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Politica contrarilor noștri.
Nu va fi nici unul dintre ceti

torii noștri, cari se nu dorescă a sci, 
cum stau lucrurile astăcți cu națio
nalitățile dela noi, cari luptă cu atâta 
greu împotriva nesățiosului și barba
rului șovinism maghiar.

Ei, cum să stea? Ungurii merg 
înainte de-a ruptul capului pe calea 
prăpăstiosă a politicei lor. N’ajută 
nimic, că li-se spune mereu, că acestă 
politică este încă mai primejdiosă 
pentru ei, decât pentru aceia, con
tra cărora e îndreptată. Șovinismul 
maghiar se află într’o stare de beția, 
nu-șT mai dă semă de nimic și crede 
ca s’o potă duce tot așa pană ’n 
capăt.

El își are acuma și un apostol, 
care vre să se deosebescă cu totul 
de ceilafii, pe fostul ministru-preșe- 
dinte Banffy. Acesta și-a înființat 
anume un cfiai*, care n’are altă che
mare, decât a’l tămâia și a striga 
cjilnic în lume, că archanghelul tutu
ror șoviniștilor este Banffy și numai 
Banffy și, că altul decât el nu-i va 
pută duce în țâra făgăduinței.

Pănă mai erî Banffy mergea 
una cu tiszaiștii, el a fost ucenicul 
bătrânului Coloman Tisza, care l’a 
făcut pașă la Deșii! și Bistriță și 
astfel i-a dat putința se găsâscă no
rocul neașteptat de a ajunge șeful 
guvernului, fără alt merit, decât-că 
în Ardeal față cu Românii și Sașii 
a sciut să se arate chiar mai mare 
șovinist decât Tisza.

Astăcji tiszaiștii află de bine 
a-se apropia de Szell, pe care Banffy 
îl privesce ca cel mai mare dușman 
al său. Contele Stefan Tisza ținu 
o vorbire la Oradea, în care lăudă 
„meritele1' din trecut ale lui Banffy, 
dâr cJÂseî ca va merge cu Szell.

Mai ales în cestiunea naționali
tăților fiiul lui Coloman Tisza pare 
a fi forte mulțumit cu politica cabi
netului Szell. Cum au mers guver
nele de mai înainte, merge și acesta, 
(jise el. Așa-der nu e nici o deose
bire între politica din trecut și de 
astăcji. Toți șoviniștii au vrut și vrea 

statul national unitar maghiar, er 
întru cât răspunde intereselor ma
ghiare, vor procede în mod prietinos 
față cu naționalitățile.

Și ce însemneză cu alte cuvinte 
acesta politică? De-oparte cei cu sen
timente naționale, fia tineri, fiă bă
trâni, vor fi prigoniți și mai departe 
de șovinismul maghiar, făr’ de milă, 
âr ceilalți cu mulțimea neînțelege- 
tăre vor fi invitați mai eu binele, 
mai cu de a sila să se tocmăscă ca 
(filer! la Szell și la partida lui, se 
le ajute a-și ridica acea grozavă clă
dire națională maghiară, de care 
visăză.

Nu-i vorbă, planul acesta al șo
viniștilor nu e tocmai prost, însă 
cei, cari vor căde în cursa lui, 
vor fi cei proști și cei mai de com
pătimit de pe fața pământului.

Trebue der ca omenilor noștri 
să li-se deschidă mintea de cu vreme, 
ca se scie ce-i aștâptă dela drăguții 
de șoviniști; se scie mai ales cum să se 
ferescă de uneltele lor dintre Ro
mâni; de acel soiu de omeni minci
noși și păcătoși, cari pentr’un blidi- 
șor de linte nu s’ar sfii se ducă po
porul nostru în nouă nenorociri.

Pe când tinerimea nostră na
ționalistă este prigonită mai mult 
chiar ca altă-dată; pe când simțul 
cel mai nobil al poporului de iubire 
și de admirare a marilor săi bărbați 
naționali este lovit și desprețuit în 
modul cel mai crud, pe atunci sire
nele lui Szell și Tisza chiamă pe 
Români la frățietate sub stegul lor.

Din timp în timp se vestesce 
în foile unguresc!, că Românii vor 
rupe-o cu tot trecutul lor politic, că 
din popor și partid solidar, ce au 
fost, se vor desbina și vor merge 
care încătrău, cu toții însă se vor 
întâlni la ospățul partidei liberale 
maghiare, la care va ridica Szell un 
toast pentru vecinica frăția maghiaro- 
română.

Atunci va fi și contele Stefan 
Tisza acolo și va privi cu mândria 
la ceta lui, ce a recrutat’o astă-vară, 
când la masa episcopescă română 
din Arad a ridicat cel dintâiu pahar 

pentru acesta frățietate de sub căl
câiul impintenat al șovinismului dom
nitor.

Acâsta este dorința fățișă și as
cunsă a nouei alianțe dintre Szell și 
Tisza. Sărmani Români, cu tătejert
fele aduse și cu tot sângele versat 
pentru libertate și naționalitate, încă 
tot îi mai cred acești îngâmfați, că 
ar fi în stare să le dea o astfel de 
privelisce de slăbiciune și nemer
nicia !

Dâr trăesce încă bunul geniu, 
ângerul păzitor al națiunei române, 
și acesta va sci să ne ferescă de 
atâta umilință și rușine, făcând să 
triumfeze causa solidarității române 
asupra celor ce numai în desbinarea 
și destrămarea năstră își văd viitorul 
și fericirea.

Revista politică.
Se scie, că înainte cu câte-va 

luni s’a fost pertractat la judecăto
ria din Ba.ia-de-Criș procesul Celor 
trei tineri universitari români 
din dușii! (I. Scurtu, G. Novacovici 
și C. Steer), pentru-ca au mers în 
deputațiune la Țebea și au pus o 
cunună pe mormântul eroului nostru 
național Avram lanCU. Sfîrșitul ace
lei pertractări a fost, că toți trei 
acusații fură osândiți la câte 6 săp
tămâni închisore ordinară și la o 
pedepsă în bani de 150 corone. Acu
sații au fost condamnați pentru de
lictul prevăzut în §. 174 din codul 
penal, er motivarea sentinței jude
cătoriei era, că Iancu săvârșind 
delictul, infidelității acusații s’au fă
cut vinovați prin aceea, că au prea
mărit persona și memoria lui, deși 
se scie, ca Avram Iancu a fost cel 
mai credincios luptător și apărător al pa
triei și dinastiei.

Sentința dela Baia-de-Criș a fost 
apelată și acum, în conformitate cu 
noua procedură penală, tribunalul, din 
Deva este instanța superi oră și ul
timă în cașul acesta. Tribunalul din 
Deva a fixat pertractarea pe fiiua 
de Marți 26 Iunie n., procesul având 

se se pertracteze de noii în ședință 
publică. Acusații vor fi apărați de 
d-nii Francisc Hossu-Longin, Dr. Ste
fan C. Pop și Dr. Aurel Vlad. După 
cum aflăm, tinerimea din dușii! va 
trimite la Deva o delegația de 6 
membri, ca prin acâsta să dea 
dovadă de solidaritate în cestiunea 
Iancu; de-asemenea vor fi represen- 
tați și tinerii români dela celelalte 
universități.

In fața acestui proces toți Ro
mânii sunt cu drept cuvânt nerăb
dători să vadă, cum vor sci puter
nicii cjilei se judece în acestă causă 
de mare însemnătate pentru noi.

*
La începutul săptămânei dieta 

UUgai'â a fost închisă și deputății 
s’au împrăștiat care în cătrău pănă 
la 8 Octomvrie, când marele sfat al 
legiuitorilor unguri se va deschide 
erășl. — In ultima ședință de Luni, 
guvernul a retras proiectul pentru 
cvotă, a cărui desbatere nu mai avea 
nici un înțeles, după-ce s’a închis și 
„Reichsrathff-ul austriac, pe timp ne
determinat. Astfel a rămas, cacvota 
se fiă stabilită erășl de Majestatea 
Sa, probabil pe timp de o jumătate 
de an.

*
Starea lucrurilor în Austria nu 

s’a schimbat spre mai bine. Din- 
potrivă, după tote semnele, certele și 
neînțelegerile se vor continua încă 
de aici înainte cu înverșunare, chiar 
și pe timpul cât „Reichsrath“-ul nu 
funcționâză. Seim, că Cehii și-au es- 
primat dorințele și postulatele lor în- 
tr’un memorand. După Cehi vin 
acum și Nemții cu un memorand, 
pe care l’au presentat deja minis- 
trului-președinte Koerber prin o de
putațiune. Nemții cer între altele, ca 
limba germană se fiă decretată de 
limbă mijlocitore. Acestă pretensiune, 
care mai înainte o ridicau numai cei 
din sinul partidei germane radicale, 
este acum îmbrățișată și primită ca 
a lor de tote partidele germane din 
stânga camerei.

*

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Visător.

Decă ’mi-ar fi dat amorul
’l-ași fi dat viața ’ntregă... 
Inzadar..., căci visătorul 
N’a putut se mă ’nțelegă.

Ce se i fac ? ... Iubirei mele 
N’a sciut se-i dea iubire... 
Rătăcit prin lumi de stele 
îmi vorbea de nemurire...

Și când brațele-mi deschise 
II chiema la pieptul meu,
Im! spunea c’ar vrea... ca ’n vise 
Se se vacjă semi-ț)eu!

Se uita visând la mine
Cu privirea aiurată ...
Pe când arsă de suspine 
Tremuram învăpăiată...

Și când inima-’ml aprinsă 
Tremura de dor... nebuna! 
îmi șoptea cu vocea stinsă: 
„Uite... ce frumosă-’i luna!“

Dornică de rugatore
De ’1 chemam... se-i sorb su-

[flarea 
El .. căflându-ml la piciore 
Măsura cu ochii zarea

De-i cficeam: „vino ... pădurea 
Să ne ’ngrope taina nostră“, 
El plângea, gândind aiurea, 
Mângâind o flore-albastră...

Ce-mi păsa de floricele?... 
Ce-mi păsa de nemurire ?... 
L’am uitat...; iubirei mele
N’a sciut se-i dea iubire.

Z. Bârsan.

Țera Românescă în veacul al 17-lea.-
Din „Călătoriile lui Macarie, patriarchul An- 

tiochiei, în Țările Române11. (1653—1658.)
(Urmare).

Tîrgoviște. — Boboteză.
în ajunul Bobotezii se observă ace

leași ceremonii, ca și la ajunul Crăciunului; 
s’au recitat în tote bisericile rugăciunile 
obicinuite asupra apei.

E de observat, că în tote țările creș
tine, preoții la începutul fie-cărei luni fac 
câte o aghiasmă în fie-care biserică, apoi co
lindă spre a stropi prin case în speranța 
gratificațiunii; der mai ales în Țera-Româ- 
nescă sunt atari clerici de industriă.

La Boboteză se adună aci, din tote 
părțile Țerii-Românesci și din țările limi
trofe, mii de egumeni, preoți, călugări, dia
coni, cu mitropolitul din Tîrnova, care ser- 
vesce în acestă ocasie, și cu alți mitropo- 
liți, cari nu lipsesc nici-odată, atrași de 
speranța gratificațiunii, de a se abate pe 
aci în toți anii. Ceremonia se face așa: 
sera, după rugăciunea asupra apei, clericii

își umplu ulciorele și căldărușele din ea, 
și, îmbrăcându-se cu felonul, iau crucile în 
mână și merg mai întâiil la palatul Beiu
lui, pe care îl stropesc fiă-care la rândul 
său separat, și primesc dela el câte-un fru
mos dar; apoi merg la Mitropolitul local 
și de acolo pe la casele tuturor boierilor 
și cetățenilor mai avuțî, pentru a-i stropi. 
Ei veniră și la Patriarchul nostru, sunând 
și cântând psalmuri totă noptea, er el luă 
sfiștocul, stropi totă casa în forma crucii, 
pe el și pe toți cei de față, apoi săruta 
crucea și le aruncă un dar în vasele lor. 
Tot în acest mod banda musicanților, cu 
tobe, fluere, torțe aprinse, cutreierară ora
șul în cursul nopții și în noptea următore, 
făcând serenade boierilor; veniră și la noi 
pentru a saluta pe Patriarch, care le dete 
un bacșiș. Ei erau toți Turci și considerau 
ca o mare onore de a fi admiși în presența 
nostră. Mulțimea și bucuria glotelor în Țera- 
Românâscă, la Boboteză, întrece tot ce se 
petrece la Curțile celor mai mari principi 
ai creștinătății, judecând după ceea ce am 
vădut și am audit.
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In străinătate nu s’au petrecut 
septemâna acâsta evenimente mai 
remarcabile. Lumea totă îșl are țin
tite privirile asupra primejdiei din 
China despre care vorbim mai jos. 
— Singur în Italia s’a produs un 
eveniment destul de însemnat. Minis
terial italian șî-a dat dimisiunea și acum 
de 3—4 c]de se continuă pertractări 
în afacerea compunerii unei nou ca
binet. — Din Africa sudică puține 
scirî sosesc de când Englesii s’au 
făcut stăpâni peste Pretoria. Intre 
Englesî și BwH se dau și acum lupte 
destul de sângerose și nu e speranță, 
ca ele se înceteze încurend. Burii 
s’au pus ârăși în mișcare în Oranje, 
unde se Zice, generalul De Wett 
face Englesilor mari neajunsuri cu 
cei 6000 omeni, ce-i are sub arme; 
er în Transvaal generalul Botha nu 
vră de loc sejoce după cum îi.cântă 
Roberts.

încă o victimă.
Sub titlul „pedepsirea agitato

rului11, foile unguresc! reproduc ur- 
mătorea decisiune a ministrului de 
culte și instrucțiune Wlassics, publi
cată în fdia oficială ungară:

„Ministrul de culte și instrucțiune pu
blică a eliminat odată pentru tot-dduna din 
școlele siiperidre din Ungaria pe ascultătorul 
de drept, anul II, dela universitatea din 
Clușiu George Novacovici, pe basa cercetării 
pornite contra lui pentru 'uneltiri contra 
statului mghiar și pentru agitațiuni 
de naționalitate — cu adausul, că dâcă 
numitul asoultător de drept și-ar câștiga 
afară de Ungaria la ori-ce fel de institut su
perior atestat de absolvare sdu diplomă, acesta 
nu va avd valora in Ungaria, respective nu va 
fi nostrificatăa.

Acbstă este erăș! o mesură din 
acele, la care s’a dedat, mai ales de 
câți-va ani încdce, ministru] ungu
resc al școlelor Wlassics, trecut dela 
Banffy în ministeriul condus de Szell.

Vedem săgăta veninosă pără
sind arcul și vedem căcjend victima 
lovită de ea. Der nu seim, ce se 
credem despre țîntaș, ce scop urmă- 
resce el nimicind cu atâta ușurință 
și în mod așa de crud cariera nu
mitului tîner român universitar.

Acesta este în scurt timp al 
doilea cas de eliminare dela tdte 
șcdlele superidre din țeră. Cel din- 
tâiu s’a întâmplat față cu tînerul 
Bolcaș, care a fost lovit de aceeași 
pedepsă, în urma gonei inscenate la 
academia din Oradea-mare contra 
tinerilor români de acolo. Atunci au 
fost eliminați numai dela școla su- 
perioră din Oradea-mare și alți 17 
colegi ai lui. Intre aceștia se afla și 
tînerul Novacovici, care a trecut 

apoi la universitatea din Clușiu. 
Seim, că acesta este unul dintre cei 
trei tineri universitari, cari și-au ma
nifestat simțul lor de pietate la mor
mântul lui Avram Iancu. De aci s’au 
pornit în contra lui cercetările, de 
cari se vorbesce în comunicarea de 
mai sus a foiei oficiale. Ele au de
curs, cum credem, înaintea sena
tului universitar și de sigur, că cașul 
eliminării lui Novacovici dela Aca
demia din Oradea-mare a fost luat 
ca împrejurare îngreunătore a pe
depsei.

Ori cum ar fi fust, întrebăm, pe 
ce basă s’a putut pronunța acesta 
sentință? Se vorbesce de uneltiri în 
contra statului, de agitațiuni de na
ționalitate. Der prin ce se put do
vedi acestea? In ce stă, pentru Dum
nezeu, acea uneltire și agitare de 
care este acusat sărmanul tîner ? De 
ce nu se publică și motivele sentin
ței, ca se seim ce anume fapte i-se 
impută acestui tîner?

E trist, că se pote petrece așa 
ceva și că totuși cei dela guvern 
mai au inima și obrazul, de a sus
ține, că ei sunt binevoitori față cu 
poporul nostru și că vor se fiă cu 
dreptate față cu el!

Europa și China.
Vorbind în numărul trecut de 

Dumineca despre marile încurcături 
din Răsăritul depărtat, fliceaui, că 
nu-i de glumă cu Chinesii. Faptele 
petrecute săptămâna acesta în China 
au dovedit, că așa este.

Câte-va flile mai înainte s’ar fi 
creflut, că trupele europene, ameri
cane și japonese, cari au fost trimise 
la China, vor fi de ajuns pentru a 
sugruma răscbla Boxerilor. Acum 
însă starea lucrurilor are altă față. 
Boxerii nu mai sunt singuri. Pe par
tea lor s’a dat și China oficială cu 
armata ei, așa încât oștirile interna
ționale, cari au debarcat în porturile 
Chinese pănă acum, par’ a fi numai 
un picur de oleu în valurile spume
gate ale oceanului chines, turburat 
și sbiciuit de ura clocotitdre a tot 
ce e chinesesc împotriva străinilor.

Ce face der Europa? In tote 
statele bătrânului nostru continent, 
cari au interese mari în China, se 
fac mari pregătiri militare în fața 
primejdiei rassei galbene. Germania, 
Rusia, Francia, Anglia și t6te cele
lalte puteri interesate, îșl adună trupe 
numerose, dau porunci strașnice co
mandanților pe mare să pună coră
biile cele mari de resboifi în stare 
de a pută pleca în China; se ascut 
baionetele, se visitâză puscile și tu

nurile și se face tot ce e de lipsă, 
pentru ca așa numita armadiă euro- 
până se măture de pe fața pămân
tului pe resculații din China.

*
Germania, care cu puțin înainte 

privia flegmatică turburările din Pe
king, mobilisâză acum o parte a in
fanteriei de marină germană. împă
ratul Wilhelm apeleză la voluntari 
și desfășură o activitate mai inten
sivă ca ori când. Și decă e adevă
rată vestea despre uciderea repre- 
sentantului german din Peking, nu 
mai încape îndoială, că Germania 
vre să se răsbune.

Nu stă mai îndărăt, ba pote 
chiar mai înainte stă Rusia, care mo- 
biliseză din greu și trimite mii și 
mii de soldați contra „barbarilor“ 
Chinesi. la ceea-ce Anglia privesce 
cu ochi pismoși, fiind-că ea n’are 
atâtea trupe și o flotă atât de pu
ternică în apele Chinei, ca Rusia. 
După ele urmeză, firesce, Francia cu 
pregătirile ei militare, apoi Japonia 
cea mult temută, și în urmă Ame
rica. Ba se Zice< că chiar și Austro- 
Ungaria se gătesce a serba împreună 
cu celelalte puteri ospățul în jurul 
plăcintei de orez chinesă.

Tote aceste puteri n’au stabilit 
pănă acum o înțelegere deplină între 
ele și n’au un plan precis. S’ar pare 
mai mult, că nici una din puteri 
nu-și bate capul cu ce face alta și 
fiă-care e aplecată a procede unila
teral, cu tote-că mereu asigura tele
graful, că e în ajun de a-se forma 
„armata statelor unite europene în China11.

Pe când Europa se pregătesce 
astfel să întîmpine primejdia chinesă, 
Boxerii îșl fac isprăvile lor fără în- 
tâi’Ziere, ajutați de armata imperială, 
seu lăsați în pace de acesta se facă 
ce sciu. Pe stradele Pekingului s’au 
întâmplat septemâna asta scene 
destul de sângerbse. Sute de creștini 
au fost uciși și maltratați, biserici 
și case numărose de ale misionarilor 
prefăcute în cenușă. Asta s’a întâm
plat nu numai în Peking, ci și în 
alte orașe ale Chinei locuite de străini.

Și cumcă lucrurile au trecut din- 
tr’o simplă revoluțiă în stare de ade
vărat resboiâ, s’a văZut mai bine la 
portul Talcu. Aici a fost în noptea 
de 17 Iunie o luptă mare între Chi
nesii din forturi și corăbiile inter
naționale. Ea s’a sfîrșit cu ocuparea 
forturilor de armatele europene. Mulți 
Chinesi au căZut în lupta acesta, der 
au căZut și mulți străini.

♦

Intr’aceea tot mai multe soiri 
sosesc despre Intrarea de trupe ru

sesc! și englese în Peking, cari au 
mers acolo, ca să apere pe străini 
în contra furiei resculaților.

Soirile, ce sosesc însă nu pot da 
o oglindă adevărată a situațiunei, 
dedrece aprdpe Zece Zile comunica
țiile poștale și telegrafice sunt între
rupte și tot ce se vestesce din China, 
vine numai prin încunjur, er nici
odată direct — prin urmare multe 
din soirile ce se publică mai ales 
prin Z’ai’ele englese, sunt a-se reduce 
la combinațiuni fantastice.

Mortea contelui Muraview.
Alaltăerl a răposat în Petersburg mi

nistrul afacerilor de esterne al Rusiei: con
tele Mihail Nicolajevidi Muraview. Mortea 
lui a causat pretutindeni adânoă impre- 
siune, mai ales în Rusia.

Contele Muraview a murit destul de 
tînăr, căci de-abia împlinise versta de 55 
de ani.

In afară de calitățile sale personale, 
care i-au cucerit numai simpatii, contele 
Muraview a eoiut să inspire în t6te can
celariile străine cea mai desăvârșită încre
dere, — și aoâsta trebue să se aprecieze 
ou atât mai mult, cu cât la început, în 
1897, când a fost numit ministru de es
terne, mulți se temeau, oă ar avă simpatii 
și antipatii pronunțate pentru unele seu 
altele din statele europene.

Tatăl lui Muraview a fost guvernator 
al Livoniei; bunicul său a fost cunosout,ul 
năbușitor al răsodlei Polonezilor. După ce 
șl-a terminat studiile la Universitatea din 
Petersburg, contele Mihail Muraview a in
trat în diplomațiă: întâia a fost numit se
cretar la ambasada din Haga, apoi atașat 
la cea din Paris; după aceea fu trimis la 
Berlin în calitate de consilier de ambasadă 
și a rămas aci pănă la 1893, când a fost 
numit ambasador la Copenhaga. După patru 
ani, în Ianuarie 1897, încrederea Suvera
nului său l’a chemat la conducerea aface
rilor esteridre ale Rusiei.

Ceea-ce a făcut în acâstă funcțiune 
plină de grele responsabilități, e încă în 
memoria tuturor. Partisan neînduplecat al 
păcii, a sciut să înlăture multe obstacole 
și să stingă multe soântei, oare amenințau 
să încingă fooul. Conferința păcii dela Haga, 
al cărui inițiator și călduros campion a 
fost, va rămână însă opera oea mai frumosă 
a vieții sale politice. Cât privesce oestiunea 
orientală, care a preocupat tot-dâuna în 
grad înalt diplomația rusă, contele Mura
view a sciut s’o înlăture pentru mult timp 
din preooupările (jilnioe, înodeiând cu Aus- 
tro-Ungăria, cu prilejul visitei Majestății 
Sale împăratului Francisc-Iosif la St.-Pe- 
tersburg, cunosoutul aranjament destinat 
a asigura pacea și liniștea în Balcani.

In dimineța sărbătorii, ascultarăm 
’'Opffpoi'-ul în biserica mănăstirii; âr la 
timpul liturgiei Beiul trimese trăsura sa, 
și plecarăm cu mare pompă, trupele fiind 
înșirate la drepta și la stânga, dela mănăs
tire pănă la palat, și chiar în palat, fâl- 
făind stâgurile lor cele cu cruci. De câte- 
orl descărcau puscile lor, fumul se ridica 
deasupra capetelor. Numărul total al tru
pelor, după cum ne-am informat pe urmă, 
fu cam la 100.000, căci Beiul muntenesc 
ține în solda sa la 150.000; populațiunea 
acestei țări e imensă, căci toți fugarii din 
Turcia se refugiază aici, unde lesne se câș
tigă mulți bani. Aprope t6te trupele se 
concentrâză la boboteză și la Pascl.

Apoi intrarăm în biserică. Patriarchul 
se învestmânta, dimpreună cu Mitropolitul, 
cu chir Gavriil, capul episcopilor din Ser
bia, cu principalii egumeni, etc. Fiă-care 
din ei țină în mână câte-o cruce învălită, și 
venind se așeclau pe scaunele lor. Acum 
se aduse o mare sarcină de luminări și se 
distribi poporului; după aceea se puse în 
mijlocul bisericii un fel de masă mare, pe 

care, așternându-o, aședară pe ea cupe 
mari, un basin de argint umplut cu apă, 
și o cutiă mare cu moștele Sfinților, între 
altele mâna dreptă a Sft. Mihail, episcopul 
Sonadei, și a Sft. Marine, încadrată în aur 
curat. In acel moment se coborî Beiul și 
stătu lângă tronul seu, âr Spătarul luâ o 
mare luminare poleită cu aur, și alte două 
de asemenea, și le puse în sfeșnice, de 
amândouă părțile. îndată se scoborî și Pa- 
triarchul și făcu rugăciuni de-asupra apei. 
In fine, noi eșirăm afară din biserică, pen
tru ca Patriarchul să afunde crucea. Pro
cesiunea o formau dintâiîi stegarii, doi 
câte doi, cu insigniile și stegurile lor, cu 
cruci în verf; apoi purtătorii de torțe, apoi 
preoții doi câte doi; în fine Patriarchul cu 
Mitropolitul. Când Patriarchul, cu crucea 
în mână, ajunse la malul rîului, găsi apa 
înghețată, căci dimineța fusese un frig de 
crepau pietrile. Mai înainte se obiclnuia 
să se facă ruga asupra apei în mijlocul 
Curții, der, Beiul fiind bătrân și frigul prea 
riguros, astă-dată ruga o făcu în interiorul 
Palatului. Acum omenii sparseră ghiața și 

Patriarchul afunda crucea în apă de trei- 
orl, în care timp s’a cântat un imn. După 
aceea totă mulțimea îșl umplu ulcidrele din 
rîu, er preoții cufundară în el un mare 
număi- de copii, din cari vre-o câți-va au 
înghețat. Pe noi ne durea inima la audul 
țipetelor copiilor, ce^ sufereau din causa 
gheții și a frigului. Noi înșine eram ca și 
orbiți de frig, stând cu capetele descope
rite. Mai multe dile în urmă ne-au asurdit 
urechile și am simțit dureri. Intorcându-ne 
și reîntrând în biserică, Patriarchul stropi 
cei patru păreți ai edificiului și tabernaco
lului, apoi se apropia de Beifl, și-l stropi 
și pe el. Când Beiul sărută crucea, se făcu 
semn trupelor, cari au descărcat tote pus
cile lor, de bubuia prin aer. Urechile nos- 
tre asurdiră cu totul și ne temeam să nu 
cadă peste noi biserica.

Apoi Patriarchul stropi pe boierii cei 
de față. Să-i fi văclut ca nisce flori de pri
măvară, în strălucitele lor haine, învălițl 
cu blănl, ceea ce se consideră la ei ca un 
semn indispensabil de bogățiă.

După aceea eșirăm afară din biserică, 

aducendu-se acolo două scaune dinaintea 
ușii, pe un loc forte ridicat, unul pentru 
Beiu și celalalt pentru Patriarch. De am
bele părți la drepta și la stânga stătură 
preoții.

Apoi se aduseră armăsari domnesc!, 
cei mai- nobili și mai scumpi, eu prețiose 
ornamente de brocart de aur, lucrate cu 
mărgăritare și pietre scumpe, încât încân
tau privirile. Patriarchul îi stropi pe rând, 
în număr de două-decl. Aceste ornamente 
erau ale Beiului, fie-care în preț de 1000 
de galbeni. In urma tuturor, veni un Co
mis călare pe un mic oatîr și un altul pe 
un măgar, cu scopul să producă veseliă și 
rîs spectatorilor. După-ce Patriarchul îi 
stropise, am întrat la liturgiă, de unde 
ne-am suit la banchet. In acea di se făcu 
o adunare mare, mai splendidă decât cele 
precedente. Ospățul s’a celebrat prin de
șertarea cupelor, vuetul instrumentelor mu- 
sicale, baterea tobelor, ascuțitul sunet al 
fluerilor, descărcarea puscilor și a să- 
călușelor: veselia fu mare. Sera ni-s’a 
distribuit vestminte, ca de obiceiîi, și
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Adunarea
Despărțământului I (Brașov) al 

Asociatiunei.5
Dumineca trecută, în 4 (17) Iunie, 

avurăm în comuna Herman o frumcsă di 
de serbare culturală. Ținându-se aci adu
narea generală a despărțământului Brașov 
al Asociațiunei, Românii hârmănenl au 
sciut să dea acestui fapt însemnătatea cu
venită și n’au oruțat nimio, din ce li-a 
stat în putere, ca se ridice festivitatea 
adunărei.

Când membrii comitetului, însoțiți de 
alțl ospețl din Brașov, sosiră la gara din 
Hărman, îi întâmpinară un frumos bauderiu 
de călăreți în frunte cu epitropui G. Cris- 
tolovan, care în cuvinte bine simțite salută 
pe ospețl de bunăvenire, âr președintele 
despărțământului A. Bârseanu răspunse, 
mulțumind.

După acestea ospeții, într’un șir de 
trăsuri ce au fost trimise înaintea lor, fură 
conduși direct la biserică. In partea lo- 
ouită de Români trecurăm pe sub un fru
mos arc de triumf și casele multor Români 
erau împodobite ou verdâță.

Biserica era îndesuită de bărbați și 
femei, âr podișorul ocupat de corul plu
garilor din loc. St. Liturgiă o ofioiâ d-1 
parocli local Al. Dogariu, âr răspunsurile 
liturgice și alte oântărl le esecutâ corul 
condus și instruit cu mult zel de d-1 Ioan 
Toma, absolvent de teologiă și învățător 
dirigent. După liturgiă d-1 paroch rosti o 
predică frumosă și instructivă, întocmită 
ocasiunei. Urmă în fine un parastas pentru 
răposații președinți ai Asociațiunei, precum 
și pentru membrii decedați ai despărțămân
tului în anul acesta. Am de observat, oă 
unele cântări, ca „Unul sfânt" etc. erau 
cântate de întreg poporul din biserică, — 
un lucru frumos și vrednic de imitat.

După eșirea din biserică ne întru
nirăm la un dejun abundant în ospitala 
casă a d-lui paroch.

Adunarea s’a deschis la 1 oră p. m. 
printr’un frumos discurs din partea preșe
dintelui despărțământului, d-1 AndreiQ Bâr
seanu, căruia i-a răspuns d-1 parqch Al. 
Dogariu.

Inoetul cu înoetul spațiosa sală se 
umplu de public. Printre representanții 
agenturilor văzurăm pe părintele George 
Ludu cu d-nii învățători Frateș și Șurar, înso
țiți de alțl vre-o oincl prejmerenl; din Dârste 
d-1 capelan Broju cu d-1 învățător Martin 
și încă vre-o 5 membri; din Feldidra d-1 
paroch Miou, d-1 învățător Taus și alțl 
oâțl-va inși, din Bod d-nii preoți Creițar și 
Merețiu însoțiți de d-1 învăț. Gheroiu eto.

S’a cetit întâii! prin d-1 secretar Nic. 
Bogdan raportul comitetului despre lucră
rile sale în decursul anului administrativ 
treout. Din raport s’a văijut, oă comitetul 
a desvoltat o frumosă activitate în diferite 
direcțiuni, dâr eu deosebire în direcțiunea 
înființărei de biblioteci ambulante, de cari 
pănă acum esistă pentru 12 comune. Nu-

' mărul agenturilor s’a înmulțit cu trei. 
Membrii fundatori, pe viâță și ordinari are 
despărțământul 85, âr membri ajutători ou 
câte 1 fi. 125. La olaltă 210. Acestea și 
alte constatări au produs viuă bucuriă 
între membrii adunărei.

Interesant și îmbucurător a fost și 
raportul oetit de vice-președintele Gregonu 
Maior cu privire la starea și întrebuin
țarea bibliotecilor. In acest raport s’a con
statat, că numărul bibliotecilor înființate 

i de comitet pe teritoriul despărțământului 
este pănă acum de 12, mai multe cu 4 oa 
înainte cu un an; numărul cărților din 
biblioteci, tote legate și aședate în dulapuri 
anume făcute, este 1067, mai multe cu 
353 ca în anul trecut. Prețul cărților din 
tâte bibliotecile este 1662 cor. 29 bani, âr 
împreună cu dulapurile 1878 cor. 29 bani, 
mai mult cu 648 cor. ca an. tr.

După arătarea acestor date, se întârse 
la fiă-oare comună în special, luându-le în 
cerc, pe rând, începând cu suburbiul Sohei- 
Tocile, Brașovul-vechiG, Dârste, apoi Bod, 
Preșmer, Feldiâra și așa mai departe pănă 
se reîntorse la comuna din vecinătatea 
Brașovului Cristian. A arătat oum se ad- 
ministrâză biblioteca în fiă-care comună, 
cari cărți au fost mai cetite și de eâte-orl 
au fost împrumutate. Raportul fu ascultat 
cu mare interes.

Urmâ raportul cassei, oetit prin d-1 
oassar Cornel Aisăr, în care s’au arătat fru- 
mâse sume de bani încassate în favorul 
bibliotecilor parte prin contribuirl lunare 
de câte 2 cor. din partea mai multor Ro
mâni generoși din loc, parte prin altfel de 
contribuirl, și parte prin vânzarea de bilete 
â 10 or. în favorul biblioteoilor. Incassările 
totale au fost de 847 cor. 62 bani, dintre 
aceștia s’au transpus cassei centrale 316 
oor. 80 baul.

După acestea se alege o comisiune 
pentru revidarea cassei din d-nii N. P. 
Petrescu, I. C. Panțu, I. Iarca și Al. Do
gariu; altă comisiune pentru înscrierea de 
membri din d-nii: Ioan Toma, G. Oristo- 
lovan și Silv. Bârseanu.

Se dă cetire disertațiunilor. D-1 loan 
Lapidat ceti frumdsa sa disertațiune: „7m- 
bunetățirea stărei poporului nostru11, din care 
o parte o publicăm în numărul nostru de 
acjl. Fiind de un cuprins atât de interesant 
și forte bine cetită, acestă disertația cap
tiva atențiunea tuturor și după vii aela- 
mărl d-1 Lăpădat fu învitat să ia din nou 
cuvântul. Printr’un discurs însuflețit, d-sa 
motiva tema cuprinsă în disertația sa și 
după o discuțiă, ia care lua parte d-1 N. 
P. Petrescu și O. Aisăr, la propunerile fă
cute de dnialor se hotărî, ca comitetul des
părțământului să studieze cestiunea înfiin
țărei unei reuniuni de agricultură în comi
tatul Brașovului, âr agenturile să studieze 
cestiunea înființărei de însoțiri de oredit 
sistem Raiffeisen.

A doua disertațiune s’a cetit din par
tea d lui paroch Al. Dogariu privitore la mo
nografia comunei Herman; d-lDogariu avea

pregătită o disertațiune privitâre la trecutul 
Românilor din întregă Țâra Bârsei. Fiind 
însă timpul prea înaintat, s’a mărginit a ne 
comunica numai unele date din monogra
fia comunei Herman. Datele comunicate 
sunt de forte mare interes. Meritul lucră- 
rei d-lui Dogariu e ou atât mai mare, cu 
cât soim cu câtă greutate se procură datele 
pentru întocmirea de monografii.

Comisiunea pentru revidarea cassei 
raportâză prin d-1 profesor I. C. Panțu, că 
a aflat cassa în cea mai deplină regulă, 
propune a se vota comitetului absolutoriu și 
a se aproba noul proieot de budget. Se 
primesce propunerea cu aclamațiune. Pen
tru a doua comisiune a raportat d-11. Toma 
arătând, că s’au inscris ca membri: d-1 Al. 
Dogarii! preot în Hărman membru ordinar 
cu taxa de 5 fl. și alțl 25 de inși oa mem
bri ajutători. S’au dăruit în fine diu partea 
despărțământului mai multe cărți folosi- 
tore spre a fi împărțite între popor, âr d-1 
N. P. Petrescu a dăruit și d-sa 5 esempl. 
din fumosele sale „Povești alese".

Urmâ o masă comună cu frumose 
toaste pentru HermanenI și preotul lor, pen
tru comitet, învățători etc.

Ședința se încheia cu un frumos discurs 
aid lui președinte. Ișl esprimâ mulțumirile 
sale pentru hărnicia Hermanenilor, îi îndemnă 
la lucru și pe viitor, termină mulțumind tutu
ror pentru partioipare. D-1 N. Petra-Petrescu 
mulțumesce comitetului pentru activitatea 
deosebită și doresoe ca și pe viitor să des- 
volte aceeași aotivitate ca astfel acest des
părțământ nu numai după nume, dâr și în 
faptă să fiă tot-deuna cel dintâiQ.

Sâra a fost produoțiune urmată de 
dans. A participat un public număros. La 
produoțiune s’a distins d-șora Victoria Do
gariu, fiica d-lui paroch, care a eseeutat cu 
multă desteritate câte-va piese la pian și a 
declamat cu succes poesia „Mârtea lui Ful
ger" de Coșbuo. Asemenea d-șora Creițar 
din Bod a cântat cu vocea-i plăcută două 
piese frumose.

Corul plugarilor condus de d-11. Toma 
a satisfăout așteptărilor tuturor. Onâre d-lui 
Toma! Succese au fost canțonetele „Bar- 
bul Lăutarul" și „Surugiul". Cea dintâiîl 
a fost predată cu multă iscusință de d-1 
Nic. Jugănariu din Brașovul vechii!, âr a doua 
de d-1 Dumitru Jaliu tot din Brașovul- 
vechiti cu aoelașl frumos suoces. După pro- 
ducțiune a urmat dansul oare s’a continuat 
cu voiă bună pănă în c[iua albă.

Un participant.

SUIRILE DEL EI.
— 10 (23) Iunie.

Mârtea principesei Iosefina de IIo- 
henzollern. Adl, Sâmbătă, se va face în
mormântarea Principesei Iosefina de Ho- 
henzollern, mama venerată a Regelui Ca
rol, care a înoetat din viață Marția trecută 
în Sigmaringen, în etate de 87 de ani. De- 
peșile de simpatiă și de condolență, ce

le-a primit Regele Carol din tâtă țâra și 
din străinătate, sunt fârte numărose și căl- 
durose. începând dela consiliul de miniștri, 
tote corporațiunile, instituțiunile și reuniu
nile din țâră au adresat ouvinte de durere 
și de simpatiă Regelui pentru perderea cea 
mare oe a suferit’o. Parte mare din aceste 
telegrame au fost adresate la Sigmaringen 
Regelui Carol, care îndată după oe a pri
mit soirea tristă a plecat dimpreună ou 
principele moștenitor Ferdinand în Ger
mania. Intre aceste telegrame este și "aceea 
a sindicatului diariștilor diu BucurescI sem
nată de președintele său Ales. Ciurou. Con
siliul de miniștri a adresat o telegramă de 
condolență și principelui Leopold de Hohen- 
zollern. Dela capii încoronați au sosit ase
menea telegrame, între cari oea dintâiu 
dela împăratul Franoisc Iosif, apoi dela 
împăratul Wilhelm al Germaniei, Țarul 
Nicolae ul Rusiei, Papa Leo XIII, dela 
Regina Victoria a Angliei, Regele Belgiei, 
al Portugaliei ș. a. In (j’ua înmormântării 
Prinoipesei se va oficia un parastas la Me- 
tropolia din BuourescI, la care vor lua 
parte miniștrii și membrii corpului diplo
matic. In aceeași (]i se va oficia la cate
drala catolică un Requiem. Atât la paras
tas cât și la Requiem vor asista Majesta- 
tea Sa Regina, Principesa Maria și micul 
Principe Carol. Se vor ținâ parastase la 
tote bisericele din țâră. Capitala e oernită, 
tote autoritățile și edificiile publice au ar
borat drapelul negru. îndată după înmor
mântare Regele și Principele moștenitor 
se vor reîntorce în țâră.

Cum cerceteză Românii școlele. 
In „Bunul Econom* d-1 Dr. Ioan Mihu 
publică o statistică de mare preț despre 
contingentul Românilor din Ungaria, cari 
au frequentat șcălele de diferite categorii în 
anul 1898. Datele sunt presentate după 
conscripția oficiosă publicată de ministeriu 
și sunt în estras următorele: La oele douS 
universități, din Budapesta și Clușiu, au fost 
cu totul 281 studențl, la teologiă și prepa
randii 921, la gimnasii și reale 3100, dintre 
cari la șcâle medii românescl 1463, âr res
tul la școle străine; freouentanțl la școle 
speciale: militare economioe, industriale, 
comerciale, de pictură și desemn etc. au 
fost 396; numărul ucenicilor la șcâlele pen
tru meseriași a fost 3040; elevi la șoolele 
poporale au fost 292.730, dintre cari la șco
lele de stat 17.753, âr ceilalți la școlele 
confesionale și comunale.

Esamen de cualificațiune în Blașiu. 
La esamenul de cualifiaațiune pentru învă
țători și invățătăre, ținut la institutul pre- 
parandial din Blașiu la 1—9 Iunie au fost 
admiși 65 inși, (între cari 9 candidate), 
parte din archidiesă, parte din diecesele 
sufragane; 57 au fost ordinari, âr 8 repe- 
tențl din limba maghiară. Dintre aoeștia 
s’au supus la esamen 64 inși. Resultatul e 
următorul: Cu distincțiune: Ioan Pavel; Cu 
laudă: Gizela Vilt născ. Turo, Maria Col- 
tor, Silvia Chirilă, Corneliu Lângă, Iuliu

noi ne-am întors în trăsură, înconjurați 
de pionerl, seimeni, dărăbanl, cari deseăr- 
cau pe drum puscile lor, pe când cântăreții 
cântau, pănă ce am ajuns la mănăstire. 
Apoi, dându-le un bacșiș, i-am concediat, 
rămânând asurdițl de vuetul lor. Sâmbătă 
diminâța, a doua di după sărbătore, toți 
musicanții, toboșerii, fluerașii Turci și Mun
teni, umblau pe la casele tuturor celor bo- 
gațl, cântând din instrumentele lor. Veniră 
și la Patriarch, ca să-i dorâscă sărbători 
vesele și traiu fericit. Dându-le bacșișuri, 
i-am concediat. In același mod veniră și 
seimenii, și alțl ofițeri ai armatei să facă 
urările lor, dând foc cu puscile și depăr- 
tându-se apoi cu bacșișul. Acâsta ținu 
pănă sâra.

Trebue observat, că toți boierii cei 
mari munteni sunt peste măsură de reli
gioși. In tote diminețele de peste an, ei 
se duc la biserica Curții de asistă la "Opffpov, 
după aceea se urcă la Beii! și formâză un 
Divan pentru sentințe și judecăți, apoi se 
coboră la liturgie și nu părăsesc biserica 
pănă aprope la amiadl, când plecă la

prând. Acesta e traiul lor în tot cursul 
anului.

Tirgoviște. — Biserici. Palaturi 
Episcopale.

In acest oraș al Tîrgoviștei sunt peste 
80 de biserici și mănăstiri, cele mai multe 
de piatră.

Orașul e mare ca Alep și Damasc. 
Mateiîi-Beiu ridică un zid de lemn jur 
împrejur, și săpând un șanț cu multă os- 
tenelă. Ni-se spune, că Țâra Românâscă mai 
are alte două-decl și șâse orașe ca Tîrgo- 
viștea. Din mănăstiri aceea a lui Vasilie- 
Beiîi e cea mai frumosă (Stelia). Palatul 
mitropolitan*) e la un capăt al orașului 
e la un capăt al orașului tocmai lângă zid 
și e forte măreț. 11 înconjoră trei îngrădi
turi de lemn, având trei curți. Curtea exte- 
rioră e pentru crescerea gâscelor, rațelor 
și găinelor; cea de a doua pentru grajduri

și bucătărie; cea de a treia cuprinde un 
scump edificiu, întreg de piatră, în care 
întri prin porțl mari, în fața cărora e prea 
frumosă biserică, ce nu-șl are părechiă în 
aceste regiuni, afară numai de biserica mi
tropolitană a Cazacilor, amândouă fiind zi
dite după modelul Sft. Sofii: înalte, vaste, 
sprijinite pe mai multe colone, fârte impo- 
sante. Ea se împarte în trei secțiuni. Intâiu 
e vdpffi/țj-ul exterior, forte spațios și cu mai 
multe cupole; de aci prin o a doua ușe 
întri într’un alt de asemenea spa
țios și ore-cum elegant; în fine, prin o a 
treia ușe, întri în mijlocul bisericii, care e 
de dimensiuni vaste, și cu o mare cupolă 
de-asupra, în centrul căreia atârnă un vo
luminos candelabru. Aci sunt trei taberna
cole seu capele forte înalte și frumose. 
Acel din centru e spațios și are mai multe 
strane aședate în jur.

Iconostasul, simbolul și crucile sunt 
forte mari. Sfeșnicile, de lemn poleit, se 
disting prin eleganța formei. Ferestrile din 
jur sunt numerose; mai sunt și altele în 
cupole, tote înfrumsețate cu cercevele lus-

truite. Strana Beiului e la mâna drăptă, 
cum întri, în colț. Alăturea, e strana ar- 
chiereului, în care stătea tot-dâuna Patriar- 
chul nostru. In colțul opus e strana Mitro
politului local. Tot jurul bisericii e cuprins 
cu strane, âr păreții sunt acoperițl cu pic
turi vechi. Locul unde ședea Domna, era 
în al doilea văgOpț, în care se aflau strane 
pentru ea și suita sa. Biserica e înconju
rată de grădini cu trandafiri și cu frumose 
straturi de diferite flori, cu ferestruice. In 
vecinătatea tabernacolului nordic, e o piatră 
pentru apă, de o frumusețe uimitore; înaltă, 
voluminosă și grea. Numărul cupolelor mari 
și mici e două-spre-cjece, cu tot atâtea 
cruci poleite. Dinaintea ușii e o frumosă 
fântână, și afară din porta curții o altă 
asemenea.

Apartamentele Mitropolitului sunt forte 
înalte, aședate spre răsărit. In edificiu te 
sui pe o scară luDgă, ridicată pe arcuri, cu 
perspectiva la biserică, la curte, și la în
tinsa grădină. Toți pereții sunt zugrăviți 
cu minunile Creațiunii Pământului și Mării, 
cu descrierea Ierusalimului și a mănăstiri-

*) Mitropolia din Tirgoviște a fost începută 
de Negoe Basarab la 1510, terminată la 1535 de 
Petru-Voevod. Cf. G. Musceleanu, Monumentele 
Străbunilor.
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Colozar Forrâ,Iuliu German, Maxim Oltean 
și Simion Țepeș Fooșan ; Ou bine: Maria 
Moldovan, Virginia Grivase, Constantin 
Frâncu, Ilie Tarna, Emil Murășan, Grego- 
riu Bolbocă, Toan Haizea, Petru Cbețian, 
Stefan Popa și Vasiliu Costea ; ou suficient: 
loan Velicea, . Gregoriu Sâmpălean, Lau- 
rențiu Pop, Nicolau Frățilă, Rem. Lupesou, 
Romnl Dobrin, Ana Spinean, Iustina Ciupe, 
Leticia Albani, Valeria Pavel, Alexadru 
Bărduțiu, Alexandru Soridon, Dionisiu Gu- 
șeilă Negrea, Emiliu Lazar, Emiliu Maca- 
veiu, George Giurgiu, Grigoriu Pop, Ioan 
Cocis, Ioan Cotoiu, Ioan Goga, Ioan Hăr- 
șan, Ioan Irimie, Ioan Lapădat, Iosif Bon- 
dor, Isidor Mihaiu, Lazar Pop, Miron Bă- 
oilă, Nicolau Bărbat, Nicolau Dunca, Nicolau 
Pasciu, Patru Graur, Silviu Pauletti, Simion 
Cordea, Vasile Ciolooa, Victor Pop și Va
siliu Preoup.

0 invențiune. învățătorul Constantin 
Niohit.a, dela școla de aplioațiă de pe lângă 
școla normală din Bîrlad, a inventat un joc 
matematic asemănător jooului de loton. Cu 
acest joo elevii vor pute învăța cu înles
nire operațiunile de adunare, soădere, în
mulțire și împărțire. Ministerul român al 
instrucțiunii publioe va introduce acest 
sistem în tote școlele primare din țâră.

Emigrarea Evreilor în Austro- 
Ungaria interdisă. Legațiunea austro-un- 
gară din Bueuresoî a oomunicat în mod 
oficial, că guvernul austriac și ungar vor 
remite sub escortă pe toți Evreii din Ro
mânia. Și anume : Autoritățile vamale aus- 
triaoe și ungare vor reținâ pe toți Evreii 
cu pașapârte de emigrare, cari nu iau bi
lete directe de drum pănă la Hamburg, 
Londra sâu Paris, și-i vor preda autorită
ților române. Toți Evreii, oarl au pașapârte 
de întoreere (20 lei), și oarl se vor duce 
la Budapesta, Viena seu îu vre-o altă lo
calitate din Austro-Ungaria, vor fi puși 
sub supravegherea poliției respective și re- 
trimișl în România, imediat ca vor fi prinși 
că cer ajutore sâu că n’au mijldee de exis
tență. Consulatul austro-ungar a comunicat 
aceste disposiții și d-lui general Algiu pre
fectul poliției capitalei în mod confidențial 
și verbal. In urma acestora, d. general 
Algiu a luat următorele măsuri: Pașaportele 
de emigrare nu se mai libereză decât numai 
acelor persone, cari vor arăta, că au bilete 
de drum pănă la Hamburg, Londra seu 
Paris. Pașaportele de reîntorcere nu se dau 
decât numai acelor „emigranțl“, cari pot 
proba, că au asupra lor oel puțin 100 lei. 
Se mai anunță, că autoritățile austro-ungare 
au pornit deja spre România cu escortă 
mai mulțl emigranțl, cari au fost prinși în 
Budapesta și Viena cerșind.

Magistru farmacist. Ni-se anunță, 
că d-1 Iuliîl Codarcea, fiiul protopopului 
Art. Codarcea din Turda, după depunerea 
esamenelor scripturistice și verbali din 
sciințele farmaceutice la Universitatea din 
Clușifi, în 18 Iunie n. c. punând jurămân

tul prescris a fost promovat ca magistru 
farmacist.

Daruri pentru biserici. Din Rebri- 
șora, lângă NăsSud, poporanul gr. cat. din 
Năsăud Simion Catarig și soția Elisabeta 
au făcut pentru biserica ce se va edifica 
în Rebrișora un ofert de 100 cortine. In nu
mele poporului gr. cat. din Rebrișora se 
aduce donatorilor adâncă mulțămită. Anton 
Precup preot, Dumitru Acul, curator prim.

— în Agârbiciu (1. Turda) cu ocasiu- 
nea S-lor Rosalii au făcut daruri frumose 
pentru biserică următorii credincioși: Iacob 
Sebeni cu soția sa Maria au cumpărat un 
rând întreg de odăjdii forte frumos cu 80 
corone; Miliail Mâriucă cu soția sa Nas- 
tasia un prapor roșu frumos cu 20 corone; 
âr Danii ă Cor podeau cu soția sa Anna un 
prapor frumos negru cu 20 corone. Acești 
adevărațî creștini au mai dăruit s-tei bise
rici și alte daruri, pe cari nu le mai po
menesc, le va pomeni Domnul cel de sus.
- O. N. C.

— Iosif Balog cu soția sa Flore Me- 
seșian, locuitori gr. cat. în Ceheiul-Simleu- 
lui, au cumpărat pe sema bisericei nostre 
din Ceheiu un rând întreg de vestminte 
bisericescl în colore roșiă în preț de 120 
corone. Dumnedeu răsplătescă cucernicilor 
creștini pentru darul dat pentru ridicarea 
podobei casei Sale. Ceheiu, 19 Iunie n. 1900.
— Alimpiu Coste, preot.

Semennturile în România, după 
telegramele cele mai nouă, ce au sosit din 
totă țâra la ministerial domenielor, sunt 
peste tot escelente. Rapița a început să se 
treere pretutindeni în țâră.

Alegere. Duminecă în 16 Iunie n. 
8’a făcut în vecinia a patra Scheid (pe 
Tooile) alegerea pentru umplerea nouă- 
lor posturi de încredere, ce s’au declarat 
vacante în numita veoiniă în urma răpo- 
sării fostului tată de vecini loan Stinghe. 
Au fost aleși: prim-tată de vecini d-l Du
mitru Lupan, al doilea tată de vecini d-l 
Vasilie Ardelean, âr ca scriitor d-l loan 
Giuvelcă.

Urcarea prețului lânurilor. Con
sulul din Breslau, în raportul său semes- 
tral, constată o oresoere însemnată în pre
țurile lânurilor brute. Calitatea fină s’a 
scumpit cu 60 la sută, 6r cea grosă cu 
35—40 la sută. Acâstă uroare de prețuri 
se datoresoe lipsei reale de materii și nici
decum epeoulațiunilor. De-asemenea în aoest 
raport se vorbesce și despre cautarea în 
Germania a uleiurilor de rapiță. Urcarea 
prețurilor rapiței continuă, fiind că reoolta 
de rapiță în Indii și Rusia nu promite a 
fi abundentă.

Pădurile în România. Statul are 
păduri în România pe o suprafață de 
1.085,033 hectare. Particularii pe o supra
față de 1.492,841 heotare. Domeniul Co- 
rdnei pe 70,188 hectare. Comunele și sta
bilimentele publice pe 125,986 hectare.

Tolstoi — afurisit. Sântul Sinod 
al Rusiei s’a supărat rău pe renumitul 
scriitor rus Tolstoi, fiind-oă ar scrie în mod 
dușmănesc contra bisericei ortodoxe ru- 
sesol. Drept aceea a dat o oirculară, în 
oare dispune, că dâcă Tolstoi ar muri fără 
să ceră iertarea păcatelor să nu fie permis 
nimănui a țină slujbe pentru mântuirea lui 
sufletesoă. Ciroulara este iscălită de mem
brul consistorial Kosatkin, de secretarul 
Grosdov și de presbiterul Cistianov.

Concerte. Musica orașendscă va da 
mâne, Duminecă, în 24 Iunie st. n. în ote
lul Europa un concert, în care nou an
gajatul cellist d. Wessely va esecuta solo, 
andante din concertul de Gottermann și „La 
cinquantaineu de Gacriel Marie. începutul 
la 7 Vj săra. Intrarea 30 cr.

— Tot mâne Duminecă va da «îwsica 
militară un concert îu frumâsa grădină dela 
„Pomul verde“, âr în cas de ploiă în spa
țiosul salon de sticlă de-acolo.

— La Elisium în Nou va cânta Du
minecă musica lui G. Dicu.

Villa Kertsch. Odăi, frumos, curat, 
și bine mobilate se pot înohiria lunar fârte 
eftin în Villa Kertsch, care este situată la 
o posițiune bună lângă promenadă și la o 
pjvelisce forte frumosă.

Ca premii pentru școlari în genere, 
mai ales însă pentru elevi ai școlelor medii, 
este unul dintre cele mai potrivite pre
țiosul op „Caractere morale* de d-l Ioan 
Popea. Povețele numărâse și esemplele cât 
se pote de instructive și mișoătore nu pot 
să 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 pâte procura dela Tip. „A. Mureșianu“, 
Brașov..

Cupone de Iulie. Iacob L. Adler și 
Fratele, sooietate de bancă în comandită, 
face ounoscut on. sale clientele, că înce
pând ou cjiua de acjl escomptriză tot felul de 
caprine scandente în l-a Iulie a. c. fără met 
o detragere.

Esamennl de maturitate la 
gimnasiul gr. or. român din loc s’a terminat 
astădl, sub presidiul II. Sale D-lui vicar 
arcfiiepiscopesc JDr. Ilarion Pușcariu, în pre- 
sența d-lui director suprem Kuntz Elelc, ca 
representant al guvernului. Admiși la esa- 
men au fost 29 de inși, dintre cari au fost 
declarați maturi ou frirte bine 5 inși: G. 
Gerda, I. Lupaș, I. Minea, C. Moga, 
T. Suciu’ cu bine 12 inși: T. L. Blagi, I. 
Cipca, I. JDemian, I. Găvruș, V. Ghibu, O. 
Goga, T. Iarca, I. Maior, A. Nistor, D. 
Popa, G. Popa, N. Șoneriă-, maturi cu su
ficient 8 inși: L. Calefar, O. Cernea, S. 
Criscin, E. Curta, T. Ghidiu, 1. Moldovan, 
D. Purece, V. Raicu. AvisațI la repețirea 
esamenului în Septemvre dintr’un studiu 
au fost 3 inși, respins pe un an unul 
singur.

îmbunătățirea stărei poporului 
nostru.

Disertațiune ținută de d-l Ioan I. Lăpedatu 
la adunarea Despărț. I (Brașov) al Aso- 

ciațiunei în Her m.a n.

Dâcă esistă la poporul nostru 
românesc de dincoce de CarpațI o 
cestiune mare și importantă, negre
șit acesta este cestiunea îmbunetă- 
țirei sorții poporului nostru țfera.n, 
îmbunătățire a însă-șl temeliei nos
tre naționale. Acesta este cestiunea, 
care preocupă a,stăc|i pe preot ca și 
pe învățător, pe advocat ca și pe 
medic, pe omul învățat ca și pe cel 
mai puțin învățat, pe bogat ca și 
pe sărac, cu un cuvent pe tot omul 
de bine, care pricepe și înțelege câ
tuși de puțin interesele și aspirațiu- 
nile nămului nostru.

După lupte mari și grele, după 
încercări de tot felul, după decep- 
țiunî și esperiențe, am ajuns in fine, 
ca unanim să ne întemeiăm doctrina 
vieței pe basa nevoilor nostre de tot 
felul, între cari locul prim îl ocupă 
îmbunătățirea sorții -culturale și ma
teriale a poporului nostru; căci bine 
vedem cu toții, că două sunt mai 
cu semă plagele, de care e bântuit 
poporul român și anume: lipsa de 
învățătură, adecă ignoranța, și sărăcia.

Ne cuprind fiori de mdrte, când 
stăm a cumpăni cu deamăruntul ur
mările acestor două plăgi.

Lipsa de învățătură este causa, 
că poporul nostru nu scie să-și porte 
cum se cade nici economia câmpu
lui și nici a casei: de aci pămân
turi sterpe și nelucrate, de aci gră
dinile pustii și pădurile lăsate nu
mai în grija naturei. Apoi ore ce 
va fi causa de Românul mai de loc 
nu-și cunosce drepturile, nu-și pri
cepe interesele, și nici datorințele 
nu și-le înțelege așa, cum ar trebui 
înțelese? Nu pote fi alta, decât er 
lipsa de învățătură. In fine tot lipsa 
de învățătură este aceea, ce face pe 
omenii noștri nepăsători în fața ce
lor mai sublime idei, cari ar trebui 
să le înflăcăreze voința, îndemnân- 
du-i la fapte mari și la devotament 
pentru binele obștesc.

Sărăcia la rendul ei încă pro
vine mai ales din ignoranță. In cai
lele nostre munca nesecundată de 
învățătură nu mai pote produce averi. 
Sărăcia pune poporului nostru cele 
mai mari și mai grele piedecl în 
calea progresului cultural. In lipsă 
de bani mai mulțl, de capitale mai 
mari, nu suntem în stare să înfiin
țăm tăte acele institute de cultură, 
câte le reclamă spiritul timpului.

Astfel bunăstarea materială a 
poporului nostru stă în strînsă, în

lor sale, cu aceea a piscului Sinai, muntele 
lui Dumnedeu, cu tote dependințele, aceia 
a Sft. Munte, cu cele 24 mănâstirl ale sale 
în fața mării, tote lămurit și în proporții 
mari. Apoi intri în prima cameră de pri
mire a Mitropolitului, lungă și lată, cu o 
masă imensă în mijloc, cu o sobă de olane 
colorate, și cu numărose ferestre gotice, 
ce dau spre grădină. După aceea întri în- 
tr’o frumosă sacristie, forte elegantă, în 
care de asemenea e o sobă de olane. Aci 
sunt cuiere pentru blane, giubele, etc. In
teriorul acestor apartamente e de curând 
zugrăvit, în diferite chipuri, cu portrete de 
ale Sfinților. De aci întri în comoră, unde 
Mitropolitul îșl ține vestminte, vase, mitre, 
cârjea, vase de argint etc. Acolo sunt atâr
nate candele și policandre, turnate în aur 
și argint, și ornate cu sîrmă de aur, frâne, 
săbii, buzdugane și alte arme.

Când iese Mitropolitul, ca să întim- 
pine vre-un Patriarch seu călător, e însoțit 
de straj și ComișI, toți tineri de neam boe- 
resc, îmbrăcațl în frumose haine cu samur, 
etc., ce călăresc înaintea și în urma lui. 
Același lucru se pote spune și de mitropo

litul din țâra Căzăcâscă. Am observat, că 
dela Constantinopole pănă în Moldova, fe
meile portă haine lungi de lână, desfăcute 
jos la mijloc, tîrându-se pe pământ, și blă- 
nite în proporție cu bogăția lor.

Revenim. Din comoră, întri într’o ca
meră de primire, cu o galeriă exteridră, 
arcată de-asupra, dând spre grădină și având 
în față o fântână cu apă curgătore. Aci se 
prândesce în timp de vară. De aci, te poți 
scoborî în grădina cea mare, pe care nu o 
cuprindl eu ochii dela un capăt la celalalt. 
Totă e umbrită cu nuci mari, jumătate 
plantată cu vie și trandafiri, er restul cu 
meri, zarzări, gutui, cireși, damaschinl, 
etc., zarzavaturi, precum mazăre, bob și 
altele.

Consistorul (tower of the Arches) e afară 
din biserică. Totă lumea recunosce, că lo
cul cuprins ÎDtre zidurile, ce încuujur pa
latul cu grădinele, ar fi suficient pentru 
un mare oraș. Acolo se reguleză tote tre- 
bile privitore la episcopl și egumeni. Obi
ceiul dilnic al Mitropolitului local e se 
mergă în trăsură să se presinte Beiului 
în Divan, crucea și evanghelia punând’o di

nainte-i, âr, după sfîrșitul ședinței, se coboră 
jos la biserică să asculte liturgia, apoi iar 
se suie la Beiii și rostesce rugi și binecu- 
cuvântărl de prând. Tote lucrurile aternă 
dela el, mai ales decă e generos și liberal.

E de observat, când vre-un Român, 
bărbat seu femeiă, vine cu judecată asupra 
cuiva înaintea Beiului seu vre-unui archie- 
reu, cade în genunchi și în acâstă posițiă 
îșl espune plângerea. Cel mai respectuos 
dar, ce se face Beiului, e un cozonac. Mi
tropolitul nu strînge nici o taxă dela țără
nime. ci numai o dare anuală în bani dela 
clerul juris dicțiunii sale, afară de ofertele 
dela PascI și alte sărbători. Mitropolitul 
dispune de moșiile, viile, pometurile bi
sericii. Acâstă stare de lucruri am observat’o 
în totă calea nostră pănă la Moscova.

Dela intrarea nostră în Țâra-Româ- 
nescă și pănă la plecare, toți boierii obicl- 
nuiau să vie la Patriarch pentru binecu
vântare, aducendu-i întot-deuna câte un dar 
pe o tipsie, acoperită cu un șervet, din 
tote productele anotimpului: lămâi, porto
cale, mere, prune, struguri, smochine, nuci 
și nelipsit câte-o plăcintă, oâte-odată pesce 

și tot-dâuna o cantitate de vin. De aseme
nea îl visitau și boieresele, ba chiar mirese 
și fete, ce veniau în trăsură cu fața des
coperită, urmate de servitori, șl însoțite de 
o mulțime de ComișI și călăreți. Ele adu
ceau daruri de felul celor descrise, cerând 
binecuvântarea și iertarea păcatelor. Orna
mentele lor de mărgăritare, blănile de sa
mur, cele mai fine șaluri se distingeau prin 
varietate.

Am observat, că toți țăranii de aci 
sunt forte religioși, respectuoși și se păzesc 
de fapte rele. Aceste calități sunt și mai 
particulare boierilor celor bogațl, de vreme 
ce ei obiclnuiau se vie la Patriarch, ca el 
să subscrie și să sigileze documentele, ce 
Beiul le acorda pentru demnități și moșii. 
De asemenea elibera scrisori de excomu
nicare în judecăți, âr când excomunica pe 
vre un făptuitor de rele, adus dinainte-i, 
poporul fugea de frică, socotind excomuni- 
cațiunea ca un foc ardător, și temendu-se 
să fiă de față la o pedâpsă atât de teribilă. 
Mai mulțl prăvăliași căpătară dela el bi
lete de pedâpsă seu altele de iertare. 
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intimă legătură, ba putem Zice chiar, 
că e dependentă, condiționată de 
bunăstarea sa culturală. Acesta fiind 
deci relația între bunăstarea cultu
rală și materială a poporului nostru, 
pentru ca se putem cât mai curând 
eși din situațiunea actuală, pentru 
ca să putem cât mai curend pune 
piciorul pe calea mântuirei, va tre
bui să ne îmbunătățim mai întâiu 
starea nostră culturală în așa fel, ca 
în aceeași vreme să ne putem îm
bunătăți și starea nostră materială, 
înțeleg așa, că de-ocamdată să ne 
însușim și se învățăm astfel de lu
cruri, dela cari să putem ave și un 
folos practic, un folos real.

Spre acest scop și în acestă di- 
recțiă avem să ne angajăm de aci 
înainte tote puterile vii ale națiunei 
nostre; căci la acestă muncă comună 
trebuesc chiămați să-și facă dato- 
rința atât cărturarii, cât și poporul 
propriu cțis. Căci — erăși — precum 
nu se pote închipui școlă numai cu 
învățător și fără copii, ori șcblă nu
mai cu copii și fără învățător, tot ase
menea acțiunea, ce trebue începută, 
nu se va pute face numai de cărtu
rari fără concursul poporului, ori 
numai de popor fără sprijinul căr
turarilor. Și unii și alții au a lucra, 
și unii și alții au a-și face datorința, 
bine înțeles unii într’un fel, alții în 
altul.

Și decă aceste sunt adevărate, 
dați-mi voiă, Domnilor, ca cu oca- 
siunea acâsta să-mi espun modestele 
mele păreri asupra modului, în care 
cred, că cestiunea îmbunătățire! sorții 
poporului nostru s’ar pute resolva 
cât mai bine și cât mai grabnic. 
Dați-mi voiă se pun pe cărturari 
față ’n față cu poporul și să arăt, 
după putință, ce au să facă unii și 
ce au să lucre alții în acestă causă 
comună.

I.
Să încep cu cărturarii!
Sub cărturari, trebue să spun 

spre deslușire, înțeleg pe preoți, pe 
învățători, pe notari, advocați, pro
fesori etc. Toți aceștia sunt chiămați 
șă lucre pentru înaintarea culturală 
și materială a poporului nostru. Și 
cel dintâiu mijloc spre acest scop 
■este instrucțiunea din școla popo
rală. Pentru ca școla poporală să 
potă servi bine acestei cause va tre
bui, ca în programul ei să între mai 
■cu semă obiecte de acele, cari tae 
în sfera vieții practice, din cari po
porul să potă trage folose reale și 
imediate.

E departe de mine ori-ce inten- 
țiune de a escita susceptibilitatea 
cui-va, der trebue să recunoscem, că 
noi în cele mai multe părți ne măr
ginim a învăța pe copil să scie ceti, 
scrie, calcula și să se roge lui Dum
nezeu; bune sunt tote aceste, numai 
cât la tractarea lor să se aibă în 
vedere mai mult praxa decât teoria. 
Nu e vorba a face din sătean nu
mai caligraf, aritmetic în teoriă și 
bun lector în respect mehanic și 
creștin bigot; din contră, adevăratul 
scop este de a da tuturor învățătu
rilor din școla poporală o direcțiune 
practică; adevăratul scop al învăță
mântului poporal este de a înzestra 
pe popor cu astfel de cunoscințe, de 
cari să se potă folosi în sfera ocu- 
pațiunilor sale.

Copilul român pe lângă aceea, 
că se deprinde cu scrierea și cetirea, 
cu socotela și perceptele religiunei, 
nu mai pote rămâne un singur mo
ment fără cunoscința noțiunilor ele
mentare despre lucrarea și felul pă
mântului, despre chivernisirea casei, 
despre îngrijirea trupului și despre 
drepturile și datorințele de cetățen. 
El trebue să cunoscă bine patria sa, 
și trebue se fie cât mai bine fami- 
liarisat cu relațiunile sociale, econo

mice și civile din acestă țeră, căci 
tote aceste vor ave să contribue pu
ternic la progresul material și mo
ral al generațiunilor, ce se ridică.

In acest sens desvoltându-se în
vățământul poporal, cartea nu va 
mai fi pentru Român un capital mort, 
ci un capital productiv, care îm
preună cu moravurile bune omenesci, 
virtuțile civile, creștinesc! și națio
nale ne vor asigura viitorul.

Mână în mână cu acâstă învă
țătură practică din școla poporală 
ar trebui să mergă și să se reguleze 
și cursurile pentru adulțl. Aceste cur
suri rămân la buna chibzuială a preo
tului și învățătorului, cari le pot 
acomoda ușor împrejurărilor locale 
și trebuințelor simțite, căci mai fîă-ce 
comună îșY are particularitățile ei. 
învățăturile practice generale din 
școla poporală ar pute fi aci conti
nuate în cel mai desăvârșit înțeles. 
Judecați un singur moment și Vă 
veți convinge de adevăr.

Până aci activitatea propriu Zisă 
a școlei. Ei, der înaintarea culturală 
a unui popor se face încet și cu 
greu numai între cei patru păreți ai 
șcblei. învățământul trebue conti
nuat în lumea mare. Aci lipsesc pla
nurile de învățământ și obligămentul 
de a învăța. Aci învățător e ori și 
cine, care scie lucruri bune și folo- 
sitbre. Cu bună-voință și devotament 
pentru binele comun instrucțiunea 
în direcțiă practică se va pută face 
înafară de școlă cu un succes de 
nedescris. Și acesta o pot face toți 
cei ce se intereseză de binele și pros- 
perarea poporului nostru și în prima 
liniă cei ce trăesc în contact mai 
intim cu poporul de pe la sate; căci 
nimeni nu va pute observa mai bine, 
decât dânșii, necesitățile conlocuito
rilor lor. Pe terenul cultural și eco
nomic pot face forte mult prin pre
legeri, sfaturi, îndemnuri și esemple 
bune și frumose.

Pentru prelegeri, cestiunile, ce 
intenționeză a-le preda, să le studieze 
mai întâiu bine, căci ca omeni in- 
teligenți ușor o pot face acâsta din 
diverse scrieri de specialitate. După 
ce vor fi studiat bine cestiunea să 
o predea conlocuitorilor, sătenilor, 
în o limbă, pe care aceștia să o în- 
țelegă pe deplin și în legătură cu 
acesta să nu uite nici-odată a se 
arăta avantagele, ce le oferă aceste 
cestiuni economice.

Astfel de prelegeri se pot țină 
la ori-ce ocasiune: Dumineca ca și 
sărbătorea și în fine ori și când, când 
se pot întâlni mai mulți înșT la un 
loc. Lucrurile să se discute apoi cu 
sătenii, să se chibzuescă împreună 
întru cât pot ave aplicare și cum 
s’ar aplica în modul cel mai avan- 
tagios posibil.

Pentru cestiunile mai generale 
economice, pentru cestiunile, dela 
cari depinde forța morală, națională, 
socială ori civilă s’ar pute întocmi 
cele mai strălucite predici bisericesc!, 
unde aceste cestiuni să fie interpre
tate ca unele religiose, cum se făcea 
odinioră și cum se face și astăZi prin 
țările apusului. Astfel de predici, 
rostite cu sentiment, ar ave o pu
tere captivătore asupra poporului.

In fine ocasiuni de a prelege, 
ori de a discuta cu poporul cestiuni 
economice sunt destule, numai bun^ 
voința să nu lipsescă. Asupra felului 
în care aceste cestiuni vor fi trac
tate într’un mod mai intuitiv și mai 
atrăgător, rămâne la chibzuela bu
nilor noștri cărturari.

Der atâta nu e de ajuns!
Pot deveni cărturarii noștri cei 

mai escelenți economiști în teorie și 
totuși de prea puțin folos vor fi, 
decă nu vor căuta, ca cele instruite 
să le pună în practică pe cât se pote. 
Deci dânșii, cărturarii de pe la sate, 
sunt cei dintâiu chiămați să premergă 

cu esemplul și cu fapta bună, căci 
țăranul nostru mai mult învață din 
ceea-ce vede, decât din ceea-ce ’i 
se spune. Așa de es. în cele agricole 
dânșii sunt chiămați, ca în proprie
tățile dânșilor să pună în practică 
tot ceea ce au propovăduit de bun, 
folositor și practic, ca poporul să se 
convingă de adevăr și astfel să se 
îndemne mai cu ușurință la schim
bări în munca agricolă, căci e bine 
cunoscută greutatea, cu care se des
parte Românul de cele apucate și 
învățate din moși și strămoși.

Să observe, ce îmbunătățiri s’ar 
pute face pe proprietățile conlocui
torilor lor și unde sunt și trebue fă
cute, acolo să stăruiască cu tot din
adinsul a se face. Să stăruiască pen
tru procurarea de instrumente și ma
șini agricole, moderne și practice. 
Să stăruiască din tot sufletul pentru 
înființarea de însoțiri de credit sis
tem Raiffeisen. Aceste reuniuni, pe 
cari timpul le-a dovedit de cele mai 
bune și mai folositore pentru pro
gresul agricol, sunt destul de binișor 
cunoscute și între noi Românii, ba 
avem chiar și cărți bune de acâstă 
materiă în limba nostră. Să stăruiască 
în fine pentru înființarea a tuturor 
reuniunilor, ce se pot închipui pe la 
sate și dela cari ar depinde progres 
cultural, material ori moral. Sciut 
este astăZi, că mulțimea reuniunilor 
de tot felul este barometrul de cul
tură și de bună stare al unui popor.

Să nu uite nici de meserii și 
comerciîî, căci aceștia sunt cei mai 
însemnați factori de bună stare ma
terială. Să îndemne la îmbrățișarea 
acestor profesiuni luminând pretutin- 
denea lipsa, ce resimte neamul nos
tru de meșeriași buni și negustori 
harnici.

Cei ce sciu și pot, facă bine și 
să scrie, ori să traducă tot felul de 
cărți de agricultură, comerciu și me- 
meserii. Se le scrie cum se Zice, pe 
„înțelesul tuturora". Er asociațiunile 
nostre culturale îngrijască-se de edi
tarea lor.

In fine, cine ar pute înșira tote 
câte ar pute să lucre cărturarii noș
tri pentru înaintarea culturală și ma
terială a poporului nostru. Aceste le 
vor găsi mai bine cei, ce nu vor 
pregeta a se apuca fără zăbavă de 
lucru. Gloriă. și onore veclnică celor 
ce vor sparge țelina!

Pentru masa studenților români 
din Brasov au mai intrat următârele con- «
tribuirî:

a) Pe lista nr. 223 (coleot. d-1 A. Aoi- 
lenescu, notar, Galiș) cu totul 20 cor. 50 b 
anume: Comuna politioă Galiș 4 cor., Co
muna biser. Galiș 2 cor., Fond. șool. gr. 
or. Galiș. 4 cor., A. Acilenescu notar, 2 cor. 
Ilie Iosof 2 cor., I. Răohițian 2 cor., N. 
Luca 1 cor., Colectă în bis. 2 oor. 10 b.,
N. Marou 1 oor., Ioana V. Dragomir 40 b., 
I. Lazar învăț. pens. 2 oor. —

&) Pe lista nr. 245: d-1 George Șerban 
proprietar, Brașov 10 cor.

c) Familia Popea în loc de cordne 
peritdre la mormântul iubitului fiiu reep. 
nepot Virgil Popea și a iubitei mame, pres- 
viteră Voica, a contribuit 200 COl'One pen
tru masa studenților.

d) Pe lista nr. 125: d-1 George Pop de 
Baseștl 20 corone.

Primescă marinimoșii donatori cele 
mai vii mulțămite. — Direcțiunea șcălelor

ULTIME SCIKL
Shanghai, 23 Iunie. Trupele chi

neze bombardeză Tien-Cin-vA. O scire 
din isvor japonez spune, că 1500 de 
streini au fost măcelăriți și tăte stabili
mentele streine au fost prefăcute în ce
nușă. Rușii au fost strîmtorați în gara 
orașului.

Trifu, 22 Iunie. Sciri sosite aici 
spun, că Tien-Cin-ifl e bombardat de 
doue cțile de Boxeri și trupe imperiale 
Chinese.

Esamene la sate.
Chelmac, 19 Iunie n. 1900.

în comuna Chelmac, protopopiatul și 
Inspectoratul Lipovei, s’a ținut esamenul 
final al anului școlastic 1899/1900 în 6 Iu
nie n. după amedl sub președința M. On. 
D-n Voicu Hamsea, protop. tractual, înso
țit de loan Lucaciu, învăț. în Lipova în 
calitate de comisar. Er ca 6spețl au parti
cipat d-nii: Iancu Hamsea, preot în Râș
nov, Georgiu Rusu, preot local, Vasiliu De- 
helean, preot, Teodor Neagu, învățător în 
Ususău, loan Păscuiu, not. cerc. în loc, 
precum și Antistia comunală, Comitetul și 
epitropia parochială.

învățător: Teodor Pop. Elevi presențl 
la esamen au fost 45 băieți și 18 fetițe cu 
totul 63. S’au esaminat din tote obiectele 
de învățământ; succesul esamenului forte 
satisfăcător; dovadă vorbirea P. O. D-n 
protopop ținută cătră elevi după terminarea 
esamenului.

In fine s’au distribuit între elevi din 
partea On. Institut de credit „Lipovana" 
diferite cărți; er din partea comunei bise- 
ricescl s’au împărțit elevilor premii în bani. 
— Unul din cei de față.

Dfândra (1. Făgăraș), Iunie 1900. 
în 3 Iunie v. c. s’a ținut esamenul 

la școla nostră confes. din Mândra sub 
conducerea Rvdss. D-n protopop Iuliu Dan. 
Merită remarcat progresul îmbucurător, ce 
l’au făcut d-nii învățători Lazar Comșa și 
Ilariu Gomșa. Răspunsurile elevilor esaote 
și la înțeles au pus în uimire publicul as
cultător, ceea-ce servesce spre laudă d-lor 
învățători, cari se intereseză mult de cres- 
cerea tineretului din comuna nostră. La 
esamen, afară de comitetul bisericesc și 
representanța comunală, a luat parte un 
număr însemnat de poporenl, și unii din 
învățători din comunele vecine.

După terminare, Rvdss. D-n protopop 
prin o cuvântare alâsă mulțămi d-lor învă
țători pentru zelul arătat și declara esame
nul deplin mulțămitor, constatând, că școla 
nostră progresâză din an în an. Tot-odată 
a atras atențiunea comitetului paroch. și 
comunal asupra îngrijirei școlei după pu
tință.

Doresc, d-lor învățători, multă sănă
tate, ca și pe viitor se aducă astfel de 
progrese comunei nostre. — Un participant.

In Agîvrhiciu (lângă Turda) s’a ținut 
esamenul public la 25 Maiu v. c. cu elevii 
de sub conducerea d-lui învățător Const. 
Ciontea, fiind de față 48 elevi; ca comisar 
M. O. D-n administrator protopopesc Teo
dor Ciortea, apoi d-1 adm. parochial Teod. 
Onițiu și alt public. S’au esaminat toți 
elevii din tote obiectele de învățământ; 
răspunsurile au fost corecte și peste țot 
au arătat un progres bun. După multă os- 
tenelă țarina a dat seceriș bogat. La finea 
esamenului M. O. D-n administrator protop. 
a ținut o vorbire forte acomodată scopului. 
— Un participant.

Feldru, 18 Iunie 1900.
Corpul învățătoresc dela școla confes. 

gr. cat. din Feldru, având în vedere pro
gresarea și luminarea tinerimei din astă 
comună, a hotărît a premia cu ocasiunea 
esamenului școlarii diligențl, remunerând 
astfel diligința și îndemnând pe cei mai 
puțin diligențl spre înaintare în viitor. Au 
binevoit a contribui la premii d-nii: Gr. 
Bancu, not. cerc. 2 corone; Gr. Neamțu,; 
învăț. 1 cor.; Oct. Doci, învăț. 1 coronă; 
St. Neamțu, protocolist pens. 1 cor.; Const. 
Pop, preot 1 cor.; Gr. Svintiu, stud. jur. 
1 cor ; P. Neamțu, învăț, pens. 1 cor.; 
Oct. Scridon, primar com. 1 cor.; Roman 
Girigau, cassar corn. 60 bani; Iosif Ilieș, 
întreprinzător (Rodna nouă) 1 cor.; Toder 
Timoc, econ. 40 b.; d-na Anastasia Rotariu 
40 b.; Tdder Ujuju, curator bis. 40 bani; 
I. N. Ileni, econ. 20 b.; V. Stevariu, econ. 
40 b.; Marcu Ileni, econ. 40 b.; Sidor și 
Varvara Doci, econ. 1 cor.; Al. Găină, 
econ. 40 b.; I. Oprea, econ. 40 b.; Iacob 
Neamțu, econ. 40 b.; St. Pop, econ. 60 b.; 
Larion Moldovan, econ. 20 b.; Ananie 
Marti, vice-primar 60 b. ; St. Girigau, vi
gil silv. 1 cor.; Leon Onițiu, învăț. 1 cor.; 
I. Torni, maestru 20 b.; Ilie Paneșiu, econ. 
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10 b.; I. Iloie, ecou. 50 b.; M. Iloie, econ. 
20 b.; Iosif Scridon, econom 40 b.: I. L. 
Scridon, econ. 40 b.; I. A. Scridon, econ. 
40 b.; Emil Osvadă, agent la Trans. (Clu- 
șitt) 50 b.: Tdder Scridon, econ. 40 bani.

Din suma de 21’50 cor. s’au cumpă
rat diferite cărți de rugăciuni, istoriore mo
rale etc. cu cari s’au premiat școlarii dili- 
gențl cu ocasiunea eSamenului. Ne ținem 
de datorință a esprima căldurosa nostră 
mulțămită și pe astă cale marinimoșilor dă- 
ruitorl. — Corpul invețătoresc.

Din tr actul Dergei, 1 Iunie 1900.
Esamenul la școla din Sân-Miliaiul 

deșert, care se ține de protopopiatul gr. cat. 
al Dergei, s’a făcut în 15 Maid a. c. sub 
presidiul zelosului d-n protopop tract. Ioan 
Hațegan. După invocarea Spiritului sânt, 
o elevă de clasa a V-a a adresat președin
telui câte-va cuvinte de bineventare, la cari 
densul i-a respuns în cuvinte căldurose 
spunând, că școla din Sân-Mihaiul deșert 
tot-deuna o cerceteză cu drag, de-dre-ce 
vede, că a devenit aceea ce trebue să fie, 
o adevărată și bună școlă. Dă espresiune 
bucuriei, că vede un așa număr mare de 
popor present la esamen și-i mulțămesce, 
că prin acestă presență a arătat și de astă- 
dată dragostea cătră școlă, care e fiica bi- 
sericei și între urări de „să trăescă11 ale celor 
presențl declară esamenul de deschis.

S’au esaminat băieții din tote obiec
tele prescrise, ținând esamenul dela 9 pănă 
la 1 */2 ore. In fine s’a ascultat dialogul 
„Grigoraș și Niculiță“, predat prin 2 elevi. 
S’au declamat mai multe poesii frumose, 
precum: „El-Zorab11 de Gr. Coșbuc; „Câm
piei11 de V. B. Muntenescu; „Limba mea11, 
•„Că mis esc și sum Român11 etc.

Resultatul esamenului se pote vede 
din notița protocolară semnată de preșe
dintele esamenului, în care se dice: „In 
15 Maiii 1900 s’a ținut esamenul de al doi
lea semestru pe 1899/900 și fiind presențl 
80 elevi s’au esaminat și au dovedit pro
gres forte mulțumitor1*.

D-l președinte mulțămesce din nou 
poporului pentru presență, îi spune, că a 
sosit timpul, ca numai „omul cu carte se 
aibă și parte11 și dă espresiune bucuriei, că 
în acestă comună așa regulat cerceteză 
băieții școla. Mulțămesce apoi preotului 
loan Andretu, învățătorului Vas. Dumitraș 
și tuturor cari au muncit în ogorul acestei 
școle, făcendu-o ceea ce este. D-lui proto
pop mulțămesce un elev în numele colegi
lor săi pentru dragostea arătată față de 
școla nostră și între strigăte de „să trăescău 
esamenul s’a sfîrșit.

*
La noi e datina de un șir de ani, ca 

— cu scopul de a atrage și mai tare po
porul cătră școlă, — cu finea fiă-cărui an 
școlar să arangiază maialul elevilor, cu 
care ocasiune se face și câte-o producțiune 
teatrală sub conducerea preotului și învă
țătorului local prin băieții de școlă. Acestă 
petrecere în anul școl. curent s’a ținut la 
20 Maid n. Pe la 11 ore a. m. s’au adunat 
bătrâni, tineri, femei și fete, pentru a lua 
parte la acestă petrecere, însoțiți fiind și 
de înțrega inteligență a comunei nostre. D l 
preot introduse producțiunea printr’o vor
bire , apoi a urmat declamarea poesiei: 
„învierea11. După acăsta dialogul: „Despre 
lux11 predat de elevele Oniția Hidan și 
Maria Sântămărian. S’a declamat poesia 
„Steluța11, după care a urmat: „Otrava de 
hârcioglu comediă într’un act de A. Pop 
și apoi „Dușmancele11 de Gr. Coșbuc, deci, 
prin Oniția Hidan. Apoi „Răsbunare gros- 
nică11 de I. P. Reteganul, declamată prin 
un elev. Unii părinți scăpau lacrimi de bu- 
curiă vădendu-șl și aucjindu-șl copiii lor cum 
se produc pe bina făcută spre acest scop 
în școlă.

După acestea ne-am aședat cu toții 
la un prând comun în școlă, după care au 
urmat mai multe cântece, esecutate de 
elevii de școlă sub conducerea învățătoru
lui și în urmă petrecere cu joc pănă săra.

U“ „u .

Pentru premiarea școlarilor dela școla 
elementară română din Strîmbul a contri
buit d-l Andrew Todorav, librar în Gherla 

mai multe cărți în preț de. 13 corone. D-l 
învățător Const. Man esprimă prin acesta 
sincera mulțămită d-lui dăruitor.

Producțiuni și petreceri.
Din Chior, Iunie 1900.

însoțit de 4 plugari (coriști) am ple
cat în 10 Iunie st. n. cu trenul dela 2 ore 
diminâța și la 4 ore am sosit în Aciua, 
unde aveam să iau parte la producțiunea 
și petrecerea, ce se va da în acea di din 
partea corului român condus de bravul său 
dirigent, d-l învățător Anderco, am fost pri
miți și găzduițl cu mare afabilitate. Școla 
era arangiată cu ștergare frumose de pânză 
făcute de Româncuțele nostre, er lângă 
școlă, în legătură cu acăsta, o spațiosă ba
racă din scânduri acoperită cu covoră, mo
dest, der cu gust arangiată. Cam pe la 5—6 
6re, coriștii începură a furnica toți din tote 
părțile la acest loc, unde făcurăm cunos- 
cința. Atâta interes și o așa bună înțele
gere între dirigent, coriști, curatorime și 
popor — rar mai vedl unde-va. Și acesta 
ținută a lor s’a observat pănă la finea fes
tivităților.

Cam la 7 ore a sosit șeful tractului 
M. On. D-n Stefan Pop, prot. în BuzescI, 
însoțit de CI. D-n Dr. Ciceronescu, paro- 
chul din BorlescI, și O. D-n Ternovean, 
preot în Valasut cu not. cerc. D. Nistor. 
S’a și început utrenia, apoi a urmat s-ta 
liturgiă, celebrată de preoții amintiți. Cân
tările la s-ta liturgiă au fost esecutate cu 
precisiune din partea corului plugarilor în 
4 voci. Totul, ce se pote regreta, este îm
prejurarea, care ne atinge pe toți, adecă 
lipsa unei liturgii uniforme. Am observat 
adecă, că cântările folosite sunt nisce co- 
lecțiuni dela diferiți compositorl. Ore când 
vom ajunge și noi Românii sâ ne avem o 
s-tă liturgiă pentru coruri compusă în co
mună conlucrare a compositorilor noștri, de 
cari — mulțămită Domnului — că avem 
și noi și încă unul mai harnic decât altul ?

Avem, ce-i drept, s-ta liturgiă tipărită 
pe note a d-lui Vidu, însă unora li-se pare, 
că acesta ar fi cam simplă. Aud, că ar fi 
și liturgiă de d-l Dima; acesta însă se dice, 
că nu se dă nimănui sub nici o condițiune. 
La mulțl ne plac cântările compuse de d-l 
Vorobchievicitt; der a te încerca se procuri 
cântări dela D-sa însemnă atâta, cât a scrie 
epistole fără a primi vre-un răspuns la ele. 
Etă un păcat, care ar trebui odată deiătu- 
rat din sînul nostru!

După s-ta liturgiă s’a făcut procesiune 
în țarină, unde s’a severșit sânțirea apei și 
s’a binecuvântat o cruce. Aici, vrednicul 
părinte Ciceronescu a ținut o predică po
porului, adunat în număr colosal de mare. 
Finindu-se acestea tote, ospeții au fost 
găzduițl pe la credincioșii poporenl din 
comună, er preoțimea, care s’a sporit cu
0. D-n Aurel Peile, preotul Pomilor, pre
cum și învățătorii — 4 la număr — am 
fost provăduțl la masa învăț. Anderco, 
unde nu înțeleg pentru ce nu s’a ținut nici 
un toast. Din iteligență s’a mai sporit nu
mărul ospeților cu dascălii Zah și Nagy; 
popor însă a fost mult și ales.

Este cu anevoiă a-țl îneca durerea în 
sîn, vădend multă nepăsare la unii din 
omenii noștri, cari datori sunt a conlucra 
cu fapte, nu numai cu vorba când se trac- 
tâză de a înctiragia nisuințele corurilor și 
a tot felul de întreprinderi menite a înainta 
cultura și luminarea poporului nostru. Și 
când vedem, că acest rău al indiferentis
mului a început de un timp îucoce a se 
încuiba între ai noștri de pe aiul, nu ne 
este iertat a tăce; ci datori suntem a-1 
sbiciui. Sus se avem inimele, căci grele 
timpuri trăim! Interesul general al nemu- 
lui să ne fie mai întâiu tuturora înaintea 
ochilor.

Cam la 4 ore d. m. s’a început pe
trecerea cu joc a poporului, cu o animațiă 
și într’o ordine esemplară.

Luxul și aici a străbătut simțitor în 
popor, mai cu semă între femei, cari tote 
sunt în ciorapi și papuci. Asta m’a măhuit 
încât-va. M’arn mângâiat însă văcj.endu-i 
nisce omeni deștepțl, sănătoși, cumpătați 
și ascultători. Ordinea, cea bună, curățenia 

și starea bună materială se pote vedă și 
pe la casele lor; er în comună abia sunt 
2 Jidani. La totă petrecerea s’a vădut cea 
mai frumosă înțelegere, nici un om beat, 
și nici o vorbă urîtă, cum se cam întâmplă 
unde atâtea feluri de omeni se adună. După 
8 ore s’a început teatrul cu piesa „Săpă
torul de banlu jucată cu frumos succes de 
coriștii plugari. Intre acte s’au cântat: 
„’Nainte Române11, „Sus opincă11, „Răsunet 
dela Crișana11 și „Moțul la drum11. Atât 
rolurile în piesă, cât și cântările au fost 
peste așteptare bine interpretate și ese
cutate.

Onore în că-odată Românilor din Aciua, 
cari deși abia 90 familii, sciu să fiă de mo
del altor comune mult mai impopulate.

P.

Prețul cerealelor.J
Deși evenimentele din China și din 

Africa n’au pentru moment o influență di
rectă asupra oomerciului de cereale, totuși 
angajarea colosală de vapore pentru transport 
nu pdte decât a influința cursurile cerealelor 
și de a-le menține într’un nivel anormal, 
ou atât mai mult, cu cât din causa lipsei 
de tonagiu disponibil, esportațiunea Argen
tinei se mioșoreză din di în di, lăsând pe 
New-York și Chicago libere de-a dicta 
cursurile.

Din Constantinopol vine soirea, că 
conflictul vamal dintre Turcia și Bulgaria 
s’a aplanat, acordându-se acestei din urmă 
tariful de mai înainte, ceea-ce esplică apa- 
rițiunea din nou a cerealelor și făinurilor 
din Varna și Burgas pe piafa din Constan
tinopol, ultimul buletin arătând o sosire de 
peste 4500 saol de făină. Pe de altă parte, 
după asigurarea ambasadorilor Rusiei, Fran- 
ciei și Angliei la Atena, aranjamentul se 
va face în curând și cu Grecia. Singură 
România rămâne esclusă din orl-ce înțele
gere, și acâata în marea pagubă a produc
telor române.

Soirile mai nouă din străinătate sunt 
de-o importanță forte însemnată pentru 
grâne. Depeșile din New-York anunță o 
nouă mare urcare de 3 cent, pentru dis
ponibil și 4 cent, pentru epoce depărtate. 
Celelalte piețe din Europa sunt de-aseme- 
nea susținute.

Cursurile rapiței și a uleiului au sosit 
urcate.

Prin piața din Bucuresol domnesce o 
bună disposițiă din partea cumpărătorilor, 
cari oferă adl prețuri forte avantagiose 
pentru cultivatori, însă transaoțiunile sunt 
încă forte restrînse.

Pedepsa corporală în șcdla 
poporală.

(După Fr. Wiedemann.')
— Fine. —

Iubite prietine! Te-am reținut 
pote-că prea mult asupra acestui ca
pitul despre pedepse. Cartea mea de 
pedepse cuprinde cu mult mai mulți 
paragraf], decât programa remune- 
rațiunilor în școlă. împrejurarea aces
ta inse se nu te facă a crede, că eu 
ași fi tot cu „Sfântul Nicolae11 în mână 
și că școla mea s’ar afla într’un câmp 
plin de mărăcini și scăiețî, seu că 
ași fi bătăuș ori deosebit pasionat 
de „ordinea militară și polițienâscă 
rusesca11. Părerea acesta despre mine 
ar fi cu atât mai nedreptă, cu cât 
eu pedepsele corporale le-am redus 
la un număr forte restrîns față de 
celelalte pedepse aplicabile în șcblă 
și în același timp aștept mântuire 
dela ele.

Der pote că tu gândesc!, că seu 
una seu alta dintre acestea ar fi o 
părere înșelătore. Eu sunt cu totului 
tot în contra „cnutei11 și mi-am fă
cut tot-deuna ca regulă, ca se pe
depsesc cât se pote mai puțin. în
vățătorul elementar, precum și ori
care alt învățător, care nu se ține 
strict de aceste principii ale mele, 
și nu se controleză mai des pe sine, 

cade forte ușor în mania de a pedepsi. 
Prea dese mustrări, ocări, amenin
țări, certe, batjocuri ș. a. asemenea 
’i se prefae învățătorului în a doua 
natură; s’ar pute cjice: „când îșl 
deschide gura, numai ocărăsce și se 
certă cu noi11, după cuin c|ic chiar 
copiii. Ba încă ceva și mai rău, ’! 
se preface într’o dedare formală și 
ori-ce greșală, cât de mică, o pe- 
depsesce cu pedepsă corporală. Scurt: 
cade în păcatul de a bate mereu.

Regimul acesta nu trebue intro
dus în nici o școlă, cu atât mai vâr
tos în școla elementară. Aci trebue 
urmat de tot omeopatic (adecă se 
întrebuințezi aceste medicamente în 
dose forte mici spre a produce simp- 
tome analoge bolei de vindecat) și 
în deosebi cu pedepsele corporale. 
Abstrăgând dela aceea, că o școlă 
în care se ivesc în tote cțilele bătăi, 
representă o iconă forte posomorită 
și face o impresiune forte respingă- 
tore și regretabilă. In ea nu se pote 
coce nici fructul, ce se așteptă din- 
tr’un pământ așa fraged, mole și 
destul de cald. Cu aceste mijloce 
alopatice (medicamente cu efect con
trare bolei) și în deosebi cu îngră
mădirea de pedepse cu nuiaua, tur
ma de miei se schimbă într’o turmă 
de ecți. Mirosul cel plăcut de Maiu 
se alungă din școla elementară și 
începe a bate un vânt rece de prin 
Noemvre, când mugurii cei fraged* 
și verdi se veștejesc și se prăpădesc. 
Perla școlei elementare se perde și 
o naivitate copilărosă, o atențiune- 
împrăștiată îi ia locul. Scurt: Se- 
perde ce e mai caracteristic în clasa 
elementară, — profunditatea de senti
ment seu disposițiunea cea bună a ei.

Aceste părți luminose în chiă- 
marea nostră cea grea de învățători 
nu trebue să le întunecăm cu inten- 
țiune. Noi trebue să avem răbdare 
și încă multă, forte multă răbdare. 
Decă nu voim acesta seu nu putem, 
atunci: — Domne mântuesce pe șco
larii micuți de acest rău, er nouă 
dă-ne altă clasă!

Decă fie-care învățător conscient 
voiesce a se deprinde cu răbdarea, 
atunci, după cum e vorba, trebue se- 
mai închidă și câte-un ochiți seu să 
se mai uite și printre degete la unele 
mici greșeli. Căci decă ai sta să pe
depsesc! pe școlari pentru ori-ce 
mică necuviință, nerânduelă, jucăria 
și altele asemenea, ar trebui să stai 
numai de pedepse și tot n’ai ajunge 
la nici un capăt. Cum ar și pute să 
fie altfel! Școlarii, cu deosebire cei. 
mici din clasele începătore, îșl uită 
forte ușor, că se află în școlă. Er a 
trăi și a lucra în școlă câte, două 
bre una după alta sub o anumită și 
strictă regulă este pentru ei o sări
tură prea mare dela vieța lor sglo- 
bie de acasă, unde alergau, săr.iau, 
strigau, cum le plăcea, ca și nisce 
„păsărele în liber11, seu ca nisce 
„mâneți prin stepe11. Și acum să-i su
pui de-odată la o reglementare așa 
de strictă în școlă, nu e nici o mi
rare, decă într’un moment dat îșl 
uită de sine și se abat dela regula
mentul școlar.

De aceea, iubite prietine, pedep- 
sesce cât se pote mai puțin. Când, 
vecțl însă, că e de lipsă pedepsa, atunci 
nu mai sta mult la îndoâlă, ci prinde 
nuiaua și o aplică.

Ca de încheiere îți mai amin
tesc încă un lucru. Să nu uiți nici
odată, ca pârele, arătările, ori de
nunțările, ce ți-se fac reciproc din 
partea școlarilor, să nu le ia-i tot- 
deuna de bani buni. Se pare, că șco
larii au o deosebită pasiune pentru 
astfel de „acusărl11 împotriva altor 
colegi de ai lor și în același timp 
ea se pote preface forte ușor într’o 
maniă. Pe astfel de pârâtori trebue 
a-i înțelege bine împreună cu moti
vele lor și numai cu privirea, fără.
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a-i mai întreba, că ce vrbu. Acesta 
erășî nu este un lucru tocmai ușor. 
E greu se afli adevărata cale de 
mijloc, ca altfel se nu arunci cum
va afara băifa cu copil cu tot. A 
interzice ori-ce anunțări său denun
țări despre fapte nelegale ar fi tot 
așa de păgubitor, ca și a-i asculta 
și o primi tote ce le spune el.

în tot cașul rămâne pentru edu
cator în general și pentru al micu
ților în deosebi una dintre cele mai 
grele probleme, anume aceea de a 
a împreuna seriositatea și iubirea 
într’un acord plăcut și folositor și 
a întemeia întrega activitate pe 
iubire seriâsă și seriositatea pe iu
bire. In privința acăsta nu se află o 
normă hotărîtă. Măcar de ne-am 
serba fiă-care jubileul de cinci-4eci 
de ani ca învățători elementari și 
totuși n’am pute ajunge la o sigu
ranță hotărîtă. De aceea noi trebue se 
inve'țâm, cler se invețăm mereu până la 
— morment.

I. Dariu.

Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din BSrașov,

?se pot procura urmâtârele cărți:

Scrieri literara pentru popor.

Poveștile Peleșului, 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. Acăsta e una din cele maipre- 
țiose eolecțiunl de povești, ce le avem în li
teratura nostră și n’ar trebui se lipsâscă din 
nici o bibliotecă română, cu atât mai pu
țin din bibliotecile poporale, fiind în felul 
său o scriere de model. E o carte mare 
de 400 pag. Prețul 1 fl. 70 cr. (cu 
1 fl. 80.)

U carte valorbsă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „ Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne“. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de apropo 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu“, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

POVEȚE.

Petele unsurose din podini se 
pot curăți bine și cu efect, dăcă lo
cul pătat se spală cu apă fierbinte, 
în care s’a topit sodă. După acăsta 
se frăcă cu săpun de rufe și în fine 
cu o periă aspră se frăcă bine locul 
unsuros. Repețându-se acăsta de câte
va ori, pata dispare.

Pomii cari rodesc mai mult timp.

Dintre toți pomii roditori, părul ro- 
-desce timp mai îndelungat și nu e nici o 
raritate ca la o vechime de 300 ani să dea 
încă rode din belșug. Perii au viață mai 
lungă ca merii, cari dau rode numai 
160 — 150 ani. Nucul muscat (nucșorul) clecă 

■e îngrijit dă fructe cam 60 de ani, în care 
timp se culege de trei-orl pe an. In rod
nica vale Baiadar din Crimeea se află un 
nuc, care se dice că e de 100 L ani, și dă 
anual 80.000—100.000 nuci. Portocalii sunt 
50—80 ani forte rodnici. Smochinii de ase
menea dau fructe mult timp: sunt smo
chini în Lambeth-Palace, reședința archie- 
piscopilor de Cantorbery în Londra și în 
grădina Deavery în Manchester, cari au 
fost plantați în 1410 și dau încă rode.

*

Omul și schimbarea timpului.

Un profesor din CoUorado afăout un 
■studiu asupra schimbării timpului ce o are 
asupra copiilor de scolă, și asupra amplo- 
iaților din afaceri mai mari. Profesorul cjice, 
că erna, când timpul este friguros, uscat și 
senin, atunci oopiil în școlă se portă mai 
bine. Din contră să portă mai rău, când 
timpul este noros și ploios.

Copiii sunt cu mult mai simțitori la 
schimbarea timpului, decât fetițele. El a 
mai constatat, că cei mai mulțl arestanțl 
au săvârșit faptele lor îu cJUele frumose de 
primăvară și tbmnă. In afaceri mari și la 
bănci, cele mai multe greșeli în socoteli se 
întâmplă în orl-care anutimp, când afară 
vremea e frumbsă.

Numai una n’a spus’o profesorul; când 
•se întâmplă defraudările ?

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

Idilele lui Alesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Vallace. Tomul I con
ține 532 pag. și costă numai 75 cr., ertom II 
are 508 pag. și costă 70 cr. întregul 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 înlooui romanele 
seci și de sensațiă

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

Vieță după mârte, său nemurirea 
sufletului, dedusă din misteriul ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treeătore, 
de 1. P. Edițiunea a 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 George 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 mulțl autori, de cunos
cutul nostru scriitor Ioan Pop Reteganul. 
Prețul 55 cr. (cu posta 58 cr).

Merinde dela școlă, său învățături 
pentru popor, de Dr. Georgia Popa. Este o 
carte mare și forte ieftină în asămănare cu 
mărimea ei, der și mai ieftină în asă- 
menare cu învățăturile mari și multe, ce 
se cuprind în ea. Prețul 60 cr. (trimis prin 
postă 70 cr.)

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

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui D. Cupu, Seliște. Nu-i mai bine ore să 

trimiți 55 cr. și să primescl cartea francat, decât 
să-ți mârgă cu rambursă și se plătescl 80 cr.? 
Decă-i vorba le asigurare, trimite 65 cr. și o vei 
primi recomandată.

D-lui „Scipione11, Munții apuseni. A fost des
tul de obiectiv scrisă, pentru ce nu seri și d-ta 
așa ? De vrei polemică, atunci trebue altfel să seri 
și nu pseudonim, ci pe față.

Mai multora. Lipsa de spațiu ne silesce să 
întârdiăm cu publicarea mai multor raporturi și 
corespondențe. D-nii autori însă sunt rugați să 
aibă paciință.

Bursa de Bucuresci
din 20 Iunie n. 1900.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad.
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... !'7o Ajr.-Oct. 93—
„ „ Impr. 1892 . . . 5„ Ian.-Iul. 94.'/,
„ „ din 1893 . . . 5„ b b 94.'/2
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Apr.-Oct. —
„ „ Impr. de 32 '/, mii. 4» Ian.-lulie 79 ’/4
„ „ Impr. de 50 mii. . 71 77 8O.'/?
„ „ Impr. de 274 m. 1890 4 » 77 77 81 »/,
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4 „ 77 77 81-’/2
„ „ Im. de 120 mil. 1-.94 77 77 81 •/,
„ „ Impr de 90 mii. 1896 »» 77 80 V,

Oblig, de Stat (Conv ru>ale) 6 » Mal-Nov. 80.'/2
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei Bucuresci 18-83 5°/o Iaii.-Inl. —.—
„ „ „ din 18S4 6 „ Mai-Nov. —.—
„ „ „ din 1888 &„ iun.-Dec. —.—
„ „ „ din 1890 5 „ Mai-Ncv. -- .—

Scrisuri fonciare rurale . . . fi ,, ian.-iuli. 94. %
Scris, fonciare rurale din 1890 L 77 >7 79—

„ „ urbane Bucuresci &n 77 77 8” 3lt
n h 77 Iași . 5n 77 11 79.'/a

Oblig. Soc. de basalt artificial 6 n 71 77 —. —
V. N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 '50 v. —.—
Banca Națion. uit. div. 86.— bOO într. v. 2530
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 3 2 —
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 280 —
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 44b—
Soc. bazalt artif. i>lt. div. lei 30 250 451—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 32—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —.—
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 lei 100 —
Soc. rom de petrol 1 em. u. d. 0 200 « 71 —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 71 77 —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 77 11 —.—
Soc’at. p. constr. de Tramays 200 77 17 —.—
20 franci aur............................... — 77 77 —.—
Fabricile Unite de gazose. . . 12 W 77

Prognosa timpului.
(Duvă călizi-cLar-uil căpit. SpăxiosvL.) 

Săptămâna din 24—30 Iunie: schim- 
băcios 25; ploios 26, 27 și erăși schimbă- 
cios 28.

Săptămâna din 1—7 Iulie: ploios în 
3 și 4.

S e o in j> t i« a- i:
Banca na;, a Rom. 8% Paris .... B°/o
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . 57,
C isa de depuneri 12 „ Berlin .... 57,
Londra .... »'/, Belgia .... 47o
Viena.................... 4’/, Elveția .... 57e

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 20 Iunie 1900

Calendar vil septemânei.
IUNIE. are 30 dile. CIREȘAR.

pilele

Dum. 
Luni
Marti 
Mere. 
Joi.
Viner 
Sâm.

Călend. Iul. v.

11
12
13
14
15
16
17

S. ap. Vartolom. 
C.p. Onofr.șiPet. 
Mart. Acuilina 
Prof. Elis eu
Sf. Prof. Amos 
S. Tihoniu
S. m. Manuele

Călend. Greg.

24 f loan botez-
25 Prosper.
26 Ieremia
27 Ladislau
28 Leo papa
29 Petru și Pav
30 Pom .S. Pav.

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

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

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

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

Chiuituri de cari strigă feciorii 
în joc, de I. Pop Reteganul. Prețul 40 or. 
(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. Punt 
vre-o 60 de poesii glumețe. Prețul 40 or. 
(ou posta 45 cr.)

Din 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.).

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

„Preotul din Noieni*, narațiune 
istorică din vecul nos ru, scrisă de Arghi- 
robarbu. Acostă interesantă narațiune pri- 
vesoe evenimente din 1848-49. Prețul 10 
cr. (plus 2 cr. porto.)

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

Cursul Ba bursa din 'Wîena.
Din 22 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4n/0...................... 115.40
Renta de corone ung. 4°/0- • • • 91.40
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% • 120.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4'/2°/0 99.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91.15 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................U8.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.— 
Renta de argint austr...........................97.90
Renta de hârtie austr...........................97.55
Renta de aur austr..............................115.40
LosurI din 1860.................................  134.-—■
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.48
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 717.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 693.75
Napoleondori.................................... 163.15
Mărci imperiale........................  . 128.65
London vista.................................... 242.25
Paris vista........................................... 96.50
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.95
Note italiene.......................................90.70

Cursul losurilor private
din 20 Iunie 1900. -

Basilica . . . . 
Credio . . . . 
Clary 40 ti. m.
Navig. pe Dunăre. 
Insbruck . . ,
Krakau
Laibach.
Buda .
Pa’fiy .
Crucea roșie austriacă

D

77

n

Rudolf
Salm .
Salzburg.....................................
St. Genois ..........................
Stanislau..............................
Trientine 100 m. c. .

40/ 50
a /0 ........................................

Waldstein...............................
„ de 10 franci . . .

Banca h. ung. 4% . . . .

cuinp. vinde

12.— ■ 14—
396.— 398—
129.75 130.75
129.75 130.75
64.50 66 50
69.50 71.50
48. - 51—

131 — 135—
132.50 13350
4125 42.25
20 — 21.--
—.— —.—
63 50 65.50

175.25 177.25
60 50 61.50

183— 185 —
—.— —.—
— —■—
—.— —.—
—.— —
—.— —.—
—.— —.—

Semin 1 e
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela pană la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.85 8.05
Grâu dela Tisa 80 7.90 •8—
Grâu de Pesta 80 7.70 7.90
Grâu de Alba regală . . 80 7.70 7.85
Grâu de Bâcska .... 80 —.— —.—
Grâu unguresc de nord . 90 — —.—
Grâu românesc .... 80 — •— —.--

Cu aii-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori noue per 
Hect. 100 chilograme

dela pănă la
Săcara. . . :o— 72 6.65 6.r0
Orz .... nutreț. . 60- 62 6.45 6.60
Orz .... de rachiu 62- 64 5.90 6.10
Orz .... de bere . 84— 66 5.60 5.80
Ovăs . . . 55—60 5.- 5.30
Cucuruz . . bănățân . 75 —
Cucuruz . .
Cucuruz . .

alt soiu .
71 77

73 ■' ■

Hirișcă . . 5— 5.30

Producte div. Soiu 1 G u râul

dela pană
Săm. de trifoii Luțernă ungur. 0)

n „ transilvană —.— —.—
„ bănățenă ni77
„ roșia Im —.— —•—

Ulei de rapiță rafinat duplu 0r4 — —.—
Ulei de in . . irld —.— —.—
Unsore de porc dela Pesta a a 0 55.50 56.--

77 77 dela țerâ . • . (D — —
Slănină . . . sventată . •d 46— 16.50
Prune .... din Bosnia • • 0 13.25 13.75

17
Lictar .... Slavon și Serbia

0 H ’ 1875 19—
din Serbia în s. — —.—

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

11 din Ungaria . . g —.— —.—
Miere .... ungurescl. 0• •

serbescl . • Pi —.— —t—

Ceră .... brut . .
Spirt .... Drojdiuțe de s.

Târgul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 19 

Iunie n. de 44,123 capete, la 20 Iunie n. au 
intrat—.— capete și au eșit 310 capete, 
rămânând la 21 Iunie n. un număr de 
43,813 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 90—92 fii. marfă ungur âscă 
tînără grea dela 95 — 97 fii. de mijloc 
dela 95 — 96 fii. ușoră dela 94 — 96 
fii. — Secbescă: grea 96—98 fii., de 
mijloc 94—96 fii., de mijloc 93—94 fii,, 
ușoră: 91—93 fii. kilogram.

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

Dl IuIlus Orendi 
advocat 

și-a transpus cancelaria advocațială în
Brasov, Strada Porții Nr. 26»
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« lin© ie mails© fi. 2.40 cr. 1

și mai scumpe! — 4 metri. — Trimise libere de porto și de vamă! 
Mostre se trimit imediat, asenienna și de „mătăsuri Henneberg“ negre, 
albe și colorate, dela 45 cr. până la 14 fi. 65 cr. metru.

G. HENNE3ERG fabricait ie mătăsuri (litaiii al curți c. r.) ZURICH.

• '3, °$

Cursul păețes Brașov.

Din 23 luni© 1900.
Bancnota rom. Oump. 19.04 
Argint român. Cump. 18.90 
Napoleond’on. Cump. 19.20 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.7e 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

19.08
18.96
19.30
11.40

Vend. —
Vend. 101.-

Nr. 9263-1900.

PUBLICAȚIUO.
Subscrisul magistrat orășenesc 

este împuternicit din partea repre- 
sentanței orășSnead, a angaja pe 
timpul, cât D-l inginer asistent oră
șenesc Iosif Necolni, conduce zidirea 
casarmei orășenesc! de infantariă, res
pective până la o eventuală reorga- 
nisare a oficiului orășenesc de zidire, 
o putere technică de lucru.

Reflectanții la acest post, sunt 
invitați, de a-șl așterne cererile cel 
mult pană în 4 Iulie a. c. 13 ore, la 
subscrisul magistrat orășenesc.

Cererile au se fie provedute cu 
următdrele documente: document 
despre pregătirea technică, despre 
moralitate, precum și ce pretențiunl 
lunare cere pretențele ca salar.

Brașov, în 18 Iunie 1900.
993,2—2. Magistratul orășenesc.

Nr. 46-1900.
Of. parochial.

Publicare de licitațiune.
Cu încuviințarea Venerabilului 

Consistoriu archidiecesau gr.-orient. 
Transilvan din 18 Martie 1900, nr. 
2649 Ep. comuna bisericdseă gr.-or. 
Deeș (Dees) dă în întreprindere 
zidirea bisericei sale noue pe calea 
licitațiunei publice minuende, care se 
va ține Dumineca în 8 Iulie a. c. st. 
n. la orele 10 a. m. în șcbla gr. or. 
din Deeș (De6s Alsb-Kodor-utcza 
14. szâm.)

Prețul strigărei este 14,428 co- 
rbne 80 fii. (7,214 fi. 40 cr.), în ca
re nu se cuprinde valbrea și cărău
șia soclilor, a cărămizii, petrii și a 
năsipului, pe cari le dau parochienii 
în natură, precum nici valorea celor 
trei cruci de pe biserică.

Ofertele să se înainue și dea 
subscrisului pănă lă ora de licitațiu
ne în scris, și oferenții și licitanții 
sunt îndatorați să depună înainte de 
licitațiune un vadiu de 5°/0 dela su
ma de strigare, care pote consta din 
bani gata, său din libele de depu
neri 8unătăre pe numele lor și estra- 
date de băncile din. patriă.

Planul, preliminariul de spese, 
observările și condițiunile de licitare 
se pot vede la oficiul parochial 
gr. or. din Deeș (Dees), seu la epi- 
tropul Ioan Botha junior, pănă la 
începerea licitațiunei.

Din autorisarea comitetului parochi
al gr. oriental.

Deeș (Deăs), 4(17) Iunie, 1900 
Teodor Hermann, Alexandru Roman, 
protopresb. președinte. notariu.

XX AX XX ț-

Se publică Concurs pentru 
văpsirea interiorului Biseri
cei Sf. Nicolae din Seheiu.

Doritorii au să-și presente Ofer
tele lor făcute în scris pănă Duminecă 
în 17(30) Iunie a. c. epitropului Sterie 
Șfinghe (piața Prundului Nr. 18), dela 
care își pot. lua informații detailate 
asupra coudițiunilor. Comitetul îșî 
reservă dreptul, se alăgă dintre con- 
curențî pe care va vrea.

Brașov, 19 (22) Iunie 1900. 
995(2—3). Comitetul parochial.

Se caută, un Silvicultor, 
posedând cunoscințe speciale, diplo
ma unei școle de silvicultură a sta
tului austro-ungar, precum și o prac
tică îndelungată în profesiunea sil- 
viculturei dela stat seu comună.

A ae adresa în BucurescI, Calea- 
Victorsei Mr. 167, la Exelența Sa G- 
Gr. Cantacuzeno. 3-10,988.

Publicațiune de licitațiune.
Biserica română gr.-or. cu hra

mul Sft. Nicolae din Brașov-Scheifl 
și biserica cu hramul Sft. Adormiri 
din Brașov-Cetate, vend pe cale de li
citație, prin oferte verbale și în scris, 
următărele parcele, locuri de clădire, 
cari constitue proprietatea lor și se 
află. în Brașov-Blumena între stra
dele Nouă a iavorului (prin care mor 
ge Tramwaiul) și calea fabricei, și 
anume:

1) Parcela cu nr. XII în esten- 
siune de 889 m2 cu fi. 1'50, ca preț 
de strigare.

2) Parcela cu nr. XTII în esten- 
siune de 1180 m2 cu fi. 2.— ca preț 
de strigare.

Licitația pentru vinderea celor 
două parcele se va țină în 9 Iulie 
st. n. la 9 ore înainte de amecțî în can
celaria Eforiei, școlelor centrale ro
mâne gr. or. din loc, unde și până 
atunci se pbte vedă planul și con
dițiunile de licitațiune.

Până în 8 Iulie st. n. se pot 
face și înainta Eforiei școlare oferte 
în scris provăcjute cu 10°/0 din pre
țul oferit ca vadiu, și declarațiunea 
că cunosce și se supune condițiuni- 
lor de licitațiune.

La dorința cumpărătorului ju
mătate din prețul de cumpărare i-se 
pbte lăsa ca împrumut Intabulat pe 
parcela cumpărată cu 6°/0 interese 
anual.

Brașov, în 6(19) Iunie 1900
Eforia școlelor centrale româre 

991,2-3 ort. resăriiene Brașov.

ANUNCIURI 
și reclame) 

sistnif a s® adresa subscrisei 
aKăsiitiirsis'tira.iipjniî. in easB? jm» 
bSâsjâs’EE unui anusncm mas 
de odată se face 
ssar-e cresc© cu cât publicarea 
ae face snrassâ de mdte-wi.

Aâmimstr. «Gazetei Transă
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Schimbare de lecal.
Subscrisul am onăre a aduce la cunoscința On. 

mușrerii, că cu începerea dela I Iulie n. a. c. îmi wnifi 
strămutai renumita mea 

brutăriă de pâne și franselăriă 
din localul de până acuma Strada măcelarilor nr. 7, 
(Curtea poliției , în brutăria mea proprie, arangiată 
dură sistemul cel mai nou, sirs Strada fMeii nr. 3 
(colțul vis ă-vis de Schwarzburg) și tot odată pentru 
comoditatea mușteriilor voiu deschide G fiisaSă în 
casa lui Kleverkaus Strada Hirscher nr. 6 (din jos de 
succesorii lui Miiiler.)

In firma speranță, că onor, mușterii mă vor ono
ra cu încrederea, ce mi au arătat pâuă acuma și în 
localurile cele nouă, asigur, că mă voiîi sili, ca și mai 
depaite ae corespund cerințelor D lor, cu un serviciu 
forte culant și marfă bună și fină.

Or totă stima
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Femeile din. Viena, ra“țuam, framseța lor 
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect

OHgmal Pasta Pompadour
inventată de fericit med. Dr. A. RIX.

Cine se folosesce de acest mijloc, capătă o colore sănătosă 
a feței, teint frumos fără încrețituri pănă la bătrânețe, depăr- 
teză pistruie, pete de ficat, bubat. coși, roșeță și tbte necu
rățeniile pielei, despre ce se garanteză, s6u se dă bani îndărăt,

a aplicat acesta pomadă, de persone 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 acesta sute 
și mii de mijloce pentru frumsețe seu inventat și erășl au dispărut. Prețul unui, 
borcănel pe 6 luni 1 fl. 50 Ct. Sul de probă bucata 50 cr.

Ș onfoln Pnmn'dnut* dă pielei o albă ă ca laptele, care remâne și după ce se 
ifidpitOU ruill|jcwum spală fața. Uu flacon original 1 fi. 50 cr.

Pompadour săpun 30 cr. Pomjiatlou:' pudră roșa creme albă i fl. 25 cr.
A se adresa cu confiență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton 
Rix & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
T0R0K Kdnigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR ROTH Farmacia . la urs“ 
lângă teatru, la TEUTSCH & TARTLER. — Paohetele sunt plombate. 9—9,889.

Afacere cu câștig
este fabrieațăa de lichior. — Ori cine pfite fabrica 

lichioruri și rachiuri fine, 
întrebuințând specialitățile «fie esențe ale mele, care au fost-ade- 
se-orl premiate, ca forte bune și nevătămătore. Nu sunt de lipsă cunoscințe 
speciale, nici ostetielă seu perdere de vreme.

Pentru a instala o astfel de fabrică, uu se recere un capital mare și 
nici localități mari.

DSg- Se pot căpăta prospecte și înformațiuni dela 
ZSxxxsbXxnjxel -^IToxxxa, 

fabrică de specia 111ăți d e esențe și 
etablisment pentru aranjarea completă de fabrici de lichiorurî. 

VL.;r?as II/2 Franzensbrttckenstrasse 3. 997.1-5 fl

I festa SESOKUL ie Primăvară, și Vară
| 19 0 0 925.27-40

| STOFE veHtabiBe sie Br’Osi»
Un coupon de metri 3.10 Iun- f fi- 2.75, 3.70, 4.80 din stofă bună

- gime pentru un costum com- j *}■ 6-9°
I plet roc, pantaloni și gîletcă ) J ’
I costă nurnas [ f]> 10'

mai bună 
linn 
mai fină 
forte fină

»-* 
g»

p

Lo-Un coupon pentru costum de salon ffl. 1W. cum și s^cfe (le pardiseuri, 
den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita si cunoscută ea solidă si reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
—aia Mostre gratis și franco. 'W Liferație conform mostri se garanteză. essi —

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

Tipografia A. Mureșianu. Brașov.
«9


