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„Limba însă-și e poporul!“
De câte-ori, privind la prigoni

rile ce le îndură acji dulcea mos
tră limba românescă, ne aducem 
aminte de vorbele vechiului istoric 
Bonfiniu, — care a scris despre Ro
mânii din Dacia, că „se luptă mai 
mult pentru aperarea limbei, decât 
a vieții lor“, — ni-se pare, că Ro
mânii din vâcul nostru civilisat n’ar 
fi adevărații urmași ai Românilor 
din vâcurile barbare.

Fiă că tocmai progresul mo
dern a adus cu sine moliciunea, ce 
pa~e a fi luat pretutindeni locul tă
riei și energiei neînduplecate de odi- 
nidră ; fiă că poporul coborîtor din 
vița, ce a domnit în vechime peste 
fotă lumea, nu pote, sâu, mai bine 
Zis, nu scie a se lupta cu armele 
rafinate ale timpului nostru, er con
ducătorii lui nu sunt în stare a-i 
da pilda și îndrumările de lipsă, 
pentiu-că prea se l’eresc de lovitu
rile dușmanului: suntem nevoițl cu 
părere de rău a recunosce, că cel 
ce va scrie istoria timpului nostru, 
va fi în drept se întdrcă sentința 
lui Bonfiniu și se Zi°&! că luptătorii 
Români din periodul celui mai des- 
mățat și celui mai trufaș și violent 
șovinism, asupritor de limba lor, 
păreau, că luptă mai mult pentru a-și 
scăpa pielea și viața, decât a-șl 
apăra limba.

N’am vrea să facem nimănui im
putări, că de ce așa și nu altfel. 
Der când vedem cu câtă nerușinare 
se calcă (țilnic legea chiar de cătră 
organele statului, ce au chemarea să 
vegheze, ca ea să fiă păzită, și se 
calcă, lovindu-se amar în dreptul 
nostru de limbă și luându-se în de
șert luptele crâncene și nesfîrșite, 
ce le-au purtat străbunii noștri în 

vecurile trecute pentru păstrarea co- 
morei limbei nostre naționale ; când 
vedem aceste dese și îndrăsnețe 
atentate, trebue să ne Zicem, că ele 
n’ar pută să fiă nici așa de dese, 
nici așa de îndrăsnețe, ba ar trebui 
să înceteze de tot, decă adversarii 
noștri nu ne-ar vedâ atât de slabi, 
atât de neorganisațl și neprevă
zători în luptele de limbă, ce le 
purtăm.

Nu în câte-va șire, der nici în- 
tr’o carte întregă nu am pută să 
spunem tot ce ne apasă pe inimă 
în acesta mare întrebare de viață 
pentru națiunea nostră dintre Tisa 
și Carp ați.

Poporul flamand din Belgia, 
care este cu mult mai înaintat de
cât poporul nostru, are o devisă, din 
care se pote vedă, cum scie el să 
prețuăscă însemnătatea limbei sale 
naționale. Flamanzii Zic adecă: Limba 
însă-și este poporul!

Fără de limbă nu păte esista 
nici o națiune și cu cât este împie
decat un popor mai mult în eserci- 
țiul libertății limbei sale, cu atât 
mai amenințată e viața și esis- 
tența sa.

Așa și cu noi Românii. Inzadar 
ne vor promite adversarii noștri 
marea cu sarea, înzadar ne vor 
cânta, că suntem egali cu ei, înaintea 
legei, și că n’au nici un gând rău 
față cu naționalitatea nostră, că ne 
stă deschis drumul de a ne plânge 
de ori-ce nedreptate la dietă și la 
guvern, căci o singură nedreptate, 
un singur atentat, ce se săverșesce 
în contra limbei năstre românesc!, e 
de ajuns ca se-i dea de minciună 
și să dovedăscă, că noi Românii 
suntem în adevăr cel mai asuprit 
popor.

Nu ne folosesce însă nimic nici 
cu dovada acesta, ci trebue se cău
tăm a scăpa din starea tristă, în 
care ne aflăm. Acesta se pote însă 
nufiiai, dăcă vom înțelege, că fiă- 
care volniciă, fiă-care călcare de 
lege, fiă-care batjocură, ce se face 
limbei nostre dela cel mai înalt 
pănă la cel din urmă funcționar pu
blic, de stat, comitatens, ori comu
nal, este o bucată de carne ruptă 
din ființa națională a poporului nos
tru ; căci cei ce lovesc în limba nos
tră, lovesc în poporul nostru, lovesc 
în presentul și viitorul lui și pregă
tesc totala lui desmembrare și peire.

Noi Românii însă — și acăsta 
o spunem cu totă convingerea—nici 
odată n’am avut causă mai puțină 
de a ne descuragia și de a despera 
în viitorul nostru, ca acum. Vrem 
să trăim, der tocmai pentru aceea 
să nu uităm, că trebue să ne ară
tăm vrednici de a trăi cu dreptu
rile și cu libertatea ndstră!

Revista politică.
Săptămâna acăsta nu s’au petre

cut înăuntru evenimente politice mai 
de semă. Dieta ungară a ținut câte
va ședințe, cari au fost destul de 
sgomorose. Intr’una din ședințe mi
nistru de interne a presentat proiec
tul despre înființarea de cwrs&n ad
ministrative comunale. Proiectul acesta 
este un fel de introducere a reformei 
administrative de stat cu care gu
vernul de față vre să „fericescă“ 
țâra.

Inafară de acesta au fost în dietă 
discuțiuni forte înfocate în jurul ces- 
tiunei confesionale. Cu prilejul acesta 
o mare luptă s’a dat între guvern și 
partida poporală catolică, eșind la 

ivâlă între altele și ura, ce esistă 
între catolicii și protestanții unguri. 
S’a pus așa-dâr ârăși la ordinea Zi' 
lei politica bisericăscă, și nu numai 
în dietă, ci și afară de dietă Zilnic 
se ivesc conflicte acute între catolici 
și protestanți.

*
Intr’aceea am văZut adunându-se 

în Peșta comisiunea centrală pentru 
așa Zisa COllgrua catolică. Ea a lu
crat mai multe cfUe, ocupându-se cu 
raportul, ce l’a pregătit privitor la 
regularea dotațiunei preoțimei ru- 
mano-catolice și greco-unite, pe basa 
lucrării subcomisiunilor dinMaiu 1899 
pănă în Maiu 1900. In intervalul 
acesta de timp subcomisiunile au 
esaminat cu totul 5297 fasiunl, între 
cari vre-o 1500 sunt fasiunl de ale 
parochiilor din diecesele române unite 
și cari la olaltă cer o întregire de 
venit de peste 800,000 fl. Dotațiunea 
întrâgă pentru preoții confesiunilor 
romano-catolică și greco-unită, s’a 
calculat cu 1.355,883 fl., urmâză dâr 
că partea cea mai mare a dotațiu
nei o reclamă preoțimea română 
unită.

E vorba dâr de-o sumă forte însem
nată de bani, ce li-s’ar da preoților 
români uniți. întrebarea acesta o și 
folosesc foile unguresc! pentru a cere 
dela guvern și dela ierarchia catolică 
să nu dea „popilor Valahi“ bani în 
chip de „ajutdre“, decât în schimb 
pentru lăpădarea de drepturile, liber
tatea și independența lor. Vor să 
pună preoțimei nostre o cursă viclănă 
și vor s’o facă aternătdre de dorin
țele și aspirațiunile șovinismului des
trăbălat unguresc, care stăpânesce și 
clerul catolic unguresc în cea mai 
mare măsură.

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Tera Românescă în veacul al 17-lea.
Din „Călătoriile lui Maearie, patriarchul An- 

tiochiei, în Țările Române11. (1663—1658.)

Rilele acestea a apărut în stabilimentul 
I. V. Soeeo din BucurescI traducerea ro- 
mânâseă a călătoriilor patriarchului Maca
rie al Antiochiei, care în a doua jumătate 
a vâcului al 17-lea a trecut spre Kusia prin 
Țările Române, unde s’a oprit atât la du- 
oere, cât și la întdrcere.

Acâstă călătoriă — ce a întreprins’o 
patriarchul în scop de-a aduna elemosine 
dela creștini pentru plata dărilor și dato
riilor bisericei patriarchale din Antiochia, 
— a fost scrisă în limba arabă de archi- 
diaconul său Paul de Alep, care l’a însoțit 
în tot drumul.

In 1836 s’a publicat o traduoere en- 
glesă a manuscrisului arab.

Din limba englesă au fost traduse 
acum călătoriile amintite în limba română 
și prescurtate ca tesă pentru licența în is
toria de d-ra Emilia Cioran. Intr’un volum 
de 279 pag. 8° mare sunt cuprinse tote 
părțile, ce privesc Țările române și tradu
cerea însa-șl e provădută cu adnotări, oe 
dau importante lămuriri și dovedesc cu- 
noscințeie frumose istorioe ale traducătorei.

Din acest volum reproducem urmă- 
târele părți interesante :

Râmnic. — Buzău. — Tergoviște.
Intrând în Țâra românâscă, venirăm la 

un oraș numit Râmnic, și mai încolo la un 
mare târg numit Buzău fBotza'). Aci într’un 
palat episoopal îșl are reședința un episoop, 
ocupând o superbă mănăstire de piatră și 
o biserică forte mare și înaltă, cu un turn 
ridicat și cu mărețe cupole. Biserica e îm
podobită cu o mare cruce și e închinată 
Adormirii Macii Domnului. Asistarăm aci 
la ’Aygvicvta (Priveghere), și apoi la litur- 
giă în sărbătorea Sf. Ecaterina (25 No- 
emvre).

Formele de servicii! bisericesc și cân
tecul la Munteni sunt admirabile, oăcl ei 
sunt creștini adevărat buni și religioși. Pe 
ori unde întrăm noi, în sat său oraș, preo
țimea, boerii și poporul de jos eșiau spre 
întâmpinarea Patriarchului, ca să primâscă 
binecuvântarea sa; apoi ne luau la ban
chet, unde ni-se reoomandau și după-oe stă
team puțin, ne urmam înainte călătoria. 
Țâra e forte populată, fiă-care stațiune e 
mare, cât un sat, și înzestrată cu înlesniri 
pentru călători. Moldova e ou totul altfel. 
Acolo Patriarchul întră în casa vre-unui 
locuitor, nimeni nu eșia înainte, nici îi ofe

rea măcar o bucățică de pane. Chiar și 
Tătarii sunt mai religioși, decât ei! Din 
oausa acâsta atâtea mii fură uciși, și tdtă 
recolta și dobitâoele lor fură răpite de Tă
tari și Unguri. Cât de multă tirăniă n’au 
suferit ei în domnia lui Vasile, cătră oare 
de atâtea ori s’au arătat trădători, înoli- 
nând cătră noul Beii!, ce-i lingușia cu zîm- 
bete și le promitea totă scutirea de taxe 
și dări pentru trei ani; dâr îndată ce se 
simțise stăpân și supusese tote cetățile, îșl 
împietri inima și se grăbi a trimite pe co
lectorii de taxe și pe guvernatori, de le 
luară a treia parte din venitul lor, așa că 
ajunseră a suspina după Vasile și după ai 
săi! Revenim. La apropierea nostră de ora
șul Tergoviște, care e reședința de iernă a 
Beiului muntenesc, eși spre întâmpinarea 
Patriarchului chiar Ignatie, Metropolitul 
looal, un bătrân venerabil, cunoscător de 
limbile: turcă, persană, grâcă și română. 
Patriarchul se sui în frumâsa lui trăsură, 
și amândoi intrară în oraș, care e încun- 
jurat ou ziduri de lemn, ridicate de Mateiîi, 
actualul Beii!.

Orașul e fdrte întins și udat de tote 
părțile de numărdse părae. Boerii ne în
tâmpinară și ne duseră la o mănăstire de 
piatră, zidită de Vasile-Beiil, ca o probă și 
oonfirmațiune de prietenia, pe când se îm

păcase cu supra-numitul Mateiă-Beiu al 
Muntenilor. Ea portă numele învierii Dom
nului, dâr Muntenii o numesc Mănăstirea 
Stelii *).

*) Zidită mai întâii! de Stelea negu
țătorul. Aci a fost astruc&t corpul lui Ne- 
oulai Vel-Agă, tatăl lui Vasile. E reedifi- 
cată de acest din urmă în 1645, spre semn 
de întărire, de împăcare și de prietenia față 
de Mateiil. E timpul (1644—1645), când 
Vasile numesce pe domnul Munteniei „fra
tele nostru Mateiiiu (v. Xenopol, Istoria 
Românilor, IV, p. 42). De-asemenea și Ma- 
teiă Basarab, spre semn de împăcare zi- 
desce tot atunci în Moldova mănăstirea 
Soveja (valea Dragomira, plaiîi Zăbrăuții, 
ținutul Putnei). Lângă biserică se zidiră și 
palaturl Domnesol. Cf. Al. Papadopol Cali- 
mach, Gheorghe Ștefan-Voevod, p. 24—36.

E mare și îngrădită cu un zid de 
piatră. La apropierea nostră traseră olopo- 
tele, și la ușa bisericei vădurăm o mare 
glâtă. Ne deterăm jos. Biserica e prea fru- 
mdsă și înaltă, având două elegante cupole, 
cu mai multe cruci, pentru a căror polei- 
tură s’a cheltuit, se <jice, 700 țechini (gal
beni venețienl). Iconostasul, de artă rusă, 
e splendid și are trei uși. Intrarea Dostră 
în Tergoviște fu Marți, în 29 din al doilea 
Teshrin (29 Noemvre). Săra traseră clopo
tele pentru sărbătorea Sf. Andreii!. In Țâra
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S’a împlinit eri o săptămână, de 
când sesiunea „Roiclisrath“-ului a 
fost încllisă în urma pășirei ener
gice și tumultudse a Cehilor în șe
dința do Vineria trecută, ședință, 
care a durat până după miedul nopții. 
Cehii au zădărnicit, prin sgomoțul 
infernal, ce l’au produs, tote încer
cările guvernului Koerber de a mai 
lucra cu parlamentul de adu Nu i a 
folosit cabinetului nimic înșghebarea 
unei majorități formate din partidele 
stângei germane și din partidele din 
drăpta „doritor© de muncă", și când 
ș’a vecjut nimicită și cea din urmă 
speranță, a cerut împuternicirea dela 
îm păratul,se închidă sesiunea „Reichs- 
rath“-ului. Asta s’a și întâmplat.

*
Nu se scie acum, ce va urma 

pană la tomnă. Miercuri s’a ținut în 
Viena. un consiliu de miniștri, la 
care au luat parte toți membrii gu
vernului. Consiliul s’a ocupat cu cri
tica situațiune de față, der nu se 
scie încă, ce fel de hotărîri a luat 
față cu viitorul. Se asigură din mai 
multe părți, că ^Reiclisratl^-ul va fi' 
disolvat și se vor face alegeri nouă.

Intr’aceea foile cehice publică 
un memorand al depntațiior celii. 
Memorandul se estinde pe trei spre- 
4ece câle și câte un esemplar din 
el a fost trimis împăratului, tuturor 
miniștrilor, membrilor casei senio
rilor și deputaților din „Reichsrath". 
Memorandul critică aspru proiectul 
de lege al limbilor, pregătit de gu
vern pentru Boemia și Moravia și 
presentat cțilele trecute parlamentu
lui. Stând pe basa egalei îndreptă
țiri a limbilor, memorandul pretinde 
ca ori-ce fel de plângere seu scrisore 
se se pătă înainta tuturor autorită
ților hă în limba cehică, fia în limba 
germană, și afacerile singuratice se 
se resolve în limba, în care au fost 
predate. Memorandul se încheie cu 
declarația, că deputății poporului 
boem și morav nu pot primi proiec
tul de lege al guvernului, deorece 
prin el se vatemă egala îndreptățire 
a Cehilor și tinde a asupri limba 
cehică a poporațiunei din Moravia. 
Introducerea legei cu ajutorul §-lui 
14 o consideră deputății cehi de 
vătemare a constituției, fiind-că aminti
tul paragraf este oprit a-se aplica în 
cașuri, unde e vorba despre schim
barea legilor fundamentale ale sta
tului. *

Ce va urma din tote acestea ? 
Etă o întrebare, ce șî-o pun toți din 

tote părțile. Nu numai guvernanții 
austriacî, dâr și Ungurii sunt îngri- 
jați în mare măsură. Conducătorii 
carului dualist privesc uimiți unii la 
alții și nu mai sciu, ce să începă și 
încătrău se cârnescă ruda carului, 
ca să-l urnâscă din loc. Ministru-pre- 
ședinte Szell a alergat 4^e^e trecute 
erăși la Viena. Oficiâsele unguresc! 
pun în legătură călătoria lui cu ces- 
tiunea amânărei dietei ungare, cu re
tragerea proiectului pentru cvolă și 
cu informarea coronei asupra situa- 
țiunei din Ungaria. Der cei-ce cât 
de puțin sunt introduși în cele ce 
se petrec după culise și în cabine
tele ministeriale, sunt cu totul de 
altă părere. Szell a mers la Viena 
mai mult ca se se informeze, decât sâ 
informeze, dat fiind, că evenimentele 
petrecute eri săptămâna în parlamen
tul din Viena, au fost o surprindere 
de tot neplăcută pentru guvernul din 
Peșta. Se (^ice, că Koerber îl asigu
rase pe Szell, că va face tot ce-i stă 
în putință de-a vota legile pactului și 
de a reînoi înțelegerea economică pe 
cale parlamentară cu ajutorul înșghe- 
bării unei majorități, care să-i vo
teze tot ce-i trebue. Dâr întâmplările 
l’au desmintit cumplit și acum a 
ajuns ârăsl în mare încurcătură d-1 
Szell.

*
Luptele între Buri și Englesi, 

pare că nu vor să se sfîrșâscă cu
rând; pare că de aici înainte lumea 
va ave se asiste la duelul dintre mi
cul popor al Burilor și uriașul en- 
gles. Burii au început se se misce 
erăși, și încă cu succes, în Oranje și 
în Transvaal. Lord Roberts telegra- 
feză din Pretoria cu data de 13 Iu
nie, că Englesii au stat c|iua întregă 
de 12 Iunie în luptă cu armata lui 
Botha. Burii s’au luptat vitejesce și 
la amândouă aripile au ținut pe loc 
cavaleria englesă. Cătră seră Burii 
s’au retras în posițiun! mai favora
bile, pe car! le țin ocupate. Teatrul 
luptei, c|ice Roberts, se estinde pe 
un mare teritoriu, din care causă 
Englesii cu greu pot înainta.

O soire mult mai sensațională 
primesce „Daily Express" din Lou- 
renzo-Marqueze: După scirea acâsta 
lângă Erostenfabrilc și Donlcersneclc, En
glesii au fost bătuți. Erostenfabrik este 
situat la 15 chim, de Pretoria, va 
se 4ică Burii sunt aprope de capi
tala lor. Scirea despre luptele aces
tea i-au băgat erăși în răcori pe cei 
din Londra.

*
Afară de evenimentele din China, 

cu care ne ocupăm la alt loc, în 

Străinătate nu s’au petrecut săptă
mâna acesta lucruri mai însemnate. 
— In Germania a fost votat una
nim de consiliul federal proiectul flo
tei germane așa cum a fost primit de 
adunarea imperiului. Mare bucuriă 
i-a causat acesta împăratului Wil
helm. — In Italia, cu tâte că la 
alegerile din urmă a învins partida 
guvernului, situațiunea parlamentară 
e adânc complicată. Oposiția italiană 
din parlament vre se facă și pe vii
tor obstrucțiune contra guvernului și 
se dice chiar, că actualul mininistru- 
președinte se va retrage. Se vorbesce 
încă de pe acum, că va veni erăși 
Crispi în fruntea afacerilor. — In 
Francîa s’a. primit de cameră pro
iectul de lege pentru apărarea colo 
niilorjs’a votat spre acest scop gu
vernului un credit de 60 miliohe 
franci.

Flăcări în Răsărit.
Nu-i de glumă cu Chinesii. Pe 

Buri i-a uitat Europa „civilisată" în 
colțul lor de lume și i-au lăsat prada 
politicei lacome a diplomațiilor dela 
Tamisa. Dâr, fatalitate! s’au ridicat 
Boxerii din China, au pus în flăcări 
Răsăritul depărtat, și eta că Europa 
întregă cu America împreună, sare 
și se gătesce se stîngă focul ațîțat 
de „necivilisați". Orisontul uriașului 
imperiu chinesesc e încruntat spre 
furtună și „marea dihaniă", ce se 
numesce Chinesii, îș! ascute și-și rîn- 
jesce colții amenințător cătră cei 
peste un milion de „străini" și „euro
peni", cari locuesc imperiul chines. 
Europa, constituită într’un mare „con
cert", vrâ să spari.e „dihania" cu gla
suri de pusei și tunuri.

Trimis’au Englesii la China mai 
multe sute de pușcași, corăbii și tu
nuri; are Rusia câte-va deci de mii 
de soldați în Porth-Arthur; pornesce 
și Germania cu câte-va sute, și Ame
rica și Francia și Italia încă și-au 
trimis omeni — ca tâte la olaltăsă 
sugrume revoluțiunea politică din 
China, ce de mulțl ani zace ascunsă 
sub spuză, er acum a eșit la supra
față. Nu-i vorbă, dinamita, melinita 
lyddita fac minuni în vremurile de 
adl, dâr să nu dea Dumnedeu să se 
năruiâscă o ruptură numai din ma
lul celor 400 miliâne Chines! spre 
Europa, că atunci cursul „civilisa- 
ției“ europene ar fi smintit pote 
pentr’un veac de om.

*
Cetitorii noștri sciu ceva despre 

isprăvile Boxerilor. Rescola lor în 

potriva streinilor ia întindere tot mai 
mare, și cu iuțela fulgerului trece 
dintr’o provinciă în alta. Primejdia 
e mare, pentru-că a eșit la ivâlă, că 
autoritățile Chinese sprijinesc și îm- 
bărbăteză mai pe față, mai pe as
cuns pe Boxeri. Au pustiit căile fe- 
ferate, au omorît misiunile europene 
și americane, au dat foc caselor aces
tor misiuni, au ucis chiartrupe Chinese 
pe secretarul legațiunei japoneze și 
Boxerii devastâză și ruinâză tot pe ce 
pot pune mâna din ce e strein. Nu
mai dil0!0 acestea Boxerii au omo
rît un Elvețian și pe doi Italieni, și 
le-au aruncat cadavrele în canal.

*
Față cu primejdia acesta marile 

puteri europene s’au învoit să dea 
mandat Rusiei de a ocupa cu tru
pele sale Pelcing-vA, capitala Chinei. 
Rusia îșl conceatreză acum armata 
în portul liencin. Au și sosit pănă 
alaltăerl în Tiecin 11,000 de Buși și 
se aștâptă să sosescă și alții. La Ti- 
encin s’a format o altă oștire din 
trupele tuturor puterilor interesate, 
care a plecat și a ajuns pănă la sta
țiunea Langfang, a făcut adecă jumă
tatea drumului între Tiencin și Pe
king.

Intr’aceea vine din Shanghai o 
scire forte gravă. Se spune anume, 
că legațiunile din Peking sunt în 
mare primejdia.

Sub comanda lui Tung-Fu-Hang și 
a lui Sungh-Hiang au sosit sub zidurile 
capitalei Chinese 32,000 de soldați chi- 
nest cu multe tunuri. Ei îșl ridică acolo 
șanțuri, ca se respingă trupele europene, 
ce sunt pe drum spre Peking. Câte
va din tunurile armatei Chinese sunt 
îndreptate spre legațiunile americană 
și japonesă. Legațiunile au trimis 
de grabă curieri la Tiencin cu ruga- 
rea, să li-se trimită spre apărare 2000 
de soldați.

*
Va se 4>că Boxerii au acum pe 

partea lor armata chinesă, care ori 
cum, tot face ceva, și vor trebui să-și 
încordeze Europenii puterile, ca să 
înfrângă împotrivirea lor. Cu tote 
acestea Europa n’ar avâ de ce să se 
temă, de cumva periculul din China 
n’ar provoca o încurcătură între pu
terile, cari vor se se arunce asupra 
pră4ii- Să scie însă, că manile An
gliei sunt de-ocamdată legate în A- 
frica de m!a4ă-4i, ăr faptul acesta 
oferă celorlalte state—mai ales Ru
siei, Germaniei și Japoniei — prilejul 
de ași face trebșârele în China, peste 
voia Angliei. Apoi vor mai alerga 
și Americanii și Francesii .la pradă

românâsoă, ceremonia liturgiei e mai lungă, 
decât. în Moldova. E de observat, că în 
ajunul fiă-cărei sărbători însemnate seu 
xardZvUig, trag tdte clopotele și se adună 
o mulțime de popor la biserică. In atari 
dile era obiceiul lui Mateitt-Vodă de-a face 
o ■CQUiteț.a, său banchet pentru cler, că
lugări, pentru sărăcimea orașului și pentru 
călători; dr după ospăț se distribuia flă
căruia o elemosină. La sărbătdrea Sf. Ne- 
oulai (6 Decemvre), poporul se grămădia 
la biserică.

Beiul, trimițendu-ne trăsura sa, ne 
duserăm și noi la biserica din Curte, unde 
Patriarchul a servit liturgia dimpreună ou 
chiar Gavriil, capul episcopilor din Serbia, 
și ou Metropolitul Muntenesc [Ștefan (1648 
—1668)]; fiind trei cordne, câte-șl trei 
de-odată, îșl dete bine-ouventările lor. La 

tOtiv Beiul se sooborî și stătu lângă 
tronul său. După ce i-s’a oferit ^Broteu *),  
ca și la ceilalți boerî, după obiceiă, și apoi 
salica regală său colivă, ne am dus la ban
chet, pănă când, distribuindu-se la toți 
vestminte de onore, ne-am întors în tră
sură la mănăstirea nostră. Tot așa se făcu 
în ajunul sărbătorii Sf. Ignatie, ce precede 

*) Nafură. Să vie dela germanul Broil?

sărbătorea Crăciunului. In <]iua acestei săr
bători, Muntenii obiolnueso să taiă porci, 
pe cari îi ater-nă cu cuie pentru praznice ; 
6r țipetnl lor ajunge pănă la cer (szc/j.

Acum Patriarchul avu o întâlnire cu 
Mateifi-Beiii, condus fiind la palat în tră
sura domnâscă și primit forte bine. După- 
oe îi oferirăm darurile ndstre, Patriarohul 
îi presintâ o bucată din cdsta Sf. Apostol 
Filip, și un vas mic cu noul mir. Beiul 
însă nu ne putea ierta, că ne-am dus mai 
întâii! să visităm pe inimicul său Vasile- 
Vodă.

Să observăm, că Beiul n6 rândui pe 
fiă-care săptămână câte doi străjer! de ran
gul sergenților, oăci erau îmbrăcațl în roșu. 
Ei veniau de Luni dimindța să ne servâseft, 
tăindu ne lemne, făceDdu-ne focul și adu
când porțiunile nostre de mâncare și beu- 
tură, pănă Sâmbătă săra, când se duceau, 
fiind cinstiți de Patriarch cu o dulceță ; 
alții veniau apoi la rând.

Beiul încurând începu să iubdscă forte 
mult pe Patriarch. In cjiua de ajunul Cră
ciunului el trimise se se adune trupele sale, 
ce aveau cvartire în oraș, bătând toba în 
jurul poliției, semnal, că trebue să se adune. 
Ei s’au și grupat în jurul palatului cu sto
gurile lor. Beiul veni la dânșii cu trăsura, 

âr ei cântau dinaintea lui din instrumen
tele cele mari și în urmă din tobe, flaute 
și fiuere, așa fiind obiceiul Beilor moldo- 
venesol și muntenesel în imitația Turcului; 
de aoi ou toții s’au pornit la vânat. In tote 
țările acestea, precum și la Cazaci și în 
Moscva, în casa fiă-cărui archiereu seu 
boier, se pot găsi cu siguranță mai mulțl 
urși și alte animale de petrecere.

Vânatul se obiclnuesoe aci din timpii 
cei mai vechi în (fiua de ajunul Crăciunu
lui și în Sâmbăta Luminii, fiind un us tra
dițional, ca în atari (file să fiă servite la 
masa Domnului, pentru prând, bucate din 
propriul său vânat. Suita militară era de 
peste 10,000 omeni, toți aleși din tinerimea 
cea mai eroioă și bravă: Sârbi, Bulgari, 
Arnăuțl, Greci, Unguri, Turci și Munteni. 
Sâra s’au întors cu un vânat imens, fiind 
urmați la distanță de cară pline cu porci 
sălbateci, iepuri, vulpi, urși jucăuși, pasări 
sălbatice, precum cocore, becațe, turtu- 
rei etc.

Boierii moldoveni și munteni obicl- 
nuesc să ofere Beiului în ajunurile sărbă
torilor daruri festive, fiă-care după rangul 
său; âr Beiul în diminâța solemnității îi 
îmbracă în vestminte de ondre.

Serviciul rugăciunii în ajunul Crăciu

nului fu condus după ordinea urmată la 
Constantinopole. Dupâ-oe trăsese olopotele, 
poporul întră în biserică îndată după 
amiadl, și n’a eșit pănă sâra. Totă cetirea 
și rugăciunile fură eseeutate cu o cântare 
plăcută. E de observat, că în acâstă țâră 
se obiclnuesce, în sâra spre Nascerea lui 
Christos, oa toți preoții din diferite orașe, 
însoțiri de sărmani, de citeți și de coriști, 
se se adune în cete, purtând icone, și să 
umble prin oraș totă noptea, visitând oa
sele boierilor și dorindu-le buouriă în fliua 
de sărbătore. Prima lor urare fu pentru 
B-iu, a doua pentru Patriarch, însoțită de-o 
rugă de felicitare. Dintâitî se adună la pro
topop și apoi merg la Beiu, firesce pentru 
hatârul darurilor, precum au venit și la 
Patriarchul nostru. Astfel ei umblă totă 
noptea cântând nascerea lui Christos. Fiă- 
care om sărută icona și le dă câte ceva ; 
der abia eșiau unii, etă că alții le urmau, 
și așa dela înserate pănă s’a crăpat de diuă. 
Tot astfel făceau lăutarii, toboșerii, flau
tiștii și fluerașii, colindând în bande totă 
noptea dinspre Crăoiun, și in noptea ur- 
mătore, cu felinare, pe la oasele boierilor 
celor mari, la casa Archiereului și la Pa
triarch, când se întâmpla de era vre-unul în 
oraș. Mulțl dintre musicanțl sunt din Turcia. 
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și din iotă babilonia asta forte ușor 
p6te să se nască un conflict între 
puterile europene.

Flacăra din Răsăritul depărtat 
al Asiei pbte se fiă ușor o pregătire 
a focului în Apusul Europei.

Organisarea Despărțemenhslm 
Treiscaune-Cmc al „Asociațiunei.

— 14 Iunie.
Onorate D-le Redactor! Dați-ml voe, 

sS completez raportul, ce l’ațl publicat în 
prețuitul D-vostrâ jurnal Joi, despre adu
narea de o"ganisațiă a despărțământului 
Treiscaune-Ciuc al „Asociațiunei1*,  ținută în 
12 Iunie n. c.

*) Edificată de Petru Cercel în 1583. 
Aici e înmormântată domna Elena, soția lui 
Mateiti Basarab. Biserica fu reînostă in 
1693 de Constantin Brancoveanu. Vecjl ins-

într’adevăr, cine a fost de față la 
acea adunare, pe lângă că a avut fericirea 
se facă cunoscință cu o parte însemnată a 
preoțimei și învâțătorimei nostre din acest 
comitat, s;a putut convinge tot-odată, că 
poporul nostru dela țâră nu-i indolent 
și nu-i nepăsător față de neamul său, ci 
dimpotrivă e capabil de însuflețirea cea 
mai mare și e gata de jertfă, numai să-i 
înțolâgă rostul jertfei aceleia și să scie 
pentru ce se aduce. Oând e vorba de îna
intarea lui și a tovarășilor sSi, când vede, 
că școla și biserica, ce ’i se dă lui, e sâ și 
fiă a iui, nu esistâză; altfel e precaut și cu 
minte. Și bine și face 1

Acâsta s’a dovedit pănă la evidență 
prin adunarea din Covasna. Aprope toți 
dintre noi eram gata sâ credem și sS ne 
supunem sentenței, care ni-au adus’o „bine
voitorii noștri“, că în Treiscaune mi esistă 
alt neam afară de „înțelepții11 și „paclnicii“ 
Secui, și fără de a cerceta mai de aprope 
și fără de a încerca chiar a ne ajuta, era 
se subscriem noi îuși-ne acâstă sentință prin 
faptul, că mai că renunțasem la acești 
frați ai noștri.

Pote în necunoscință de causă, în ne- 
cunoscerea raporturilor în carî trăesc acei 
Români, ori chiar din oreși-care indiferen
tism, se nu dicem indolență, a celor chiă- 
mațiu, era să comitem un păcat de morte.

Românii din Treiscaune însă îșl iu
besc limba, îșl iubesc școla, biserica lor 
românescă; îșl iubesc neamul, întocmai ca 
ori și care alțl Români de prin alte părți. 
Românii din Treiscaune se bucură, ba încă 
pote mai mult ca alții, când văd, că se 
interesâză cineva și de sortea lor și-și în
tind brațele, când văd, că li-se dă ajutor. 
Pe Românii din Treiscaune îi însuflețesce 
chiar numai faptul, că se văd și ei chemați 
la o întrunire culturală românescă. Românii 
din Treiscaune sunt mândri și moralul lor 
cresce, când văd, că și ei se pot întruni în 
adunări, unde pot să se sfătuiască în dul
cea lor limbă întru înaintarea și cultivarea 
lor, în adunări românescl de acelea, de 
cari pote că ei audiau numai ca prin po

vești din când în când. Er dâcă tocmai 
am ave ceva de observat la acești omeni 
e, că swr;Z mâhniți bieții, pentru-că se văd 
părăsiți și lăsațl în soirea Domnului.

Pentru aceste motive geloși fiind de 
calitatea acestor Români, atragem atențiunea 
Prea On. comitet central asupra acestui 
nou despărțământ pe de-oparte, âr de alta 
a Ven. consistor archidiecesan din Sibiiu, 
ca organ școlar și bisericesc. Și în special a 
Ven. Consistor față de alegerea personelor 
școlare și bisericescl, cărora se încredințezi 
acest popor. Ne adresăm la On. D-n proto
pop Dimitrie Coltofean, șeful protopopia
tului Treiscaune, directorul noului despăr
țământ. Prea On. Domnia Sa întrunesce 
tote calitățile acelea, cari se cer dela un 
șef de categoria Domniei Sale, atât ca in
teligență și cultură, cât și ca presentațiă. 
Personele, din cari este compus comitetul, 
în fruntea căruia stă, de asemenea sunt 
cele mai chemate și apte pentru o muncă 
seriosă. îl rugăm deci să nu pregete nici 
muncă, nici ostenelă, comitetul d-sale îl va 
sprijini în activitatea, sa și-l va sprijini 
întreg poporul.

E vorba cel puțin de 20 de mii de 
Români, cari țin la biserica și la școla lor 
națională, la obiceiurile și limba lor româ
nescă, neînțelegend aici pe aceia, cari nu 
vorbesc limba română. Și, că într’adevăr 
poporul acesta e capabil de însuflețire, de 
entusiasm românesc, a dovedit’o prin adu
narea din Covasna. Și acesta e numai un 
început, o însuflețire a lor provenită nu
mai din faptul, că s’au vădut și ei odată 
la olaltă: poenarii cu hăghigenii, arpătă- 
cenii cu cei din Uzun, buzăenii, brețcanii 
cu covăsnenii, cei din Zagon cu cei din 
Kisborosnyo — la o adunare de organisare 
a despărțământului „ Asociațiunei pentru 
literat, română și cultura poporului românu, 
că Prea On. com. central li-a trimis un 
dascăl român dela școla românâscă, care 
într’o limbă dulce românescă să le tălmă- 
cescă rostul esistenței lor pe acest pământ, 
în acestă patriă, în acest comitat și să le 
tălmăcescă rostul „ Asociațiunei “ pentru ei. 
Der ce se va întâmpla, când vor și gusta 
într’adevăr din rodele „Asociațiuneiu 1 ?

Drept ilustrare a celor spuse, să ne 
servâscă lista acelora, cari din puținul ce-1 
au, au contribuit la organisarea acestui 
despărțământ nu numai cu presența, der și 
cu obolul lor.

Taxe de membri ordinari cu 10 co
rone au solvit următorii: 1) George Iones- 
cu, paroch în Budila 10 corone; 2) Dimi- 
trie Coltofean, protopop Brețcu 10 cor. 
3) Ioan G. Oltean, paroch Poiana-Sărată 
10 cor. 4) George Negoescu, capelan, întor
sătura Buzăului 10 cor. 5) David Pop, dia
con și învățător Poiana Sărată 10 cor. 6) 
Spiridon Dimian, protopop onorar Brețcu 
10 cor. 7) Ioan Dima, paroch Sita Buzău 
10 cor. 8) George Rafiroi, econom și măce- 
lar Arpătac 10 cor. 9) Dionisiu Nistor, 
preot Arpătac 10 cor. 10) George Ștofan, 

curator 10 cor. 11) George Țînțărean, co
jocar 10 cor.

S’au înscris ca membri ajutători :
1) Alexe Manea, econom Covasna 5 cor.
2) Nicolae Miculescu, comerciant Poiana-
Sărată 4 cor.; 3) Georgia Teacă, învățător 
Brețcu; 4) Aron Pușcariu, învățător Breț
cu ; 5) Constantin Teacă, învăț. Brețcu; 6) 
loan Aldea, colector Intorsura Buzăului; 
7) loan Marin, preot Borșneu; 8) Ion Pop, 
preot Uzun: 9) George PopovicI, învățător 
Zagon; 10) George Șerban, econ. Zagon; 
11) Alexe Negoescu, paroch Zagon; 12) 
Olariu Oprea, învățător Mărtănuș ; 13) Cons
tantin Cioflec, cant. Arpătac; 14) Alexan
dru Brănduș, econom Arpătac; 15) Ion
Brănduș, econom Arpătac; 16) Achim Ciu- 
cășel, econ. Arpătac; 17) George Ciucășel, 
econom Arpătac; 18) Ion Sibian, învățător 
Arpătac; 19) Nicolae Nema, stud. Arpătac; 
20) Ilie Nema, econom și cârciumar Arpă
tac; 21) Ion Nema, croitor și econom Ar
pătac; 22) George Axente jun., croitor 
Arpătac; 23) George Axente sen., cojocar 
Arpătac; 24) Alexan. Bucșa, învăț. Heghig; 
25) văd. Elorea N. Furtună Covasna; 26) 
văd. Susana M. Basarab; 27) văd. Florea 
I. Nițu; 28) Nicolae Dobros, învățător; 29) 
Radu Husaru, croitor; 30) Constantin N. 
Furtună, econom; 31) Ion Cojan, econom; 
32) Nicolae Furtună, econom; 33) G. I. 
Muntean, econom; 34) Ion VI. Brașovean, 
econom; 35) Oprea Lazar, econom; 36) 
Nicolae Lazăr, econom; 37) G. P. Manea, 
econom; 38) Petru Bârla, econ.; 39) Teo
dor Costea, econom; 40) Ion Alexe Brașo
vean, comerciant; 41) Ion Lazăr, econ.; 
42) George Furtuna, paroch; 43) G. Mun
tean Gologan; 44) Nicolae Neguț, econ. 
45) Ion Bârlă, econ.; 46) George Manole, 
econ.; 47) Nicolae Cosneanu Sprîncenă, 
econ.; 48) Nicolae Jurubiță, econ. ; 49) Ion 
Duțu Sorescu, econ.; 50) George Papuc 
Gătej, econ.; 51) I. G. Furtună, econom; 
— toți din Covasna — au contribui câte 
2 corone.

Dâcă adunăm sumele acestea, vedem, 
că s’au înscris 11 membri ordinari, dintre 
cari 10 inși au plătit taxa acum, er părin
tele Dionisiu Nistor din Arpătac o trimise 
deja la On. cassă centrală, a presentat însă 
cuitanța ; precum și 51 membri ajutători, 
(nu 52, după cum din erore s’a fost dis în 
nrul trecut) cu câte 2 și mai multe corone, 
așa, că în total de present despărțământul 
Treiscaune-Ciuc numără 62 membrii, solvind 
o taxă de 207 corone.

Comitetul s’a constituit în modul ur
mător : Director On. D-n protopop D. Col- 
tofeanu. Membrii în comitet: Spiridon Da
mian, protopop onorar (Brețcu); Nicolau 
Bogdan, profesor (Brașov); Ion G. Oltean1 
paroch (Poiana-Sărată); David Pop, diacon 
și învăț. (Poiana-Sărată); George Negoescu, 
capelan (Intorsura Buzăului); George Fur
tună, paroch (Covasna); Alexe Negoescu, 
paroch (Zagon); George Stefan, comerciant 
și econom (Arpătac).

Aprope toți domnii din comitet sunt 
omeni tineri și apțl pentru angajamentul, 
ce și-l’au luat, adunarea șl-a pus încrede
rea în dânșii ca în cei mai aleși ai comi
tatului. Se nu întârdie deci a lăsa nemân- 

găiațl pe aceia, cari îșl lâgă de dânșii spe
ranțe așa de frumose, și atunci putem spera, 
că se vor îndulci și însufleți și vecinii noș
tri din Ciuc, și vădend progres nu vor în- 
târdia a întră și dânșii în sînul despărță
mântului nostru; de astă-dată au lipsit cu 
desăvârșire dintre noi. Sperăm, că nu așa 
vor face la proxima adunare generală.

— 3 (1(<) Iunie.

Un act frumos de pietate. Suntem 
informați, că corpul profesoral dela șcâlele 
medii și superiors gr. or. române din Bra
șov, în conferința sa din 26 Maiu v. c. a 
adus, la propunerea d-Iui director Virgil 
Onițiu, un conclus, care suntem convinși, 
că va fi aprețiat pretutindeni după adevă
rata sa valore. Din prilegiul aniversatului 
morții regretatului Valeriu Bologa, d-1 di
rector — atrăgând atențiunea corpului pro
fesoral asupra faptului, că din incidentul 
morții acestuia s’au contribuit pentru masa 
studenților (în loc de cununi trecătore) 
de cătră amicii și rudenii peste 2000 corone 
întru amintirea sa—a propus, ca din suma 
acesta de danii piose corpul profesoral să 
înființeze un fond special sub numirea 
„Funduțiunea Valeriu Bologa pentru masa 
studenților români din Brașovu, ale cărei ve
nite se vor folosi pentru masa studenților, 
âr fundațiunea cu tote eventualele contri- 
buii’I viitore va rămâne neatacabilă și va 
purta pentru tote timpurile numele aceluia, 
întru memoria căruia s’au contribuit sumele 
piose. Corpul profesoral a decis cu unani
mitate în acest sens, âr comisia adminis
trativă a fondului mesei studenților cu cliua 
de 31 Maitî v. a înființat noua fundațiune 
cumpărând scrisuri fonciare urbane române 
de 5°/o în valore nominală de 2500 Lei 
noi, cari constitue basa „Fundațiunii Va
leriu Bologa".

Liga culturală a ținut congresul ei 
al 8-lea anual în diua înlâiu de Rosalii, 
sub presidiul d-lui M. Vlădescu, președintele 
comitetului central. Președintele a espus 
situațiunea, arătând neajunsurile, de cari 
au avut să sufere Liga și îndemnând la 
zel și activitate pentru înaintarea soopuri- 
lor ei. Din raport s’a constatat, că Liga în 
anul trecut a încassat 20.000 lei, pe cari 
i-a și cheltuit. In ședința de după amiacjl 
s’a făcut alegerea comitetului central. Au 
votat cu totul 42 de delegați. Membrii 
aleși ai comitetului central esecutiv ai Li- 
gei culturale s’au ÎDtrunit Joi săra în loca
lul Ligei și s’a procedat la constituirea 
comitetului. Președinte a fost ales d-1 V. 
A. Urechiă, vice președinte d-1 Gr. Stefă- 
nescu, secretari d-nii: P. Cantilli și A. D. 
Florescu. Casier d-1 St. Pcriețeimu-13ti3iu.

Sâmbăta diminâța, de sărbătorea Cră
ciunului, asistarăm la ’'Opfrpov în biserica 
mănăstirii. Pentru liturgiă, Beiul ne trimise 
trăsura sa, și ne am dus la metropoliă.

Furăm surprinși de mulțimea oștirilor 
în Țâra româuâseă, împărțite tot în regi
mente. Tot-deodată în acestă țâră sunt mii 
de case peutru venerare de vin, spirit, 
bere, etc., tot beuturl milităresol; totuși 
în aceste patru <jile n’am văcjut între os
tași beție său rănire, ori ucidere, seu ori ce 
act criminal; din contră, se plimbau sobri 
și drepți, său ședeau oa nisce omeni în 
tote simțurile. Așa-dâr nu e adevărat ceea 
ce dice în țâra năstră, că creștinii de aici 
ar fi petrecând tot în bețiă, risipind în 
desfrânărl hberalitatea unor principi, cari 
nu soiu a-șl cârraui țările.

Tergoviste. — Curtea.
Curtea Beiului muntenesc e mare și 

înuunjurstă de un zid de piatră. La o 
parte curge rîul. înăuntru e o prea fru- 
mosă biserioă, de mari dimensiuni, la care 
te sui pe trepte*).  Ea cuprinde trei divi- 

siunî. Partea esteriâră e o arcadă, ce for- 
tnâză narthica de din afară ; apoi întri pe 
o a doua ușă, în al doilea apartament, unde 
sunt mormintele Beilor; în fine întri pe o 
a treia ușă în partea principală a bisericii, 
care e mare și cu aparență, de a fi din 
vechime. Cupolele sunt înalte, și e provă- 
(jută cu locuri sân strane de jur împrejur. 
Iu mijlocul curții e un turn de piatră, 
forte înalt, ce servesoe de fanai (beacon) 
peutru eâsoruicul orașului. Gardele de sol
dați, cari sâra bat o tobă după modul H&- 
liliei (o/ the Khalilia) la noi, spre a opri 
seu a împedeca umblări nocturne, sunt nu
merose. Mai e acolo și un fanar mare, care 
îu timpul cât luminăză, nimeni nu îndrăs- 
nesce să se misoe pe strade. Diminâța ârășl 
bat tobele și, stringendu-se fanarul, să dă 
din tunuri, așa ca sS se audă de toți oră
șenii, ca semnal pentru cironlațiunea po
porului. Dâcă se găsesce vre-unul umblând 
pe strade în timpul nopții, vai de el, căol 
străjile de sigur îl omoră 1 Prin urmare nu 
e adevărat ceea ce dioe la noi, că creștinii 
de aici nu sein să se oârmuiescă și că nu 
an poliție regulată.

Tronul Beiului în biserioă a înalt și 
1 -------------
oripția reprodusă ds G. Muscelean, în Mo- 

| nuraentele Străbunilor, I. p. 79. 

poleit cu aur. Din dosul lui sunt scări, ce 
conduc la un ioc secret, unde stă Dâmna, 
însoțită de dame învăiat.e. De aici e o tre- 
c-âtore la camera de cousiliu a Beiului, și 
încă alte multe suiri și pogorîrl îșl au 
punctul lor de plecare tot aici. Dela locul 
unde sunt mormintele Beilor, de asemenea 
o trecere, ce conduce la acest loc. De-a- 
supre e un balcon, ce servă de observator, 
de unde Duminecile și în alte sărbători 
obligătore, Beiul obiclnuia sâ se u>te în 
jos asupra oștirii și poporului celui sărac, 
căruia îi arunca din când în când bani, 
rîijend de bătăile și trântele, ce îșl dădeau, 
grămădindu se la monetă. El mai avea ur
mătorul obiceifi : când venea jos la biserică, 
spre a-se ruga, totdâuua steteau soldați la 
ușe ou arme, și afară de boierii sâi Dimeul 
nu putea întră seu sta pe aprâpe de densul. 
E de observat, că în Moldova și Țâra ro
mânâscă, obiceiul vechia nu permite ni
mănui, și nici ar cuteza cine-va, să sigileze 
o scrisore cu oeră roșie; acâsta fiind pre
rogativa numai a Beilor; ceilalți sigilâză 
cu câră verde.

Aoum patriarchal făcu liturghia înain
tea unei mari adunări; der Beiul, fiind 
bătrân, nu avu putere sâ stea dela început 
pănă la sfârșit. El obiclnuia a se pogorî 

la VLov faziv, preoedat de Postelnicul cel 
ou toiag de argint. In dosul tronului stătea 
Spătarul, încins eu sabia sa, și ținând într’o 
mână buzduganul, er în oealaltă calpacul 
Beiului, căci Beii muntenescl obiclnuiau sâ 
stea, dela înoeputul pănă la sferș tul rugei, 
cu capetele descoperite, precum și înaintea 
unui Motropolit ori Patriarch. Numai Va- 
silie-Bsu abia îșl ridica calpacul. La Ka- 
vovmov, Beiul se coborî sS sărute ie.dnele, 
și după liturghia Patriarchal îi present.â 
ăvridapa, (daruri), precum și la toți boerii. 
Apoi am eșit să ne rugăm pentru Dâmna, 
care murise de curând și era înmormântată 
îu cimitirul Beilor, menționat mai sus. In- 
torcâudu-ne, ne-am rugat asupra tavei cu 
colivă regală, și toți cei de față au luat 
din ea, preoum și dintr’un frumos cozonac. 
Apoi Patriarchul dote binecuvântarea sa 
Beiului, care îndată sui scara. Curând după 
aceea Patriarchul eși îmbrăcat, cu mantia, 
însoțit de Mitropolitul local, și urmăriți de 
ceilalți clerici, spre a aștepta ivirea Beiului 
în balconul oel înalt. Patriarchul îl bine
cuvânta ca și mai înainte, când aruncă 
bani, după obioeifi, la soldați și la săraci. 
Apoi furăm conduși sus, pe scările bise
ricii, la bauchet, în apartamentele Beiului, 
Cu acestă ocasicme, boerii cei mari de ser- 
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Deputatul Schneider în Bucurescl. 
Cetim in „Timpul" : D. Schneider deputat 
în Reichsrath (de partida lui Lueger) a ve
nit în Buourescl pentru a studia esportul 
nostru de vite și de carne prospătă în 
Viena și pentru a se ocupa ou esportul 
materiilor uostre prime neoesare unor mari 
stabilimente industriale din Viena. Dâcă 
d-1 Sohneider va isbuti în stăruințele sale, 
va deourge de aici un mare avânt și pen
tru crescerea vitelor la noi. D. Sohnei
der e animat de cele mai bune sentimente 
față de Români, dovedind acâsta prin di
ferite discursuri ținute în Reiohsrath. D-sa 
e secretar general al sindicatului [breslași- 
lor din Viena, președinte al sindica
tului meo&nioilor și șeful unui mare stabi
liment mecanic. D. Schneider a fo9t primit 
până acum de d-nii miniștri general Mânu, 
Take loneseu, Ion Lahovari și dr. Istrati. 
D-sa va mai sta câte-va 4’le în Bucuresol.

Președintele Loubet în pavilionul 
l'Oniâll. Se telegrafiază din Paris, că d-1 
Loubet, prezidentul republicei, a visitat alal- 
tăerl pavilionul român dela esposițiă. D-1 
Loubet a fost primit de cătră d-1 D. Ollă- 
nesou, comisarul general al României, de 
oătră d-1 Gr. Ghioa, ministrul României la 
Paris și de cătră membrii comisariatului 
român. Președintele republicei a visitat cu 
de-amăuuutul instalația pavilionului român, 
rămânând pe deplin satisfăcut.

Cununia. D-1 Valeriu Busu, absolvent 
de teologiă și fiiu al d-lui paroch din Șeu- 
lia de Câmpia, se va cununa în 24 Iunie 
n. c. cu d-șora Lucreția Pantea, fiica d-lui 
protopop onorar și paroch al Rîciului de 
Câmpiă.

Emigrările evreilor' din România, 
piarul „Adevărul1* primesce dela corespon
dentul său din Iași telegrama următore: 
Aci sosesce scirea din sursă autorisată, că 
alianța israelită din Viena a lansat un ma
nifest în care arată, că 200,000 de evrei 
din România zac în miseriă. Manifestul 
face apel la caritatea tuturor evreilor pen
tru a-se colecta bani, destinați ajutorărei 
evreilor români. Partea principală a fon
dului, ce se va aduna, va fi consacrată emi
grărilor, Alianța este însă de părere, că 
aceste emigrări să se facă în mod treptat 
și sistematic, er nu cu lipsa de chibzuință 
cu care s’a procedat pănă acum. Dâcă re
colta va fi rea și anul acesta și crisa va 
persista, se vor mai trimite alte ajutore, 
cari se activeze emigrarea. In orl-ce cas, lu
crurile trebue să se facă fără perturbațiunl, 
căci o emigrare prea pripită este de na
tură să strice și celor ce emigreză și celor 

Atunci fârte de diminâță, toți asistă în 
biserică, după obiceiul comun la Opfipov, 
de acolo merg să felicite pe Beiu de săr- 
bătore, și să-i sărute mâna drâptă. După 
liturghie, ei servesc la masa domnâsoă 
pănă sâra, îmbrăcațl în hainele lor de 
onore: a doua c}i, se aședă ou beiul la 
banchet, și serveso alții, oei puși la ser
vicii! în tâte 4'1 el0 de peste an. Tot atunci 
boerii trimit Beiului daruri, fiă-care după 
trâpta boeriei sale. Domna de asemenea 
acordă haine de onore nevestelor și fetelor 
de boieri, cari și ele la rândul lor fac pre
sante Dâmnei.

Cu ocasiunea sărbătorii Circumcisiunii, 
Patriarchul servi pentru Beiu liturghia zov 
fla&itâos, după care amândoi s’au suit în 
camera de banchet, unde se adunaseră mai 
mulțl chiar ca la 4^ua Crăciunului. Pe 
lângă deșertarea cupelor celor pline, des
cărcarea tunurilor și asouțitul sunet al in
strumentelor musica'e, se mai făcu spre 
sâră distribuire de haine.

După aceea ne întorserăm în trăsură 
la măuăstirea nostră, urmați de seimeni, 
dărăbanî, pionerl și cântăreți, oarl îșl 
luară plata după obioeiîl și se duseră.

!Va urma.)

ce rămân în țâră. — „Apărarea Națională" 
face următorea observare: Din acâstă tele
gramă se vede, că esposițiă vie, organisată 
de evreii emigranțl pe jos, șl-a realisat 
scopul, așa cum am prevedut noi. Ei au 
pus totă Europa în mișcare și în special 
alianța universală israelită, care a și lansat 
un manifest cătră toți evreii din Europa 
și chiar cătră Europa creștină, prin care 
se arată, că 200,000 evrei din România 
sunt în miseriă. Cele ce am publicat în 
unul din numerile trecute, cu privire la 
complotul alianței universale irsaelite în 
contra României și pentru discreditarea ei 
în fața streinătățăi, s’au adeverit acum prin 
lansarea acestui manifest.

Esamenele de cualificațiune la ins
titutul preparandial de fete al „surorilor 
de caritate franciscane11 din Sibiiu s'a ți
nut cjilele acestea, durând cel soripturistio 
3*/ 2 cjile, âr cel verbal 4 cple. Intre cele 
28 de fete, cari s’au supus la esamen, au 
fost 'și 4 Române, anume d-rele Eugenia 
Bardosy, Maria Itfuciu, Cornelia Muciu ș 
Aurelia Stoica. Dintre d rele române trei 
au fost olasificate ou calcul general eminent, 
er una cu forte bine.

Espulsarea unui Evi’eu. Din Ro
mânia a fost espulsat (jilele aceste agitato
rul evreu Friptu. El a părăsit Iașii, pleoând 
din țâră pe la Burdujenl. Friptu era un 
jidan îndrăsneț, oare trăia din diverse în
șelătorii și eschrocherii cjilnioe. Jidanii din 
Iași au lansat o listă de su,bsoripțiă pentru 
espulsat. S’au subscris pănă acum 2000 
de lei.

S’a spânzurat „sireacul11. In ora
șul Bobova din Galiția s’a spânzurat fi
lele aceste un tînăr jidan de 22 ani, ou numele 
Hofstădter, și anume de supărare că șl-a 
perdut perciunii. Durmind „sireaoul" de 
jidan, o mână „nemilosă" i-a tăiat podoba 
dela urechi și aoum jidanul, temendu se, 
că mirâsă lui nu-1 va mai iubi, de năcaz 
s’a spânzurat. — Si-apoi se mai (jicețl, că 
jidanul n’are curaj ?

Universitate pentru femei. Țarul 
a ordonat înființarea unei universități 
pentru femei la Mosova ou începere 
dela 1 Iulie. Aoâstă universitate se va 
numi „Cursuri superiors pentru femei" și 
va fi administrată ca și șcâla similară din 
Petersburg.

Scaunul de aur al Negrilor. Ras- 
cola Asanților, care durâză deja de trei 
luni, se întinde mereu. De mai multe săp
tămâni guvernatorul engles Hodgson cu 
soția sa sunt inchișl în Capitala Kumassi și 
s’a spus că a capitulat în urma unei lupte. 
Scirea nu s’a adeverit, dâr colona trimisă 
în ajutorul lui a suferit o înfrângere și s’a 
retras. Asanții sunt un popor răsboinic. In 
1874 lordul Wolseley a cuprins Kumassi 

și a ars palatul. Motivul răscdlei este că 
guvernatorul a scos din oraș „scaunul de 
aur“, care e un paladiu al Negrilor, cari 
cred că de esistența acestui soaun e legată 
esistența țârei lor.

Ca premii pentru școlari în genere, 
mai ales însă pentru elevi ai șoolelor medii, 
este unul dintre cele mai potrivite pre
țiosul op „Caractere morale'1 de d-1 loan 
Popea. Povețele numărdse și eeemplele cât 
se pote de instructive și mișoătâre nu pot 
eă oontribue, decât la întărirea caracterului 
tinerimei. Atragem atențiunea celor inte
resați asupra acestui op potrivit de premii. 
Costă 1 fi. 25 or. (cu posta 1 fi. 30 cr.) 
Se pote procura dela Tip. „ A. Mureșianu", 
Brașov..

Tinerimea română din Bistriță în- 
vită la concertul împreunat cu dans, oe se 
va da Duminecă în 24 Iunie n. c. în sala 
oea mare dela „Gewerbeverein11. începutul 
precis la 8 ore sera. Intrarea: Personă sin
guratică 2 cor. Familie 5 cor. La 3 ore d. 
a. se va țină în același looal adunarea cer- 
cuală a despărțământului Bistrița al „Aso- 
ciațiunei pentru lit. rom. și oultura popo
rului român". Venitul curat se va între
buința pentru înființarea primei biblioteci po
porale pe teritoriul despărțământului. Da
mele sunt rugate a se presenta în toaletă 
simplă, seu în costum național. Program : 
1) „Hora dobrogeană", de N. PopovicI, oor 
mixt. 2) „Rapsodia română" de O. G. Po- 
rumbesou, esecutată la pian de d-ra Euge
nia Borgovan. 3) „Doina codrului" cuvinte 
de M. Eminesou, musică de R. van Saanen, 
cântată de d-na Silvia Pașcu. 4) „Dan că
pitan de plaiu" de V. Alnxandri, declam, 
de Iuliu Mureșan. 5) „Patria rândunelelor", 
duet cântat de d-șorele Eugenia Borgovan 
și Veturia Petran. 6) „Marșul cântăreților" 
de C. G. Porumbescu, cor mixt. După con
cert urrnâză dans.

Concerte. Mâne, Duminecă, începând 
dela 4 ore d. a. va cânta la restaurantul 
„Gambrinus" musica lui G. Lantoș. — La 
„Pomul verde" va ooncerta Dumineoă săra 
musioa militară.

Programa esamenelor la scolele 
medii române gr. or. din Brașov la finea 
anului scol, curent este următorea:

Esamenele de maturitate'. Joi, Vineri și 
Sâmbătă, în 8, 9, și 10 Iunie v. va fi esa- 
menul oral de maturitate la gimnasiu. La 
esamenele de maturitate nu pot asista șco
larii ; pentru publicul mare ele sunt des- 
ohise. — Esamenele private ou școlarii pri- 
vatiștl din școlele medii se vor ține în dilele 
de 12 — 17 Iunie v., având a se presenta 
școlarii privatiștl în 12 Iunie v. la orele 
7 diminâța în oancelaria direcțiunii și a 
depune taxa de esamen.

Esamenele publice de încheiere. A) 
La gimnasiu. Luni, în 28 Iunie v.

Dela 7*/ 2—8 cl. VII Religiunea cu 
prof. D. Făgărășianu; dela 8 —8’/2 ol. VII 
Elina ou prof. N. Sulică; dela 8‘/2—9 cl. 
VI Româna cu prof. Dr. I. Bunea; dela 
9—9*/ 2 cl. VI Germâna cu prof. Dr. I. Bunea ; 
dela 9y2 —10 cl. V Matematioa cu prof. L. 
Nastasi; dela 10 —10'/2 cl. V Istoria natu
rală ou prof. Ip. Ilasieviol; dela 10l/2 —11 
cl. IV Istoria cu prof. Dr. Ios. Blaga; dela 
11 — 11V2 cl. IV Româna ou prof. Ax. Ban- 
oiu ; dela liy2—12 Deolamațiune, cor vocal.

Dela 2’/2—3 el. III Aritmetica cu prof. 
P. Dima; dela 3—3y2 cl. III Maghiara ou 
prof. Ax. Banciu; dela 3’/2—4cl.IILatina 
cu prof. N. Sulică; dela 4—41/2 ol. II Geo
grafia ou prof. D. Lupan; 4l/2 —5 cl. ILa- 
tina cu prof. Dr. Ios. Blaga; 5—5'/2 cl. I 
Geometria ou prof. Pav. Percea.

I?) La școla reală. Marți în 27 Iu
nie v.

Dela 7l/2—8 cl. IV reală Francesa cu 
prof. Dr. C. Lacea; 8 —8y2 cl. IV reală 
Maghiara cu prof. N. Bogdan; dela 8y2— 
9 ol. III reală Istoria ou prof. G. Vătășan ; 
dela 9—9l/2 ol. III reală Geometria ou prof. 
P. Peroea; dela 9t/2 —10 cl. II reală Ro
mâna cu prof. N. Bogdan; dela 10 —10’/2 
cl. II reală Germana ou prof. Dr. O. Laoea ; 
dela 10l/2—11 cl. I reală Religia cu prof. 
Dr. St. Stinghe; dela 11 — 11 */ 2 ol. I reală 
Geografia cu prof. D. Lupan.

Notă. — Esamenele se țin însalafes- 
tivă a gimnasiului. Școlarul, care va ab
senta dela esamen, nu se va promova, ci 
va avâ să facă esamen supletor în Septem- 
vre a. o.

Sâmbătă în 24 Iunie v. după amiacji 
la 6 6re se va țină esamenul public din 
gimnastică în curtea de gimnastică.

Joi în 29 Iunie v. după serviciul divin 
la care vor participa toți școlarii, se va în
cheia în mod solemn anul soolar 1899/900, 
distribuindu-se premiile în sala cea mare 
a institutului.

La încheirea anului școlar, în 29 Iunie, 
fie-care școlar va primi testimoniu școl. și 
un esemplar din Anuarul școlei. Școlarii 
absenți nu vor primi anuarul scoici.

La esamenele acestea precum și la 
festivitatea de încheiere a anului școlar se 
învită cu tdtă stima părinții, amicii și bine
voitorii acestor șoole.

Brașov, în 27 Maiîl v. 1900.
Direcțiunea.

Adunare învetătorescă în Parva.>
O comună harnică.

Năs&ud, 12 Iunie n. 1900.
On. D-le Redactor! După cum și 

D-Vostră ați binevoit a publica la timp, 
erl, 11 Iunie, a 2-a di de Rusalii, s’a ținut 
în comuna Parva, districtul Năsăudului, 
adunarea învețătorescă a reuniunei „Ma
riana", filiala Năsăudului.

Comuna grănițerâscă Parva, mică și 
retrasă între munți, ai cărora piscuri, păn'g 
vara târdiu, sunt albi de zăpadă, s’a ară-

viciîi se îmbrăoară în regalele lor vest
minte de onore, fiind acesta obiceiul de 
Curte la sărbătorile mari, și în aceea cj’ 
steteră și serviră la masă dela început 
pănă la sfârșit. Aoâsta se întâmplă regulat 
la sărbătorile de Crăciun, Anul-Nou, Bo- 
botăză și la PascI; dâr de a doua (Ț boerii 
prânzesc ou Beiul și alții serveso după 
regula de peste an. De câte-orl se adu- 
oeau farfuriile ou mânoare din bucătăria în 
refeetoriu, băteau tobele, sunau trîmbițele, 
și se audia pătrunc}3torul sunet al fluerilor. 
De câte-orl bea Beiul, sunau ârășî trâm
bițele și se descărnau trei tunuri, de se 
cutremura pământul. Așa a mers pănă sera. 
Beiul ședea ou capul gol și închina ade
sea cu pahare mari de câte o oca de vin. 
Mai întâii! s’a înohinat trei cupe în ondrea 
sărbătorii, apoi alte trei în onorea Patriar- 
ohului, pe urmă âr și âr și er în numele 
Beiului. Nimeni nu putâ scăpa să nu bea, 
sub niol un ouvânt, și toți oei admiși la 
masa domnâscă erau deprinși cu acest obi- 
ceiti de a tot bea pănă se aducea lumi
nările, ceea-oe era un semn de plecare; 
mai înainte de a pleoa însă, se obiolnuise 
ca Beiul să distribue vestmintele de onore 
la capii oierului și la egumenii mănăsti
rilor domnescl, cari erau primiți la ban
chetele domnesol. Mai întâia Patriarehului, 

ce ee întâmpla să fiă de față, i se dedea 
un vestmânt de catifea; tot așa se dedea 
Mitropolitului local, care șede la masa 
Beiului în tote dilele, oăol nimeni altul, 
decât el, nu binecuventâză bucatele dom
nescl ; ceilalți oapl ai mănăstirilor primiau 
vestminte de satin de diferite prețuri; la 
preoții de rând și nouă diaoonilor, ni-se 
distribuia vestminte de mătase de Chios. 
Pentru restul clerului, călugări și săraci, 
se punea o masă întinsă separată și la fi
nele ospățului li-se distribuiau bani de 
argint, învălițl în basmale. Astfel era re
gula ceremoniei în fiă-oare sărbătore domi- 
nioală.

Sub Mitropolitul Țării-Românesci sunt 
doi episcopl: aoel de Buzău, menționat 
mai sus, și acel de Râmnic. Țâra-Româ- 
nâscă cuprinde la 400 de mănăstiri, zidite 
cu măestriă din piatră, ai căror capi îm
preună cu episoopii obiclnuesc eă vie înain
tea sărbătorei Crăciunului, aducând Beiului 
nisce daruri: animale, vin, rodurl etc., și 
dorindu i buourie de sărbătâre. Ei rămân 
pănă după Bobotâză, trăind la mesele, ce 
le dă Beiul și din ofertele lui; apoi plâcă 
acasă. Tot așa ee face la PascI și în Joia 
înălțării, biserica mitropolitană fiind dedi- 
oată sub acest nume, precum vom arăta 
mai la vale.

Să scurtăm povestirea nostră. Săra 
ne întârserăm în trăsură la mănăstire, ou 
un șir de seimeni, dărăbanî, înainte și în 
urmă, armați ou lănol, spade etc. In jurul 
trăsurii mergeau pionerii Beiului, oântăreții 
domnesol cu elevii lor, copii de casă, cari 
cântară și sunară dela palat pănă la mă
năstire. După-oe toți oăpătară câte un dar, 
ca de obioeiîl, și după-oe seimenii îșl des- 
cărcară puscile, se retraseră.

E de observat, ' eă în aoeste două 
țări, Moldova și Țâra-RomânâBCă, în ajunul 
Anului-Nou, toți boerii în serviciu, guver
natorii, pârcălabii sâu subașii, și toți ofi
țerii divanului de tote gradele, se presintă 
la Beiu și depun înaintea lui insigniile 
demnității lor, fiă o spadă, un buzdugan, 
un toiag de argint, un hanger de argint, 
seu orl-ce altă armă, apoi se retrag. Noptea, 
Beiul le trimite la fiă-care, sâu o oonfir- 
mațiune sâu o dimisie; cel înaintat în 
boerie, primesoe insigniile cu un vestmânt 
de onore, precum de asemenea și acela ce 
îșl păstrâză postul său de mai înainte; âr 
persona pe care Beiul voesoe a o depărta, 
nu primesoe nici un mesagiu, oeea-ce ega- 
lâză cu o dimisie. In cursul anului nu se 
face nici o înaintare în slujbe, și nici o 
degradare, afară numai la sărbătorea Anu
lui-Nou (1 Ianuarie), în prima (ji a anului. 
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tai erl oreși-cum mare, impunător© prin 
primirea strălucită, vrednică de totă lauda, 
ce a făcut învățătorimei nostre, ce venia 
pentru prima-dră în reuniune în acestă de
părtată comună din munți.

La 7*/ 2 ore dimineța, favorisațl și de 
un timp frumos, a sosit învățătorimea, 
într’un lanț de trăsuri, în comuna Parva, 
ai căreia locuitori, îmbrăcațl în haină de 
sărbătore, așteptau nerăbdători sosirea mult 
așțeptațiloi’ săi ospeți.

Poporenii, cari din copilăria lor nu 
văduse atâta „domnărie“ în satul lor, s’au 
și achitat în mod demn, astfel, că onorea 
făcută învățătorimei române, adunată în 
satul lor, s’a resfrânt în prima liniă chiar 
asupra lor.

Din mijlocul comunei pănă la școlă, 
dela școlă păn’ la biserică, am mers prin- 
tr’un aleiri de arbori aședați anume din 
acest incident sărbătoresc pe ambe laturile 
drumului, împrejurare, care încă dela în
ceput ne-a impresionat atât de plăcut.

La 8 ore, conform programei anun
țate, s’a început serviciul divin prin pa- 
rochul local, veteranul preot loan Sângeor- 
zan, care, — cas de altcum forte rar, — 
împlinesce tocmai al 50-lea an al preoției 
sale. La sfîrșitul serviciului divin ne-am re
tras cătră școlă în corpore, în frunte cu 
octogenarul preot, în mijlocul poporului 
înșirat pe amândouă laturile drumului și 
în sunetul a trei salve de pusei trase la 
■comandă de cătră ‘25 flăcăi din sat, tot- 
atâția fii de grănițerl, voinici de munte, 
oomandațl de poporanul Victor Rusă, cu 
medalia pe piept, fost sergent în armată, 
■âr acâstă fericită împrejurare involuntar 
îmi aducea în minte pe bravul sergent din 
poesia lui V. Alexandri, pe „Sergentul11 
■dela Văslui....

La 9 '/2 ore s’a început esamenul sub 
presidenția Știm. D-n Ignațiu Seni, învăță
tor la școlă fundațională din Năsăud și pre
ședinte al filialei, însărcinat fiind la acâsta 
■din partea Rvdss. D-n Vicariu Dr. loan 
Popii, inspector suprem al școlelor nostre 
confesionale.

In decursul esamenului s’au tractat 
lecțiunl practice prin învățătorii Georgiu 
Ciocârlă și Octavian Doci, cari au preles 
■cu o deosebită măiestria dăscălescă, dove
dind și cu acâstă ocasiune, că sunt cons- 
■ciențioșl și harnici învățători.

Esamenul, la care a luat parte o mul
țime de popor, apoi întreg senatul școlastic 
în frunte cu vrednicul paroch al comunei, 
în general a succes peste așteptare, ceea- 
ee face cinste tinărului învățător Georgiu 
Ciocârlă, care într’un timp relativ scurt, 
prin silință și strădanie continuă, se silesce 
a ridica tot mai sus nimbul școlei sale.

După finirea esamenului, s’a început 
ședința reuniune! filiale, sub conducerea 
■vrednicului ei președinte Ignațiu Seni, care 
■cu mult zel și cu o tactică deosebită, ca
racteristică persdnei sale, conduce mereu 
înainte, pe calea propășirii, destinele scum
pei nostre reuniuni.

Ca loc al viitorei adunări s’a hotărît 
«comuna Mititei, âr procedendu-se la alege
rea biroului, s’au reales prin aclamațiune și 
cu unanimitate : de președinte Ignațiu Seni, 
Ar de secretai- Macedon Linul, ambii învă
țători la școlă normală din Năsăud. In ur
mă, la ora 1 d. a. președintele închide 
•ședința prin o căldurosă vorbire, plină de 
■sfaturi și învățături la adresa poporului și 
.a învățătorimei.

După acăsta s’a făcut o mică escur- 
siune la fântâna cu apă minerală, la „bor- 
.cutu, apoi la baia de caulin, amândouă în 
vecinătate, la marginea din sus a satului.

La l'/2 bre s’a început banchetul seu, 
mai potrivit cjis, prânzul, de altcum de că
tră toți cu mult dor așteptat...

Buna disposițiă, veselia, se cetia pe 
fețele tuturora, după o muncă atât de in
tensivă, după o di atât de bine petrecută 
în lucruri bune si folositor©. Musica de ti- 
ganl, ce ne sta la disposițiă, trăgând me
reu din arcuș, contribuia și ea la mărirea 
veseliei generale.

Sfîrșindu-se și prânrlul, pe la orele 5 
d. a. ne-am depărtat cu toții în aceiași or
dine, în care am și mers, de comuna Parva 
și bravul ei popor, ducând cu noi aminti

rea unei dile plăcute, ce neștârsă va ră
mâne în sufletele nostre. L.

Oin Homorod.
— 12 Iunie 1900.

In 3 1. c. s’a ținut esamenul de vară 
în comuna nostră Homorod sub presidiul 
Rvdss. D-n Vicariu Iacob Macaveiu. Răs
punsurile elevilor din tote despărțămintele 
au fost forte mulțămitore, pentru care s’a 
adus mulțămită zelosului învățător Ioan 
Ciotloș.

După esamen s’a ținut ședința cu mem
brii ambelor corporațiunl, bisericâscă și 
școlară, tot sub presidiul Rvdss., și anu
me referitor la mica repartițiune pe po
por de 100 fl., de-ore-ce 200 fl. sunt din 
cassă. In acea ședință Rvdss. D-n Vicar 
pentru multele plângeri asupra clopotarului 
și inspectorul Avram Șionca și după-ce s’a 
constatat purtarea lui necuviinciosă și indi
ferentă, fu suspendat și înlocuit cu fostul 
clopotar Georgiu Naghiu, om onest, care 
a și depus la moment jurământul de cassar 
al școlei etc.

Acesta o aduc cu plăcere la cunos- 
cința publicului. Trebue însă cu durere se 
împărtășesc și aceea, că încurând după 
acestea în noptea de 6 Iunie a isbucnit un 
foc teribil în șura parochială ardând bie
tului paroch ambele cară, tote uneltele 
economice, plug, telegl etc. De-odată arse 
cantorului șura, lui loan Naghiu, asemenea 
vecin al curții parochiale, șura, un bivol 
și mai mulțl rîmătorl; a mai ars o șură a 
lui G. Pora, va să dică 4 șuri, și a fost 
noroc, că n’a fost vânt, că ardeau edificiile 
tuturor Românilor. Un poporan.

Convocare.
„Fondul pentru înființarea unei școle 

române de fetițe în Clușiiif îșl va țină adu
narea generală ordinară în 23 Iunie n. la 
orele 2 p. m. în localitatea școlei g. cat. 
din Clușifl (strada lobai nr. 6).

Obiectele adunării vor fi: 1) Deschi
derea adunării prin președintele; 2) Rapor
tul oomitetuiui despre starea fondului de 
pe anul 1892 pănă în present și esamina- 
rea rațiocinului pecuniar de pe anul 1899.
3) întregirea și respective înoirea oomite
tuiui în sensul § 8 lit. a, din statute 4) 
Eventide propuneri.

La acâstă adunare se învită toți mem
brii și toț.1 sprijinitorii fondului cu acea 
observare, că domnii, cari voesc se aibă 
vot decisiv în adunare, să binevobsoă a-șl 
solvi taxele.

Din ședința comitetului (mută. în 26 
Maid 19C0.

V. Hossu, Ștefan Roșian,
președ nte. notarul fondului.

Literatură.
Din „Istoria legii noue\ valorosa 

scriere a d-lui canonic din Blașiă I)r. Vic
tor Szmigelski, au apărut în Tipografia 8e- 
minariului archidiecesan din Blașiîi ambele 
tomuri. Tomul 1 tractâză Tmert.țele lui Isus 
și Isus ca profet. Partea întâii! începe cu 
„pilele lui Irod“, apoi „originea, pruncia 
și logodirea Mărieiu, „Prevestirea nascerei 
înainte mergătorului11; „Buna vestire11; 
„Nasce.rea înainte mergătorului11 etc. etc.—In 
partea a doua se află următorele capitole prin
cipale: „Dela începutul activității publice 
a lui Isus pănă la sărbătorea cea dintâiîî 
a Pascilor11; „Dela cea dintâiîî pănă la a 
doua sărbătore a Pascilor11 ; „Dela a doua 
pănă ia a treia sărbătore a Pascilor11; „Dela 
a treia pănă la a patra sărbătore a Pascilor11.
— Tomul II e împărțit în următorele 6 
părți: „Cina cea de Taină11; „Testamentul 
lui Mesia11; „Getsemani11; „Osândirea lui 
Isus11; „Calea Crucii11 și „Golgotha11, fiind 
fie-care parte împărțită în numeroși para
graf!. Opul are format mare; tomul I con
ține 400 pag. și costă 2 fl. (pentru Româ
nia 4 lei 40 b.), âr tom II 320 pag. și costă 
1 fl. 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 nostră 
bisericâscă 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.

Necrolog.
Dionisin Vajda, proprietar în Alpret 

și fost membru al oomitetuiui partidului 
nostru național, fu înmormântat în 7 Iunie 
n., luând parte un public număros chiar și 
din depărtări. Intre cununile pe sicriu, era 
și una din partea comitetului național. Era 
representată și tinerimea nâstră universitară 
din Clușiti prin trei tineri. înmormântarea 
s’a făcut prin d-1 canonic loan Georgiu din 
Gherla, asistat de 10 preoți și doi diaconi 
Predica a ținut’o preotul G. Domide, er 
după dânsui a vorbit d-1 George Pop de 
Băseștl în numele său și al celor ce au lup 
tat împreună cu răposatul.

*

Sebastian Coșbuc, tatăl distinsu
lui nostru poet și scriitor George Coșbuc, a 
răposat în 7 Iunie n. la etatea de 82 ani. 
El a fost preot în comuna Hordru de lângă 
Năsăud și s’a distins întot-dâuna ca un băr
bat vrednic și ou sinceră tragere de inimă 
pentru poporul de sub păstorirea sa. -In 
mormentarea i-s’a săvîrșit în 9 Iunie n. 
ou tbte onorurile cuvenite, pontifioând d-1 
vicar dela Năsăud, Dr. Ioan Pop însoțit 
de 11 preoți, âr cântările le esecutară 16 
studențl dela gimnasiul din Năsăud. D-sa 
a ținut la finea prohodului un disours miș
cător. A mai vorbit și preotul tinăr Iacob 
Pop, fiind peste tot înmormântarea 
din oele mai onoratâre pentru memoria 
decedatului.

*
loan Rișca, mechanic erarial, a ră

posat în 1 Iunie, înmormânta rea ’i s’a fă
cut Duminecă în 3 Iunie n. în Uiora de 
Murăș. Pe defunctul îl deplânge neconso
lata-! soția Elena Rișca n. Furnea, loan și 
Emil ca fii, Atanasiu și Anica Furnea ca 
părinți, Amalia, Maria, Iosefa, Anica și Va
leria ca surori.

Industria lăptăriilor.
D-1 Ion Kalinderu a adresat o 

nouă circulară cătră agenții de pe 
Domeniile Coronei, în care vorbesce 
despre fabricațiunea lăptăriilor. Re
producem și noi din acâsta circu
lară următorele părți:

Produsele laptelui au o valore mare, 
bună-oră cașcavalul a cărui consumațiune 
e atât de întinsă, este un produs sanitar, 
a cărui însemnătate pentru hrănirea popo
rului a fost și este nespus de mare, de- 
ore-ce întrunesce două condițiunl esențiale 
pentru a fi atât de popular, eftinătate ca 
preț unită cu o mare valore nutritivă. Stră
moșii noștri Romani, așa de pricepuțl în 
ale economiei casnice, l’au numit caseus 
(cibus) dela cuvântul casa, ca fiind un ali
ment al familiilor sărace. El este însă un 
aliment plăcut pentru tote clasele sociale, 
căci a fost și este încă servit pe masa bo
gatului ca și pe aceea a săracului.

Fabricarea brânzei constitue o însem
nată industrie în Elveția și renumele ei 
este atât de mare, încât se esportâză în 
lumea întrâgă.

O altă țâră, Belgia, destul de mică, 
al cărei pământ agricol este forte restrîns, 
din causa enormei desvoltărl a industriei, 
se îndeletnicesc© cu stăruință și multă is- 
bândă cu industriile derivatelor de lapte.

începând însă să se simtă efectele 
concurenței Olandei, Danemarcei, Franciei, 
Elveției, Belgia pentru a susține lupta cu 
rivalele sale și a-șl păstra rangul pe pie
țele lumei, a fost nevoită să-și îmbunătă- 
țescă mijlocele de fabricațiune desvoltând 
tot-odată pe cele de producțiune.

Producerea laptelui e împărțită în 
Belgia între mai multe mii de proprietari 
și de arendași, cari fiind despărțițl între 
sine, n’ar fi putut să cumpere aparatele 
moderne de prelucrare a laptelui, nici să-și 
facă fiă-care clădirile speciale necesare. In 
fața concurenței străine s’a făcut o mare 
mișcare p.entru a uni pe toți producătorii 
mici în societăți cooperative. Aceste socie
tăți, lucrând cu puteri unite, au putut să-și 
procure mijlâcele cele mai perfecționate de 
producțiune și să pună în capul lucrărilor 

specialiști renumițl pentru conducerea afa
cerilor. In același timp s’au creat, cum am 
constatat noi înșine la esposiția dela Bruxel- 
la din 1897, școli de lăptărie, școli, care 
au dat rodele așteptate, de-ore-ce învățând 
producătorii metodele cele mai bune pen
tru transformarea laptelui în unt și brânză, 
a luat avânt înse-șl producțiunea.

In general vorbind, estragerea smân- 
tânei din lapte s’a perfecționat forte mult. 
Astfel, în loc de a lăsa laptele să stea multe 
dile în vase, se varsă picătură cu picătură 
într’un vas, care se învîrteșce cu iuțâlă 
forte mare. Smântână se desparte în chi
pul acesta îndată de laptele bătut, care în 
loc să se acrâscă, rămâne dulce ca brânza 
de Brie, fiind chiar întrebuințat la fabri
carea Camembertului și altor brâzeturl fine, 
astfel cum se practică și la lăptăria nos
tră dela Periș, care pe cât scițl este o in
stalația cu totul modernă.

Fabricațiunea cașcavalului bun cere 
o atențiune neîntreruptă și un local ferit 
de ra4ele sorelui și chiar puțin umed. Piv
nița, în care se depun produsele spre păs
trare, trebue să aibă ferestruiele astupate, 
âr temperatura ei trebue să se menție ne
schimbată între 10 și 20 grade. De aceea 
este și natural, că nu pote fi fabricat de
cât în instalațiunl perfecționate, cari cer 
capitaluri mai mari, pe cari nu le pot su
porta micii proprietari, dâr le pot, dâcă se 
unesc mai mulțl într’o societate.

N’ajunge însă numai să se fabrice caș- 
cavalurl și brânzeturi bune; trebue în
grijit și de desfacerea lor, trebue să li-se 
creeze drumuri spre țările, ce au nevoiă de 
aceste produse. De aceea Belgia pentru a 
desvolta și mai mult producțiunea față de 
avântul luat de esport a primit în școlile 
sale de lăptăriă multe fete mici, care au 
învățat metodele cele mai îngrijite și cele 
mai practice ale fabricațiune! untului și 
brânzeturi lor.

Mă întreb, de ce scumpa nostră Ro- 
mâniă, căreia dorim din totă inima să 
ajungă odată Belgia Răsăritului, nu caută 
se mârgă pe același drum ? Avantagele fi- 
rescl sunt de partea nostră, avem un teri
toriu cu mult mai mare, decât acel al Bel
giei și un pământ mult mai bogat. De ce 
n’am căuta a înființa pe teritoriul nostru 
lăptării organisate astfel, încât să potă fi 
lăptarii model? Turmele de vaci sunt nu- 
mărose la noi, cu îngrijire bună, ele pot 
să ajungă la un venit mare, dâcă am sci 
să desfacem cu preț produsele lor.

Țăranii noștri însă, cari nu prea sunt 
pătrunși de simțul economiei, nu înțeleg 
și nici nu văd, că dela înmulțirea mijloce- 
lor de producțiă urmâză îmbunătățirea si- 
tuațiunei lor.

Astfel, ei nu pun deosebită scrupulo- 
sitate în alegerea vacilor de lapte și nu 
prea portă grijă de viitorele generații cău
tând ca taurul, părintele viitorului vițel, se 
fiă bine conformat. Dânșii nu sciu, că"forma 
corpului, diferitele calități, unele bole și 
chiar unele defecte se transmit de o potrivă 
dela mamă în fiiu, ca și dela tată în fiiu.

Alegerea animalelor de prăsilă este 
deci o cestiune forte grea și nu se pote 
forma o rassă bună de vite, decât după 
mai multe generațiunl, prin o muncă sîr- 
guitore, prin alegerea continuă a vitelor 
bune și prin înlăturarea dela reproducția a 
tuturor acelora, ce nu corăspund scopurilor 
ce urmărim.

... Țăranii, d-le agent, trebue să fie 
deplin convinși, că nu e nevoiă să ducă în 
oraș spre vândare vițeii cei frumoși și bine 
conformați din pricină, că ar pută căpăta 
pe ei un preț ceva mai mare, ci tocmai 
aceștia trebue păstrați pentru trebuințele 
gospodăriei lor, și să se desfacă de cei mai 
piperniciți, căci cei dintâiu crescând le vor 
aduce folose cu mult mai mari, decât aceș
tia din urmă. Trebue deci cu ori și ce preț 
să inspirați sătenilor idea, ca să caute, ca 
animalele din jurul caselor lor să fie cât 
se pote mai bune, căci făcându-se la tote 
ocasiile o bună selecțiune, starea rea de 
lucruri ce domnesce acum va trebui să se 
schimbe odată....
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Pedepsa corporală în șcdla 
poporală.

(După Fr. Wiedemann.)
(Urmare).

Din ce se constea pedepsa corporală 
in școla poporală?

Aleg ca răspuns un cuveni din
tre cele mai prosaice, dâr tot-deo- 
dată dintre cele mai răspicate: din 
lovituri (’MI cugetaiu îndată, ce scri- 
seiiî acest cuvânt înfricoșat, că unul 
seu altul dela „masa verde" se va 
îutorce cu orore într’o parte și va 
striga: „O, Domne-Dumnefieule, aufil 
că din „lo viturl!“ Este acesta un pe
dagog dela 1880?“)

Ei, și care se fie instrumentul de 
pedepsit? Acesta este de multe-ori 
mâna ta, seu în cașuri mai grave 
un liniai.

Și cari părți ale corpului se sufere 
pedepsa corporală ?

Manile și acele părți neesprimabile, 
peste cari lovitura află un loc de 
tot elastic. Că în părțile din urmă 
au se se aplice astfel de pedepse 
numai la băieți, se pricepe de sine.

Așa-dâră mâna pbte fi ca ins
trument pedepsitor. Cu acesta, când 
e de lipsă, îl plesnesc ușor peste de
gete, seu îi dau o flișeă în palmă, 
ori eâte-va palme la dos.

Dâcă greșâla merită o pedepsă 
și mai mare, iau linialul și-i aplic 
cu latul lui una seu câte va în palmă. 
Spre scopul acesta nu se pbte între
buința ori-ce liniai, ci el trebue fă
cut anume pentru treba acesta, care 
să nu fie nici prea lat, nici prea 
lung și nici prea gros, se aibă mu
chile tîmpite și se fie colorat cu 
negru. Ei, der se află mulțî școlari 
și nu tocmai rar, cari tote aceste 
pedepse le iau drept nimicuri; după 
ce lili-ai aplicat, se duc rifiend la 
loc. învățătorul deștept scie el bine 
cu cine are de-a face. La aceștia 
loviturile în palmă le dă ceva mai 
aspru, mai apăsat; său că apoi le 
aplică una său câte-va în partea 
inespri inabilă. Insă tot-dâuna țin 
acesta ca pedepsa cea mai mare.

Ori-care dintre astfel de pedepse 
o fac mai importantă, ori în alt 
cas mai puțin însemnată, decât e 
în realitate și o aplic cu o anumită 
ceremoniă. Ea influințâză mai mult 
atunci atât asupra celui pedepsit, 
cât și asupra celorlalți, cari sunt 
de față. Pregătirea acesta din afară 
are ore-care avantagiu și pentru în
vățător; căci pănă se aplice pedepsa, 
se mai calmâză și nu pote căde în 
primejdia, de a pedepsi în „aprin- 
dere“ seu iritațiune.

Der ore trebuia într’adever ca 
se-mi mai aduc aminte și de acesta ? 
Da, pentru aceia, z cari se tânguesc 
și se sparie, când aud de „bătaiă“, 
eu trebue se țin pedepsele corporale 
în șcbla elementară în marginile cele 
mai restrînse. Simțul de durere tre
bue negreșit se 1 provoc, der numai 
într’un grad mărginit. Nu trebue se 
pedepsesc! astfel, ca copilul să strige 
de durere, der cel puțin să simță 
durerea pedepsei trupesc! și în ace
lași timp să nu lase urme. Decă 
treci peste aceste granite, lucrezi 
nedrept și nu ești prietin și edu
cator al copilului. Pe de altă parte 
pedepsa corporală trebue să rămână 
strict la una din părțile numite 
mai sus.

Nici-odată se nu-țl servâscă ca 
obiect de bătaiă: capul, obrazul, spi
narea, piciorele ș. a. încă la una 
voiesce să te mai fac atent: Nuetuși, 
ca mijloc pedepsitor în tot cașul nu 
se pote eschido, numai trebue să o 
aplici cu mai multă precauțiune de
feat linialul, ca ea se lase urme cât 
se pbte de ușore, și care să trâcă 
curând.

Nu pot încheia capitului despre 
pedepsa corporală, tară a mai face 
și unele observări generale, numesce- 
le speranțe, fii-le pi’ofețirl, ori bo- 
teză-le, decă vrei, barbarism. Ele 
privesc mai departe, peste școla po
porală și școla peste tot. Timpul mai 
nou cu emancipațiunea lui, din tote 
punctele de vedere luat, cu concep- 
țiunea lui falsă despre idea de liber
tate, cu democrația lui socială, nu pbte 
ave nici o pretensiune de a promova 
moravuri bune și civilisațiune solidă. 
Dimpotrivă mi-se pare, că cultul că- 
tră sfinți, respectul față de autori
tăți, considerațiunea și stima față de 
bătrâni, interesul pentru binele co
mun sunt în decadență. De unde 
vin între altele mai ales în orașe pe 
stradele publice (înjurături, scandale 
ș. a.) atâtea atentate la averea al
tuia, temnițele înghesuite de făcători 
de rele, prinsorile pline, numărul cel 
mare de sinucideri?

In fața tuturor acestor apari- 
țiunl triste, conceptul „humanitate" 
s’a ridicat la cuvântul de porală a 
timpului. Humanitatea s’a așefiat în 
scaunul de judecător, ba adese-ori ea 
s’a împins pănă la idolatria formală.

Aci, te rog, iubite prietine, să 
nu mă înțelegi cum-va pe dos. Eu 
nu voesc nici-decum prin acestea a 
eschide umanitatea. Nu voesc, ca un 
tată de familiă, care în adevărata lipsă 
a răpit peste nopte o cantitate forte 
mică de cartofi din câmpul unui om 
bogat, să fie tot așa de aspru pedep
sit, ca și un hoț de profesiune. Nu 
voiesc, ca o fată săracă și nenoro
cită, care e părăsită și de tatăl co
pilului ei și de Dumnefieu și de totă 
lumea, și care într’o stare de des- 
nădăjduire tinde mâna asupra vieții 
copilului ei, să fie tot așa de strict 
judecată și pedepsită, ca și o hai
mana, care din desfrâu cu o soco- 
telă rece îșl ombră pruncul, ca după 
aceea, să-și potă face „liberă" men
drele pe calea ei criminală. Se află 
sute de cașuri și întâmplări, despre 
cari însa-și voc^a poporului este una 
întru a fiice: umanitatea de afil nu 
este la locul ei, mai bine ar între
buința un alt mijloc disciplinar. Ce 
înfluință are asupra unui om crud, 
a unui om fără simț de onbre, a 
unui vagabund cunoscut de toți, a 
unui chinuitor rafinat de animale, 
dâcă-1 închid! două-trei fiile, său 
două-trei săptămâni? Nimic său forte 
puțin. Acesta o constată esperiența 
prin mii de cașuri. Ar fi cu totul 
alt-ceva (vre-o 10, 20 seu 25); le-ar 
simți totuși într’un mod cu mult mai 
neplăcut. Decă s’ar mai repeta, și-ar 
băga omul mintea la cap și urmele 
simțitore ale pedepsei ar înfluință 
cu mult mai mult asupra lui, decât 
odihna plăcută din celulă.

Când odată siguranța publică 
va fi mai amenințată decât afil, când 
moravurile plebei vor deveni cu mult 
mai stricate, atunci și principiile de 
umanitate vor trebui să fie modificate. 
Atunci se va vede bine, că ordina- 
țiunile cu delăturarea tuturor nuele- 
lor din școlă și cu ele ale tuturor 
pedepselor corporale, nu au fost nici
decum o măsură înteleptă. Der, eu 
așa cred, că va veni timpul și tre
bue să vină, când se va reda șcblei 
erășl în mână mult horopsita nuia, 
și încă în mod oficios.

Se înțelege de sine, că în viâța 
statului și a șcblei înainte de a se 
dicta o pedepsă corporală trebue să 
premergă o aprețiare întemeiată pe 
psichologiă din partea judecăto
rului și pe basa unor constatări me
dicale. Bătaia nu trebue se fie nici-odată 
ș- nicăiri un product al unui caprifu 
momentan, ci ea pănă vor mai fi omeni 
ca omeni pe păment, trebue să rămână 
un mijloc educativ pentru școlă și popor.

(Va urma.)

Ciars siaajBăH 1 șî pomărît.

Cursul de stupărit și pomărit, ce se 
va ține la școla comunală fost grănițerâscă 
din Uugir dela 24 Iunie pănă în 7 Iulie a. 
c., are următorea programă:

Duminecă, 24 I u n i e: Ascultarea 
serviciului divin; deschiderea cursului prin 
învăț. I. Munteanu; visite pe la familiile 
fruntașe. După amedi escursiune pe delul 
„Cetate".

Luni 25: Prelegeri din stupărit. 
Ființa albinei, speciile, organele albinelor 
și funcțiunea lor. Scopul și folosul stupă- 
ritului.

Marți 26: Coșnița mobilă cu tote 
părțile ei. Avantagiile și scăderile felurite
lor coșnițe, alegerea celei mai bune. în
tocmirea stupăriei bune.

Ivi er curl 27: Instrumentele de lipsă 
la stupărit, modul de întrebuințare și ale
gerea celor mai bune.

Joi 28 : Despre faguri în genere. Fa
guri naturali și măiestriți. Pregătirea fa
gurilor măiestriți, aședarea lor îu cadre și 
coșnițe. Avantagiul lor.

Vineri 29: Lucrări practice în stu
pină, precum : egalisarea stupilor, ajutorarea 
lor în cas de lipsă cu miere și faguri. Aju
torarea stupilor fără matcă. înlocuirea mat- 
celor betrâne cu tinere. împreunarea stu
pilor, mutarea lor din o coșniță în alta, și 
dintr’un loc într’altul. Curățenia și tempe
ratura necesară în stupină și coșniță.

Sâmbătă 30: Despre rol în genere. 
Rol naturali și măiestriți. Prinderea și trac
tarea roilor naturali. Facerea roilor măies
triți cu matcă și fără matcă. Avantagiul 
lor. Impedecarea roirei. Inimicii albinelor 
și modul de a-i delătura ori sterpi.

Duminecă 1 Iulie: După serviciul 
divin repețirl peste cele percurse pănă acum.

Luni 2 Iulie: Prelegeri teoretice și 
practice din pomărit. Pomăritul din punct 
de vedere estetic, bun și folositor. Forma
rea și îngrijirea școlelor de pomi. Tote mo
durile de altoire și tractarea altoilor pănă 
la desvoltare deplină. Bolele și inimicii 
pomilor. Cunoscerea feluritelor soiuri de 
pome și aclimatisarea lor pentru deosebite 
ținuturi. însemnătatea comerciului de pome.

Marți 3 Iulie: Cultivarea viței de 
vie după tote modurile cunoscute pănă 
acum.

Mere uri 4 Iulie: Escursiune pe 
câmp pentru a cunosce deosebitele plante 
din cari albinele îșl culeg productele lor. 
Venătore de stupi prin păduri.

Joi 5 Iulie: Culesul de miere și câra. 
Storcerea mierei și cerei prin anumite ma
șini și pregătirea lor pentru comerciu.

Vineri 6 Iulie: Așefiarea stupilor 
pentru iernat. Transportarea lor în depăr
tări mici și mari. ReflecsiunI generale des
pre îngrijirea stupilor peste an.

Sâmbătă, după serviciul divin: Re- 
capitulațiunl peste întreg materialul pro
pus. După amedi ședința festivă, estradarea 
atestatelor și încheiarea cursului. Sera pe
trecere.

Observațiune. Decă timpul va fi nefa- 
voritor, încât lecțiunile practice nu se vor 
pută tracta cu deplin succes, cursul se va 
prelungi pănă în 12 Iulie a. c.

Citgir, 12 Iunie n. 1900.
loan Muntean, 

învăț, dirig.

POVEȚE.

Sb gunoini pomii vara! „Bu
nul Econom11 din Oreștiă dă în pri
vința aeâsta povețele următor?.: Toți 
pricepătorii în ale pomăritului sunt 
de părerea, că timpul cel mai po
trivit pentru gunoirea pomilor este 
dela mijlocul lui Iulie pănă la mij
locul lui August. In timpul acesta 
se formeză mugurii de rodă pentru 
anul următor, și ei au se fie cu atât 
mai mulțî și mai bine desvoltațl, cu 
cât pomul a fost mai fără cruțare 
gunoit.

Zama de gunoifi, materiile din 
privăfiî amestecate cu apă, ș. a. în- 
grășeminte în stare curgăciosă, au 
înrîurirea cea mai priinciosă asupra 
pomilor.

Gunoirea însăși se face astfel, 
că departe de truncbiu, acolo unde 
slugesc vârfurile ramurilor, se sapă 
de jur împrejur un șanț, cel puțin 
de 30 cm. adânc. Decă împrejurul 
pomului e țelină, aeâsta se taie cu 
grije în bucăți mari regulate, cari 

se pun la o parte. După-ce s’au ver
sat în șanț materiile numite, se arun
că pământul scos și peste el se a.șefiă 
gliile, astfel, că prin gunoirea din 
vorbă cositul și peste tot întrebuin
țarea locului se nu fie împedecată. 

încercările făcute cu acest mod 
de gunoi re au fost cu prisos răsplă
tite prin rbde bogate. Și cei-ce au 
făcut odată probe, negreșit îșl vor 
face obiceiu din gunoirea pomenită. 
De altfel gunoirea din vorbă se pbte 
face în ori-ce timp, atară de tomna,

*
Secretul vieții lungi. Renumi

tul medic din Chicago (America), 
Dr. Pearsons, care a ajuns acum 
versta de 80 ani și care a fiis, că 
el sperâză să împlinbscă 100 ani, dă 
următorele sfaturi, după cari omul 
pote ajunge o verstă înaintată: Cei 
mai mulțî omeni îșl sapă gropa ei în- 
și-și cu dinții lor. Se nu mănânci nici 
un fel de prăjitură și apoi nu vei ave 
nici o durere. Nici când nu te înfrica 
și nu te supăra, de-brece ori-ce mo
ment de mâhnire răpesce o palmă din 
vieță. Decă te-ai răcit, ia chinină și 
mănâncă o cbpă. Dăruescebanii, cari 
îi ai, de-brece aeâsta causâză bucu- 
riă și lungesce viața (Dr. Pearsons 
a avut o avere de 14 milione și totă 
a împărțit’o pentru scopuri de bine
facere). Nu bea nici ceaiu, nici ca
fea; acestea atacă inima. Nutrirea 
cu pbme și legume conservă tinere
țea omului; acesta e mai bună, de
cât ori-ce ape minerale și băi me
dicale.

*
Șese porunci pentru pomărit-

1) Alege și cultivă tot-dâuna dintre 
soiurile cele mai roditore de pomi.
2) Udă pomii bine pe timp de se
cetă. 3) Ingrijesce, ca pomii să aibă 
lumină, căci la din contră nu rodesc. 
4) Gunoesce pomii în totă tomna, 
căci de nu, fac numai foi, ba une-orl 
și flori, dâr pbmele cad mai tute- 
înainte de cocere. 5) Curăță și ni- 
micesce ouăle de omide de prin pomi, 
căci înzadar sunt florile și fruc
tele, decă le mănâncă omidele. 6) 
Aprinde paie și gunoie în grădină, 
decă s’ar întâmpla să cadă brumă 
pe timpul înfloritului pomilor. Fu
mul împedecă căderea brumei și ast
fel pomii pot să rămână încărcațl 
de pbme.

*

Contra durerii de dinii. Se ia 
piper pisat, se pune într’o bucățică 
de pânză, se mbie în spirt și se pune- 
pe partea gingiilor unde se simte 
durerea. Dâcă dinții sunt găunoși, 
se ia cu ceva acid muratic și se 
pune o picătură în dintele stricat; 
îndată durerea se slăbesce și repe- 
țind aeâsta de mai multe-orî, nervul 
care e bolnav se ombră.

*

Mijloc de îndreptat untul stri
cat. Untul de vacă, având gust rău, 
se îmbunătățesce, dâcă se frămîntă 
bine cu lapte prospet și se spală 
apoi bine în apă prospetă pănă ce 
dispar tote părticelele de lapte.

Cum se cundsce untul s6u un
tura curată? Pentru a proba, dâcă 
untul sâu untura (de porc) e curat 
sâu falsificat, se pune într’o sticlă 
cu gâtul larg o cantitate de unt seu 
untură și se tornă de-asupra o can
titate de 5 ori mai mare de eter; 
astupi sticla cu un dop de plută și 
o pui în apă căldicică. Untul seu 
untura fiind curate, dau cu eterul o 
soluțiune perfect limpede, nelăsând 
în urmă decât o mică cantitate de 
apă. Pe când, dâcă untul sâu untura 
sunt falsificate, lasă în urmă tbteîn- 
grediențele făcute la falsificare, ca: 
argil, cretă, gips, cartofi tocațl etc,
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Societățile secrete în China.J

Se soie, că Boxerii formâză una din 
minunatele societăți secrete, care furnică 
în China. Dreptul de asociațiă esistă în 
China din timpuri imemoriale și de acest 
drept Chinesii se folosesc într’un mod forte 
larg. Totă lumea face parte din aceea ce 
se chiamă houi, care se adreseză la tote 
clasele, la tote genurile de industriă, Ia tote 
întreprinderile și afacerile. Chinesii duc 
așa de departe spiritul de asociațiune, în
cât pănă și cerșitorii formâză corporațiuni.

Primele asociațiunl au luat nascere, 
sunt secole de atunci, în clasa de sus, a 
cărei rol era preponderant în administra
ția chinesă; din acesta clasă pornesce spi
ritul de dușmăniă contra străinilor.

China a resistat mii de ani rafinărei 
civilisației și mirarea europenilor, cari se 
află acolo, e mare când găsesc în viața 
chinesă cetatea Romei antice.

Societățile secrete sunt unul din mij- 
locele lor de acțiune. Gustul Chinesilor 
pentru asociare merge pănă la grupările 
politice, mai mult seu mai puțin secrete. 
Au de scop de a lupta contra autorităților, 
ceea-ce nu-i împedecă de a-se uni cu densa, 
când e vorba de luptă contra streinilor. 
Astfel sunt celebre societățile: Nenufar alb, 
Cuțitul, Pumnalul, Ceai curat, Trinitatea etc.

Ele afecteză, de altfel, o aparență 
de filantropism seu de înaltă filosofic, dâr 
ca și „Mafia w și „Carbonari14 italieni, sunt 
puternice societății politice. Se depune ju
rământ, sunt semne de convenție etc., e o 
adevărată francmasoneria.

*
L ă c u s 5 e l e.

Prin câte pericule nu trece agriculto
rul până când să-și vadă mântuită munca 
lui de luni întregi. Pe lângă geruri, secete, 
ploi prea mari, grindină, rugină, mană și 
altele, semănăturile mai au un dușman ne
împăcat în mulțimea de insecte, cari le 
atacă.

Intre acestea cea ma.i teribilă pote 
este lăcusta. Face parte din ordinul „Ortop- 
terelor“ și îi mai dice și lăcusta călătore 
„Pachytybus migratorius“. Corpul ei e lun- 
găreț și comprimat, pieiorele dindărăt sunt 
lungi, din care causă când nu sboră, ci 
umblă, pe pământ, sare. De aci și numele 
ei în franțuzesce: „sauterelle“. Ea are 4 
aripi, două tari și două subțiri.

Ea călătoresce numai în țările căldu- 
rose seu temparate. Când sboră seu când 
umblă produce un sunet curios, frecându-șl 
copsele piciorelor de aripi.

Trăesce în asociațiunl așa de numă- 
rose, încât când sboră stolurile lor semănă 
cu nori forte mari, negri, cari întunecă lu
mina sorelui. Originea ei e din nordul 
Africei. Une-orl pornesce în stoluri nume
rose și călătoresce în locuri depărtate ajun
gând pănă și în România și în alte țări 
mai căldurose ale Europei.

Aceste insecte erau trecute de Moise 
în numărul animalelor, a căror carne era 
permisă să fie mâncată de Evrei. Arabii 
din Africa, în schimbul pagubelor ce le, 
.causâză, le mănâncă.

In adevăr, ele sunt forte vătemătore 
pentru-că mănâncă plantele. Când aceste 
enorme stoluri de lăcuste vin ca nisce nori 
de se năpustesc asupra nnui lan de grâu 
cucuruz seu altă recoltă, e un adevărat po
top. într’un timp scurt de tot e forfecat și 
făcut praf totul.

Mijlocele de nimicire sunt forte ane- 
voiose, și cele mai bune sunt mijlocele 
manuale. Mai în tote țările se folosesc mai 
mult de aceste mijloce. Mii de omeni sunt 
scoși pe câmpiile atacate și cu sape seu 
tîrnăcope le sdrobesc. Ele stau în general 
pe jos, grămadă și sărind trec din câmp 
în câmp retezâifd totul înaintea lor. In Ro
mânia agricultorii au avut în mai mulțl 
.ani să lupte contra acestui flagel și mulțl 
dintre dânșii au simțit pierderi mai consi
derabile, decât acelea causate de geruri, 

■secete, ploi, rugină seu verml. Și mai gro
zav e. că o sămănătură, care a scăpat de

tote pericolele, ce o amenințau, când e 
aprope să fie strînsă de pe câmp pote fi 
nimicită în ultimul moment.

Cetitorii noștri sciu, că în momentul 
de față in Dobrogea, în Delta Dunărei și 
în jurul Sulinei au apărut lăcustele, carl 
fac mart stricăciuni.

Serviciul zootechnic însă din ministe
rul Domeniilor, lucreză cu mare activitate 
Ia distrugerea lor cu ajutorul a mai multor 
regimente de soldați, sub conducerea har
nicului inspector Ch. Druțu.

Vicu.
*

Domnitori rSsîpstorî.

începând dela vestitul rege al Asiriei, 
Sardanapal, și pănă la regele Angliei, Geor
ge IV, în tote timpurile s’au aflat domni
tori, cari risipeau banii în diferite chipuri. 
Cei mai mari risipitori au fost din familia 
domnitore de Wtirtemberg. Când prințul 
de Wurtemberg, Ludovic Eberhard, fiind 
încă în etate de 16 ani, luă frânele gu
vernării, primul lucru i-a fost să înființeze 
o societate de actori, cari aveau bunișoră 
lefă, ca ori și cari alți funcționari de-ai 
regelui. După acâsta a înființat în diferite 
părți ale țârei castele de vânătore, unde 
își petrecea erna, c’un lup negru îmblân- 
dit. Acest lup durmia noptea înaintea pa
tului regelui pe o piele de tigru. Regele 
avea o pază de 2000 omeni, toți îmbrăcați 
în haine de mătase galbină cu posomante 
de argint. Unei prietine a soției sale, câști- 
gându-i pentru 20,000 fi. titlul de contesă, 
i-a pus la disposițiă în Vieua un palat 
atât de pompos și o grădină atât de fru- 
mosă, asemenea căreia pe atunci nu se afla 
în totă Europa. Acea damă mai avea în 
grajdurile ei 80 de cai, rassa cea mai alesă. 
Sub domnia de 50 de ani alui Eberhard, 
țera s’a ruinat materialicesce, în urma căreia 
cei mai mulțl locuitori au emigrat.

In urmele lui Eberhard a umblat și 
regele Carol, care a domnit pe la finea ve- 
cului al 18-lea. Curtea lui era cea mai 
splendidă în totă Europa. Serbări, petre
ceri, teatre și alte multe urmau una după 
alta. Vertris, renumita balletistă din Paris, 
în fiă-care an dansa câte 6 luni în Stutt- 
gard, pentru-care căpăta 12,000. fl., sumă 
ce pe atunci era o avere întregă. Numărul 
ostirei l’a urcat la 17.000, cu tote că numă
rul poporațiunii din țera întregă era nu
mai 600,000. Decă nu ningea erna și re
gele doria să se preumble cu sania, ță
ranii trebuiau să-i ducă din provincia ză
padă în Stuttgart.

In grădina de animale săpau lacuri 
artificiale și țăranii trebuiau să le lipâscă 
cu lut, er pe timp de secetă să care apă 
în ele. Noptea pădurile din jurul grădinei 
de animale, erau iluminate, când din peș
teri artificiale apăreau nimfe pe la medul 
nopții pentru a delecta pe rege și curtea 
lui, cu tot felul de dansuri. Venitul anual 
al regelui era 600,000 fl., der cheltuia cu 
mult mai mult de pe spinarea poporului. 
In fine Frideric cel mare, regele Prusiei, 
a umblat în interesul nenorociților din 
Wiirtenberga și când regele Carol vădu, că 
nu mai pote continua cu modul de viață 
risipitor, a dat o proclamațiă cătră popor, 
promițendu-i, că pe viitor își va schimba 
viața. Și într’adevăr s’a ținut de cuvânt.

Numărul risipitorilor a mai fost în
mulțit încă cu ducele de Braunschweig, 
vărul regelui Angliei, George IV. Ducele 
ținea în Londra o casă luxuosă. Părăsind 
Anglia pe la 1851 s’a dus în Paris, unde 
de-asemenea făcea mare risipă. Odăile de 
locuit erau împodobite tot cu lucruri de 
aur și catifea, dâr în fiă-care odaie, la fiă- 
care ușă și ferestră erau la îndemână apa
rate de a șe scuti contra asasinilor. In 
grajduri ținea 40 de cai și cam tot ațâți 
servitori se învârteau în jurul lui. La uni
forma sa purta pe umeri doi ciucuri în va- 
lore de 500,000 fl. Când ducele a murit în 
Geneva la 1873, întregă averea lui de 400 
milione franci a lăsat’o orașului.

Esemplul ducelui de Braunschweig, 
deși în măsură mai mică, l’a urmat și un 
tinăr mare duce rusesc. Țarul Alexandru III 
însă iute i-a spus capăt vieții lui risipitore, 
căci fu pus sub curatelă și trimis într’un

regiment'din Caucasia, de unde după pa
tru ani s’a întors acasă marele duce vin
decat pe deplin de boia, ce a avut’o.

Dela „Tipografia A. Mureșianu“
«Sân lăimșov, 

se pot procura următârele cărți:

Scir-Sers literare pentru popor-.
Poveștile Peleșuluî, eminentele no-' 

vele ale Carmen Sylvei (regina României), 
cunoscute în totă lumea literară. Costă 50 
or. (cu posta 55.)

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

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

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

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

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

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

NLerinde dela școlă, său învățături 
pentru popor, de Dr. Gsorgiv Popa. Este o 
carte mare și forte ieftină în asămănare cu 
mărimea ei, dâr și mai ieftină în ase
mănare cu învățăturile mari și multe, ce 

( se cuprind în ea. Prețul 60 cr. (trimis prin 
postă 70 cr.)

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

Musa Someșană este o carte de poesii 
poporale din jurul Năsăudului, culese de 
[uliu Bugnariu. Prețul 25 cr. (cu posta 
28 cr.)

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

Bracul novelă de V. R. Buiicescu. 
E scrisă forte poporal cu tendința de-a 
combate credința deșârtă. Prețul 10 cr. 
(prin poștă 12 cr.)

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

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

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

Opșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. Pop Re'eganul. Sunt 
vre-o 60 de poezii glumețe. Prețul 40 cr. 
(ou posta 45 cr.)

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

l’ivia, seu Biserica din Carta- 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. luliu Dragoș, preot și 'pro
fesor. Se vinde cu prețul redus dela 1 fl. 
la 70 cr. (plus 5 cr. porto.)

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților, de George Simu. Prețul ’30 cr. 
(cu posta 33 cr.)

„Preotul din Noieniu, narațiune 
istorică din vâcul nostru, scrisă de Arghi- 
robarbu. Acâstă interasantă narațiune p”i- 
vesce evenimente din 1848-49. Prețul 10 
cr. (plus 2 cr. porto.)

ÎPrognosa tămpuBuL
(ID-cvpă căliixâ.a,rvtl căpit. SpăriosvL.)

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

Săptămâna din 23—30 Iunie: schim- 
băcios 25; ploios 26, 27 și erășl schimbă- 
cios 28.

Oâlexid.arvLl săptdmânei.
IUNIE. are 30 dile. CIREȘAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni
Marți 
Mere.
Joi. 
Viner 
Sâm.

4 Păr. Mitrofan
5 M. Dorofteiu
6 Vis. și Ilariu
7 M. Theodot
8 S.m.Teod. Stratil
9 S. Giril Archiep.

10 P. m. Timoteiu

17 Adolf
18 Marcela
19 Gervasiu
20 Silveriu
21 Alvisiu
22 Paulin
23 Edeltrud

Culesul Ba tnirsa dira
Din 15 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4n/0......................115.90
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 71.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% . 120.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4'/2°/o 99.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80 
Bonuri rurale ungare 4% .... 91.75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................l"8.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50 
Renta de argint austr..........................97.85
Renta de hârtie austr............................ 97.45
Renta de aur austr............................. 115.95
LosurI din 1860................................. 134.35
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.36
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 731.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 709.50 
NapoleondorI...................................... 19.31
Mărci imperiale..............................llS^Uj
London vista.................................... 242.20
Paris vista........................................... 96.35
Rente de corone austr. 4% • • • 97.30
Note italiene.......................................90.65

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 15 Iunie 1900.

ivlesura 
seu 

greutatea
© al â t ate a.

Valuta 
în

Kor. fi-

1 H. L Grâul cel mai frumos 11 60
•fi Grâu mijlociu . ... -11 20
71 Grâu mai slab . . ' 80

Grâu amestecat 9 20
Secară frumosă. . . 7 20

71 Săcară mijlocia. . 6 80
Orz frumos .... 7 —

)) Orz mijlociu. . . . 6 60
Ovăs frumos. . . . 5 60

fi Oves mijlociu . . . 5 —
77 Cucuruz .................... 9 —.
n Mălaiu (meifl) . . . 8 20
77 Mazăre........................ 13 60
77 Linte......................... 18 40
77 Fasole........................ 10 2(i
71 Sămânță de in . . . 25 —
71 Sămânță de cânepă . 9 —
P Cartofi'........................ 4 501
71 Măzăriche................... — —1l

1 kilă Carne de vită . . . — 88!
T) Carne de porc . . . — 96j

Carne de berbece. . — _ !
100 kil. Său de vită prospăt . 50

77 . Seu de vită topit . . 72 -1

Proprietar: Dr. Aure! Mitreșianu.

Redactor responsabil: Gregoriu ^aior.

advocat
.și-a transpus cancelaria advocațială în 

Bi'așovs Strada Porții 26.
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Cursul pieței Brașov.
Din 16 Iunie 1900.

Bancnota rom. Gump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump.

19.— Vend. 19.06
18.90 Vend. 19.—
19.20 Vend. 19.26
11.40 Vând. 11.50

127.— Vend. —.—

Cursul tasurilor private
din 13 Iunie 1900.

cump. vinde

Basilica......................................
Credi: .....................................
Clary 40 11. m............................
Navig. pe Dunăre.....................
Insbruck ................................
Krakau .................................
Laibach . .................................
Buda...........................................
Pa1 fly...........................................
Crucea roșie austriacă . .

» „ unS.......................
„ » ltal........................

Rudolf......................................
Salm...........................................
Salzburg.......................................
St. Genois ...........................
St.anislau................................
Trientine 4’/2°/0 100 m. c. • 

„ 4«/„ 50......................
Waldstein.................................

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

13.— 
396.— 
12 '.75

6450
69.50
48.- 

131.— 
132.50
4125
20 —

63 50
175.25
59 50

183.—

14.— 
398.— 
130.75

66 50
71.50
51.— 

J 35.— 
133 50

42 25
21.--

65.50
177.25
60.50

185 —

Nr. 9089 -1900.

Escrîere de oferi!
In urma decieiunei reprezen

tanței comunale pertractată în șe
dința ei din 21 Martie a. c. sub 
Nr. M. 3996/900 — spre scopul în- 
fimțăiei proiectate a unui loc asfaltat 
pentru birjari pe piața Fraocisc Iosif 
— se escrie cu acesta pertractarea 
de ofert pe [jiua de 28 Iunie 1900 în 
biroul economic al orașului ia orele 
10 a. m.

Spre acoperirea speselor pentru 
înființarea locului acestuia de birjari, 
s’a preliminat suma de 6955 corone 
94 fii.

Condițiunile, planul și proiectul 
de Bpese (devise) se pot vedb la bi
roul de economia oiășenesc între 
firele de oficiu dela 8 până la 12 
a. m.

Brașov, în 9 Iunie 1900.
983,2—2. Magistratul urban.

Femeile din Viena frumseța lor
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect

OHgirm! Fasta
inventată de fericit med. Dr. A. RIX.

Cine se folosesce de acest mijloc, capătă o colore sănifldsă 
a fetei, teint frumos fără încrețituri până la bă'rânețe, depăr- 
teză pistruie, pete de fica-t, bubat, coși, roșeță și tote necu- 
răț niile pielei, despre ce se garanteză, sdu se dă bani îndărăt.

S a aplicat acesta pomadă, de persons distinse, 'artiști etc., deja de 40 ani, 
ce se pote dovedi cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate și efectul ei est-, că esistă de 40 ani și în intervalul act sta sute 
și mii de mijloce pentru frumsețe seu inventat și ărășl au dispărut. Prețul unui 
borcănel pe 6 luni I fi. 50 CI*.  Sul de probă bucata 50 cr.
Laptele Pompadour 7»

Pomnadour săpun 30 cr. Pompadour pudră roșa creme
A se adresa cu contiență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton 
Rix & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
TOROK Kdnigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR ROTH Farmacia .la urs" 
lângă teatru, la TEUTSCH &. TARȚLER. — Pachetele sunt plombate. 8—9,889.

româno și după ce se
50 cr.
albă I fl. 25 cr.

Bursa de Bucuresci
din 13 Iunie n. 1900.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... ;7o Apr.-Oct.
J) „ Impr. 1892 . . . 5 n Ian.-Iul. 94 —
5j „ din 1893 . . . 5 „ 95 —
JȘ „ 1894 int. 6 mii. 5 » Apr.-Oct,
51 „ Impr. de 32 ‘/2 mii. 4„ Ian.-iulie 80 -
» „ Impr. de 50 mii. . 4„ » H 81.—
71 „ Impr. de 2:4 m. 1890 4 „ D 51 Bl-1/,
>1 „ Impr. de 45 m. 1891 4„ » 5) 81.’/,

„ Im. de 120 mii. 1-94 4 „ Bl ’/,
)1 „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 11 11 81 —

Oblig. de Stat (Conv rivale) 6 „ Mal-Nov. 81.—
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei Bucuresci 18n3 &7o lan.-lul. —.—
11 „ „ din 1684 5 „ Mai-Nov. —.—
n „ „ din 1888 5,. înn.-Dec. —
M ,, „ din 1890 fi n Mai-Nov. .—

Scrisuri fonciare rurale . . . fi „ lan.-lnli. !-5 74
Scris. fonciare rurale din I860 4 „ '<9.7»

51 „ urbane Bucuresci & „ 55 51 86 3/4
11 „ „ Iași. . . fi» 51 55 80.-

Oblig. Soc. de basalt artificial o,, 51 55 —.—
V. N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 50ti 50 v. —.—
Banca Națion. uit. div. 86.— 6 G0 int». v. 2495
Banca agricolă................................ 500 150 v. 3 <7.—
Dacia-România i lt. div. 35 lei 200 într. v. 279 —
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2<0 446.-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 453 —
Soc rom. de constr. uit. div. 15 1 2r0 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 5i —.—

,, „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 51 51 —.—
So ci at. p. constr. de Tramays 200 51 11 —.—
20 franci aur................................ — >1 H —.—
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 55 H

S e o ni p t u r i:

plătesc celui ce va mai
11. căpeta vre odată dlm» 

rere de dința, ori ÎT vamirosi gura, 
după ce va folosi

apa de dinți
a lui SSartilks, o sticlă 70 bani.
— (Pentru paohetare 20 filler deosebit) —

Erezii A. Bartilla (E- Winkler)
VIENA, 89/1., Sommergasse 9.

86 se ceră prefnfindenea apriat apa de 
«iiioți a lui Bartilla. Denunțări de falsifi
care vor fi bine plătite. La locurile, unde 
nu se pote căpăta, trimit 7 sticle cu 5 Cir. 
20 fii. franco; 16 stile cu 9 cor. franco.

Se capătă în BRAȘOV la farmacia D-lui 
Wictoir 12—*595.

&

Banca naj. a Rom. 87o Paris .... 87o
Avansuri pe efecte 9 ,, Petersburg . . 67=
C isa de depuneri 12 „ Berlin .... 57,
Londra .... »'/! Belgia ... 47o
Viena..................... 47, Elveția .... 57c

O descriere a- 
deverată. Mis
terul unui om bă
trân so trimite 
gratis, după pri
mirea de 10 fii. 

porto.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 13 In nie 1900

I
De mult ași fi 
mort, d6cu nu 
ași fi întrebuin
țat renumitul 
fluid Elsa. Aces
tui fluid, am se 
mulțumesc vi- 
6ța, scrie BAcz 
Zsigm. Foldes.

Ptatra SESONUL te Primăvară, și Vară
1900

STOFE de
Un coupon de metri 3.10 iun- f fi. 2.75, 3.70, 4.80 din stofă bună 
gime pentru un costum corn- *'  “ “'~L 1....x
plet roc, pantaloni și oiletcă 

cosită swmsâ

6.— și 6 90
7 75
8 65
10.—

925.25—40

Producte di

Cuali-
Semin t e tatea Prețul per

Hect, 100 chilograme

dela pană la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.8 5 8.10
Grâu dela Tisa 80 7.80 7.-.0
Grâu de Pesta 80 7.65 7.80
Grâu de Alba regală . . 80 7.70 7.85
Grâu de Bâcska .... 80 — —.—
Grâu unguresc de nord . 80 — —.—
Grâu românesc .... 80 —-— *—•—“

Guali-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori none per 
Hect. 100 chilograme

dela pana la
S&cara. . . ,0-72 6.80 7.95
Orz .... nutreț. . 60—62 6.50 6.75
Orz .... de rachiu 62—64 5.90 6.10
Orz .... de bere . —66 5.60 5.80
Ovăs . . . 55—60 5.-- 530
Cucuruz . . bănățen . 75 —
Cucuruz . . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă . .

n n
fi.— 5.30

Soiul Cursul

FLOIOOL 
ELM FELLER 

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

____________ cât și intern, așa :
II La friguri, junghiuri, podagra, reuma, tuse, 
Itrână, durere de stomach, disenterie, _dureri de 
jpept, cap, dinți, greță, durere de ochi etc. etc. 
I Prețul 12 sticle împreună cu instrucția 5 co- 
Irone, 24 sticle 8 cor. 60 fii., 48 sticle 16 cor. 
rTrimite franco cu rambursa seu după primirea 
prețului singur producentul

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

Nr. 135 (Comitatul Agrara)

„Ori și cui voiu 
«pune și scrie, 

că numai
„Fluidul Elsa“ 

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

Istvân în
Pâkozd.

Fie-cărui sunt de reco
mandat 

Pilulele-Rabarber 
ale lui 

3? e 8 I c r 
marca „E L S A", 
efect sigur și fără

CU
Au
dureri ele mistuire, câr
cei, constipațiă, limbrici, 
anemie, găibinare etc.

O istorie forte 
interesantă 

din viață Mis
terul unui om 
bătrân se trimi
te gratis, după 

primirea de
10 filerî porto.

Sum. de trifoia
?i»

Ulei de rapidă 
Ulei de in . .
Unsdre de pore

» 
Slănină 
Brune .

»
Lictar .

Nuci 
Gogoși.

Miere .

Ceră 
Spirt

Luțernă ungur. 
„ transilvană 
„ bănățenă 
„ roșiă . .

rafinat duplu

del a Pesta . . 
dela țeră . . .
sventată . . .
din Bosnia . .

Slavon și Serbia 
din Serbia în s. 
slavon nou . .
sârbesc . . .
din Ungaria . .
ungurescl. . .
serbescl . . . 
brut . . .
Drojdiuțe de s.

I

0 
T)

H

ft

0 
O 
rl

până

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

Torok Jozsc.f, Kirâly-u. 12., Zoltăn Beta. N.-Ko- 
———. rona-u. 23.

Mari efecte vin- 
decătore!

I
54.50

44.50
48.—

18fi0
16.5'1

55.--

•15’50
49.—

A N U N C I U R 

(torțtaî și reclame) 

sunt ss se a'Sresa 
«atfmmistiF&iîiunt. In cașul bs»-» 
feSseănee ureui ansj»fsss5sa mas muSO 
rfe odată se face scăd&mto, 
ca»*e  cereșce ou pisblicarsa 
se faca mas d® imuIlte-wFL

AcLmiiistr. «Gazetei Trans/

p>
3fi. 

fi 
fl 
fl.

Un coupon pentru costum tie salon S3. IO.— cnm și siefe de pardisenri, 
den pentru turiști, Kamgarn fin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricoi re
numita și cunoscută ca solidă și reela fabrică de postavuri 

SIEGEL-IMHOF in brunn.
— sss Mostre gratis și franco. Liforajie conform mostri se garanteză. =s-

Avantagiile clienteli private, a comanda direct lu firma de sus, sunt mari.

mai bună 
fina 
nnti fină 
lortc fină

O s
e*SM

Lo-

&

Em IIHFI III
Nu pachetatîn pungi (tocuri) 

ci wAW ramai m s^sQlwte 
9

(cm mamHe ^ftcherlha.')
1 n p n j n p q t n ajutorul cel mai b u n și radical 
AuUlJlfl DulU contra plagei a ori și ce insecte.
Se află de wertdare : în Brașov: La. Domnii J. L. et A Hessbaimer, 

Heinrich Zimz Dimitrie Eremios nepoții, Emil Por, Karl Irl:, Julius Alilller, Carol 
Schuster farmacist, Teufsch et Tartler, N. Grădinar, Eduard Kugler farm., Julius 
Hornung farmacist, Hdnri'h G Obert. Ferdinand JeJehus farm., Victor Kotli farm., 
Karl Harth, Radolf Stingi, T. Kelcmen farm., W. Stadlmuller, Lazar (£■ Verzar, Henrich 
Petersberger, în Făgăraș: La Dormi-: lohann P. Hermann, R. G. Romonțianu, I. 
larosch. Heinrich Schul, Alexander Nelirer, Iacob Fieissig. în Colinim : La Domnii: 
Ernst Wolff, Eduard Victor Melas. ș i u u d <> s u n t a fi s :i t e p Iaca t e.

ll ipk/O
fi

„ Gazeta Transilvaniei “ cu numeral â 10 fii. se vinde- 
la librăria Xie. L Chinn și la Erernias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


