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Spiritul și geniul bun.
Românul are o fire veselă. Deși 

pe fața lui este adese-ori întipărită 
umbra suferințelor sale de vâeuri, 
totuși ochii lui sunt plini de viață 
și surîsul lui nu este nicl-odată su- 
rîsul omului desnădăjduit.

Acesta fire a sa, ce se bucură 
atât de mult de viață, contfibue mai 
mult chiar decât respectul seu cătră 
cele sfinte, ca Românul să-și ser
beze praznicele mari cu voiă bună 
și cu inimă veselă, care își uită un 
moment de tâte necasurile cțilei și 
se avântă în regiunile frumose ale 
speranței și ale visurilor luate din 
isvorul poesiei nesecate a. poporului.

Așa vor serba Românii noștri 
și Rosaliile acestea cu inimă veselă 
și cu încredere în viitor, deși păța
niile unui șir lung de ani i-au făcut 
se vadă și se cundscă cu întristare, 
că și acum, la încheierea vâcului, 
care se laudă a fi adus numai lu
mină și libertate popârelor, a vâcu- 
lui, care a rupt lanțurile iobăgiei; 
a vâcSlui, în care țăranul nu nu
mai, că nu mai este legat de gliă, 
der pâte chiar se se strămute cu 
trenul și cu vaporul dintr’un colț al 
lumei într’altul: și acum, flicem, ță
ranul nostru e condamnat se cânte: 
că „anul trece, altul vine, și el tot 
nu mai dă de bine".

Și încă de-ar fi vorba numai de 
bine! Dâr am ajuns se simțim și se 
ne convingem, că mergem tot din 
rea în mai rău.

Cu tote astea Românul nu-și 
pierde cumpătul firei sale vesele, 
râbdurie și mult încre^etore în ur
sita sa. Până ce mai pote răsufla și 
pînă ce-i mai licăresce o rac|ă de 
speranță, că dor’ se va milostivi ce
riul și va aduce și (file mai bune, 

el e înclinat a lua lucrurile tot din 
partea lor mai bună.

In acâstă însușire a Românului 
e ascunsă multă putere de viață, 
care-1 face să trâcă ușor peste asu
pririle și necazurile cjilei și să pâtă 
răbda ceea-ce nu rabdă Ungurul, nu 
Slavul și nici chiar Șvabul.

Der nu e lumină fără umbră. 
Astfel și acesta însușire, ce măresce 
mult puterea de viață a Românului, 
își are partea sa cea rea. Luând 
tâte mai ușor, desfășurând o răb
dare prea mare față cu pacostele și 
nedreptățile, ce trebue să le sufere 
dela contrarii săi, ținând prea mult 
la viață, pană ce mai are o cojă de 
mălaiu în traistă, Românul nostru 
asuprit nu pâte desfășura acea ho- 
tarîre în lupta pentru bunăstarea și 
esistența lui, de care are așa mare 
lipsă pentru ca se nu fiă tot cel 
bătut, îngenunchiat și învins, ci se 
potă isbuti și el a face să fiă res
pectat în dreptul său.

Multe ar fi de <fis despre aceste 
părți umbrose în viața poporului. 
Ele sunt fără îndoială o urmare și 
a iobăgiei seculare.

Pănă când însă poporul nostru 
să rămână în obiceiul firei sale în- 
fluințate de văcurile de servitute? 
Pănă când răbdarea lui nețărmurită 
să-l țină ferecat într’o stare visă- 
târe, dâr de fapt neîngrijitdre și ne- 
păsătâre față cu marile cerințe ale 
vieții și desvoltării sale naționale, 
ale progresului și bunăstărei sale?

Aici trebue se ne oprim, căci 
— stând pe pragul vâcului al doue- 
cfecilea — nu putem răspunde fără 
să ne lămurim despre aceea, cum 
își sciu împlini chiemarea lor fii po
porului cei cu carte, cei crescuți și 
luminați pe la școlele din țâră și din 
străinătate pentru ca să pâtă da po
porului pildă și sfat bun și să-l scâtă 
cu tărie și energiă din învălmășâla și 

amețela deprinderilor văcarilor ru- 
șinâse?

*■. * *
Uitați-vă împrejur, cercetați și 

vă convingeți, cum stă acji înșirată 
âstea luptătorilor pentru libertatea, 
drepturile și bunăstarea poporului 
român ! Cercetați și priviți la con
ducătorii ei de tote gradele, dâcă 
sunt toți la postul lor, ce fac, cum 
lucreză și cum se înțeleg? Căutați 
și după steag, unde este, dâcă mai 
fâlfăe așa ca să-l vac|ă toți oștenii 
și să se potă grupa în jurul lui?

Atunci veți vedâ și veți înțelege, 
dâcă acestui brav popor, care cu 
tote suferințele sale nesfîrșite, de 
când a fost împlântat aici între Tisa 
și Carpați, tot mai scie să borâscă 
cu putere, frumos și dela inimă, de 
te face să crefli, că nu este el ur
mașul țăranului osândit în „Apro
bate și Compilate1', de a nu se pu
tă îmbrăca nici cu o cămașă din 
pânză mai bună, țesută și cusută 
tot de țăranca română, cu drept ori 
nu, ’i-se mai face imputare că ar fi 
prea răbduriu și prea nepăsător de 
sortea lui.

Din tabăra dușmană sosesc toc
mai acuma faimele cele mai tică- 
lăse, că din âstea nostră s’ar fi pre
gătind a se rupe cete de cete și a 
trece în tabăra lor, dând mâna cu 
căpitanii lor și părăsind stăgul, în 
jurul căruia pănă acuma cu toții au 
luptat.

S’ar bucura, firesce, inimicii și 
ar scote o chiuitură, ce s’ar aufli 
și ’n vârful Bucegiului, dăcă s’ar 
petrece ceea-ce se svonesce și decă 
luptătorii pentru drepturile națiunii 
române s’ar risipi ca făina orbului, 
rătăcind care încătrău, fără a mai 
sci ce-i de capul lui.

Speranța acesta a dușmanilor 
însă nu se va împlini — nu se pote 
împlini, căci ori cât de mari ar fi 
scăderile, ce le-a moștenit dela tim

purile vitrege țărănimea nostră și 
ori cât de mari ar fi slăbiciunile, 
de cari sufere pătura conducătâre, 
Românii cei cu carte, este ceva ce 
veghâză de sus asupra destinului 
nostru. Este ceva ce ne pătrunde și 
ne însuflețesce în momentele cele 
mari și grave: spiritul falnicului 
viitor, în care credem, geniul bun 
al națiunei române!

Revista politică.
Cercurile politice din monarchia 

austro-ungară sunt viu preocupate de 
cele-ce se petrec ac|I în Austria. In 
6 Iunie n. a fost deschis „Reichs- 
ratW-vl austriac și deja în prima șe
dință a eșit la ivelă mai mult ca 
orl-și-când, marea încurcătură și situa- 
țiunea estrem de critică în care se 
află nu numai parlamentarismul, dâr 
și constituția austriacă. Cu prilejul 
redeschiderei „Reichsrath“-ului, mi- 
nistru-președinte Koerber a făcut ul
tima încercare de a potoli patimele 
și luptele naționale. A desfășurat în 
vii colori starea, în care se află im
periul, și a flis, că a bătut 6ra din 
urmă, în care mai sperâză, că parti
dele din cămeră se vor reculege. 
„Decă speranța acăsta nu se va îm
plini — (fise Koerber — atunci se 
ivesce necesitatea, de a scote statul 
din cârta de limbă stricăciâsă și a-i 
libera terenul pentru munca econo
mică dorită de poporațiune". Apelul 
ministrului-președinte n’a îmuiat însă 
pe Cehi. îndată după vorbirea lui 
Koerber, s’a ridicat vorbitorul Cehi
lor Dr. Herold și a declarat, că Cehii 
nu vor urma apelului, fiind-că ei nu 
consideră stările de față ca stări de 
ordine și de lege, pănă când nu se 
va îndrepta ceea ce s’a păcătuit în 
contra lor în Octomvre anul trecut, 
când adecă ordonanțele de limbă au 
fost scâse din vigâre.

FOILETONUL -GAZ. TRANS".

Povestea viorelei.

Departe..., peste mări și peste 
țări, în mijlocul unui nesfîrșit încon
jur de păduri, era o dumbrăviâră 
frumâsă, împodobită cu tot felul de 
flori. Nu călcase încă picior pămân
tean prin acest raiu al singurătății, 
unde păsărelele se simțiau la largul 
lor și fluturașii se desfătau fericiți 
sub ochii bine-voitorl ai primă-verii. 
O liniște dulce plutea de-asupra tu
turor și peste tot stăpânia surîsul 
păcii și al mulțumirii. La drâpta, 
într’un colț al dumbrăviorei, aiura 
murmurul unei vâlcele, liniștit și vi
sător, ca o melodiă sfântă într’un 
vis de fericire.

într’o diminâță stetea lungită 
pe malul apei o fată mai frumosă 
decât zîmbetul aurorii. In părul ei 
auriu, resfirat pe umeri, străluceau 
stropii de rouă ca nisce bobițe de 
argint. Fruntea îi era încununată de 
raze și pierdută privea în unde cu 
nisce ochi mari, albaștri și mai se

nini decât seninul sincerității. Un 
murmur de șiopte se porni printre 
florile, cari se deșteptau, când o vă- 
cfiiră, și undele vălcelii își uitară de 
cale și steteau robite de ochii aces
tei frumuseți căzută din cer. Der 
n’avură parte să se bucure mult de 
bunătatea ochilor ei, căci pribegilor 
le e scris să mârgă, vecinie să mârgă 
și ele pribege erau sărmanele. Pe 
urma lor veniau alte valuri, admi
rau și treceau mai departe împinse 
de cele, cari veniau curiose și ne- 
răbdătâre.

„Luați-mă cu voi frumose călă- 
tore — (fise ea, undelor neastâmpărate 
— în mijlocul veseliei vâstre pote 
mi-așl uita de mine și de dorul, care 
mă arde". Er undele ’i răspunseră:

„Tu n’ai voiă să doresc! nimic 
pentru tine, ci numai să înseninezi 
dorințele altora. Vecinie vei trăi ca 
să mângâi lumea și cu privirea ta 
cerâscă să veghezi de-asupra suflete
lor nenorocite; asta ți-e chemarea. 
Noi mergem spre morte, der pănă 
la morte trăim și asta-i fericirea 
nostră. Nu mai dori să vii cu noi, 
o fericire trecetâre..., gândesce-te, 
că sunt în lume o mulțime- de ră

tăciți în întunerec, cari așteptă să le 
lumineefi cărarea; și-apoi ce fericire 
mai mare pote fi, decât de-a trăi 
pentru fericirea altora".

La cuvintele acestea lacrimile, 
cari erau mai... mai să-i cadă din 
ochi, îi încremeniră. Se sculă de pe 
iarbă și o lumină albastră se făcu 
în juru-i. Pe când mergea abătută 
printre florile, cari o priveau sfiâse, 
un trandafir — pe semne împuter
nicit de celelalte flori — o întrebă 
cine e și de unde vine?

„M’a adus zefirul dimineții, răs
punse ea, și când m’a lăsat aici ’ml-a 
cțis : „tu ești fiica visului" și s’a dus.

Pătruns de sfințenia glasului și 
fermecat de frumusețea ei trandafirul 
’i se închină cu smereniă și tote flo
rile se închinară și din tâte părțile 
se ridică un murmur prelung, din 
care tot mai mult se limpefiau vor
bele: „tu să fi stăpâna nâstră, tușă 
fi regina nostră................................

II

într’o (fi regina dumbrăviorii, 
frumosă fiică a visului, se plimba pe 
marginea pădurii; era tristă și dusă 
pe gânduri. In sufletul ei era o luptă- 

ne’nțelâsă șl-o tulbura un dor nepri
ceput. De târnă să n’o vac|ă florile 
își îneca plânsul în piept; n’ar fi 
vrut să le facă să sufere pentru dânsa. 
Și-apoi ea singură nu scia ce voesce...

Când își ridică ochii umec|i în 
sus, zări în umbra copacilor, nu de
parte de ea, un ângeraș, care stetea 
pe o ramură plecată aprope la pă
mânt și-i făcea semn să se apropie. 
La început se temea să între în si
nul pădurii, dâr ângerașul o chiema 
mereu și era cu mult prea drăgălaș 
ca să nu-1 asculte. Și-apoi îi era așa 
de dor, ca să stea de vorbă cu 
cine-va....

Privindu-1 cu drag întră în pă
dure și merse... merse, fără să bage 
de sâmă, că șiretul de ânger se tot 
depărtâză.

După-ce ajunse într’un loc lipsit 
de copaci și mai luminat ângerul se 
opri și ea îl ajunse.

„Ce bine ’mi pare, că m’ai chie- 
mat, efise ea, nu scii ce dor mi-a 
fost să stau de vorbă cu cine-va".

„Și mie — răspunse ângerul cu 
o voce de jumătate —; te-am văcțut 
așa de singură și sătul de singură-
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După acest ultimat al lui Koer- 
ber și după răspunsul Cehilor, a ur
mat a doua di ceva și mai remar
cabil. S’au întrunit conducătorii par
tidelor, cari formau pănă acum ma
joritatea în parlament. La conferența 
acesta au luat parte și Cehii. Nici 
aici însă nu s’a putut ajunge la nici 
un resultat. Propunerea Polonilor de 
a-se declara, că majoritatea nu mai 
esistă, a fost respinsă. Der cei din 
partida poporală catolică au rupt’o 
cu aliații lor, au declarat, că ies din 
legăturile alianței partidelor din 
drepta. Slavii de sud însă nu vor să 
părăsâscă pe Cehi și au stat înainte 
cu o propunere mijlocitore, care se 
facă posibilă vutarea budgetului pro- 
visoric.

Ce va mai urma, scie Dumnezeu. 
Se vor mai face încercări de împă
care, der nu e nici o speranță, ca 
ele să aibă vr’un resultat. Pe cum 
stau lucrurile acjî, încurcătura și dis- 
ordinea au ajuns la culme. Se vor- 
besce chiar despre introducerea ab
solutismului. încât privesce pe Cehi, 
ei mărturisesc pe față, că nu se prea 
tem de absolutism și nu le pasă de 
nimicirea „Reichsrath“-ului. Sunt de
ciși însă a duce lupta în potriva le
gilor de limbă cu care vrâ să-i fe- 
ricescă Koerber și îndată-ce ame
nințările acestuia se vor realisa, ei 
vor pune în scenă un adevărat răs- 
boiu intern.

*
Pilele acestea aisbucnitun mic 

resboiu vamal între Turcia, România, 
Bulgaria, Grecia, Serbia, Muntenegru și 
Persia. Guvernul turcesc a hotărît se 
pună suprataxe vamale pe produsele 
acestor țări, fapt, care a dat ansă 
la schimbare de note diplomatice. 
Etă în ce constă acest incident, încât 
privesce Roinâma. Acum trei luni a 
espirat tratatul de comerciu româno- 
turc și guvernul României s’a arătat 
dispus să începă negocieri pentru 
încheierea unui nou tractat. Gu
vernul turcesc însă n’a voit să pre- 
lungescă tractatul cu România, decât 
pe termin de trei luni, pe când gu
vernul român nu consimția decât la 
o prelungire de cel puțiu șese luni. 
Au trecut de atunci trei luni, așa 
că în ori-ce cas România s’ar fi 
aflat acți în aceeași situațiune și 
dâcă ar fi avut prelungirea tracta
tului. Faptul, că guvernul turcesc 
voesce să pună supra-taxe asupra 
produselor tuturor țărilor, a dat 
prilej la representațiuni din partea 
ambasadorilor marilor puteri, cari 

au susținut, .'că ele, având capitula- 
țiuni cu Turcia, tariful vamal se 
află în acele capitulațiuni. Din causa 
acesta guvernul turcesc a hotărît se 
pună supra-taxe numai pe produsele 
țărilor balcanice și ale Persiei.

Guvernul otoman a mărit taxele 
vamale puse pe proveniențele române 
dela 8°/0 la 12°/0 pănă la 42°/0. Cu 
deosebire tăinuirile române au fost 
greu lovite, punendu-se prin noul 
tarif 22 lei pe suta de chilograme 
făină. Guvernul român a intervenit 
pe lângă guvernul turcesc mai în- 
tâiu în mod amical, ca să revină la 
taxele de mai nainte. Porta însă n’a 
voit. Atunci guvernul român a pro
testat și a cerut în basa art. 50 
dela Berlin pentru produsele române 
beneficiul drepturilor, pe cari le dau 
capitulațiunile, ca și marilor puteri. 
Asemeni remonstrațiuni au făcut și 
representanții Bulgariei, Serbiei etc. 
Din acest punct de vedere urmâză 
acum negociările între guvernul ro
mân și Portă. Intr’aceea morarii 
români din Brăila, Galați, Focșani, 
Botoșani și alte orașe române, stă- 
rue pe lângă guvernul român să 
facă tot posibilul a-se reduce taxele 
vamale pe făinurile, ce trec în Tur
cia, căci dâcă nu, comerciul lor se 
va ruina. Se spera, că totuși gu
vernul român va cădâ la învoială 
cu guvernul turcesc asupra taxelor; 
acum însă se telegrafeză din Con- 
stantinopol, că guvernul turcesc cu 
tote observațiunile făcute de repre
sentanții statelor balcanice, stărue în 
aplicarea taxelor vamale sporite.

*

In revista numărului trecut de 
Duminecă am arătat, cum un mare 
pericul s’a ivit în Chilia în urma 
răscolei Boxerilor împotriva a tot ce 
este străin în imperiul chines, care 
numără la 400 milione de locuitori. 
Răscăla Boxerilor, cari formâză o 
sectă puternică, ce nutresce o mare 
ură în contra străinilor, nu că s’a 
mai potolit, der a luat proporțiuni 
înspăimântătore. Boxerii au distrus 
liniile ferate, au ucis și măcelărit 
mulțime de creștini, mai ales cato
lici, și amenință să pună în fîacări 
întreg cuprinsul imperiului chines. 
Guvernul chines nu pote birui cu 
ei, său nu vră să li-se opună. Se 
dice' chiar, că împărătesa văduvă, 
care guvernâză în locul nepotului 
său detronat, e pe partea Boxerilor 
în ascuns, deși pe față a dat un 
edict, în care își esprimă supărarea 

contra armatei împărătesei, pentru-că 
n’a sciut să supună pe Boxeri.

Soirile din urmă sosite din 
China presentă situațiunea ca fiind 
estraordinar de primejdiosă. O tole- 
gramă din Tien-Cin spline, că între 
Boxeri și creștinii catolici a fost o 
ciocnire la Tunglu și că trei Boxeri 
au fost omorîți, er nouă din ei 
prinși. Un tren, care a plecat la 6 
Iunie cu tunuri și soldați din Tien- 
Cin, voind să se reîntoreă n’a putut 
străbate decât pănă la Langfangon. 
Pe o întindere de 40 chilometri tote 
haltele dela calea ferată și tăte sa
tele de-alungul ei erau în flăcări. 
Stîlpii -firului telegrafîic erau dobo- 
rîți. De Luni începând s’a întrerupt 
comunicația trenului între Tien-Cin 
și Peking. Boxerii au inundat întreg 
ținutul. Pretutindeni ei au ridicat 
table cu inscripțiuni: „mtirte străinilor^. 
Boxerii au afișat placate în cari ves
tesc amenințător, că pe cjiua de acjî 
Sâmbătă, vor omori pe toți streinii. In 
Peking și Tiendn domnesce o panică 
de nedescris. Europenii fug în massă 
la Taku, unde se află corăbiile de 
răsboifi. ale marilor puteri.

*

In fața acestei stări grave, pu
terile europene și America au tri
mis soldați și tunuri la Peking, ca 
se apere pe supușii lor împotriva 
vandalismului Boxerilor. Prin repre
sentanții lor din Peking, puterile au 
adresat un ultimat guvernului chi
nes declarând, că vor ocupa Pekin- 
gul, dâcă în timp determinat nu va 
sugruma răscola Boxerilor. Sunt acjî 
în Peking peste 500 de soldați străini 
cu 8—10 tunuri și se spereză, că 
cu ajutorul acestora va pută fi apă
rat orașul de năvala Boxerilor.

♦

Nu însă într’asta stă de-ocam- 
dată însemnătatea cea mare, ce o au 
evenimentele din China. Alt-ceva este, 
ce îngrijesce puterile, și mai ales pe 
Anglia, care iși are în China inte
resele cele mai mari. Toți din tote 
părțile privesc cu ochi răi la purta
rea Rusiei. Rusia are în Port-Arthur 
o mare putere armata. Ea a și ofe
rit guvernului chinez trupele sale 
pentru sugrumarea răscolei, acesta 
însă a răspuns, că are destule trupe 
pentru a pune capăt mișcării Boxe
rilor. Părerea generală este, că Ru
sia vre să ocupe cu trupele ei Pe- 
kingul și să-și câștige influință ho- 
tărîtăre asupra desfășurării eveni

mentelor viitore. Pregătirile Rusiei 
au produs la Londra seriose îngri
jiri și gazetele englese se ridică con
tra Rusiei și o fac deja de pe acum 
răspumjetore pentru sdruncinarea 
păcii în China. Cu tote amenințările 
Angliei, Rusia își merge calea ei 
înainte fără a țină sâmă de supără
rile englezesc!.

Păte că Burii să aibă un folos 
din celea ce se petrec ac}I în China 
și nu e de loc cu neputință, ca acjî 
mâne să vedem pe Rusia și Anglia 
luându-se de cap. N’ar strica, într’a- 
devăr, puțină răfuială.

*
Săptămâna acâsta a fost tristă 

și durerâsă pentru nenorociții Buri. 
După ocuparea Johannesburguhii, la 5 
Iunie n. Ellglesii au întrat și în 
Pretoria. Ocuparea Pretoriei n’a 
mers tocmai așa de ușor, ca trece
rea peste Vaal. S’a dat o luptă crân
cenă între inimici și după-ce En- 
glesii erau în majoritate covîrșitore, 
Burii au părăsit câmpul de bătaiă 
și s’au retras spre munți. înainte 
de-a întră Englesii în oraș, coman
dantul bur Botha a cerut un armis
tițiu, der Roberts l’a refusat. Botha 
văcțend, că nu mai e nici o speranță 
de-a scăpa orașul, a trimis vorbă 
comandantului engles, că renunță la 
apărare în credința, că femeile, co
piii și averea locuitorilor vor fi 
scutite.

Prin ocuparea Pretoriei, răs- 
boiul nu s’a sfîrșit totuși. Atât Kru
ger, cât și Botha au dat de scire, că 
Burii voi’ continua lupta și mai de
parte. Mult îi încurajază la acăsta 
pășirea Africanderilor, cari au o mare 
influință în Natal și în colonia Cap. 
Africanderii au ținut dilele trecute 
un congres, în care au protestat viu 
contra desființării republicelor bure 
și a anectării lor Ia imperiul engles. 
Decisiunea Africanderilor a produs 
și în Anglia mare surprindere, de- 
ore-ce ea însâmnă, că dâcă African
derii vor prinde armele pentru a 
lupta pe viitor în favorea' republi
celor subjugate, Anglia va ave-o de 
furcă cu ei în Africa de miadă-eji. 
La asta se mai adauge periculul din 
China, care păte se convingă pe En- 
glesi cât de nesocotită a fost poli
tica lor în Transvaal, unde trebue 
să și țină acum flârea armatei și 
astfel să lase Rusiei mână liberă în 
Asia răsăritenă.

tatea vieții mele te-am chiămat să 
mai stăm de vorbă".

„Cum, nici tu n’ai pe nimeni, 
și tu ești strein și fără părinți ca 
mine ?“

Hm! ml-e dor câte-odată de ei 
și plâng și-mi trece și iar mă fac 
vesel ca acuma...“.

Un plâns înăbușit o înecă și-și 
îngropâ fața în palme, er ângerul se 
uită la ea ridând... și-apoi îi șopti 
ceva la urechiă și dispăru. Ea tre
sări la șiopta lui și îngrozită își des
coperi fața, dâr care nu-i fu mirarea, 
când în locul ângerului vădii înain
tea ei un tînăr frumos, der palid și 
trist ca amurgul unei tomne-.

„Ce te uiți așa mirată la mine?“ 
o întrebă el cu un glas plin de du- 
ioșiă și de blândețe.
h) „O, mi-e frică...d'se ea tre
murând și-’și trecu mâna peste frunte, 
că și când ar fi vrut să gonâscă 
nisce amintiri ne ’nțelese, cari o ne- 
linisciau. Apoi rămase nemișcată... 
gânditor© și cu o voce întreruptă: 
„nu l’ai vădut?“
. ;.B-r..„P:e-, cine?"

„Pe copilul amăgirii...".
„De sigur ai fost prada unui 

vis — adause tînărul cu un zîmbet, 
ce sămăna cu un asfințit de sore — 
der... etă, că se însereză, întorce-te 
la casa ta, să nu te apuce noptea 
prin pustietatea asta".

Desmeticită se uită în jurul ei 
și se cutremură de spaimă, vădân- 
du-se înconjurată de locuri necunos
cute și-apoi rugătore se întorse spre 
tînărul, care se pregătia să plece.

„Nu sciu pe unde să mă întorc, 
mî-e frică..., o, nu pleca frumosule 
tînăr... nu pleca... ia-mă cu tine, 
du-mă unde vrei, numai scote-mă 
din întunecimea asta, care simt, că 
mă ’nebunesce“.

Ii curgeau șiroie de lacrimi pe 
față, când cu brațele întinse făcu 
câți-va pași spre el. Tînărul însă de- 
părtându-se o opri di°®n(iu-i:

„Nu te-atinge de mine ; sunt fer
mecat!“ ...

înlemnită rămase locului și cu 
ochii încărcați de lacrimi îl petrecu 
pănă ce se pierdu în umbra copaci
lor. Ar fi vrut să alerge după el, 
der privirea ce i-o aruncase el în 
urmă o pironise. Nu înțelegea nimic, 
pământul ’i se părea, că se clătina 

sub piciore și întunerecul începu s’o 
învălue tot mai mult în haina-i po
somorită.

„Cine ești tu cu inima de pâtră?, 
strigă ea spre locul unde se pierduse 
tînărul cel palid și din sufletul pă
durii răsunară monoton cuvintele: 

„Singurătatea-i mama mea și 
dorul îmi e tată... “ și văzduhul re
petă aceste vorbe tot mai încet... 
tot mai încet, pănă se pierdură în- 
tr’un freamăt lung și liniștit de funde.

Se ’noptase. Ceriul era senin și 
plin de stele, er luna privia visătâre 
peste ele ca un cioban, ce-și pădesce 
turma.

Frumosa rătăcită nu mai putea 
să plângă; frica și suferința îi întu
necau sufletul. Privia în tote părțile, 
der nu-și găsia cărare și chiar dâcă 
șî-ar fi găsit se simția prea slabă, 
ca să pâtă merge. Cu tot dorul ce-o 
cuprinsese de dumbrăviora și de flo
rile ei fu nevoită să stea locului. 
Obosită se lungi pe iârbă și când să 
adormă dădu cu mâna peste un bu
chet de floricele.

Se uită la ele, și la lumina lunii, 
le recunoscu; le văduse la pieptul 

tînărului de-adineauri. De sigur îi 
cădușe fără să scie. Se simția mai 
ușurată și sărutându-le cu patimă 
par’că nu mai era singură; par’că-i 
străluceau în față ochii lui frumoși 
și gânditori. Veselă își puse buchetul 
în sîn, aprâpe de inima ei și lungită 
pe covorul de iârbă cu ochii pier- 
duți în ochii ce-i luceau de-asupra 
ca două stele binefăcătore începu să 
se ’nchine. La mijlocul rugăciunei tre
sări de-odată; un fior nepriceput îi 
străbătuse inima și-o cuprinse un dor 
nebun după ochii melancolicului copil 
al singurătății. Buchetul de flori o 
ardea pe inimă și uitându-și de dum- 
brăvibra cu florile ei, și chiar de ea 
însa-și o luă aiurită pe urma tînă
rului, care o fermecase cu buchetul, 
ce ’i căduse din nebăgare de sâmă 
dela piept. Tbtă ființa ei părea, că 
se topesce în dorul de a-1 găsi și de-a 
’i se închina. Se simția ușoră și pă
mântul de-ar fi fost de dece-ori mai 
mare tot nu s’ar fi simțit descura- 
giată, că odată... odată, ocolindu-1 
de dece-ori chiar, are să găsâscă pe 
acela, care-a devenit într’o clipă 
speranța, credința și viâța ei. Iubi
rea adevărată e mai puternică, decât
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Polonii pentru limba lor.
Se scie, că regatul polon a fost 

sfâșiat în trei părți: o parte a luat’o 
Germania, alta Rusia și 6răși alta 
Austria. De ani de 4^e Polonii din 
Germania se plâng, că sunt perse
cutați pe tote cărările, că limba lor 
e prigonită și scbsâ din școle și că 
Germanii nisuesc a-i germanisa fără 
cruțare.

Fericului germanisării lor a alar
mat chiar și pe femei. Ele au ținut 
nu de mult o adunare, cu scop de-a 
protesta contra germanisării cu sila a 
Polonilor. La adunarea acesta au luat 
parte multe mii de femei din tote 
provinciile supuse. Damele din aris
tocrația înaltă, ca și femeile țărance 
au pus umer la umer, s’au unit în 
suflet și simțiri pentru a sări în 
apărarea limbei și naționalității pri
mejduite, și ca să dea esemplu viu 
de sentimentele și dorul fierbinte, ce 
le nutresce, s’au înfățișat tote la 
adunare în frumosul costum național 
polon.

Insuflețitore vorbiri s’au ținut. 
0 țărancă bătrână, luând cuvântul, a 
c|is între altele, că pe timpul când 
limbei polone i-se lăsase locul cu
venit în școle, băeții poloni învățau 
bucuros și limba germană. Acjî însă, 
câud limba lor maternă este isgo- 
nită din șcdle și sunt siliți a învăța 
numai într’o limbă străină, ei nu 
învață nici nemțesce, nici polonesce, și 
de aici vine, că Polonii din Germa
nia dau îndărăt în cultură.

Adunarea a hotărît c’un glas și 
cu mare însuflețire, să adreseze die
tei prusiene următorul proiect de 
conclus:

Instrucțiunea în religiune să se facă, 
în limba polonă, er nu numai nemțesce ca 
pănă aoum ;

Naționalitatea copiilor să o hotărâscă 
părinții, 6r nu învățătorii;

Să se introducă propunerea faculta
tivă a limbei polone în t6te șcdlele supe- 
riore de fete; și în fine

Să se desființeze ordinul guvernului, 
care opresce instrucțiunea gratuită a limbei 
polone.

Etă într’adevăr nisce femei brave, 
cari sar în apărarea limbei și națio
nalității lor. Esemplul lor pbte servi 
de învățătură și pentru femeile altor 
popbre subjugate, căci femeia, ca 
mamă și ca crescătâre a tinerelor 
generațiuni, are un rol mare dat de 
Dumnedeu, pe care a și-l împlini cu 

scumpătate este nu numai o onâre, 
ci și o sfântă datoriă națională.

Organisarea reformaților ardeleni.

In Glușiă s’au adunat alaltăerl mem
bri din cler și mireni ai biserioei reformate 
din Ardeal, în frunte cu superitendentul re
format. S’au adunat ou scop de a pune ba 
sele unui organisărl a reformaților, său cu 
alte ouvinte a forma o alianță pentru apă
rarea intereselor ourat protestante și pen
tru a da un mai mare avent afacerilor bi- 
sericescl și școlare.

Momentul principal al adunării a fost 
vorbirea baronului Desid. Banffy, ourator 
suprem. El arăta mai întâii! scopul adu
nării: lățirea cunoscințelor biserieesol; scu
tirea și ocrotirea conscienței reformate; pro
movarea mai intensivă a vieței bisericesel 
și unirea tuturor reformaților pentru desle- 
garea problemelor, ce le stau înainte. In 
ajungerea aoestui scop s’a pregătit și un 
proiect de statut.

Banffy a mai dis, că în timpul din 
urmă s’a produs o reacțiune, care prinde ră
dăcini în teren nemaghiar, reaoțiune de ca
racter național străin, contra căreia refor- 
mații trebue să lupte din tbte puterile, 
fiind-că efectul ei nimioitor se arată deja. 
Nu vor lupta însă reformații cu arma, nici 
mișcarea lor nu are caracter de partid, ci 
se vor uni pe teren curat social-bisericesc, 
pentru-ca să propage învățăturile evange- 
liei reformate.

Proiectul de statut, despre care a 
vorbit Banffy, a fost primit ou unanimitate, 
Unul din membri a propus, ca și femei să 
potă fi membri ai „alianței11, dăr propu
nerea fu respinsă.

După acâsta s’a ales biroul și a fost 
proclamat ca președinte groful Geza Kuun 
și cu acesta prima ședință a adunării s’a 
sfîrșit. S’au adunat apoi cu mic cu mare 
la un banchet. Br. Banffy, sufletul aoestei 
mișcări, a ținut un toast pentru monarch 
și a produs sensațiă o vorbă, ce a scăpat’o 
din gură, cjicend: „Pentru acum noi pro
testanții putem să ne întrunim încă liber* 
Ca și când ar fi voit să dică: „Cine scie, 
dâcă pe viitor va mai fi așa?“ P6te anume 
a <Șîs Banffy vorbele acestea, ca să împin- 
teneze pe reformații lui la lupta confesio
nală, care bântue adl în Ungaria. A mai 
bătut la ochi, că toastându-se pentru su- 
perintendentul Bartok, o voce din mulțime a 
strigat: „Trăescă Bartok, episcopul Ardealu
lui!'* Furtună de aplause demonstrative în
soțiră cuvintele „episcopul Ardealului*, 
vrând să fiă de bună semă o manifestația 
contra episcopului rom. cat. din Alba-Iulia, 
care, cum seim, îșl luase și el numirea de 
„episcop al Ardealului*.

Din tot ceea-ce s’a vorbit și s’a pe
trecut cu ocasiunea acelei adunări, se vede 
spiritul răsboinic reformat contra catolicilor 
ardeleni. Astfel e forte posibil, ca de aici 
să se nască încă o mare luptă confesională 
— căol .lui Banffy și olicei lui astea îi 
plac.
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Regele la „Moși*. Joi după amiadl 
o lume enormă în târgul Moșilor. Bucures- 
cenii au profitat de vremea frumosă pentru 
a visita Moșii. Familia regală, conform 
obiceiului, a visitat și anul acesta târgul 
Moșilor. Au sosit întâii! principele Ferdi
nand și prinoipesa Maria cu mioul principe 
Carol. La ora 6 a sosit și Regele. Suvera
nul și principii moștenitori au stat mai 
mult de un ceas în pavilionul improvisat 
din centrul bîlciului. Majestatea Sa, princi
pele și principesa, au reținut un mare nu
măr de obiecte din esposițiă. Micul prin
cipe Carol a fost obiectul unor forte vii 
simpatii. A primit cu plăcere tote jucăriile 
tradiționale ale Moșilor; o tobă, o hîrîitore 
un pușcoci!!, soldați, un fluer-ulcioraș în 
care turnându-i-se apă a început să fluere 
ca o priveghitore. Regele a visitat cu de- 
amăruntul pavilionul, esprimându-șl mulțu
mirea pentru frumosele obiecte espuse, care 
dovedesc progresele industriei populare. 
După o oră și un sfert de ședere în pavi
lion, suveranul și principii moștenitori și-au 
esprimat dorința să străbată târgul pe jos. 
Mulțimea, profund respectuăsă, făcea loc 
familiei regale. Majestatea Sa și Altețele 
lor Regele s’au oprit la baracă, unde se 
vindeau jucării. Suveranul a cumpărat de 
aci pentru mioul principe Carol un pistol 
de plumb, pe care l’a plătit cu 20 de lei. 
La toți săracii, cari i-au eșit în cale, Ma
jestatea Sa a împărțit daruri prin d. colo
nel Georgescu, adjutantul de servicii!.

Familia regală după o jumătate de 
oră de preumblare prin bâlciti s’a reîntors 
în pavilion. Aci principele Carol a scăpat 
la un moment dat cele patru balone, ce le 
avea; micul principe era emoționat și ră
măsese perplex. Majestatea Sa i-a dis atunci 
„Sue-te și ia-le“. „Da, răspunse principele, 
dâr mi-ar trebui scara pompierilor*. Suve
ranul și AA. LL. RR. au plecat din bâlciG 
la orele 7 și un sfert. La plecare li-s’a 
oferit tradiționala turtă dulce. Mulțimea a 
aclamat cu căldură și entusiasm familia re
gală.

Liga culturală. In filele sf. Rosalii 
Liga din BucurescI va țină congresul ei 
anual, la care se vor înfățișa delegați din 
tote părțile țării. Comitetul central al Ligei, 

'ntrunindu-se alaltăerl sără, a luat decisiu- 
nea a reounosce noua seoțiune a Ligei cul
turale din Iași, al cărei comitet este: dr. 
Posa, medic primar al spitalului Cantacu- 
zin-Pasoanu, Maior Mladin Manolescu, I. 
Fote, Th. Burada, profesor la conservator, 
Alexandru Brăescu, advocat, Cugler, ingi
ner, Vasile Stihi, și studenții: Dospinessu, 
Ciocoiu, C. Deleanu și Vasile Brăescu, și 
în același timp făcând cunosout secției re- 
cunoscerea sa, a avisat’o, că față cu dis- 
posițiunile statutelor (art. 13), delegații săi 
nu vor lua parte la oongres, dedre-oe aoeștl 
delegați nu sunt aleși conform statutelor, 
cari cer pentru fiă-care membru cu drept 
de vot un stagii! de cel puțin 6 luni.

Daruri pentru biserică. La prazni
cul înălțării Domnului la ceriu din ăst an 
credinciosul nostru Moise Plapșa a dăruit 
pe sema s-tei nostre biserici de aici o cruce 
frumos împodobită și ridicată de densul în 
hotarul comunei în preț de 70 cor., er 
evlaviosa văduvă de aici Alea Cioca a jertfit 
s-tei biserici un prapore frumos de mătasă 
în preț de 140 cor. Atât crucea, cât și 
praporul s’au sfințit cu solemnitatea cuve
nită tot în sărbătorea s-tei înălțări. — Pri- 
mescă marinimoșii dăruitorl și pe acâstă 
cale adânca nostră mulțămită! In numele 
comitetului parochial din Hodonl: loan 
Plavoșin, paroch gr. or. rom.

Cualificarea învețătorilor. In șe
dința din 5 Iunie n. c. a Asociaț. profe
sorilor de preparandii ținută în Clușiu, fiind 
vorba despre punctul de vedere național, 
directorul de preparandia din Budapesta 
Nagy Lâszld veni cu o propunere despre 
validitarea cu „profit politic* a maghiaris
mului pe terenul cualificării învățătorilor. 
Numitul împarte în două părți esamenul 
de cualificațiune învățătoresc. Primul esa- 
men ar ave să-l țină naționalitățile și con
fesiunile în cercul lor după regulamentele 
proprii, er după 1—2 ani de probă ar fi 
să se țină un esamen practic în limba ma
ghiară cu candidații din întrega țâră sub 
presidiul directorului districtual de stat, 
reservându-se și susținătorilor de școle un 
rol ore-care în comisiunea esaminătore. 
Propunerea s’a dat comitetului pentru a fi 
considerată la compunerea regulamentului 
de esamene.

Alegere de tată de vecini. Primim 
următorul avis: Duminecă 4 Iunie a. c. et. 
v. (17 Iunie st. n.), se va face alegerea 
de tată de vecini pentru vecinia a 4-a dir 
ScheiQ, în locul răposatului tată de vecini 
loan Stinghe. Alegerea se va face în loca 
Iul șodlei româue dela biserioa Sf. Treim: 
de pe Tocile. Avis alegătorilor din vecinii 
a 4 a din Scheiî!!

vremea, mai nemărginită decât viața 
și rîde de depărtarea dintre ceriu și 
pământ....

Au trecut ani... și florile din 
dumbrăvioră erau aprope ofilite de 
durere vecjând, că regina lor nu se 
mai întorce.

într’o seră, când erau aprdpe se 
se culce, aucjiră aceste cuvinte, pe cari 
vântul serii le spunea pe șoptite:

„De când s’a dus dela voi e ne
fericită și-acum zace obosită de cale 
pe malul unui părăiaș. Rugați-vă 
pentru regina vostră... rugați-ve!“

Și florile au pornit rugăciune 
cătră ceriu și ceriul s’a înduioșat de 
lacrimile lor și-a preschimbat pe fica 
visului într’o viorea...........................

De-atunci ’i s’a alinat dorul de 
pribegire, der privirea i-a rămas stinsă 
și melancolică. De-atunci în fie-care 
primăvară îșl aduce aminte de dum- 
brăviâra ei și plânge. De-atunci stă 
ascunsă printre firele de iarbă și 
ascultă pierdută suspinele vântului, 
care din când în când ’i aduce câte-o 
șioptă dulce dela fiiul dorului și-al 
singurătății.

Z. JBârsan.

Șiretlicuri de cerșitor,
„A face bine de-apropelui“, într’ade- 

ver este frumos, der în orașe mari adese-orl 
se întâmplă, că compătimirea și simțul de 
durere față de-apropele, este esploatat de 
cătră nisce omeni obraznici și leneși, prin 
fel de fel de șiretlicuri.

în Berlin de esemplu cerșitorii suht 
supuși unei contribuții (dări) și fiă-care cerc 
are doi amploiați, numiți patrola cerșitori- 
lor, cari se ocupă numai și numai cu ei. 
Și pe lângă tote acestea numărul lor se 
sporesce mereu.

Deja de mai mulțl ani, în colțul stra- 
dei Potsdam din Berlin stetea la un loc 
anumit un om mai în vârstă și vindea chi- 
brite, pe cari le avea într’o lădiță atârnată 
de gât. Mâna stângă îi era strîmbă și pi
ciorul stâng dela genunchii! în jos era spri
jinit pe unul de lemn. Pe cap purta un 
chipiu milităresc și peptul îi era decorat 
cu medălii din răsboiele dela 1864, 1866 
și 1870/71. Astfel trecătorului i-se înfățișa 
un luptător vitez, care și-a sacrificat pen
tru patriă membrele sale sănătose. Schilavul, 
care șchiopăta dintr’un loc într’altul, șl-a 
câștigat un număr frumos de mușterii, cei 
mai mulțl erau oficerl, cari de obiceiîi după 
amiadl pe la 3 ore eșiau unii dela palatul 
școlei de răsboiîi, alții dela ministeriul de 
răsboiîl. într’o fii pe la amedl, cerșitorul 
fu lovit de un om beat și trântit la pământ 
așa, că s’a lovit tare cu capul de nisce 

scări de piatră. Sângerândul, care se căznea 
să se scole, a fost ridicat de un oficer mi
los, l’a pus într’o trăsură și l’a transportat 
la un spital din apropiere, er bețivul a fost 
arestat de un polițist. In spital medicul, 
spre mai marea lui mirare afla, că mâna 
nu-i era schilavă, ci numai sforțată. Piciorul, 
ce era răzimat pe unul de lemn, era deplin 
sănătos, și după cum mai târdiu s’a ade
verit la polițiă, el n’a fost nici când soldat, 
ci un șarlatan, care îșl petrecea nopțile în
tregi într’o cârciumă. Cerșitorul înșelător 
a fost un an de dile închis într’o casă a 
muncitorilor.

— într’o di pe la amecll alergară 
mulțime de omeni spre un punct în strada 
„sub tei* în B'erli'n. O femeiă cam în etate, 
a cădut la pământ leșinată. Nisce mâni 
generose au dus’o într’o curte din apro
piere, i-au spălat fruntea cu apă rece, er 
un domn i-a adus din birtul din apropiere 
un păhar de vin vechii!, care l’a beut fe
meia cu mare poftă, apoi erași a cădut le
șinată, dicând cu vocea stinsă: „fome*. Cei 
de față,’ palicjl, caută unul la altul — un 
domn îșl luâ pălăria în mână, aruncă două 
mărci în ea și de-odată inimile compătimi- 
tore și pungile se deschiseră și toți se gră
beau care de care să fiă părtaș mai în- 
grabă la fapta nobilă. Piesele de argint 
sburau în pălăria milosului și cât ai dice 
unu doi, s’a colectat o sumă frumosă. Der 
domnul mărinimos nu se mulțumi numai 
cu atât, ci voia să sfîrșâscă pe deplin lu
crul; făcu semn unei trăsuri, aședâ în ea 
pe femeia, care abia îi șopti locuința în

depărtata, îi puse suma colectată, legat 
într’o cârpă, în polă și se îndreptă spre ce 
mai apropiat spital — adecă, .el dispăru c 
femeia dinaintea publicului marifiimos, ape 
se opri la o depărtare ore-care și feciori 
invențios al femeii, tredite acum din leșii 
c’un surîs cinic pune suma pungășită î 
buzunar, lăsându-i bătrânei numai un tale 
și. cu capul ridicat grăbesce într’o câ 
ciumă din apropiere să prândescă după pla

— 0 copilă mică sărăcăcios îmbr 
cată, plângând amar caută încoce și ’n co 
după ceva pe jos în strada „Frideric* (Be 
lin). Prin plânsul ei, copila atrage atenți 
nea unora dintre trecători, în fine o dan 
o întrebă, că ce-a perdut. Copila, suspine: 
dise, că mamă-sa, care zace bolnavă 
strada K., i-a dat ultima avere rămasă df 
tatăl ei, un orologiu de aur, pe care 
pus amanet cu 20 mărci, cu care voia 
plătescă chiria stăpânului casei. Ea aci 
a perdut și acei bani și stăpânul le 
afară din casă. Dama, compătimind pe < 
pilă, îi întinde un taler. Acesta o făci 
și ceilalți curioși și miloși și copila înd 
ajunse la o sumă, care întrecea suma 
clisă perdută, și mulțămind se depărta 
împace pe nemilosul stăpân al casei. 
Ea merse adecă în ■ strada vecină, u: 
mamă-sa „bolnavă* așteptă c’un surîs i 
castic pe față banii, ăr pe copilă o îndre 
spre altă parte a orașului, amenințânc 
cu bătaie, dâcă nu se portă bine (în 
mișeliei).



Bogăția României în petrol. D. C. 
Alimăneșteanu, directorul divisiei oomerciu- 
lui și al industriei, într’un raport adresat mi
nistrului domeniilor evaluâză astfel bogăția 
subsolului României în petrol: „După ulti
mele date, putem prețui la minimum 10.000 
hectare suprafața terenurilor petrolifere în 
țâră. După resultatele esploatărilor de pănă 
acum, se pote stabilii, că un hectar produoe 
anual 1500 vagone de petrol; adecă 20.000 
hectare 30 milione de vagone pe an. Va
gonul calculat cu prețul minim de 250 lei, 
avem pentru cele 30 milione de vagone pe 
an cifra de 7 miliarde 500 de milione de 
lei“. D. Alimăneșteanu calculâză apoi, oă 
bogăția subsolului român represintă cel 
puțin 75 miliarde de lei.

Emigrările Evreilor. Mare svon s’a 
făcut în România în jurul emigrării Evrei
lor, cari par mai mult a fi puse la cale 
demonstrativ spre ajungerea unui anume 
scop. Gălăgia e tot mai mare, dâr în ade
văr cei ce să duc fiă ou trenul, fiă pedeștrii, 
sunt relativ puțini. Etă ce vers publică 
„Apărarea Națională1*, organul român anti
semit, sub titlul de mai sus și oare se pote 
cânta pe aria „VedI rendunelele se duo“ :

VedI num jidanii se tot duo,
Numa’n DapucI și’ntr’un surtuc; 
Să-i duci tu Ddmne pe pustii, 
De ce nu vii, de ce nu vii!

E vreme fărte bună-acum,
Să plece iidovii Ia drum,
O, Dbmne, să ne scapi de ei 
De ce nu vrei, de ce nu vrei!

Și trenul gratis uoi l-om da, 
Cu toții dâcă vor pleoa.
O D6mne, dă-le’n gând de poți 
Să pleoe toți,... să plece toți!

Căci țarinele-au pustiit, 
Poporu’ntreg l’au sărăoit;
Să-i duel tu Ddmne pe pustii, 
De ce nu vii.... de oe nu vii!

Rugăciunile în școle. Consiliul per
manent al instruoțiunei publice din Bucu- 
rescl, a ținut erl ședință, sub președinția 
d-lui dr. Istrate, ocupându-se ou cestiunea 
rugăciunilor în șoâlele primare. S’a hotă- 
rît, oa diminâța la intrarea în școlă să se 
<jioă Tatăl Nostru, âr la eșire un oânteo re
ligios pedagogic; după amiacjl la întrarea 
în șoolă se va întona asemenea un cântec 
religios pedagogio, âr după amiafll se va 
dice rugăoiunea Plinirea tuturor bunătăților 
tu ești, Domne.

Școlă într’o comună istorică. Prin 
inițiativa familiei Spineanu și în presența 
d-lui dr. Spineanu, s’a pus dilele trecute 
piatra fundamentală pentru construirea unei 
școli în comuna Padeșiti, din județul Me
hedinți, de unde a pornit Tudor Vladimi- 
rescu în 1821 cu pandurii lui.

O alegere cu versare de sânge. 
In comuna ungurescă Gyongyos-Tarjan din 
oomitatul Heves, s’a făout qîlele acestea o 
alegere de cântăreț la biserică. Erau doi 
candidați. Una dintre partide vădendu-se 
ajunsă în minoritate, s’a arunoat asupra par
tidei contrare și s’au încăerat la bătaiă. 
Gendarmii au voit să împrăștie pe bătăuși, 
dâr fiind-că n’au isbutit, au împușcat asu
pra mulțimei. Au fost răniți 20 de omeni. 
Turburările încă n’au încetat, deși s’au tri
mis nouă trupe de gendarml.

înmormântarea regretatului general 
Lugust Gorjan se va face Duminecă în Bu- 
luresci. O brigadă compusă din trupe din 
iele trei arme, sub comanda unui general, 
■a da onorurile militare la înmormântare.

Congresul de scrimă dela Paris 
e va termina la 30 Maiîi v. La acest con- 
res a fost delegat din partea guvernului 
imân d-1 Horia Rossetti. In săra de 31 
faiQ. st. v. oongresiștii vor da la Paris un 

■ are banohet, la oare vor lua parte toți 
rofesorii și amatorii de sorimă. D 1 Ros- 
tti a avut onorea să fiă ales a face parte 
n juriul esaminator.

Galații amenințați de inundațiă. 
•1 inginer Radu a înaintat ministeriului 
mân al lucrărilor publice un raport, prin 
re arată, că apele Dunărei cresc con- 
iuil și amenință a trece peste șosâua Ga- 

lațl-Renl în apropiere de Bădălan și cere, 
oa ministerul să ia disposiții pentru apăra
rea șoselei în conr.ra inundațiilor.

Espulsare. Redactorul diarului „Ro- 
mănischer Lloyd“ din BuourescI avea să 
fiă espulsat din România erl. Causa espul- 
sării se (jice că este un articol, oe l’a 
soris contra împăratului Wilhelm al Ger
maniei.

Carte aprobată. Ministerul ung. de 
culte și instrucțiune publică prin ordina- 
țiunea dela 14 Ian. 1900 Nr. presidial 
5276/1899 a aprobat cartea pentru școlele 
poporale „A treia carte de cetire pentru copiii 
și copilele din anul al 3-lea și al 4-lea de școlă 
întocmită de mai mulțl prietini ai școlei“. 
Se pote procura dela librăria editore Ciurcu 
Brașov, precum și dela tote librăriile din 
patriă cu prețul de 65 cr. seu 1 coronă 
30 bani.

înaintările în armata bulgară. Cu 
ocasia aniversării nascerei sale, prințul Fer
dinand al Bulgariei a semnat o promoțiune 
de ofițeri, printre cari s’a remarcat mult 
aceea a lui Dimitrief la gradul de colonel. 
Dimitrief este unul dintre cei trei ofițeri 
de frunte bulgari emigrați în Rusia. Cei
lalți doi sunt Benderef și Gruef; dâr nu
mai el a fost reintegrat în armata bulgară. 
Gruef, totuși, s’a întors în țâră. Dâr Ben
deref, eroul dela Slivnița, a trebuit să ră
mână în Rusia, din causa atitudinei sale 
față de prinț.

Deschidere de farmacia. Aflăm, oă 
d-1 Nicolae R. Panțu, originar din Brașov, 
și-a deschis în Giurgiu (România) farmaciă 
propria.

Guvernul rus contra „rascolnicilor1*. 
Ministrul de interne rusesc a dat o ordi- 
națiune tuturor guvernorilor de a pro cede 
cu totă asprimea contra sectei rascolnici
lor. Concesiunea pentru liberul esercițiu 
religios dată acestora de Alexandru al II-lea 
să li-se detragă; preoții lor să nu aibă 
voiă a se arăta la public în portul lor, âr 
misionarilor rascolnicilor să li-se interdică 
predicarea în public, de-asemenea să se 
confisce cărțile în cari biserica ortodoxă 
ar fi supusă unei critice.

Concert filarmonic. Al Ill-lea con
cert stătutar al societății filarmonice din 
loc, se va da în 15 Iunie st. n. în noua 
casă de concerte, cu amabilul concurs al 
oelor două distinse pianiste d-șârele Elsa și 
Gretchen Krummel. Onor, membri sprigini- 
torl sunt rugați a-șl alege biletele în libră
ria H. Zeidner dela 9—11 Iunie n. Vânza
rea generală a biletelor începe dela 12 Iu
nie n. 1900. Programa ooncertului se va 
face cunosoută mâne.

Lista Evreilor emigrați. Ministerul 
român de interne a luat o măsură, prin 
care numele tuturor Evreilor emigranțl să 
fiă oomunicate tuturor autorităților admi
nistrative ale țârei. Acâată măsură e luată 
pentru a împiedeca strămutarea în masă 
dintr’o localitate în alta.

înecat cu o bucată de gulaș. Din 
Viena se anunță, că nu de mult în bucă
tăria poporală de-acolo s’a înecat un cpler 
de 62 ani cu o bucată de gulaș.

De 120 de ori logodit. In Graz 
(Austria) curtea cu jurați a condamnat pe 
escrocul de căsătoria Alois Frankenberger 
la înohisâre grea de 2 ani și jumătate. 
După propria mărturisire a condamnatului, 
Frankenberger s’a logodit mai mult decât 
de 120 de ori. Tote aceste logodne le în
cheia el numai cu scop de-a înșela lumea.

Cât costă un ocliiu ovreesc. înain
tea tribunalului de Ilfov, secția IlI-a, i 
venit erl un proces interesant prin origi
nalitatea lui, intentat de Evreiul Vilhelm 
Rosenstein nouei societăți a tramwaiului. 
Etă causa acestui proces: anul trecut Ro
senstein se afla într’un vagon de tramwai, 
pe strada Sfinților se speria uu cal și din 
causa acestei speriaturi deraiază vagonul și 
se sparg câte-va geamuri. O bucată din 
aoeste sfărîmăturl a sărit în ochiul lui Ro
senstein, din care causă și-a pierdut ochiul. 

Rosenstein oere acum direcției tramwaiului 
200.000 lei pentru pierderea ochiului. 
Scump, dâr faoe. Procesul s’a amânat din 
oausa lipsei de martori, cari vor fi aduși 
la noua înfățișare cu mandat.

Concerte. Musica militară va con
certa mâne-sâră, 10 Iunie n., în grădina 
otelului „Pomul verde11, la cas de timp ne
favorabil în pavilionul de stiolă. Progra
mul constă din 10 puncte, între oarl și 
„Mândruliță dela munte11, aria națională de 
Stefănesou. — De-asemenea va concerta la 
același loc Luni sâra musica națională a 
iui George Lantoș.

— La restaurantul „Elisium“ din Nou 
se vor servi mâne, Duminecă, raci și supă 
de raci. Va concerta musioa lui G. Diou.

Băile de abur și de vană a școlelor 
române din loc vor fi mâne, Duminecă, 
închise.

De necredut. Mii de mulțumiri și 
scrisori de reeunoscință constată, oă flui
dul Elsa de Feller s’a dovedit ca cel mai 
bun la diferite bole, chiar și la acelea, unde 
alte medicamente nu vindecă. Cu deosebire 
vindecă frigurile, podagra, reuma, dureri 
de cap, piept și de dinți, junghiuri, dureri 
de stomac, de ochi etc. iute și sigur. 12 
stiole 5 corone franco. Singurul producent 
e Eugen V. Feller, farmacist în Stnbica Nr. 
135, Oomitatul Agram. La nici o familiă 
să nu lipsâscă acest mijloc esoelent esaminat 
de autoritatea sanitară, și aflat de cel mai 
bun mijloo, pe oare orl-cine, de-1 folosesce 
odată, pentru efectul său îl va folosi per
manent. „Orb am fost deja, și numai „Flui
dul Elsa“ de Feller mi-a salvat lumina 
oohilor — scrie Szucs Pâter din Budapesta 
(Felsorakpart 9).

„0 poveste ardelenescâ“.
Riarul nemțeso „Munchner Neueste 

Naohriehten11 publică o poveste, oe dice a 
fi din Ardeal, dâr oare în adevăr nu este 
decât o poveste contra făcută, schimbată 
și întoomită anume așa, oa să iasă, oă și 
la noi în răsărit tot Germanul e cel mai cu 
ferfoiu și oă tot numai el îșl scie să ese- 
cute „corect11 porunca dela împărățiă. Etă 
povestea f di ei nemțesol:

— Când Dumnecjeu, după căderea în 
păcat a lui Adam și Eva, ahotărît isgonirea 
lui din raiti, a însărcinat mai întâiO cu 
aeâeta pe arhanghelul român Florian. Acesta 
se apropia ou aripile strânse și ou tâtă 
smerenia de ușa raiului. Bătu modest în 
ușă și când veni stăpânul îi adresă urmă- 
târele ouvinte:

„Iartă măria ta slugei tale oelei mai 
plecate, ca să te facă atent la vremea fru- 
mosă, care seduoe pe om ohiar a face o î 
escursiune mai mare în ținuturi necunos
cute. Ai face slugei d-tale cea mai mare 
onore, dâcă i-ai da voiă să facă dimpreună 
cu măria ta și ou preaînalta societate a 
măriei tale o preumblare în împrejurimile 
raiului11,

„Adam întorcendu-șlcapul strigă: „Evo, 
dă drumu cânilor, âr a venit un Român 
nerușinat !“

„Atunci ângerul o luă la fugă făr’ de 
nici o ispravă.

„Acum fu însărcinat ou isgonirea din 
raiii a părechei păcătose arhanghelul ma
ghiar Gâbor (Gavrilă). Aoesta sburâ de-a- 
dreptul în raid, (nu cum va a sburat peste 
pârtă? — Trad.) îndată ce însă îl zări 
Adam merse spre el, îl strînse amândouă 
mânile, ou cordialitate și c}lse cătră soția 
sa: „Evo, adă iute vre-o două sticle de 
vin și pune și 61a cu „gulâs11 pe vatră! 
Prea nobilul domn de Gâbor, arohanghel de 
meseriă, ne face astăcjl onorea!11

„Puțin după acâsta ședeau veseli la 
masă ângerul, Adam și Eva. Și sera tărfliu 
ângerul clătinându-se’ sui drumul spre oerifi.

„Acum trimise domnul pe arhanghelul 
germau Michel. Acesta bătu puternic la 
porta raiului și îmănâ lui Adam, care o 
deschise speriat, o hârtie ou cuvintele: 
„Furajă pentru un om și un cal în co
mandă de esecuțiune !u Plăti apoi taxa cu
venită și îșl soose sabia : „La porunoa oelui 
mai înalt, raiul are să fiă deșertat fără 
amânare de locuitorii lui“.

„picând aoestea, el goni cea dintâiO 
păreche din raiii. Așa a rămas pănă as- 
tăcjl; în răsărit încă tot Germanul este sin
gurul, care neînfluințat de demnități și 
necoruptibil îșl duce la sfârșit problema sa“.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai întrat următorele con- 
tribuirl:

, a) Pe lista nr. 18: (colect. G. Urdea 
parocb Cernat) cu totul 22 cor. 04 bani, 
și anume: G. Urdea 2 cor., din diso 3 cor. 
24 b., Neag. Giuglea 2 cor., Radu Ardelea 
2 cor., G. Radu 1 cor., Vas. Pascu 2 cor., 
Bucur I............ (?) 1 cor., I. Băltag 2 cor.,
Stan Ghilință 1 cor., Elevii clasei III din 
Cernat 1 cor. 40 b., Stef. Cotâră 1 cor., 
Elevii clasei I din Cernat 1 cor. 40 bani, 
Maria Iarea învățătâre 2 cor.

b) Conferența învățătorilor români din 
Săcele în memoria colegului C. Grozea 10 
corone.

c) Pe lista nr. 21: D-1 Al. Măerușan 
parocb gr. or. în Măgheruș anual 5 cor.

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

Adunare de învetători.
Tractul JReteagului, 2 Iunie n. 1900.

Ca tot-dâuna, așa și în anul acesta 
școlar tractul nostru a ținut 2 adunări fi
liale. Prima s’a ținut în 18 Dec. a. tr. în 
NegrilescI, âr a doua s’a ținut acum în 31 
Maiu n. în comuna LelescI, conform con
clusului protocolar din adunarea trecută.

Erau 8 ore, când unul după altul so
siră 8 învățători, anume d-nii: Const. Man 
din Strîmbu, I. Cârcu din Reteag, P. Mu- 
reșan din Cheșei, Leon Fetti și I. Bodea 
din Cusdriora, I. Bucșa din Negrileșcl, Al. 
Both din GancI și I. Huza, precum și 
On. Domn preot Bușița (Mihăeșcl-Mănăș- 
tur), cari toți în frunte cu M. On. Domn 
protopop tractual Ioan Goron președintele 
reuniunei fii. și On. Domn preot local 
Teodor Brehar, am mers în biserică unde 
aflarăm și pe învățătorul local în strană 
făcend utrenia, fiind și cantor. Serviciul 
divin l’au oficiat ca preoți M. On. D-n 
președinte și cu On. Domn preot local, 
âr strana a fost condusă de învățători. La 
finea liturgiei M. On. D-n președinte prin 
o predică acomodată a îndemnat poporul 
și pe învățători la sîrguință și la cercetare 
regulată a școlei, âr mai pe urmă i-a in
vitat să participe cu toții la adunare.

După eșirea din biserică o parte au 
mers la învățător, âr o parte la preot spre 
a dejuna. După dejun la 11 ’/2 ore ne-am 
adunat cu toții la școlă, unde ne așteptau 
micii școlari și mai mulțl poporenl. S’a și 
început esamenul, care a durat pănă la 
2 % ore p. m. după o programă variată. 
Răspunsuri bune și precise, precum și cu- 
noscință frumosă din partea școlarilor s’a 
putut observa, dâr mai pe sus decât tote a 
făcut bună impresiune predarea trialogului 
„Despre superstițiune* de cătră 3 școlari și 
dialogul „Rușinea închipuită* predat de 2 
fetițe.

Resultatul esamenului — luându-se în 
considerare, că învățătorul actual Constantin 
Georgia se află numai de 2 ani în acea co
mună și că înainte de a veni el școlă aceea 
abia mai purta numele — s’a; cflasat ca 
forte bun.

La finea esamenului am colectat cu 
toții vre-o 8 corone, din cari s’au premiat 
toți elevii după merit, er pe învățător l’am 
premiat cu toții stringendu-i mâna.

Urmă ascultarea disertațiunilor, fiind 
cu totul 6 disertațiunl cu subiecte diferite. 
Au fost lucrate de: loan Cârcu 2; una cu 
tema: „încât ar putâ delătura învățătorul 
prin lățirea cunoscințelor naturale credința 
deșartă și superstițiunile din popor'-' și una 
despre „Importanța pedepselor in școlă și mo
dul folosirei acelora* ; — Const. Ulan: una 
despre „Necesitatea reuniunilor de temperanță*, 
Const. Georgia,: una despre „Importanța ca
lităților înălțătorului in educațiune* și Alexan
dru Both, una despre „Influența calităților 
în societate*. Conform unei hotărîrl din 
adunarea trecută, scopul a fost, ca din 
disertațiunile intrate, cele mai bune, sâu 
chiar tote să se publice într’o broșură, care 
apoi să se vendă și din profitul, ce ar re- 
sulta, să se pună basă unui fond, din 
care să se înființeze o bibliotecă poporală 
în acest tract. Aceste 5 nefiind oficiose 
și nepermițend nici timpul nu s’au cetit 
tote, ci numai una, a lui C. Man, despre 
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„Necesitatea reuniunilor de temperanță44, 
care criticându-se s’a aflat forte bine stu
diată și lucrată.

Disertațiunea oficiosă a lucrat’o și 
cetit’o loan Bucșa despre „însemnătatea 
școlei de repetiție14, care încă s’a aflat bună. 
Tote acestea s’au alăturat la protocol spre 
a fi trimise comitetului central, ca să-și dea 
părerea asupra lor. După acestea a urmat 
cetirea hârtiilor sosite dela comitetul cen
tral, cari s’au luat spre sciință.

Ajungând la întrebarea, cari vor par
ticipa la adunarea generală, ce se va ține 
în Ciocman la 12 și 13 Iunie n. c., mulțl 
promit că vor merge. Urmând punctul in- 
cassărei taxelor de membri, toți cei presenți 
soltesc, er față de 2, anume: loan Sigartâu 
din Ambrișid, care abia la adunarea trecută 
s’a presentat ale când îl sciu și loan Ciupe 
din Rugăseșcl, care numai când mergem 
noi la densul ne delecteză cu esaminărl, 
în cari școlarii sciu ceti și cu cartea în- 
torsă, s’a luat un conclus, ca sâ fie scoși 
dintre membri, după-ce nici participă la adu
nări, nici voesc a-șl solvi taxele, deși ar 
ave de unde.

Se hotăresce, ca adunarea viitore să 
se țină în Ambrișiu, când învățătorul de 
acolo va ave să tracteze despre „0i'au din 
învățământul intuitiv, âr disertant oficios 
va fi Const. Georgia. din LelescI, obligân- 
du-ne ârășl a lucra fiă-care din cei presenți 
câte-o disertațiune cu subiect deosebit, tot 
cu scopul indicat mai sus.

După acestea adunarea se încheiă prin 
o vorbire frumosă a M. On. D-n președinte 
în care mulțămesce tuturor celor presenți 
pentru zelul, ce-șl dau întru prosperarea 
reuniunei și apoi am mers învățătorii la 
învățător, 6r M. On. D-n președinte și On. 
D-n Bușita la preotul local, unde ne aștep
tau mesele întinse. Noi învățătorii ne-am 
petrecut ca nisce adevărat! colegi, ținând 
și câteva toaste.

După tote acestea ne-am depărtat cu 
toții împăcațl, că ni-a succes așa de bine 
adunarea și cu cugetul, ca în viitor să ri
dicăm tot mai mult vada învățătorimei din 
acest tract. ,

Ego.

Esamene la sate.
Din Chior, 1 Iunie n. 1900.

în 31 MaiQ, (fina înălțării Domnului, 
s’a ținut esamenul l’a școla română confes. 
din Șomcuta-mare, participând un public 
mare și ales, atât inteligință, cât și popor.

Sala a fost frumos decorată, mai cu 
semă lucrurile frumose de mână ale elevi
lor au împodobit un părete întreg al salei, 
■ceea-ce a fost o adevărată esposițiă pen
tru noi.

După s-ta liturgiă, la 10 ore a. m., 
■s’a început esamenul claselor I și II, con
duse de harnica învățătore d-ra Rafila Pa- 
-velea din Năsăud. S’a esaminat din tote 
■obiectele de învățământ prescrise în lege. 
Răspunsurile au fost forte bune și resulta- 
tul în genere a mulțumit âsceptările tutu
rora. O singură observare modestă am față 
de împrejurarea, că am audit de mai multe- 
ori numindu-se băieții și copilele cu „Laczi11 
-și „ Mori&'A. Asta pe viitor să se încunjure 
.cu totă rigorositatea.

La 3 ore d. m. s’a început esamenul 
cu tinerimea din clasele III—VI conduse 
de veteranul învățător Teodor Blaga. Mate
rialul propus și aici a fost conform planu
lui de învățământ; er resultatul îmbucură
tor a dovedit, că acel material a fost pre
dat cum se cuvine. Aici încă trebue să-mi 
fac o modestă observare binevoitore, care 
o îndrept în genere învățătorimei nostre.

E bine și folositor, că tinerimea nos- 
tră se îndestrâză cu regulele gramaticale, 
■cu frângeri, istoriă, geografiă etc. Insă să 
nu uităm nicî-odată, că nu învățăm pentru 
•școlă, ci pentru viața practică. Puțin ne 
folosesce, că vor fi pruncii și fetițele nos- 
>tre inițiațl cât de bine în analisare, conju
gare, declinare ș. c. 1., decă nu vor învăța 
din stilistică d. e. cum au a face o chitanță, 
un contract, o suplică, o epistolă etc. Apoi 
tot așa nu e destul, decă în școlă se învață 
•cine a fost Traian, Mathia ș. c. 1., decă nu 
.-se învață și pomenesc bărbații de fapte 

mari pentru școlă, biserică și națiune ai 
comunei cutare, a cercului comitatului — 
din trecutul mai apropiat și din present.

Nu vreu prin acestea a impune nimă- 
nuia, nici a mă face mai sfătos decât alții, 
însă vorbesc din inimă curată și cu cea 
mai mare bunăvoință, pătruns de praxa 
vieții.

Mai cu semă pentru popor au o mare 
înrîurință poesiile declamate și dialogurile 
contra luxului, superstițiunilor și altor viții, 
ce domnesc în poporul nostru. Acestea tote 
au fost bine alese și bine predate la esa
menul din Șomcuta.

La esamen a presidiat demnul de 
laudă protopop din loo loan Serbu, care 
a vorbit din suflet curat și cu mare însu
flețire lăudând pe fiă-care după merit și 
arătând, că datori suntem a sprijini și a 
ne interesa cât mai mult de școlă.

Primarul comunei, d-nul Teodor Bo- 
csanczy, a premiat tinerimea școlară cu o 
cutiă de bombone, în preț de 8 — 10 cor., 
er trei școlărițe au fost premiate cu câte 
1 cor. din partea D-nei Letița' Olsovsky și 
DD. Drd. Victor Nilvan și St. Pop învăț, 
în Posta.

Atât progresul în studii, cât și lucru
rile de mână au făcut cea mai bună im
presia asupra tuturora.

Dintre învățătorii din jur au partici
pat: Elia Pop învăț, pens., Cotețiu învăț, 
în Hosufalău, St. Pop învăț. în Posta, Sim. 
Buda învăț. în Buciumi, Aurel Cotoțiu 
învăț. în Jederă.

P.

Tractul Giulei, Iunie 1900.
în 27 Maiii st. n. s’a ținut esamenul 

cu elevii școlei române confesionale din 
harnica comună Borșa, al căreia brav 
popor cu zeloșii săi conducători s’au dis
tins nu numai odată cu atâtea fapte fru- 
mose. In aceeași di avea se se țină și adu
narea învățătorilor din tractul Giulei, că
ruia aparține și Borșa. Durere însă, că des
pre acestă adunare nu am ce raporta, de- 
ore-ce afară de cei doi învățători din loc, 
din alte sate numai doi inși s’au pre
sentat. Așa au făcut învățătorii aceștui 
tract de mai multe-orl. Chiar dâcă s’au 
presentat câțl-va la adunări, la otărî- 
rile, ce aceștia le-au luat, ceilalți n’au voit 
să-le urmeze. Astfel stând lucrul, cei de 
față au făcut o arătare la Prea Ven. Oon- 
sistor din Gherla, cerând ca acești învăță
tori să fiă pedepsiți, conform statutelor, 
pentru nepăsare și negligență.

Să mă întorc acum la esamen, căci 
despre adunare nu mai am ce vorbi.

Premit, că festivitatea dilei s’a înce
put cu celebrarea s-tei liturgii, unde s’a 
cântat „împărate ceresc44 de cătră elevi în 
corpore. După eșirea din biserică, timpul 
s’a petrecut cu amintita adunare, apoi cu 
prânzul, er la 2 ore d. a. s’a început esa
menul, condus și presidat de M. On. D-n 
Ioan Moldovan, administratorul protopo- 
pesc al tractului.

S’a adunat inteligență și popor în 
număr atât de mare, încât în curtea școlei 
abia mai încăpeau. S’a cântat un „împă
rate ceresc14, apoi se rosti vorbirea de des
chidere și apoi se începu esaminarea din 
Catechism și Istoria biblică cu ambele des- 
părțeminte. Care de care dintre elevi răs
pundea mai limpede și mai sigur, încât îți 
era drag a-i asculta. S’a esaminat apoi din 
limba română, aici dialogurile frumose 
„despre lux“, „despre beția11, „despre su
perbia11 etc., au stors admirarea publicului. 
Predarea a fost naturală, respicată; apoi 
„Movila lui Burcel44, „Constantin Brânco- 
veanu44 fiind bine predate, au încântat pe 
ascultători. Nu cu mai puțin succes a de
curs esamenul și din matematică și din 
celelalte obiecte de învețământ, așa că nisce 
fruntași maghiari, cari încă erau de față, 
s’au esprimat, mai ales in ce privesce dia
logurile, că decă s’arface și la școla ungu- 
rescă de stat măcar pe jumătate atât de 
frumos progres, ar fi prea îndestulițl.

Reușita esamenului avem s’o mulță- 
mim în primul loc d-lui învățător primar 
Iuliu Mureșan, care e un învățător consciu 
de chiămarea sa, zelos și cu tote puterile 
stărue pentru luminarea fiilor acestui popor.

La fine s’a esecutat „Cântecul gintei 
latine44, după care s’au împărțit ca premii 
cărți în preț de 10 fl. 80 cr. Mulțămită se 
cuvine generosului domn librar și editor 
din Gherla Andreiu Todoran, care a dăruit 
pe sema elevilor, drept premii, cărți în preț 
de 7 fl. 30 cr. Fiă nobilul d-sale esemplu 
imitat și de alțl Români bravi !

în fine de cătră elevi s’au rostit cu
vântări de recunoscință și mulțămită cătră 
protopop, preot, ospeți, învățători, mulță- 
mindu-le pentru ostenelă, er d-1 adminis
trator protopopesc a ținut o vorbire de 
încheiere cătră părinții pruncilor, cătră în
vățători și elevi, îndemnându-i să iubescă 
școla, să păstreze cele învățate, după cari 
s’a cântat doxologia cea mare și cu aces
tea festivitatea dilei s’a terminat, fiind 7 
ore. Dea Dumnedeu, ca în tot locul să facă 
învățătorii noștri așa esamene, ca la noi!

V. M.

B.-Huedin, 3 Iunie 1900.
Un esamen forte reușit am vădut la 

școla confesională, gr. cat. din comuna Mo- 
losig (lângă B. Huedin) în diua de înălțarea 
Domnului a. c.

Nu mă țin chiămat a mă pronunța în 
specialitatea pedagogică, der amintesc si
lința, ce d-șora învățătore Lucrtția Ciupe 
a trebuit să jertfâscă, ca din mlădițele ti
nere, dintr’o materiă brută, din nisce băieți 
de țăran să potă pregăti aceea ce nu cre
deam ochilor. Nu a fost în decursul între
gului esamen o întrebare pusă, la care se 
nu se fi răspuns fără nici o șovăire, cu cu- 
ragiu deplin și cu o acurateță admirabilă. 
Modul, cum copiii răspundeau cu deosebire 
din istoria patriei și geografiă a făcut cea 
mai surprindă tore impresiă.

Cu cuvinte alese, cu ton sărbătoresc, 
cu ochii ațîntițl în fața presidiului (esame
nului), cu o fluiditate neașteptată, predarea 
elevilor emoționa inimele, er declamările, 
dialogurile și trialogul predate tot de șco
lari au fost la înălțime. Ne credeam, că 
suntem la o producțiune teatrală. Succesul 
într’adevăr a fost la culme.

Pe fețele părinților se vedeau lacrimi 
de bucuriă. Șoptele de laudă la adresa 
d-șorei învățătore se schimbau tot mai des. 
Nu sciam ce să admirăm, talentele și sîr- 
guința drăgălașilor băieți, ori zelul și de
votamentul estraordinar, ce a dovedit d-șora 
Ciupe prin dobândirea unor resultate atât 
de strălucite.

Rev. D-n I. Pop, protopopul tract. 
Morlaca, a adresat prin câte-va cuvinte 
alese — ca representant al autorității su- 
periore bisericescl și școlare — d-șorei în- 
vățătorese mulțămită sa cea mai ferbinte, 
dorindu-i ca cu aceeași tăriă și perseveranță 
să lucre încă mulțl ani în cariera grea în- 
vețătorăscă, de curând începută de d-sa. 
Apoi adresându-se cătră mulțimea de săteni 
le arătă într’un mod forte intuitiv însemnă
tatea școlei, care după credința în Dumne
deu este cel mai scump tesaur al omeni- 
mei. Le recomandă și impune ca să nu 
pregete a jertfi ori cât pentru școlă și în
vățător, âr pe fiii lor să-i dea la școlă cer- 
cetându-o cu zel. Elevilor le împărtășesce 
mulțămirea sa pentru rara mângâiere, ce 
răspunsurile lor ’i-au procurat....

In fine declară de încheiat anul șco- 
lastic 1889/900, mulțămind și d-lor Dr. Pop 
adv. în Huedin, Truța paroch în Ciucia, 
Căciulă oficiant de bancă în Huedin, On- 
cescu învăț. în Mal, Stefan învăț. în Ber- 
cea etc., cari au binevoit a-i onora cu pre- 
seuța lor. Bine ar fi și de dorit, ca la ast
fel de esamene-model să ia parte public 
inteligent cât mai mult și mai cu semă 
d-nii învățători, cărora li-ar servi spre o 
mare convingere succesele ce se pot obține 
în instrucțiune cu fiii țăranilor noștri.

Termin, cu cuvintele: Dumnedeule, 
care ești bun, fă-ne parîe cât mai des de 
astfel dn momente înnălțătore de inimi ro- 
mânescl 1

c. c.

Concurs.
^Asociațiunea pentru sprijinirea uceni

cilor și sodalilor români din Brașov^ esorie 
concurs pentru următorele stipendii:

1) Stipendiu de 80 corone pentru un 
învățăcel tinichigiu, 2) Un stip. de 80 cor. 
peutru un învățăcel căldărar, 3) Un stip. de 
40 cor. pentru un învăț, friser, 4) Un stip. 
de 40 cor. pentru un învăț, brutar, 5) Un 
stip. de 40 cor. mesar, 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, bl Atestat de sărăcie, și o) 
Contractul dela măestru, din care să se 
vadă, că e plasat în Brașov la meseriă.

Terminul concursului este pănă la 
30 Iunie n. o.

Dat din ședința Comitetului „Asocia- 
țiunii pentru sprijinirea ucenicilor și so
cialilor români din Brașov44, ținută la 25 Maiu 
n. 1900.
Ioan Socaciu m. p. loan Dariu m. p. 

președinte. secretar.

B si v i t a r e.
Despărțământul I (Brașov) al „Aso- 

ciațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român44 îșl va tină adunarea 
sa generală ordinară Duminecă în 4 (17) Iu
nie a. c., la orele 12 în Sala Hotelului 
mare din comuna Hărman.

Programul:
1) Deschiderea adunărei.
2) Raportul comitetului despre acti

vitatea sa în decursul anului espirat.
3) Raport special despre bibliotecile 

poporale înființate de despărțământ.
4) Raport despre starea cassei desp.
5) Alegerea unei comisiunl pentru 

censurarea socotelilor presentate de comitet 
și a alteia pentru înscrierea de membri noi.

6) Raportul acestor comisiunl.
7) Ficsarea budgetului pe anul 1901.
8) Alegerea a doi membri, cari să re- 

presinte despărțământul la adunarea gene
rală a „Asociațiunei44.

9) Propuneri de sine stătătore.
10) DisertațiunI eventuale.
11) încheierea adunărei.
La acâstă adunare sunt invitați toți 

membrii „Asociațiunei44 de pe teritoriul 
acestui despărțământ, precum și toți dori
torii de înaintarea poporului nostru. In 
deosebi agenturile din diferitele comune ți- 
nătore de despărțământul Brașovului sunt 
rugate a lua parte la acestă adunare cel 
puțin prin câte doi membri.

Brașov, 25 Maiu v. 1900.
In,numele comitetului desp. I al „Aso

ciațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român44.

Andreiu, Bârseanu, Nicolae Bogdan, 
directorul desp. notarul comit.

ULTIME SUI Bl.
Viena, 9 Iunie. In camera de

putățiilor partidele, ce se uniseră a 
combate obstrucțiunea cehică, au 
hotărît erl se se prelungescă ședința 
pănă ce se va face prima cetire a 
legei bugetare.

La 9 ore săra, când au voit se 
procâdă la cetire, Cehii au început 
se bată și se lovescă cu tot ce aveau 
în mână în pupitre, se tropotescă cu pi- 
ciorele, se fluere în trîmbițe și de a face 
sgomot asurcțitor cu capacurl de castron. 
S’a întâmplat și o bătaie între Klet- 
zenbauer și Dolezal.

Ședința a durat pănă la 12’/2 
ore din nopte. Ministrul-președinte 
Koerber, care a tăcut de doue-orl ra
port Majestății Sale, a apărut în 
sală și a declarat, la împuternicirea 
preaînahă, sesiunea de închisă.

Londra, 8 Iunie. Kruger a declarat 
unui corespondent la Ziarului „Daily 
Express44, că Burii vor continua res- 
boiul pănă vor mai ave 500 de 
omeni sub arme. „Nu voiu părăsi 
țâra41, ițise el, „căci de acum înainte se 
începe lupta adevărată. Ored, că va 
curge încă mult sânge, dâr vina o 
va purta Anglia44. Secretarul do 
stat Reitz a (ți9, că lupte de gue 
rillă se vor da pe un mare teritoriu 
și Burii se vor reîntorce la Lyden- 
burg, unde pot să resiste mai multe 
luni de c]ile.

Batalionul engles, pe care l’au 
prins Burii la Lindley, avea patru 
compănii, fiă-care companiă 120 
6meni fără ofițeri, astfel 500 deEn- 
glesl au fost prinși de Buri.

Bruxela, 8 Iunie. Representantul 
belgian din Peking vestesce, că res- 
cola Boxerilor se lățesce într’una 
spre interiorul imperiului. Europenii 
fug cu sutele la Peking. In fruntea 
mișcării revoluționare s’a pus un 
principe imperial. Intre representanții 
puterilor se manifestă înstrăinare.
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NECROLOG. Sorica Radocea născ. 
Cocanfl, după scurte suferințe șl-a dat no
bilul său suflet în manile Creatorului Vi
neri, în 8 Iunie st. n. a. c., la 1 oră diu 
ndpte, în etate de 53 ani, și al 14 an al 
văduviei sale. Despre acostă durerbsă pier
dere încunosoiințăm cu inima frântă de du
rere pe tote rudeniile, amicii și cunoscuții 
răposatei.

Rămășițele pămentescl ale scumpei 
decedate se vor ridica din locuința sa, Strada 
Barao (Soheifl) Nr. 1, Duminecă în 10 Iu
nie st. n. a. c. la orele 2 p. m. și se vor 
depune spre veclnioă odihnă în cimiteriul 
gr. or. al Sf. Nioolae din Prund.

Fiă-i țărena ușâră și memoria în veci 
neuitată!

Brașov, în 9 Iunie st. n. 1900.
George Radocea ca fiiu, Bucur Cocanu 

ca frate, Tcrcsia Radocea, Elena Cocanu, ca 
cumnate.

Maialuri și producțiuni.
In Brașov. Societatea sodalilor români 

„Lumina'1 aranjâză mâne, Duminecă în 28
l. c. v. o escursiune înț Stejeriș, la care 
învită cu onore întreg publicul românesc 
și străin, care sprijinesce scopurile acestei 
societăți. La cas de timp nefavorabil es- 
cursiunea se amână pe Dumineca proximă.

Plecarea va fi la l!/2 ore p. m. dina
intea școlelor centrale. — Comitetul.

*
Maialul dela Turcheș din 21 Maiu v. 

c., după cum ni-se scrie, a succes cât se 
pote de bine. Totă petrecerea a avut un 
caracter din cele mai românescl și a fost 
la culme veselă, esecutându-se și mai multe 
cântări naționale din cele mai frumose. S’a 
început cu două hore imposante: una de 
copii și alta de omeni mari, apoi alte jo
curi românescl cum numai la Secelenii 
noștri vedl. Arangiarea și ordinea a fost 
făcută și susținută de d-nii învățători, că
rora li-se datoresce în primul loc succesul.

*
Maial în Blașiu. Primim spre publi

care următorul avis: Tinerimea școlară dela 
gimnasiul superior român din Blașifl. îșl va 
ține „Maialul" Marți în 12 Iunie st. n. cu 
următorul program: Dimineța la orele 7, 
în frunte cu musica, se va face escursiune 
în pădurea „Nișca" ; er săra la 8 se va 
începe dansul în sala de gimnastică a 
gimnasiului. Invitări speciali nu se fac.

Intrarea: de personă 1 cor. Venitul 
curat e destinat pentru biblioteca tinerimei.

Blașiu, 1900.
Comitetul arangiator.
*

Tinerimea română din Madaraș în 11 
Iunie st. n. va arangia o petrecere de veră 
cu producțiune teatrală în Madaraș în fa
vorul bisericei gr. cat. rom. începutul la 4 
ore d. a. Intrarea: 60 bani de personă.

Se va representa: „Noptea de sf. 
George", vodevil în 2 acte de T. Alexi. 
Personele vor fi representate prin: Anghiuș 
Dimitrie, Anghiuș loan, Banc Flore, Be- 
nițchi Marie, Balint Ioan, Terebesi Anna, 
Benițchi Gavrilă, Ținta Marie, Nistor Anna, 
Oros Flăre.

Povețe
pentru stîrpirea peronosporei și găr

gărițelor de viie.
Comitetul „Reuniunei române agricole 

din comitatul Sibiiului" dă următorele po
vețe cu privire la stîrpirea peronosporei și 
gărgărițelor de viie:

Peronospora e datorită unor bu
reți mititei (mucegaiu), cari începând 
din Maiu se ivesc în formă de pete 
alburii mai ales pe dosul fruncjelor 
(foilor), cum și pe mlădițe, flori și 
chiar pe struguri. Pe laturea de-asu- 
pra a frunzelor apar un fel de pete 
gălbinii, mai târcjiu ruginii, însă nu 
umflate, nici rotunde. Pe laturea din 
jos (dos) frunȚele molipsite apar ca 
și când ar fi atinse de brumă, seu 
presărate cu zahăr măcinat.

Contra peronosporei se reco
mandă ca mijloc forte bun și ieftin 
stropirea cu un amestec licuid din 
apă, petră venetă (vitriol de aramă) 
și var ars.

La 100 litre apă se adaugă 1, 
l1/2 seu cel mult 2 chilograme petră 
vânătă și tot atâta var ars. Deose
bim prin urmare amestecuri de 1, 
l1/2 și 2°/0 (la sută). Stropite fiind 
cu amestecul de U/2 seu chiar 2°/0 
fruncjele ivite acum la început s’ar 
pârli din causa frăgecjimei lor. Ames
tecul de P/2 și 2°/0 seva aplica deci 
mai târcjiu, peste vară și de cu tbmnă, 
când frunȚele sunt desvoltate.

Petra se piseză mai întâia, apoi 
se topesce (disolvă) în puțină apă 
călduță — la 1 cliilogram petră 
vre-o 3 litre de apă — într’un vas 
de lut seu de lemn. Intr’aceea se 
stânge varul ars în cutare piubăraș, 
punând o cătățime de apă îndoit 
mai mare.

Laptele de var astfel dobândit 
se străcură prin o sîtă desă și se 
tornă încetișor, mestecând bărbă- 
tesce cu o bucată de lemn — în 
pâtra topită (nici-decum întors, adecă: 
petra în var).

Licuidul astfel gătit pote fi păs
trat pe mai târcjiu fără temere de 
a-șl perde tăria sa, este înse neapă
rat se se amestece bărbătesce de 
câte-ori e a turna în tulumbă; alt
cum remân pe fundul vasului tocmai 
materiile trebuinciose contra pero
nosporei.

Stropirea însa-și se îndeplinesce 
cu ajutorul aparatului numit tulumba 
(proșca) de peronospora, care împrăs- 
cie licuidul de cum nu s’ar pute mai 
mărunt și deopotrivă.

In scopul isbutirei nu rămâne, 
decât să urmăm în tocmai povețele 
ce urmeză:

1. Stropirea să se îndeplinescă 
cât mai apriat și întocmai la timpul 
cuvenit, dâcă e să isbutescă în deplin.

Stropirea dintâi u urmeză a se 
face cât mai de timpuriu, prin Maiu, 
pănă a nu se fi răspândit peronos- 
pora, la tot cașul mai înainte de 
înflorirea vițelor. Neapărat este a 
stropi de două-orl cel puțin său și 
mai bine de 3—4-orI.

Stropirea a doua ar trebui fă
cută după înflorire, prin Iunie. Cu 
începerea lui August urmeză stro
pirea a treia, și cerând trebuința 
prin Septemvre a patra.

Stropite ar trebui tote frunȚele 
și celelalte părți verȚi. Rândurile 
viiei trebue stropite de amândouă 
laturile, așa-der de două-ori.

2. Tulumba să nu se țină aprope 
de vițele de stropit. Licuidul să aco
pere fruncjele cu picături cât mai 
deopotrivă și dese, de mărimea grăun
țelor de păsat, sămănând a rouă mă
runtă. Picături mari, cari s’ar pre
linge înspre marginea fruncjelor. lasă 
goluri și astfel nu scutesc fruncjele 
în deplin. In urma stropirei fruncjele 
să nu fie cu totul ude.

3. In viile aflătore pe coste pie- 
cjișe stropirea* să se facă mergând 
din jos în sus și nu întors,

Stropirea isbutesce mai ales, decă 
se face sera seu dimineța pe timp 
uscat, liniștit și fiind ceriul senin.

4. Nu este iertat a stropi pe 
timp ploios și mai ales când plouă. 
Decă plăia ar fi spălat fruncjele deja 
stropite, se va stropi din nou.

5. Stropite ar trebui viile din 
întreg hotarul, cum și vițele din tote 
grădinile comunei, de-ore-ce vițele, 
cari ar fi rămas nelecuite, fie și mai 
pe alocurea, ușor răspândesc pero
nospora mai departe, amenințând cu 
pustiire viile mai nainte sănătose ori 
stropite.

încă cu începere din anul 1898, 
așa seim, se pedepsesc cu asprime, 

amăsurat statului comitatens, toți 
caii nu și-ar fi împlinit datorința 
prescrisă contra peronosporei.

Așa fiind, primăriile comunale 
și viierii vor lucra înțelepțesce, apli
când contra peronosporei negreșit 
și clin vreme stropirea descrisă atât 
de lesniciosă, ieftină și de mare folos.

Rămâne să adaugem, că prin 
viile mai multor comune au dat nă
vală un fel de gândaci vercji, nu
miți gărgărițele viței, cari forfecă 
tinerele mlădițe cu grămada. Cel 
mai îndemânatic și sigur mijloc este 
a scutura, des de dimineța, aceste 
gărgărițe pe pânzeturi așternute jos. 
Urmeză strîngerea și aruncarea găr
gărițelor în foc seu apă fierbinte.

Pedepsa corporală în școla 
poporală.

(După Fr. Wiedemann.'}
— Urmare. —

4) Cei mai multi părinți, sunt în- 
voiți cu pedepsirea fiilor lor. Mulți din
tre ei chiar mi-au recomandat să-i 
pedepsesc Țicend între altele: „Nu poți 
face nimic cu „mișelul", cu „diavolul" 
ăsta, decă nu-1 pedepsesc!". Câți nu 
mi-au pus recepta acesta tocmai în 
mână, când mi-au adus pe copiii lor 
la școlă! Intr’o cji o mamă mi-a 
adus chiar și o nuia pentru neastâm
păratul ei de Clemente, când mi-l’a pre
dat. Se . înțelege, eu am respins’o din 
anumite motive.

Nici de aceea nu-mi aduc aminte, 
ca eu să fi venit în conflict cu vre
unul dintre părinți din pricina bătăii. 
Odată totuși mi-s’a întâmplat, că o 
mamă, — după scirea mea, femeiă 
mai cunoscută — veni la mine și 
mi-se plânse, căi-a,și fi pedepsit pe 
fiica ei, după cum a aflat ea dela alți 
copii. Ce se , întâmplă însă după 
câte-va cjile? Ecă vine mica Selma, 
copila acelei mame, cu o cunună 
formală de lovituri sângerate pe 
frunte și cu mai multe punctulețe 
roșii în piele pe obraze. — „ Ce 
ai tu, pe față, Selma? — „Ei, Dom
nule, răspunse ea plângând: „Mama 
m’a bătut așa de tare cu nuiaua".

Dela câți părinți și încă culți 
și de câte-ori n’am auȚit, când li-am 
împărtășit, că micuții lor nu se părtă 
cum se cade: „Hei, hei, Domnule, 
decă altfel nu se pote, dă-i bătaiă". 
„Bătaia nu-i strică copilului nimicil. „Bă
taia e din raiu.u

Decă aruncăm o privire în edu- 
cațiunea casnică aflăm, că în multe, 
în cele mai multe familii se practi- 
seză bătaia. Și putem fi convinși, că 
aprope toți copiii sciu acum de ce 
trâbă e bătaia corporală. Unii dintre 
ei au trebuit să-o simță prea amar. 
Că doră se află tați și mame, cari 
în privința acesta cuprinși de înăniă, 
îi trateză neomenesce! Ba am veȚut 
mame, cari și pe copiii lor de ț.îță 
și-i bat, ca ei să tacă din sberăt. 
Ele se felicitau cu înțelepciunea lor 
pentru-că credeau că numai așa se 
suprimeză sîmburele arțagului și al 
îndărătniciei fiilor lor.

Așa-der se pedepsim pe câte 
unul dintre școlarii noștri, der cu 
măsură și după strictul principiu al 
dreptății, și nu numai că nu vom ave 
a ne teme de părinții cuminți, der 
ei ne vor prețui și onora intențiu- 
nea nostră bună și ne vor fi mulță- 
mitorl pentru măsurile luate de noi.

5) Nu stă în contrazicere cu ordi
nea dumneZeescă:

„Cine cruță nuiaua, nu vre binele co
pilului sSu, cine îl are drag, înse îl pedep- 
sesce pe el curend". (Sol. 13, 24.)

„Pedepsesce pe fiul tău, pănă mai e 
speranță", (Sol. 19, 18.)

„Venătările unei răni sunt mijloce în- 
dreptătdre pentru cel rSu". (Sol. 20, 30.)

„Nebunia este atârnată de inima co
pilului, însă nuiaua pedepsitore o va scote 
dintr’ensul". (Sol. 22, 15.)

„Nu reține pe copil dela îndreptare, 
cu varga să-l bați, dâcă îl vei bate cu varga, 
nu va muri, ci se va mântui sufletul lui de 
peire". (Sol. 23, 13 și 14.)

„Indreptdză pe fiul tău și-ți va da 
pace; da, bucuriăva aduce sufletului tău". 
(Sol. 29, 17.)

..Plică grumazul lui (al copilului) la 
tinerețe și-l fă să lucreze, ca să nu potig- 
nâscă întru rușine". (Sirah 30, 12.)

Ași mai pute adauge multe ast
fel de sentințe tot așa de sfinte, de 
vechi, de bune și de practice din 
Cartea sfântă. Tote însă țintesc într’a- 
colo, ca educatorul să nu creȚă, că 
a făcut vre-un păcat, decă a văcjut, 
că unde celelalte mijloce disciplinare- 
în școla elementară nu au putut fo
losi nimic, a pus mâna pe „nuia1,1.. 
Și nici aceea să nu creȚă, că va 
apăre ca tiran seu nepedagog, când 
îi va „nleca grumazul11, celui arțăgos, 
căpățînos, îndărătnic, nesupus, minci
nos, precum și alte stări asemenea 
ale sufletului său. Numai trei luni 
să ospitezi în clasele elementare și 
te vei convinge despre tote acestea.. 
Preceptele biblice citate mai sus,, 
crecj că vor fi de ajuns pentru cele 
Ți se și susținute de mine.

Dâcă țîni, dragă prietine, biblia 
ca adevărat cuvânt al lui DumneȚeu,. 
— și eu nu mă îndoiesc de loc de 
acâsta — și decă nu voiescl nici de 
cum să vii în contra Ți cere cu voința 
divină a eternului educator al între- 
gei omenim!, atunci fă-te un mic în
țelegător al lui, și când e de lipsă, 
prinde „nuiaua" în mână!

Bunul DumneȚeu a lucrat de 
tot serios cu ale sale: „reguli de edu- 
cațiune". Preotului Eli i-a dat o pildă 
despre acesta: că ori-care părinte 
slab, care nu va ave nuiaua la în
demână, ca mijloc disciplinar, treble 
ca și el și casa lui se apună.

Și? !... eternul și preabunul edu
cator permite bătaia, el, care e sin
gurul iubirea, și o aplică copiilor săi 
neascultători, der nu în totă Țiua,. 
ș’apoi nu alege dela cei mai mari pănă 
la cei mai mici. Nu el e ore acela,, 
care a pedepsit pe acea copilă neas- 
cultătore, căreia mamă-sa îi oprise 
a se juca cu forfecile, după-ce co
pila se tăiase și se rănise cu ele?

(Va urma.)

Starea semănăturilor.

După datele oficiose primite la minis- 
teriul de agricultură, starea sSmânăturilor
din Transilvania și Ungaria cu finea'lunei 
lui Maiti n., când timpul a fost mai favo
rabil, s’a îmbunătățit.

In urma ploilor dese în multe părți 
se arată rugina nu numai la grâu, ci și la. 
orz și prin părțile vestice și la secară.

. Pe unele locuri deja s’a terminat cu 
săpatul cucuruzului, cartofilor și sfeclelor.. 
In plantele de nutreț artificiale în multe- 
locuri s’a făcut prima cositură.

Viile, cari au suferit mult de înghețul 
din luna Maid, au fost tăiate și vițele au 
înverdit din nou; se așteptă numai puțină 
recoltă.

SSmSnăturile de tomnă, cari încep 
acuma a înspica și pe unele locuri și în
floresc, promit a da o recoltă de mijloc. 
Le-a stricat mult viermii.

Orzul de tomnă a dat deja spicul și 
promite recoltă mijlocie bună, 4r cel de- 
primăvără a perit mult din causa recdlei. 
A rămas pe unele locuri încă mic, palid 
și începe a se rugini și e mâncat de viermi.

Ovisului încă i-a stricat răcela, der 
totuși stă mai bine ca orzul de primăvară 
Și acesta încă e mâncat de viermi. Peste 
tot se aștdptă o recoltă îndestulitore.

Rapița a perit tare din causa răcelei, 
ea va da o recoltă slabă. Secerișul ei prin 
părțile sudice ale Ungariei s’a început.
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Cucuruzul pe cele mai multe locuri, 
•din causa răcelei, a întârdiat și e gălbin; 
pe unele locuri a trebuit să-l seamene din 
nou. Pe unde s’a desvoltat mai bine, să
patul de întâia-dată s’a terminat.

Cartofilor încă li-a stricat puțin ră- 
cela, der s’au îndreptat; pe multe locuri în
floresc. Ploia multă a folosit cu deosebire 
cartofilor sămănațl mai de timpuriu.

Dintre păstăiose bobul a suferit mai 
mult din causa răcelei. Pe multe locuri a 
trebuit din nou semănat. Mazirea și lintea 
sunt mai bine desvoltate.

Cânepa și inul, pe unele locuri au în
târdiat, der în general, promite o recoltă în- 
destulitore. Tutunul s’a desvoltat bine și pe 
unele locuri deja îl sapă. Ploile i-au priit.

Sfeclele de zahăr pe multe locuri au 
trebuit din nou sămănate, în urma frigului 
și a viermilor, ce le-au pustiit; tot aseme
nea și sfeclele de nutreț. Unde au fost 
scutite de elementele naturii, acolo sunt 
bine desvoltate.

Recolta fenațelor naturale este mulță- 
mitore. Cositul se face acum, der ploile 
multe au împedecat facerea fânului.

Pome peste tot, în anul acesta vor fi 
puține din causa frigului din Maiă.

Literatură.
In editura librăriei Ciurcu din Bra

șov a apărut: Geografia pentru școlele 
pojyorale întocmită pe basa planului mi
nisterial de învățământ. Partea II, pentru 
cl. V și VI, de Vasile Goldiș, prof. gimn.

*
Din „Istoria legii nouef valorosa 

scriere a d-lui canonic din Blașiu Dr. Vic
tor Sjwigelski, au apărut în 'Tipografia 8e- 
minariului arcbidiecesan din Blașiîl ambele 
tomuri. Tomul I tracteză Tmenfile lui Isus 
și Isus ca profet. Partea întâid începe cu 
,,țlilele lui Irod“, apoi „originea, pruncia 
și logodirea Măriei", „Prevestirea nascerei 
înainte mergătorului"; „Buna vestire"; 
„Nascerea înainte mergătorului" etc. etc.—In 
partea a doua se află următorele capitole prin
cipale: „Dela începutul activității publice 
a lui Isus pănă la sărbătorea cea dintâiă 
a Pascilor" ; „Dela cea dintâiîi pănă la a 
doua sărbătore a Pascilor" ; „Dela a doua 
pănă la a treia sărbătore a Pascilor" ; „Dela 
a treia pănă la a patra sărbătore a Pascilor".
— Tomul 11 e împărțit în următorele 6 
părți: „Cina cea de Taină"; „Testamentul 
lui Mesia" ; „G-etsemani" ; „Osândirea Iui 
Isus"; „Calea Crucii" și „Golgotha", fiind 
fie-care parte împărțită în numeroși para
graf!. Opul are format mare; tomul I con
ține 400 pag. și costă 2 fi. (pentru Româ
nia 4 lei 40 b.), er tom II 320 pag. și costă 
1 fi. 70 cr. (porto câte 10 cr. de fiă-care 
tom; e recomandabil a se adauge încă 10 
cr. pentru recomandare.) Acest op, bine 
scris, într’o limbă plăcută și ușoră, este o 
adevărată podobă pentru literatura ndstră 
bisericescă și e de valore nepețuită nu 
numai pentru cler, ci pentru toți bărbații 
iubitori de sciință și pe lângă aceea, mai 
■e și forte eftin în asămănare cu mărimea.
— Se pote procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianuf Brașov.MULTE ȘI DE TOTE.

femeile tn Anglia.
Gestiunea drepturilor politice ale fe

meilor, care pasioneză forte mult lumea în 
•Anglia, a revenit, dilele trecute, în fața 
Camerei comunelor.

Anul trecut camera comunelor a emis 
mai multe voturi, dând femeilor dreptul să 
fie alese în consiliile municipale ale ora
lului Londra și să devină „aiderman", o func
țiune municipală în felul celei de ajutor 
de primar. In ultimul moment însă, un de
putat observând, că ar fi un nonsens gra
matical ca funcțiunile de „aiderman" să fie 
esercitate de femei, camera a revenit asu
pra voturilor sale si a închis pe neaș
teptate porta consiliilor municipale din 
Londra pentru femei.

Un deputat din Londra, un mare co
merciant de ceaid, de origină irlandesă, d. 
M. Longh, a reluat dilele trecute acâstă 
cestiune. Deja 120 de femei sunt, în pre
sent, membre așa numitelor „horse boards"' 
din Anglia, și patru din aceste „boards" 
au ales o femeiă ca președintă. Afară de 
acesta, peste o miie de femei ocupă situa-

țiunl publice ca administratore ale taxe
lor pentru săraci, seu ca membre ale con
siliilor parochiale. Totă lumea recunosce 
de acord, că ele aduc în aceste diferite 
posturi cele mai prețiose servicii. Pentru 
ce n’ar fi atunci admise să participe la gu
vernământul local al capitalei regatului ?

Pentru ce ? — a răspuns d. Evelyn 
Cecil, nepotul lordului Salisbury. Pentru 
că ar fi să li-se permită să între în viața 
politică; pentru-că odată pe acestă pantă, 
n’ar mai fi cu putință să fie oprite; pen
tru-că decă li-se face acestă primă conce
siune, e de așteptat să se vadă în curând 
„o Portia pe banca oratorilor la camera 
comunelor, seu o Jeana d’Arc în uniformă 
în locul lordului Roberts".

Perspectiva acesta n’a înspăimântat 
câtuși de puțin pe representanții din ca
mera comunelor, cari drept orl-ce răspuns, 
au adoptat la a doua cetire propunerea cu 
enormă majoritate de 218 voturi contra 
120. Salve de aplause au isbucnit imediat 
în tribuna cu gratii numită „cușcă" în 
care, în parlamentul engles, femeile au lo
cul lor.

*
Adam și Eva.

Cetitorii noștri îșl amintesc, că am 
înregistrat mai deună-dl, dorința pe care 
șl-o esprimase prin jurnale un moșier ame
rican bogat și burlac din statul Montana 
(America de nord), cu numele Adam, de 
a-și afla o soțiă, care să trăescă cu el în 
paradisul său pământesc și pe care să o 
cheme Eva. Natural, că i-au venit oferte 
cu duiumul din tote părțile Statelor-Unite, 
și dintre aceste oferte dăm aci pe cele 
mai interesante:

Cea dintâiu era adresată: d-lui Adam 
mai ’nainte Adam Des-herbes, în paradi
sul pământesc Helena (Montana).

„Iubite d-le Adam! Precum văd, do- 
rescla-țl afla o soțiă, pe cares’o cheme Eva. 
Eu am acest avantagifi, precum și acela de 
a fi mai tînără ca d-ta. Sper, că pe mine mă 
vei alege ca Eva d-tale și că vom trăi 
amândoi ca în paradis".

Alta. Miss Eva Iohnson, din Virgi- 
gia, o ^negresă, îl întrebă, decă și o Evă 
cu pielea negră pote a lua parte la con
curs ; er o altă Evă din Cosmeticut măr- 
turisesce, că numără aprope 43 primăveri, 
are o greutate de 90 funțl și e forte fri- 
gurosă, nefiind ast-fel de loc înclinată a 
trăi în paradisul pământesc, unde conform 
cerințelor bibliei, trebue să dormă sub ce
rul liber numai c’un acoperiș de foi 
pe cap.

Cu totul opusă acesteia, e altă ofertă 
din New-Jersey, făcută de o femeiă, care 
cântăresce 274 funțl și dice că nu pote 
promite a se plimba în arșița verii braț 
la braț cu Adam prin paradis, ci doresce 
a avă la disposițiă o trăsură. O văduvioră 
din Pensilvania pretinde, ca tradiționalul 
costum să și-l potă completa singură după 
plac, și adaugă următorul:

P. S. Ce o fi ore erna de noi, când 
arborii vor fi despodobițl de frundele lor ?

Eață de mulțimea de oferte d. Des- 
herbes, după ce a terminat aranjamentul 
paradisului său, s’a decis a lăsa lucrurile 
la voia întemplărei și ași alege pe viitorea 
sa soție prin tragere la sorți.

*
Proces curios tn Statele-Unite.

Un proces curios s’a înfățișat dilele 
trecute la tribunalul din Strudsburgh, în 
Pen sylvan ia.

Preotul Dixon, pastor metodist, a fost 
dat în judecată pentru daune interese în 
sumă de 60.000 de dolari de cătră proprie
tarul unei berării, care fusese distrusă de 
trăsnet.

Berarul acusă pe preot, că e autorul 
răspundător al nenorocire! sale, pentru-că 
în ajunul desastrului, o Duminecă, reve
rendul Dixon, care nu putuse împedeca 
construirea berăriei lângă biserică, chemase 
în! mod public, din amvon, blestemele ce
rului asupra stabilimentului și proprieta
rului său.

Pastorul, și toți teologii regiunei, 
chemați ca martori, susțin că miniștrii lui 
Dumnedeu nu pot fi răspundătorl de actele

providenței, chiar când ar fi consecința 
anatemelor lor.

Sfârșitul acestui proces curios e aș
teptat cu multă nerăbdare.

f’rognosa tâmpului.
(JDvvpă, calirLdarvLl capit. Spăriosvt.)

Săptămâna din 10—16 Iunie: schim- 
băcios în 10 — 11; ploios 12 —14.

Săptămâna din 17—23 Iunie: schim- 
băcios 17—18; ploios 19—20.

Calendarul septemânei.
MAI. are 31 cpL. FLORAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni
Marți
Mere. 
Joi.
Viner 
Sâm.

281 j- Rosalii Nich.
29 2 (t) Rosall Tod.
30 C. păr. n. Isachie
31 Totisf. ap. Erem.

1 Cuv. păr. Nicefor
2 Cuv. m. Iustin
3 S. m. Lucian

10 Margareta
11 Ap. Varnava
12 loan Fac.
13 Anton de Pad.
14 Joia verde
15 Vitus
16 Iustina

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 8 Iunie 1900.

Măsura 
seu 

greutatea|
Calitate».

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L- Grâul cel mai frumos 12
n Grâu mijlociu . . . 11 60
n Grâu mai slab . . . 11 20
ji Grâu amestecat 9 40
71 Săcară frumosă. . . 7 20
n Săcară mijlocia. . . 6 80
n Orz frumos .... 7 —
» Orz mijlociu. . . 6 60

Ovăs frumos. . . . 5 40
n Ovăs mijlociu . . . 4 80
71 Cucuruz .................... 9 —
71 Mălaiu (meiti) . . . 8 40
71 Mazăre........................ 14 —
71 Linte........................ 18 80
n Fasole......................... 10 40
71 Sămânță de in . . . 25 —
n Sămânță de cânepă . 9 —
n Cartofi........................ 3 —
71 Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
71 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 7 Iunie n. 1900.

V a lori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... f 0/ »jr.-Oct. 93 '/4
„ „ Impr. 1892 . . . 5 n Ian,-Ini. 95.—
„ „ din 1893 . . . 5„ 55 55 95 —
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Am,-oct. —
„ „ Impr. de 321/, mii. 4„ Ian.-lulie 80 -
„ „ Impr. de 50 mii. . 4„ 81 —
„ „ Impr. de 274 m. 1890 » 81.7,
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4 „ 81.’/,

„ Im. de 120 mii. Iș94 4„ 81.’/,
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 80'/,

Oblig, de Stat (Conv rurale) 6 Mai-Nov 80.'/,
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —,—
„ comunei Bucuresci 1883 5°/o Ian.-Inl. —.—
„ „ „ din 1884 5 „ Mai-Nov —,—
„ „ „ din 188s 5„ Im,-Bec —.—
„ n » dm 1890 Mai-Nov. -■ .—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 n Ian.-luli 94.=/,
Scris, fonciare rurale din 18! 0 4„ •9-7s

,, „ urbane Bucuresci 5„ » 11 863/i
ii 7) n • • 51 51 11 80.-

Oblig. Soc. de basalt artificial 8 n
V. N.

11 »
.—.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 59“ 150 v ““
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v 2430
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 340—
Dacia-România t lt. div. 35 lei 200 într.v 282.—
Naționala de asig. uit. div. iei 43 200 443—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 450 —
Soc rom. de constr. uit-, div. 15 1 250 35.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 _
„Patria" Soc. de asig. uit. 4 lei 100 ____
Soc. rom de petrol 1 em. u. d. 0 200 n î) —.—

„ „ „ 2 em. u, d. 0 1000 J1 Jî —.—
Soc de fur. militare u, d. 60 1, 300 —
„Bistrița" soc, p. f. hârtii 30 1. loco 11 51

—.—
Soc’at. p. constr, de Tramays 200 55 n —.—
20 franci aur............................... — —.—
Fabricile Unite de gazose, , . 12 « 51

S c o ni (i t u r i:
Banca na., a Rom. «7o Paris . . < , 3%
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . .- 57,
C tsa de depuneri 12., Berlin . . . . 57,
Londra .... B>/, Belgia .... 4%
Viena.................... 47, Elveția ....

Cursul la bursa din Viena.
Din 8 Iunie 1900.

Renta1 ting, de aur 4%......................116.25
Renta dă' corone ung. 4°/0. . . . 91.10
Impr. căii, fer.- ung. în aur 41/2°/0 • 120.50
Impr. căii, fer.-ung. în argint 4’/2°/o ■ 99.60

Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.85 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................158.50
Liosurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 1.38.75 
Renta de argint austr...................... 98.—
Renta de hârtie austr.......................... 97.85
Renta de aui’ austr............................. 116.15
LosurI din 1860..........................  134.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.6b
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 714.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 710.75
NapoleondorI............................. 19.27
Mărci imperiale ..............................118.40
London vista........................ 242.10
Paris vista......................................96.25
Rente de corone austr. 4°/0 ■ ■ • 97.10
Note italiene..............................90.60

Cursul pieței Brașov.

Din 9 Iunie 1900.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând.
Vând.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

19.—
18.80
19.24
11.30

127.—
58.50
10.72

100.—

19.04
18.90
19.26
11.40

101.-

Bursa de mărfuri din Budapesta
din 7 Iunie 1900

Cuali- 
tutoa 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilogrumB

Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu

Bănățenesc . .
dela Tisa . . .
de Pesta . . . 
de Alba regală . 
de Bâcska . . .
unguresc de nord 
românesc . . .

£0
80
80
80
80
80
80

dela
7.80
7.95
7.80
7.95

pănă la
8.10
8.05
8. 0
8.—

Semințe vechi 
ori nouă

Soiul

Cuuli- 
tatoa 
per 

Hect.

Prețul per
100 cliilograme

dela pănă la

SScara. . . .0—72 6.‘0 7.05
Orz .... nutreț. . 60—62 6. 0 6.85
Orz .... de rachiu 62— 64 5.90 6.10
Orz .... de bere . 64-- 66 5.60 5.80
Ovăs . . . 55— 7'0 5.- 5.30
Cucuruz . . bănățen . 75 — —.—
Cucuruz . . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . . 51 »
Hirișcă . . 5.— 5.30

Producte div. | Soiu 1 C u r s u 1

dela păn ă

Săm. de trifoii Luțernă ungur. 0
„ transilvană a —.— —.—

r „ bănățenă ■
„ roșia • • tu —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat du piu 0 rfl — —.—
Ulei de in . . ir! d —.— —.—
Unsore de porc dela Pesta 0 53.50 54.--

n n dela țeră . • • (B —.— —.—
Slănină . . . sventată . •d 44— 45—
Prune . . . . din Bosnia . • O 18.75 19—

—,— —,—
Lictar . . . . Slavon și Serbia rl 18.50 19—

din Serbia în s. H 16.5) 17—
Nuci . . . • slavon nou £ — —.—
Gogoși. . . • sârbesc H

n din Ungaria . . 3 —.—
Miere .... ungurescl. CJ —.— —.—

seibescl . Pi —.— —.—
Ceră . . . . brut . . —.— —.—
Spirt . . . . Drojdiuțe de s. —.— —.—

Cursul losurilor private ‘
din 7 Iunie 1900.

CUlIip. vinde

Basilica.................................... 13— 14 —
Credit............................... 397— 399—
Clary 40 fi. m........................... 130— 131 —
Navig. pe Dunăre.................... — ■ — —
Insbruck ............................... 64.50 66.&D
Krakau.................................. 70 — 73.--
Laibach . > 48. - 51.—
Buda......................................... 134.— 137—
Paifiy......................................... 132.50 13350
Crucea roșie austriacă 4015 41.25

„ ung..................... 19.75 20,75
„ „ ital .... -—.—• —

Rudolf.................................... 63 50 65.50 ■
Salm......................................... 175.25 177.25
Salzburg..................................... 59.50 60.50
St. Geuois .......................... 183— 185 —
Stanislau.............................. 130 — —.—
Trientine i'/fln 100 m. c. . 178 — —•—

„ 4% 50..................... —.— —.—
Waldstein............................... — .— —.—

)( de 10 franci . . . —•— —•—
Banca h. ilhg; 4% .... * — ■—“

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Dr. Vuia
ă! început practica balneară la

Băile fierculane—Herkules fiirdo.
Locuința': Hotel „Francisc Iosif.“
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și mai sus! — 14 metri. — Trimise franco și liberate de vamă! — 
Mostre se trimit imediat, asemenea „Mătase Henneberg" negră, albă 
și colorată clela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru. (2)

Cr. Henneberg, Fătat ie mătăsuri, (liferant al cnrțil c. și r.) Zurich.

Terpl de rîmători din Steinbnich.
Starea rîmătorilor a fost la 5 

Iunie n. de 44,391 capete, la 6 Iunie n. au 
intrat 168 capete și au eșit 599 capete, ră
mânând la 7 Iunie n. un număr de 43,960 
capete.

Se notăză marfa ungurescă : veche 
grea dela 94—96 fii. marfă ungur 6s că 
tînără grea dela 100—102 fii. de mijloc 
dela 98 — 100 fii. ușoră dela 98—100 
fii. — Serbescă: grea 96—98 fii., de 
mijloc 94—96 fii. ușoră: 92—94 fii. 
kilogram.

Nr. 8541-900.

Pertractare de ofert.
In scopul predărei lucrărilor de 

asigurare la canalul de conducere a 
apei debeut orășenesc!— fixate din 
partea conducerei apeductului oră
șenesc cu 5006 kor. 80 fii. se 
escrie cu acesta pertractarea de 
ofert pe cjiua de Sâmbătă — în 16 
Iunie a. c. — la brele 10 a. m. în 
biroul economic orășenesc.

Condițiunile, planurile și spe
sele prescrise mai de-aprope, se pot 
vede pănă la diua de pertractare în 
timpul dela 8 pănă la 12 ore a. m. 
în biroul de economiă orășenesc.

Brașov, în 5/VI 1900.

979,1-1. Magistratul urban.

n u zi ț.
Am on6re a aduce la cunoscința 

on. pubblic, că în Blumena între ca- 
sarma Honvecplor și fabrica de postav 
„Scherg“, n calea „Elisaveta“, ce du
ce spre „Nou“, lângă villa „Lukhardt“ 
în edificiul meu propriu, am deschis o

ospetăriă proveijută cu o grădină fru- 
nic-să și loc de popice.

Bucătăria o conduce femeia mea, 
care a fost onorată și în străinătate 
pentru curățeniă și pregătire de mân
cări gustbse. Mâncări calde și reci 
se pot căpăta în tot timpul.

Vinuri procur numai din ținu
turile producetbre de vin bun și 
le servesc în stare curată, naturală 
cu serviciul cel mai fin și solid.

Rugând pentru proterțiă și în
credere pe mult onor, public, am 
rămas

cu deplină stimă: 
Ioan Leonhardt

proprietarul Ospăteriei „Brașovul nou“.

.<XXXXXXOCXXXXXXA

De închiriat.
în strada Porții Nr. 18 swnt 

de închiriat doue odăi fru- 
mose în etagiul I, mobilate seu 
nemobilate, acomodate pentru 
cancelariă, dela St.-MihaiU încolo. 
Informațiuni tot acolo. (981,1—1.) 

^ocxxxxxxxxxxxxxy

â t UI G 111I(mserțioi și
suat a se subscribes

aidmîms'iM.fem. Ssa ©«asuB pu- 
feSăcârîl ussuâ anueiCEti mai mulfi 
die odatâ se face scâdsmetaf, 
ears er'esce cu câf p&abiâcaEî«<ea 
se face mai de muiîe-sî’F.

Admiriistr. „Gazetei Trans."

Antreprise de pompe funebre
ZEL Tvtteels,.

Brașov, strada EB4>rtââ Nb*. §2.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mbrte, așezământul 

seu de înmormântare bogat asortat in cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta caș prețwrs ieftine.

Comisiuue și dep®sa de SSCHurî de SîBetal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sferturilor de lemn, de 
metal și imitafium de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de CllMUi pentru monumente și plantici cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un cai” funebru venet, 
pentru cfâgsii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecntă prompt sî ieftin, iau 
asupră-mi și transporturi de morii an ’’streinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
E. Tuîsek.b

tatei SESOOTL & Primâvm Vara
1900

STOFE d® Brâsmu
Un coupon de metri 3.10 Iun- { fl- 2.75. 3.70^4.80 din stofă bună 
gime pentru un costum com
plet roc, pantaloni și (jiletcă

c©stă uuanaâ
Un coupon pentru costum de salon M. IO.— cum și stofe de pardiseuri, Lo

den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabrice! re
numita și cunoscută ea solidă si reda fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in BRUNN.
—esh Mostre gratis și franco, 'WS Liferație conform mostri se garanteză. nss — 

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

fl. 6.— și 6.90 
fi. 7.75
fi. 8.65
fl. 10.—

mai bună 
fină 
mai fină 
forte fină

91'5.23—40
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ABONAMENTE
.GAZETA THAHSILVAHIEP

Pe
Pe
Pe

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni . 
șese luni. . ,
un an ...

Pentru România și străinătate:
trei luni.
șese luni .................................................
un an......................................................

3
6

12

fi.
fl.
fl.

(3^

X
X
X
X
X
X
X

Pe
Pe
Pe

X
X

I
<>

' 4

X
X

Pe 
Pe
Pe

10
20
40

fr.
fr.
fr.

< >

Diimm.
2
1

a. -a. -
50 cr.

Pentru Austro-Ungaria:
an .
șese luni
trei luni

Pentru România și străinătate:
an........................... ............................... 8
șese luni.................................................4
trei luni...................................... .2 franci

franci, 
franci.

prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede 
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoieacă 
a srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Admlmstrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

g
Xg
X

cO

X

^xxxxxxxmmkxxxxxxmxxxxxxxxxxxxm9

A. Mureșianu BSrasov, Tergul Inului W. 30.
Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum: 

I 
t 
t + ♦ + +
I 
i 
I
i i t t < ♦
♦ ♦ t I 
a

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
BILETE DE visită

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJ-LEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

□

o
REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciurî.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Couve-Xfta, in lolă mătimea-

TAW1 @OM1BIALI9 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE M0RMENTARI.

se primesc în biuroul

„Gazeta Transilvaniei “ cu numerul ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


