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Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Iulie st v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
învităni pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corbne; pe șâse luni 12corone; 
pe trei luni 6 corone; pe o lună 2 
corone.

Pentru România și străinătate: 
pe un an 40 franci, pe șăse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonamente numai la numeral poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 4 corone; pe șâseluni2 corăne.

Fentru România: pe un an 8 
franci, pe șâse luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministra țiunea.

Prin muncă la isbendă.
Dâcă de un șir de ani încoce 

ni-am însușit obiceiul de a jertfi co- 
lone întregi din fiiarul nostru pen
tru a publica raporturi despre de
cursul esamenelor dela șcâlele nâs 
tre poporale confesionale, am făcut’o 
și o facem acesta din motivul, că 
aceste raporturi formeză o oglindă, 
în care se arată puterea de viâță a 
poporului român din aceste plaiuri 
ale Carpaților și viitorul, ce-1 așteptă 
și pe care e în stare se și-l creeze 
însuși prin agerimea minții și stă
ruința în muncă, cu care Dumnefieu 
a dăruit pe Român.

Ciue a cetit raporturile publi
cate de noi de câte-va septemâni 

încâce a trebuit de multe-cri se se 
oprâscă și cu inima plină de mân- 
găere se-și fiică: decă pe lângă 
atâtea neajunsuri, atâtea pedeci, vol
nicii și calamități nesfîrșite Românii 
aceștia necăjiți au fost în stare se 
ajungă în câte-va decenii la punctul, 
la care se văd afiî, unde ar ajunge 
ore. decă ar ave și ei fericirea de-a 
se bucura de drepturi și libertăți 
egale și de aceleași favoruri ca ce
tățenii maghiari ai acestei țeri?

Bătrânii noștri asemănând sta
rea învățământului nostru de afii cu 
aceea ce-au vefiut’o în tinerețele lor, 
pot să fiă martori vii, că totuși po
porul nostru prin stăruința sa de 
fier, prin jertfele sale în muncă și 
bani, prin cumpătarea sa, care pănă 
acum l’a ferit de lăcomiă și de dă
răpănai’© morală, a făcut mari pro
grese pe terenul învățământului în 
ciuda tuturor neajunsurilor și perse- 
cuțiunilor.

Și tocmai acâstă împrejurare 
face, ca să fim mândri și să ne bu
curăm din tâtă inima de resultatele 
bune, ce se constată la partea cea 
mai mare a școlelor nos!re cu oca- 
siunea esamenelor.

Cel mai îmbucurător’ lucru dintre 
tâte însă este și rămâne, că poporul 
îusu-și prin număroși representanțl 
ai săi, fruntași de pe la sate, cari 
stau în continuă și nemijlocită atin
gere cu el, muncesc cu el împreună, 
se bucură și se întristeză împreună 
cu el, — a început să se intereseze 
tot mai mult și mai viu de progre
sul tineretului nostru în școle.

Ba putem fiice, că se observă 
chiar, că ne întorcem spre un timp, 
când țăranul nostru începe să cu- 
noscă, ca nu aceea este cea mai 
mare fericire pentru el, ca se crescă 
din fiii săi „ domni", — cari apoi se 
se perdă în mare parte pentru munca 
continuativă menită a ridica talpa 
țării la o stare mai bună tot mai 
bună economică și culturală, și să 
se alăture la domnii streini, înstrăi- 
nându-se astfel tot mai mult de

tulpina, din care au eșit — ci nu
mai atunci îșl va asigura un vii
tor mai fericit, decă va nisui, ca 
crescerea și învățătura fiilor săi să 
fiă mai apropiată de trebuințele sale 
și ei să fiă puși în stare a-și câștiga 
pânea de tote fiilele și a-șl asigura 
esistența așa, ca ea să nu atârne 
dela bunul plac al domnilor, cari se 
gândesc mai întâifi de tote numai 
la interesele lor egoistice, cari, cum 
stau lucrurile aici la. noi, sunt chiar 
contrare intereselor de desvoltare și 
de vieță națională a poporului ro
mân.

Stările dela noi ori cât de rele 
și asupritore ar fi, este cu putință 
totuși, ca poporul nostru, să le în
frunte și se resbâscă prin tâte greu
tățile.

Dâcă își va aduna și-și va în
corda tote puterile; decă cu mic cu 
mare va lucra cu înțelegore și cu un 
plan sănătos pentru întărirea națio
nală, morală și materială a nămului: 
dăcă înainte de tote va ave în ve
dere, că numai în limba și în cul
tura nostră românescă se razirnă tot 
progresul ce-1 vom pută face și că 
iară de acestea nu pâte fi nici pro
gres, nici mulțumire, nici viitor, po
porul român, prin muncă și stator
nicia va trebui se învingă și s’ajungă 
la limanul dorit.

Procesul dela Deva.
Marți, în 26 Iunie, a decurs înaintea 

tribunalului din Deva Retractarea de apela- 
țiune în cunoscutul proces, ce li-s’a fost in
tentat tinerilor universitari: loan Scurtu, 
Greorge Nevacovicl și Coriolan Steer, din in
cidentul depunerii unei cununi pe mormân
tul eroului nostru Avram Ianou și în care 
a fost condamnat pe numiții tineri la câte 
6 eâptSmânl închisore și câte 75 fl. amen
dă. Studenții români cu aperătorii lor au 
făcut apelațiune în contra sentinței jude
cătoriei de cerc și ast-fel tribunalul din 
Deva, ca instanță superiors., a ținut Marți, 
conform nouei -proceduri, pertractarea de 
apelațiune.

La pertractare Românii au fost forte 

bine represents^!. — Din munți a sosit o 
deputațiă de 12 Moți, conduși de d-nii G, 
Țințarl contabil și Aurel Oprea student în 
drept. In acâstă deputațiă se afla și losif 
Ianou un nepot al eroului; apoi d-nii Traian 
și Teofil Gomboș, înrudiți cu Avram Ianou. 
Tinerimea universitară a fost asemenea re- 
presentată printr’o deputațiă dela Pesta și 
dela Clușifl, Dela Pesta au fost domnii 
Dr. Ioan Pop, Victor Bontescu, A. Cio
ban, și N. Boca. Dela Clușiil au luat parte 
d-nii mediciniștl Stoian, 0. David, și V. 
Ostate, Romul R. Rațiu stud. în drept 
și I. Codarcea, absolvent de fnrmaciă. Au 
mai luat parte numSrâse domne și domni 
din Deva și jur, er din provincia au sosit 
mulțl preoți și țărani. Sala de pertractare 
era îndesuită mai mult de public românesc ; 
cu tote acestea mulțl n’au putut întră.

După oonstituirea tribunalului cu pre
ședintele Dr. Papp Domokos și cu judii lo
sif Veres și Eugeniu Papp; acusator pn- 
blic-subprocurorul Dr. Ludovic Nagy, au 
luat loc acusații și lângă ei apărătorii d-nii 
advocațl Franciso Hossu-Longin, St. Pop și 
Dr. Aurel Vlad.Tălmaoifl de limbă română 
a fost d-1 August Nicoră.

Iată ce ne împărtășesce raportorul 
nostru special despre decursul pertractării:

După-ce judele referent a espus stă- 
rea procesului, care a fost apelat, s’au cetit 
în traducere ungurâscâ ouventările, rostite Ia 
Țebea de aousații Scurtu și Novacoviciu. 
Apărătorii cerură să se cetăscă vorbirile 
și românesce în original. Tribunalul a res
pins însă acâita drdptă cerere, ceea-oe a mâh
nit, mult pe Români.

întrebați flind, care este ocupațiunea 
lor, aousații au răspuns:

— Suntem studenți în drept, eliminați 
din grația ministrului de culte. — Se scie, 
adecă, că tînărul Novacoviol a fost elimi
nat dela tote șcdlele superiors din țâră, âr 
studenții Scurtu și Steer au fost eliminați 
dela universitatea din Olușiti.

S’a dat apoi cuvânt sub procurorului, 
care spre marea surprisă a celor de față 
a propus nimicirea sentinței judecătoriei din 
Baia-de Criș. Acea sentință, flise, nu are 
basă juridică, §-ul 174 a .cqd. pen. nu se 
pâte aplica în oașul de față, deorâ-ce prea
mărirea lui Ianou nu constitue delictul pr6- 
văfiut în acest paragraf.

FOILETONUL „GAZ, TRANAU

Copacul lui Drăgan.
O nâpte senină de Iunie. Satul 

dârme liniștit, mângâiat de rafiele 
lunei, și-un vânt căldicel se lasă ușor 
dinspre mâfiă-nopte. Căsuțele vă
ruite, așefiate la polele dealului, se 
pierd din ce în ce mai reslățite în 
întunerec. Pe la ferestrele mici nu 
se mai zăresce nici o lumină și satul 
întreg pare un mormânt, de-asupra 
căruia ca o cruce veghiază turnul 
bisericii. Cocoșii au început să se 
îngâne, câte-un câne somnoros se 
trefiesce lătrând, pe când în luncă 
greerii nu-și mai potolesc povestea 
jalnică și monotonă. Dinspre grindul 
morii pătrunde tainic murmurul unei 
vâlcele, pe când prin mijlocul uliței 
mari se plimba straja de nopte, le
neșe, ca o fantomă somnurosă.

La drepta în bătaia rafielor 
lunei, în dosul cimitirului săsesc, se 

întinde dealul ca un uriaș tolănit. 
E luminat ca fiiua și ici-colo răsare 
câte-o tufișoră, care ’șl schimbă for
ma în tot momentul, după gând.

Mai de mult, spun bătrânii, pe 
costa astăfii golă a. dealului era o 
pădure dâsă și vestită în mistreți, 
de s’adunau din șepte sate vânătorii 
cei mai iscusiți, când era vorba se 
se facă o raită prin pădurea Lem- 
peșului. Astăfii n’a mai rămas, decât 
un singur copac scorburos, ca amin
tire din vremurile de-altă-dată, a 
cărui umbră se prelungea în noptea 
asta frumosă pănă jos în mijlocul 
drumului.

’Mi e drag afar’ din cale copacul 
scorburos cu ramurile lui lungi și 
strâmbe, cari se lasă în câte-o parte 
pănă aprope de pământ. Când eram 
mic, de umblam tâtă fiiulica după 
cuiburi, de câte-ori nu m’am adă
postit de ploiă în căsuța lui scobită 
de vremuri, și câte rugăciuni de-ale 
mele n’a aufiit el, când răsuna câte 

o durduitură de nori; tremura că
măruța pe mine de frig și de spaimă 
și me alipiam ca de sânul mamii 
de păreții lui putrefiiți și-mi făceam 
jurământ în gând se nu mai plec 
nicl-odată de-acasă, pănă n’oi întreba 
pe mama de are să plouă seu ba 
în fiiua aceea. A doua fii însă îmi 
uitam și de jurământ și de sgribu- 
râlă, și când vedeam că-’ml vine 
bine, o ștergeam pe portița de din 
dos și o luam rasna pe deluri cu 
o bucată mare de pâne în sîn.

Moșul, Dumnefieu să-i ierte pă
catele, că multe a mai tras din pri
cina mea,., când vedea că se înse- 
râză și nu mă mai întorc, o lua 
după mine, betrân cum era, căci 
altfel nu mai avea traiu cu mama, 
care sărea cu gura la el de-’l băga 
în pământ.

„Stai, că mă duc, melință... mă 
duc",.. și de era ploiă venea moșul 
drept la copacul lui Drăgan, âr de 

era frumos, cotea spre cele trei is- 
vore dela capul dealului și me găsia.

Eu me cam învățasem reu, nu-i 
vorbă; nu mergeam acasă nici mort, 
pănă nu venea moșul după mine.

Când eram în scorbură trăgeam 
cu ochiul în vale și numai ce’-l ve
deam, că urcă dâlul, și când luneca 
câte-odată, rîdeam pe înfundate de 
me prăpădiam. II mai lăsam ce’l 
mai lăsam și când era mai aprope — 
sbughiu din scorbură drept spre el, 
ca o pasăre scăpată din colivia și 
când îi săream în gât ne rostogliam 
amândoi. Eu me ridicam repede si 
rîdeam de răsuna, âr moșul supărat 
pe jumătate, îmi fiicea: „nebunule, 
nebunul©"... și-și căuta pipa, care-i 
sărise din ciubuc. I-o găseam tot eu 
și când i-o dădeam, mă săruta moșul 
și nu mă mai lăsa de mână pănă 
acasă.

Mai târfiiu, după ce mă făcusem 
mai cuminte, me tot băteam cu gân
dul, când priveam spre copacul, care
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Sub-procurorul Nagy caută a motiva 
apoi acesta într’un limbagiu mai moderat 
și mai obiectiv, deolarând între altele, că 
Iancu aparține istoriei și modestia nu-1 lasă 
să judece asupra lui; nu vrea si5 faoă po- 
litioă în templul justiției. Iancue mort de 
mult. El într’adever a fost pătruns de un 
ideal pentru libertate și pentru dreptu
rile poporului seu. A fost și el uduI din vi
sătorii mari ai văcului trecut. Nu se pote 
acusa cineva pentru preamărirea lui Iancu, 
căci ar trebui sS dovedescă mai îutâiu, că 
el ar fi comis anume ceva în contra legi
lor țării, dăr atunci erau alte împrejurări, nu 
era statul maghiar de adl. Apoi prin mortea 
lui s’a și prescris orl-ce vinovăția. § ul 174 
presupune un culpabil în viață. Deși Iancu 
a fost „resvrătitor în contra ideii de stat 
maghiar“ și contrar al Maghiarilor, to
tuși nu se pot pedepsi pe basa codului 
penal cei ce l’aii preamărit.

De aceea procurorul din tote aceste 
cause cere nimicirea sentinței dela Baia-de- 
Criș, apoi propune, ca față de acusatul 
Steer, pe oare îl privesoe nevinovat, să se 
sisteze orl-ce urmărire judecătordscă, 6r 
față cu aousații Scurtu și NovacovicI să se 
procădă pe basa §-lui 172 cod. pen., fiind
că în vorbirile, ce le-au ținut la Țebea, au 
comis delictul de agitațiune contra națio
nalității maghiare. Se silesce a dovedi, că 
unele pasagii din acele vorbiri sunt ațîță- 
tore. Pentru acesta, adause procurorul, au 
fost pedepsiți în mod simțitor și de minis
trul Wlassics (!!).

Apărătorii acusaților au cerut în fața 
propunerilor procurorului, că la cas, când 
tribunalul nu le-ar primi, procesul să se 
pertraoțeze pe basa cea vechiă, 6r la cas, 
că le-ar primi, tribunalul să se declare de 
incompetent de-a judeca procesul, care nu 
se pdte pertraeta de un for de-a doua in
stanță.

După acăsta tribunalul se retrage și 
după o 6ră, reintrând în sală, anunță ur- 
mătdrea'deoisiune: lntrăga procedură a jude
cătoriei dela Baia de Criș, împreună cu sen
tința se nimiceace-, ăr în ce privesce noul pro
ces ridicat de procuror față cu acusații Scurtu 
și Novacovicî, tribunalul se declară incompe
tent și transpune tote actele la competentul for 
al judecătorului de instrucțiă din Deva pentru 
inițiarea procesului.

Apărătorii cer estradarea cununii con
fiscate. Președintele răspunde, că ea trebue 
să fiă alăturată la actele noului proces. (Rîsete).

Cu acăsta s’a terminat ședința. Cei 
trei tineri universitari, după înoheiere, au 
fost felicitați și îmbrățișați de publicul ro
mân cu căldură și ou simpatiă și conduși 
la casa ospitală a d-lui advocat Francisc 
Hossu-Longin, unde au fost primiți ou o 
ploiă de flori din partea damelor și ospă
tați frățesoe dimpreună cu deputății tine- 
rimei, a Moților etc.

*
Pertractarea acăsta de apelațiune a 

dovedit, că prigonirile șovinismului turbat 
n’au alte merite, decât ura în contra Ro

mânilor cu sentimente naționale și suntem 
convinși, că și din viitorele lor prcoese 
tot numai aoăsta va eși la ivălă.

Revista politică.
Do sigur, că între șoviniștii unguri 

locul cel mai de frunte îl ocupă mi
nistrul unguresc al școlelor, faimosul 
Wlassics, pe care Banffy l’a lăsat 
drept moștenire și guvernului Szell, 
care l’a primit cu brațele deschise, 
ca să ilustreze mereu și drastic po
litica adevărată, ce o urmăresce ca
binetul Szell cu privire la Români 
și la celelalte naționalități. Multe 
bravuri a făcut Wlassics, der par’că 
nici una n’a făcut’o așa cu cărne 
ca aceea, prin care a inaugurat acum 
din nou persecutarea tiuerimei 
române. Cetitorii fbiei nostre de Du
mineca încă au cunoscință despre 
eliminarea tînărului universitar ro
mân G-. Novacovicî dela tote aca
demiile și universitățile din țâră, cu 
adausul, că orl-ce diplomă, ce și-ar 
câștiga-o în străinătate, nu va fi re
cunoscută în Ungaria. Dâr n’a fost 
destul atât. Wlassics șî-a încoronat 
acâsta bravură încă cu alte eliminări, 
și după-ce a nimicit cariera și esis- 
tența în țâră a unui tînăr, acusat 
de „uneltire în contra statului11 și 
de „agitațiune de naționalitate11, s’a 
năpustit cu măniă înflăcărată și 
asupra altor patru tineri români dela 
universitatea din Clușiu, eliminându-i 
dela acea universitate și pe de-asupra 
mai condamnându-i și la pierderea 
semestrului ultim. Aceste jertfe ale 
nesăbuitului șovinism wlassician sunt 
tinerii: I. Scurtu, Coriolan Steer, I. 
Moga și Leonida Domide. Ce vă 
mai trebue acum? Unde vreți do
vedi mai simțite de „bunăvoință11 și 
„sinceritate" cu care se lăuda groful 
Tisza Pista la Oradea-mare, că le 
are guvernul față de naționalități? 
Cine va mai cuteza să fiică acum, 
că cei dela stăpânire nu ne au 
„dragi" și „scumpi" ca ochii din 
cap? Wlassics și-a luat pe suflet ni
micirea unor tineri, contra cărora nu 
dovedesce nimic, prin barbara lui 
sentință; și-a luat, căci, se vede, așa-i 
este sufletul. Der unde rămâne drep
tatea și adevărul în mod atât de 
crud pălmuite? Și unde e scris, ca 
tirana poruncă a unui ministru vâ
nător după popularitate, să fiă sfântă 
și neînlăturabilă?

*
înăuntru în țeră puține întâm

plări politice au fost săptămâna 
acâsta. De-odată cu vacanța dietei, 
a urmat așa numitul seson mort în 
politică. Cu tote acestea ici și colo 
ies pe față și afară de dietă animo- 
sitățile dintre partidele maghiare. La 

Rimaszombat a fost cțilele acestea o 
alegere de deputat, caracteristică în 
felul său. In cercul acesta candida
seră doi guvernamentali, der amân
doi s’au retras, așa că rămânând nu
mai candidatul partidei kossuthiste, 
acesta a și fost ales cu unanimitate. 
Interesant este, că unul din candi- 
dații guvernului șl-a motivat repă- 
șirea cu aceea, că partida kossuthistă 
a pactat cu Slovacii, pentru-ca să-și 
asigure reușita candidatului său. Fi- 
resce, motivarea acâsta e fbrte șu
bredă și credem, că ea s’a făcut nu
mai ca să se acopere slăbiciunea 
guvernului. O foiă ungurescă, ce stă 
aprope de guvern, se și întrâbă, că 
ce se întâmplă în țâră, ce fel de 
mâni lucreză pe după culise ce fiice 
guvernul la tote acestea, căci ori
cum s’ar judeca alegerea din Rima- 
szambat, ea trebue să producă cea 
mai penibilă impresiă asupra lui?

*
Din cele-ce s’au petrecut în strei 

llătate însemnăm, că în Italia s’a 
format un nou ministeriu, care s’a și 
presentat Miercuri pentru întâiașl 
dată la cameră și senat. Noul mi
nistru președinte Sarraco a apelat la 
tăte partidele se fiă muderate și să 
dea guvernului ajutor pentru a pute 
împlini problemele grele economice, 
financiare și de instrucțiune și a 
scâte țera din starea încurcată de afiî.

In Africa Slldicâ răsboiul din
tre Englesi și Buri nu vrâ să înce
teze. Soirile sosite în urmă arată, 
că Englesii prea s’au grăbit cu ves
tea despre înfrângerea totală a Bu
rilor. In timpul din urmă Burii au 
frecat urît pe Englesi în câte-va lo
curi, ba s’a întâmplat chiar, că un 
regiment engles să fiă prins de Buri, 
după-ce într’o luptă înverșunată au 
ucis și au rănit vr’o 200 de soldați 
din rândurile lui. Contrar soirilor 
din isvor engles, Burii nu se predau, 
ei apără cu îndărătniciăfiă-care palmă 
de loc și tot mai mult se întăresce 
credința, că ei nu vor înceta cu răs
boiul pănă când vor mai avâ un sin
gur luptaciu.

Căsetoria archiducelui moștenitor 
Francisc Ferdinand.

Deja de mult se vestise prin 
gazetele din monarchiă și străinătate, 
mai ales prin foile din Berlin, că 
presumptivul moștenitor de tron, ar- 
chiducele Francisc Ferdinand D'Este, 
va lua în căsătoriă pe contesa Sofia 
Chotek, fiica contelului Bohuslav Cho- 
tek, unul din membrii cei mai dis
tinși ai aristocrației boeme. Ani de 
fiile vestea aâsta a fost combătută 
ca ceva imposibil de realisat; săp
tămâna acesta însă de-odată s’a pu

blicat prin foile din Viena, că căsă
toria se va face și încă chiar la în
ceputul lunei Iulie. Majestatea Sa 
monarchul încă și-a dat învoirea, 
după-ce archiducele a declarat, că 
va întări prin jurământ, să respec- 
teze legea casei domnitâre, adecă va 
recunosce, că căsătoria lui cu con
tesa Chotek este numai morganatică, 
sâu de rang neegal.

Așa s’a și întâmplat. Alaltăerî 
Joi în 28 Iunie n., archiducele Fran
cisc Ferdinand a făcut jurământ so
lemn înaintea împăratului - rege, a 
membrilor casei de Habsburg și a 
miniștrilor austro-ungarl, că pe vii- 
torea soțiă Sofia Chotek n’o recu
nosce ca fiind de rang egal cu el. 
Cu alte cuvinte, archiducele ocupând 
odinioră tronul, soția lui nu va fi 
nici împerătâsa Austriei, nici regina 
Ungariei; pe copiii săi eșițl din acâstă 
căsătoria nu-i recunosce ca fiind de 
rang egal cu el, ei nu pot fi archi- 
duci în Austria, primul său născut 
nu va pută fi principe de corână 
austriac, nici principe regesc moște
nitor în Ungaria.

La actul solemn de Joi a par
ticipat, afară de Majestatea Sa și 
membrii casei domnitore, precum și 
miniștri din Austria și Ungaria, toți 
consilierii intimi și alțl dignitarl. 
Monarchul s’a presentat în uniformă 
de mareșal. Cu capul descoperit Ma
jestatea Sa a rostit următârea vor
bire cătră cei adunați :

„La serbarea de adl am chemat pe 
membri Casei mele, pe consilierii mai in
timi și pe miniștrii mei, deore-oe declara- 
țiunea, ce o va face adl înălțimea Sa ar- 
chidueele Franoiso Ferdinand, este de cea 
mai mare însemnătate pentru CasaîmpSră- 
t^scă și pentru monarchiă. Tot-d6una îu- 
demnat de dorința de a mă îngriji de bi
nele membrilor Casei domnitore și pentru 
ca să dau Alteței sale archiducelui Francisc 
Ferdinand o nouă dovadă de deosebită iu
bire, m’am învoit să potă păși la căsătoria 
cu domnișdra contesă Sofia Chotek. Con
tesa Sofia Chotek descinde, ce-i drept, din 
familiă nobilă, familia ei nu este ’nsă din
tre acelea cari, după obiceiul înrădăcinat 
al Casei mele, ar pute fi considerată de 
rang egal. Fiind-că numai femeile din fa
milii de rang egal pot fi cousiderate de 
egale în rang, urmăză, oă căsătoria ce in- 
tenționăză a o încheia Alteța Sa archidu
cele Franoisc Ferdinand, va fi a se considera 
de căsătoria morganatică; prin urmare copiii 
nășeați din darul lui Dumnecțeu din acăstă 
căsătoria, nu pot fi părtași la drepturile celor
lalți membri din Casa domnitore. Ca archi
ducele Francisc Ferdinand să garanteze 
acâsta pentru tot-deuna, va face adl jură- 
ment sărbătoresc, oă recundsce tăte acestea, 
că recunosce îndeosebi oaracterul morganatic 
al căsătoriei, ce o va încheia cu contesa 
Soba Chotek și recunosce tote urmările aces-

îmi amintea atâta fericire, de ce-’i 
fiice copacul lui Drăgan? L’am în
trebat pe moșu și rnoșu ml-a spus 
o istoriă frumosă, pe care vreu se 
vi-o spui și D-vostre:

De mult — sunt vre-o 200 de 
ani de-atunci — așa fiicea moșu, că-i 
spusese un strămoș al meu, care și 
el aufiise dela alți bătrâni — aprope 
de fântânița Florii era o casă de 
pâtră acoperită cu șindilă. Aici stă
tea Ileana cu părinții ei, o fată fru- 
mosă ca o fii de serbătâre. Era har
nică și muncitâre fata; de rămânea 
acasă, îșl făcea casa pahar numai 
cât ai bate ’n palme, er de era în 
câmp cânta și lucra de rămânea lu
mea cu gura căscată. Și ce frumos 
îi mai stătea, când apuca pe poteca 
din bătură cu sapa pe spinare des 
de dimineță. Șuvița aia de păr, ce-i 
cădea din când în când peste frunte, 
și ochii ei mari, negrii ca două bobe 
de mură și fața-i roșie ca bujoru, te 
făceau se-ți uiți de năcazuri. Când o 

vedeai, îți venea să te repefil la ea 
și s’o topesc! în sărutări.

D’apoi când eșea Dumineca la 
horă, îi apuca pe feciori alte-elea, și 
istâță cum era, rîdea cu toți și 
pe toți îi punea la gânduri.

Când era jocul în toiu, numai 
ce apărea și Drăgan ciobanul înalt 
și voinic, și Ileana cât ce-1 vedea, îșT 
lăsa ochii ’n jos; simțea, că totă 
lumea se uită la dânsa, și-i bătea 
inima și se înroșia totă ca focul. 
Drăgan, după ce dădea noroc cu 
teciorii, se trăgea încetișor spre 
Ileana:

„Bine te-am găsit Ueano!"
— „Bine-ai venit bădică!" După- 

ce se uitau lung unul la altul fiicea 
el âr:

„Ești sănătbsă?"
„Mulțămesc lui Dumnefieu" îi 

răspundea ea și văfiându-i buchetul 
de flori înfipt în șerpar:

„Cui ’i l’ai adus?"
„Ție".

„Dă mi-1!“
„Nu ți-1 dau" și se lua după el 

și nu-1 lăsa pănă nu-i dedea florile. 
Muierile o sorbeau cu ochii și-și șop 
teau una alteia: „Ce mai drăcoică 
de fată!"

Și-și petrecea pănă sera cu Dră
gan și era mândră ca nicl-odată 
când stătea alăturea de el.

Se ’nsăreză. Ileana vre să plece 
acasă și Drăgan o rogă să mai stea, 
și ea nu se învoesce odată cu capu. 
Merseră câțî-va pași dela joc și cum 
stau mână ’n mână gata de despăr
țire, el o întrâbă:

„Vii Ueano?"
„Nu sciu, ce să fac!"
„De nu vii, o să-ți pară rău.... 

am să fac una să se ducă vestea".
„Fii cuminte bădică!"
El îi răspunse cu glasul înecat:
„Ți-o spui, ca să nu fiicl, că nu 

ți-am spus’o"...........................................

Nopte. Cerul era senin, numai 

încolo spre apus stăteau câți-va nori 
înghesuițî. Din deal răsuna un cân
tec de fluer prelung și trăgănat, o 
doină, care-țl sfâșia inima

De ce o fi cântând Drăgan așa 
de jalnic astă-sâră?

Peste puțin cântecul încetă, căci 
Drăgan zări pe luncă o umbră și 
amețit de bucuriă o luă la vale, ca 
s’o întâmpine. La polele dealului se 
întâlniră. Era Ileana. S’ar fi putut 
să nu viă, când Drăgan îi spusese, 
că are se facă una ne mai pomenită? 
Acum mergeau spre copac prinși de 
mijloc, fericiți, și luna’i privea cu 
drag, ca o mamă bine-voitâre. O 
mișcare se făcu printre oițele lui 
Drăgan, când îi văfiură; par’ că-șl 
șopteau una alteia o taină dulce, 
ceva fermecător. Cei doi câni se gu
durau pe lângă ei și erau veseli ca 
nicl-odată.

Când era cam după miefiul 
nopții, norii cei înghesuițî dela apus 
se lățiră pe cer și un vânt rece în- 
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tui fapt-, recuDâsoe, că căsătoria, ce o va 
înoheia cu Sofia Chotek nu pote fi conside
rată de rang egal și că în urmare copiii năs- 
cuțl din acâstă căsătoria nu se pot bucura 
de drepturile copiilor de rang egal. Invit 
pe ministrul casei mele împărătesc! să ce 
tescă jurământul, ce-1 va depune Alteța Sa 
archiducele Francise Ferdinand1*.

După cuvântarea acesta minis
trul conte Gcluchmvski a cetit in
troducerea jurământului, care este 
aprâpe identică cu cele ce le-a c|is 
Majestatea Sa. Apoi archiducele Fran- 
cisc Ferdinand păși la mesciâra, pe 
care se afla o cruce, și punând u-șl 
degetele pe Evanghelia, recită jură
mântul. La mescioră stătea cardina
lul Gruscha. Archiducele a cetit adânc 
mișcat jurământul în următorul text:

„Eu, Francise Ferdinand, din îndura
rea lui Dumnedeu archiduce de Austria, 
jur pe Atotputernicul Dumnezeu, că recu
nosc în tote părțile lor legile Casei fami
liei dommtore și din incidentul căsătoriei 
mele cu contesa Sofia Chotek Ze recunoscein 
deosebi. Jur, că primesc și recunosc în totă 
privința și în totă clausula introducerea ju
rământului, ce s’a cetit înaintea mea; jur 
că consider căsătoria, ce o void încheia ou 
contesa Sofia Chotek, de căsttoriă morgana
tică; jur, că pe copiii, cari din darul lui 
Dumnezeu se vor nasoe din acâstă căsăto
ria, nu i recunosc ca fiind de rang egal și, în 
urma aeâsta, jur, că în virtutea sanoțiunei 
pragrmatioe, nu voiu considera pe acești copii 
ca îndreptățiți la moștenirea tronului atât în 
Austria, cât și în Ungaria*.

După aeâsta archiducele s’a ple
cat înaintea monarchului și se așeejă 
la una din mese, ca să iscălâscă do
cumentul, ce s’a făcut despre acest 
act. In acest document archiducele 
întăresce prin iscălirea numelui seu 
și prin pecetea ce a pus pe el, de- 
clarațiunile, ce le-a făcut prin jură
mânt privitor la căsătoria lui. Se 
obligă în el, că nu-șl va retrage de- 
clarațiunea, ce face, nici mi va în
cerca vr’odată s’o slăbescă, oii nimi- 
câscă prin ceva.

*
Cununia archiducelui Francise 

Ferdinand cu fericita contesă Chotek, 
se va face mâne în 1 Iulie în cas
telul din Reichstadt. Monarchul nu 
va participa la ea și vor fi de față 
numai rudele mai de-aprope ale mi
rilor.

Evenimentele din China.
Lucruri mari se petrec în China. 

Deși guvernul chines n’a declarat 
răsboiă în totă forma puterilor mari 
interesate, totuși în China bântue 
din greu un crâncen resboiu între 
rassa galbenă și rassa albă. Tote pu
terile mari din Europa, apoi Ame
rica și Japonia se pregătesc cu mare 

grabă a sta față cu marele pericul 
chines, căci acum nu numai Boxerii 
sunt, cari s’au resculat în potriva 
străinilor din imperiul chines, ci și 
armata regulată a Chinei s’a ridicat 
în contra Europenilor și a tot ce 
este strein.

După lupta dela Taku a urmat 
a mare luptă la Tien-Cin, în care mai 
ales trupele rusesc! au avut însem
nate pierderi. In Tien-Cin au fost 
pustiite tote stabilimentele streine 
și era pe aci ca orașul, locuit în 
mare parte de streini, se cadă jertfă 
a fanatismului chinesesc, decă nu 
alergau ajutore de trupe internațio
nale, ca se-1 despresure și se-1 li
bereze.

Mari îngrijiri și temeri au cu
prins tbtă lumea din Europa pentru 
starea în care se află streinii din 
Peking. Nici pănă ac}T nu se scie ni
mic positiv, ce s’a întâmplat cu am
basadorii puterilor în Peking, unde 
sunt ei, și decă mai trăesc? Comu
nicațiile în China sunt întrerupte și 
tdte scirile, ce sosesc despre starea 
lucrurilor, vin numai prin încunjur, 
una se contracjice pe alta, așa că 
adevărul nu se pote constata.

*
Cetitorii noștri sciu, că admi

ratul engles Seymour a fost plecat 
înainte cu vre-o două săptămâni din 
Taku spre Pehing, ca să apere am
basadele streine în contra furiei chi- 
nesescl. Armata lui consta din trupe 
internaționale: 900 Englesi, ceilalți 
Ruși, Frances!, Germani, Americani, 
Italieni, JaponesI și 30 aiistro-ungarl. 
La Tien-Cin admiratul comandant 
Seymour a dat de prima piedecă, 
căci vice-regele chines i-a refusat 
transportarea pe calea ferată, er și 
când i-a succes a se folosi de tren, 
n’a putut străbate, decât pănă la 
Langfang, unde părăsind trenul, a 
încercat să înainteze pedestru. Abia 
însă a plecat Seymour din Langfang 
și 2000 de Boxeri l’au atacat. Sey
mour a respins odată pe Boxeri, der 
acestora li-au venit în ajutor trupe 
Chinese, cari au împresurat pe Sey
mour, au tăiat sîrmele telegrafice și 
i-au pricinuit pierderi însemnate în 
dmeni.

Acum înse vine scirea, că Sey
mour și armata lui au scăpat de peire, 
prin ajutorele, ce i-au fost trimise 
sub conducerea unui comandant rus. 
Seymour s’a întors erășl la Tien-Cin, 
ducând cu el 62 morți și 317 răniți. 
Lui așa-der nu i-a succes să mergă 
la Peking, ca să apere pe ambasa
dori și pe streinii amenințați. Se cțice 
însă, că a plecat spre Peking o trupă 
internațională de 10,000 sub conduce
rea colonelului rus Stossel.

Acest succes al trupelor inter
naționale n’a speriat însă de loc pe 
Chinesl. Pretutindeni, unde numai 
pot, Chinesii alungă și maltrateză pe 
Europeni. După o telegramă din Shan
ghai Europenii se refugiază de acolo 
și graba cu care fug e atât de mare, 
încât vaporul, care a plecat spre 
Ning-Po, a fost silit să folosâscă o 
pumpă, ca se respingă pe refugiații, 
ce se îmbultjiau în masse mari pen
tru a imbarca.

*
Intr’aceea sosesce din Shanghai 

scirea despre un mare plan de lovi
tură de stat a principelui chines Tuan. 
Acest principe, care este tatăl moș
tenitorului de tron chines și care 
dimpreună cu împărătâsa văduvă 
este conducătorul partidei conserva
tive Mandsu, ar fi proclamat pe fiul 
seu de împărat al Chinei și ar fi 
strămutat scaunul tronului în noua 
capitală San-Si. Decă scirea aeâsta 
se va adeveri, evident, că Europa 
stă înaintea unei grele probleme.

*
Der ce fac puterile? Cum cugetă 

ele să stingă puternicul foc, ce arde 
în China?

O telegramă, ce o primesce „Beri. 
Tagblatt“ din Petersburg c|ice, că 
mobilișârea trupelor rusesci din provin
cia Amur este fapt îndeplinit. Mi
nistrul rusesc de resboiu Kuropatkin, 
prin ucazul dela 23 Iunie a dat or
din, se se mobiliseze contigentul 
armatei din Siberia și Amur: 44,000 
infanteria, 16,000 cavaleriă, 26,000 
artileriă, 1360 ofițeri și 220 tunuri. 
Afară de aceștia alțl 8000 soldați 
cavaleriă vor fi trimiși în China, și 
cari dimpreună cu cei 9000 de sol
dați ruși din Kvantung și teritorul 
Mandsu, fac 90,000 de omeni. Mobili- 
sarea aeâsta dă să se înțelâgă, că 
Rus-a vre se aibă rol conducător în China.

Pe lângă Rusia, lucrâză bărbă- 
tesce și Japonia, Guvernul japones a 
închiriat 35 vapăre pentru a trans
porta la China încă 20,000 de sol
dați. Japonia mai are ac|I între Taku 
și Tien-Cin 13,000 soldați.

Anglia a luat măsuri să aibă în 
China‘ 11,000, Germania încă mobili- 
sâză serios ; cam 10,000 se soco- 
tesce contingentul, ce-1 va trimite la 
China.

Cu forțele acestea armate, pote 
că Europa va pune capăt rescâlei și 
se va face stăpână pe Peking. Dâr 
marea întrebare este, cum se vor 
desîășura lucrurile în viitor și nu 
cumva afli mâne va întră spiritul 
neînțelegerii între puteri? Este inte
resant a-se sci în privința aeâsta, 
că scirile venite din isvor rusesc ac- 
centuâză mereu punctul de vedere 

amical al Rusiei față cu curtea din 
Peking. Rusia, die ele, nu e în con
tra guvernului Chinei, vrâ numai să-i 
ajute a sugruma rescola. Ba se afirmă 
chiar din parte rusâscă, că cei din 
Petersburg s’ar bucura, dâcă împă- 
rătăsa Chinei ar cere ajutor dela 
curtea din Petersburg. Acest mod 
de înțelegere a situațiunei nu se prea 
unesce cu părerea celorlalte puteri, 
și forte ușor s’ar putâ întâmpla, ca 
el se dea ansă la frecări aspre inter
naționale.

Din Bucovina.
Un nou diar român.J

Deși numai de scurt timp s’a 
încheiat faimosul pact al Românilor 
bucovineni cu guvernul țării, s’au 
audit deja mai multe plângeri și 
s’au dat pe față multe îngrijiri pen
tru urmările lui, care nu promit a fi 
nicidecum bune și salutare. Și nu
mai faptul, că în urma acelui pact, 
a încetat c|iarul naționalist român și 
că acum se înființâză un nou (jiar 
român guvernamental în Bucovina, 
dovedesce, că lucrurile nu merg 
cum trebue și că nemulțumirea în 
cercurile naționaliste cresce din di 
în d’-

Cât de mare indignare a pro
dus în aceste cercuri manevra lui 
Bourguignon cu înființarea noului 
diar român, care se stea la porunca 
sa, se pâte vedâ din următbrea co
municare ce o primim cu privire la 
acesta:

...Frații din țâra mândră a lui Ștefan 
cel Mare, sunt în mare turburare. La Cer
năuți apare mâne în 1 Iulie st. n. un cjiar 
nou, oare însâmnă un rușinos și regretabil 
pas înapoi în viața politică. Tristă situația 
e aceea, în oare oportuniștii cutâză a-se în
rola sub stâgul dușmanului desvoltării Ro
mânilor din Bucovina. Diarul mameluoilor 
va fi subvenționat de bar. Bourguignon și va 
purta numele „Timpul". Sufletul acestei 
miserii d’ar'st’ce sun^ ce’ doi frați Lupu: 
Matei și Florea. Cel dintâifi e un advocat 
bancrotat, care a vagabondat prin tâte ora
șele din Bucovina cu maghernița mofluză 
nenorocind o mulțime de cliențî. Adus de 
aceștia în strîmtdre,- i-ee năzări un isvor 
sclipitor de resurse — aoesta este fondul 
de reptile al lui Bourguignon, care-i puse 
pe lângă aeâsta și titlul de „Landesgerichts- 
rath*  în perspectivă. Al doilea este Florea, 
funcționar c. r., care pănă nu de mult lupta 
în rândul tinerilor radicali; ne este încă în 
memoriă campania condusă de el în Su- 
câva contra infectului călugăr Ciuntuleac. 
Acâstă schimbare la față însă nu este unica 
și pote niol ultima în viața sa. De-ocam- 
dată a aflat de bine a trece de dragul 
avansării în tabăra oportuniștilor din cea 
a Românilor credincioși causeî naționale.

Grasele subvenții, oe le acârdă baro-

cepu se sufle dinspre Olt, de te ’n- 
cingea ca un șârpe. Peste puțin se 
porni o plâiă repede, cerul se întă- 
rîtase și duruia de se cutremura pă
mântul. Dragau și cu Ileana se adă
postiră în scorbura copacului, și pe 
fruntea lor se juca fericirea ames
tecată cu grija. La lumina fulgeru
lui, ce scânteia din când in când, se 
priviau în ochi și Ileana, ne mai 
sciind ce face, își lăsă capul pe piep
tul lui, ca un puișor înspăimântat, 
ce se vîră în penele mamei sale.

„Mai bine nu veneam, Drăgane“, 
flise ea aprope plângând și el o 
mângâia pe față și-o săruta.

„Las’ c’o să trâcăfurtuna Ileano !ft
Cât or fi petrecut amândoi în 

scorbură, nu sciti; sciu atât, că a 
doua di bîjbăia satul, că Ileana Florii 
zace de bolă grea și că i-a venit 
boia așa pe nesciute.

La toți le părea rău de biata 
fată, căci toți o iubiau, ca pe-o soră. 

Nimeni nu putea se ’nțelâgă cum a 
cădut la pat așa de odată, numai 
Țica Stanii din deal dădea din cap 
și ’ngâna încet: „tinerețe... tinerețe'1. 
Peste două săptămâni patru feciori 
îmbrăcațl în haine de sărbătâre o 
duceau la gropă. Tot satul venise 
s’o petrâcă și plângeau toți dela mic 
la mare. Mama llenii par’ că-și pier
duse mintea; își smulgea părul din 
cap și se bocea, de ți-se frângea ini
ma. Popa și dascălii cântau mai jal
nic astădi și clopotele dela biserică 
se tânguiau ca nicl-odată.

In momentele de tăcere ale con
voiului se' audia fluerul lui Drăgan, 
care plângea cântând. Totă lumea 
își întorcea ochii spre deal și nu 
pricepea nimic și rămânea pe gân
duri.

Când a ajuns convoiul la „po
dul morților“ în fața îngropătârei, 
s’a oprit, ca să dea popa cu cădel
nița. Totă lumea rămase uimită ne 
mai augend fluerul din deal. Drăgan

se afundase în pădure și mergea lo- 
vindu-se de toți copacii.....................

A doua di se lăți vestea prin 
sat, că Drăgan, feciorul frumos și 
iubit de toți, nu mai e în tbte min
țile. Lumea dădea din cap și-și fă
cea cruce.

In scorbura copacului el atâr
nase o candelă și se închina totă 
diua, pe când — vitele — pășceau 
răslețite pe deal și prin pădure.

Vre-o săptămână se mai audi 
săra fluerul lui Drăgan. Când s’au 
dus vre-o câți-va feciori prieteni de 
ai lui, ca să-l mai mângăiă, au gă
sit candela sfărîmată și pe Drăgan 
nicăirl.

Plecase în lume.
Z. Bârsan.

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

tiochiei, în Țările Române". (1653—1658.)

(Urmare).

Tirgoviște. — Climă. — Obiceiuri.
în acest an, dela începutul lunei Ca

nonul II (Ianuarie), pănă la finea lunei 
Adar (Martie), cădii forte multă zăpadă,, 
acoperind pământul în continuu pănă la 
Pasc!. Așa viscole și ger, umeclălă și frig, 
n’am mai vădut nici odată pănă acum; 
chiar untul-de-lemn și vinul îngheța în vase. 
Luminările și ouăle se făceau ca pietrele 
cele mai tari și se stricau cu totul. Să fi 
văcjut cum atîrna de ac.operișele caselor 
jur-împrejur nisce bețe lungi de ghiață 
cristalisată ! Aeâsta se întâmpla atunci, când 
prin căldura dinăuntrul caselor, ninsorea se 
topia, și apoi fiă-care picătură ce cădea, 
prin acțiunea frigului, îngheța și se prefă
cea în bețe lungi de ghiață, lucru de mi
rare pentru omenii din țâra nostră.

Merită se fie observat, că cei mai 
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nul Bourguignon transfugilor dela „Timpul1*,  
nu-i vor scuti de disprețul general. Și spri
jinul ocult, pe care oâțl-va deputațl opor
tuniști îl vor da intreprinderei „lucrative1*,  
nu va ajunge pentru a-i -câștiga populari
tatea nemeritată.. Toți âmenii de bine se 
vor feri în mare oool în jurul infecțiunei, 
ce se năpustesce adl asupra Bucovinei. 
Ț)iaristica română îl va primi pe noul făt 
al lui Bourguignon după cuviință. Despre 
secretele conexiuni dintre redactorii viito
rului cj’ar „Timpul**  și baronul Bourguig
non, nu B’a sciut până de curând nimic. 
Astfel se esplică, cum li-a succes redacto
rilor a mistifica o sâmă de omeni de altfel 
onești, pentru a șe înhama la carul fliaru- 
lui, pănă acum „unio în felul său1* în Bu
covina. La adunarea secretă de Luni, în 25 
Iunie, convocată de consiliarul llarion On- 
ciul., nu s’a sciut încă nimic de paralele 
guvernamentale. Sperăm, că toți omenii 
onești, văcjend, că diarul nu numai e mo
derat — ce de altfel ar pută representa un 
curent cinstit, — dâr, oă e mai ales v&n- 
dut, se vor retrage ou grăbire.

SCIRILE Di LEI.
- 17 (30) Iunie.

Aniversarea împeratului Francisc 
Iosif. La Schbnbrunna fost Joi pentru în
ceperea sărbărilor organisate cu prilejul 
aniversărei a 70-a a nascerei împăratului, o 
frumosă retragere de torțe și ou serenade, 
făoută de societatea veteranilor. împăratul 
înoonjurat de membrii familiei imperiale și 
de înalții demnitari a ascultat din balco
nul castelului producțiunea celor oincl mii 
de cântăreți. împăratul s’a sooborît apoi 
în stradă, unde manifestația compusă din 
30,000 de persâne, a defilat. Corpul diplo
matic a asistat la aoâstă serbare dela o tri
bună. Mulțimea era imensă. Nici un inci
dent .

Mausoleul Mocionescilor. Precum 
aflăm, mâne, Duminecă în 18 Iunie st. v., 
se va faoe inaugurarea solemnelă la FenI 
(Foen), în Bănat, a mausoleului familiei Mo- 
oionescilor. Acest mausoleu e o clădire nouă 
splendidă, așeclat în mijlocul cimiteriului 
Românilor pe o colină, oa într’un parc; are 
un cavou pentru 48 de oosoiugurl, de asu
pra o cupolă de pâtră cioplită, la care s’a 
lucrat 7—8 ani. In cavoul amintit s’au 
putut aduna pănă acum din diverse lo
curi numai 15—16 sioriurl cu osămintele 
străbunilor, cari aparțin acestei vechi și 
distinse familii românescl.

Esamen de cualiflcațiune învețti- 
torescă. Ni-se comunică din Arad, că în 
26, 27, 28 și 29 Iunie n. o. s’a ținut esa
men de oualificațiune învățătorâscă la in
stitutul pedagogio gr. or. român de-aoolo. 
S’au presentat și au depus ou succes esa- 
menul de oualificațiune toți elevii, cari au 

absolvat în anul aoesta cursul IV prepa
rând i al în număr de 35. Eleve preparan- 
diste au prestat esamenul de oualificațiune 
cu succes 15. Dintre învățătorii aplicați în 
mod provisor au depus esamenul 10. In to
tal s’au ouaiificat ou acâstă ocasiune 60 
de inși. Aoest frumos sucoes face onore 
atât tinerimei, cât și oorpului didactic al 
numitului institut aradan.

Cas de morte. Tn Satulung (Săoele), 
a reposat alaltăerl, Joi, veteranul fruntaș 
George Nică Popa, în etate de 79 ani, fost 
timp îndelungat epitrop al bisericei. El a 
adus de repețite-orl jertfe pentru biserică 
și școlă, era și membru al Asooiatiunei. 
Familia șl a orescut’o fârte solid și toți fiii 
și fiioele sale se găsesc astăcjl în sit.ua- 
țiunl forte favorabile, preoum și densul a 
fost unul dintre locuitorii oei mai cu bună 
stare în comună. — Fiă-i țărâna ușoră!

Cancelariă de advocat. Ni se anun
ță, că d-1 Dr. loan Cherecheș șl-a deschis 
cancelariă de advocat în Dej (Deâs.)

Emigrarea Evreilor. MercurI au 
plecat din Bucuresol spre Galați, în trei 
vagâne deschise de marfă, un număr de 
120 emigranțl Evrei. Dela Galați, emigranții 
se vor imbarca pentru Rotterdam pe vapâ- 
rele serviciului maritim român. Se soie, oă 
guvernul român a promis emigranților 
evrei transportul gratis pănă la Rotterdam, 
pe vaporele statului.

Din Brăila s’anunță ou data de 
Miercuri: Piața cerealelor e oeva mai ani
mată oa ieri. Au sosit 144 de vagine de 
rapiță, 12 de grâu și unul de orz. Rapița 
navetă s’a vândut cu 2290 — 2325 lei vago
nul. Cinouantina galbenă cu 12.15 suta de 
ohilograme, ir cinouantina roș'e cu 11.80 
suta de ohilograme. Grâul 13.45 suta de 
ohilograme. Grâul bulgăreso 10.45 hectarul; 
porumbul cu lei 7.40 hectarul.

Esamen pedagogic. Aflăm, că d-ra 
Maria Bogdan a depus în 25 Iunie n. c. la 
preparandia din ClușiO esamen pedagogio 
cu succes fârte bun.

Din Sântmiliaiul deșert ni se scrie, 
că prin stăruința d-lui învățător de-acolo 
Vas. Dumitraș s’a pus și în acea comună 
basă la înființarea unei biblioteci poporale. 
D-1 V. Dumitraș, care de 8 ani funcționâză 
ca învățător în acea comună, a ajuns să-și 
formeze o tinerime, care scie scrie și ceti 
și e iubitore de carte și înaintare. Pentru 
a da deci tinerimei mijlocul de lipsă pen
tru înaintare, d-1 învățător s’a adresat cu 
rugărl cătră mai mulțl bărbați, cerându-le 
sprijinul, ca să potă înființa o bibliotecă 
poporală. In scopul acesta a și primit mai 
multe cărți gratuitei, anume s’au primit 
dela d-nii: A. Todoran librar în Gherla 10 
volume diferite, dintre cari mai ales unele 
forte potrivite; I. Pop-Reteganul 1 volum, 
Librăria Ciurcu 1 volum, I. Andreii! preot 

în St.-Mihaiul deșert 8 volume. A mai adăo- 
gat dela sine și d-1 V. Dumitraș 4 opuri. 
Prin asta s’a pus basa unei biblioteci. Ar 
fi de dorit, ca să se mai adune ceva și 
dela popor, ca să se cumpere măcar 30—40 
cărți bune și de valore pentru înmulțirea 
bibliotecei, căci câte s’au adunat pănă 
acum nici pe departe nu se pdte dice, că 
ar fi de-ajuns pentru o bibliotecă.

Otrăvire cu bureți. Soția lui Do
minic Szenyey din oomuna Somogyzsid a 
adus bureți din pădure și din ei a gătit 
mâncare pentru prâncj- Intrâgă familia, pre
oum și un lucrător, mâncară cu gust, dâr 
curând după-ce isprăviră ou mâncarea se 
bolnăviră cu toții. Spre sâră două fetițe 
ale femeiei Szenyey muriră în cele mai 
îngrozitore chinuri, âr ceilalți scăpară 
ou ajutorul medicului. — O asemenea ne
norocire s’a întâmplat și într’o altă co
mună din Ungaria, cu Dumele Atodul mare. 
Aiol soția măestrului lemnar Fr. Gezethein 
a pregătit și ea bureți otrăvioioșl, din cari 
oferi și oopilului unei învățătore, ce locuia 
în aceeași curte ou ea. Nenorocita femeii, 
precum și copilul învățătârei numai decât 
după mâncare căpătară nisoe sgârciurl te
ribile și în ama următore amândoi fură 
morțl. Măestrul însă scăpa cu anevoiă.

Casa lui Dante, pilele aoeste a fost 
vândută pe cale de licitățiune în Matazzi 
di Lunigiano, lângă Massa, cassa în care 
Dante a soris primul cânt al „Infernului**.  
Casa a fost cumpărată de un anumit Ghelli 
cu 2100 lire.

Dece mii de mărci pentru un tran
dafir. Revista săptămânală de grădinărit 
„Erfurter Fuhrer im Garten**  publioă oon- 
ours la un premiu de 10,000 mărci (1 mar
că face cam 60 cr.) pentru acel grădinar, 
oare va găsi un fel de rose, a căror co- 
lâre să fiă vânătă ca flârea grâului. Pănă 
acum grădinarii au putut prăsi rose în 
tote oolorilej numai în colârea vânătă nu, 
de aceea revista din Erfurt (Germania) 
voesce ca pe calea acâsta se îndemne pe 
grădinari să-și bată puțin capul oum s’ar 
pută face, ca un trandafir să înflorâsoă 
vânăt.

Concert. Mâne sără, Duminecă, va 
cânta musica militară în grădina restau
rantului „Pomul verde**,  la cas de timp ne
favorabil în pavilonul de sticlă.

Avis pentru streini. Odăi frumâse, 
bine aranjate, curate și eftiue se pot închi
ria lunar la Villa Kertsch.

Adunare de învețători.
Ocna-Deși'tilui, 17 Iunie n. 1900. 

Reuniunea învățătorilor români gr. cat. 
din jurul Gherlei șl-a ținut a 21-a adunare 
generală anuală la 12 și 13 Iunie n. c. în 
comuna Ciocman.

încă în precliua adunării la orele 1V4 
a sosit comitetul central în frunte cu vred
nicul său președinte, Venerabilul loan Papiu 
preposit, însoțit de un frumos număr de 
membri cu trenul în stațiifhea BăbenI a 
căii ferate Someșene, unde adm. protopo- 
pesc al acestui tract, D. loan Paul, însoțit 
de mai mulțl învățători și poporenî din 
acel tract întimpinâ pe cei sosiți cu o vor
bire, la care îi răspunse președintele. Ur- 
cându-ne apoi în trăsurile, ce steteau la 
disposițiă, am plecat spre comuna Ciocman.

La intrarea în Ciocman preotul de 
acolo D. Tit Trif, încungiurat de poporul 
acestei comune, saluta pe cei sosiți în nu
mele parochienilor săi, la care ârășl răs
punse președintele. Membrii preoți ai co
mitetului central fură încuartirați la preo
tul local, âr ceilalți pe la locuitorii comu
nei. Tot în acâstă di au participat toți 
membrii la înserat, celebrat de secretarul 
reuniunei d-1 Dionisiu Vaida.

In diua următore, 12 Iunie, la 7 ore 
a. m. s’a celebrat serviciul divin începând 
cu „împărate ceresc**  și pontificând d-nul 
Teodor Pop protop. Bredului, fiind însoțit 
de D. Ilariu Boroș I vice-președintele Reu
niunei, Dion. Vaida secretarul ei și Dum. 
Savu preotul Boiței. A participat tot cor
pul învățătoresc, care — neavând învăță
torul local cor din școlarii săi — a cântat 
în cor.

După terminarea serviciului divin, 
preoții, învățătorii și poporul întreg al co
munei au mers în procesiune la frumosa școlă 
poporală română gr. cat. din nou edificată 
spre a o binecuvânta și a-o preda astfel 
solemnei serviciului public. Ajungând cu 
toții la școlă, și intrând în sala de învăță
mânt s’a făcut sfințirea apei și a școlei, 
după care s’a oficiat un „paos**  pentru bine
făcătorii acestei școle. A urmat apoi o in
teresantă vorbire din partea Mgn. D-n 
președinte și inspector școl. diecesan.

La 10 ore a. m. adunându-se membrii 
reuniunei în sala de învățământ, prin o co- 
misiune de trei invitară pe Mgn. D. pre
ședinte la adunare. Acesta intrând ’ fu în- 
timpinat de membrii cu „împărate ceresc**.  
Apoi președintele deschise adunarea prin 
o vorbire, salutând pe membrii și mulță- 
mindu-le pentru interesul, ce-1 arată față 
de aceste adunări. înainte de a întră în 
amănuntele programei, adunarea adresa o 
telegramă de lealitate patronului Reuniu
nei, P. S. Sale Episcopului diecesan.

A urmat constatarea membrilor pre- 
sențl, cari erau în număr destul de frumos, 
dâr totuși e de dorit, ca un număros corp 
învățătoresc, cum numără acâstă reuniune, 
se fie și mai bine representat, căci spiritul 
timpului acâsta o pretinde dela toți, cari 
doresc și voesc a progresa. Din cele 16 
tracte, cari compun acâstă reuniune, au 
fost 15 representate; numai tractul Ciceu- 
Cristurului n’a fost representat prin nici 
un membru. Acăstor D-nl nu le die mai

mulțl ComișI, ce portă grija cailor dom- 
nescl și boierescl, sunt originari din țâra 
nostră și din Egipt, mahometanl și creș
tini. Boierii mai au o mulțime de sclavi 
negri cumpărați, pe cari poporul îi strigă: 
„Arab, Arab!**  Așa-dâr el crede, că toți 
dmenii din țâra nostră sunt sclavi negri, 
buni să servâscă la grajduri, și de aceea 
ne desprețuesc forte mult; astfel, că la so
sirea nostră, când vădură pe Patriarch, ma
nierele și ceremoniile nostre, și când ob
servară eleganța cu care cetiam grecesce, 
fură uimiți. In dilele Carnavalului, vădu- 
răm nuntele lor, căci atunci se fac cele 
mai multe căsătorii. Totă noptea, dinaintea 
nunții, mirele să plimbă cu amicii săi că
lare, cu tambure, fluere și torțe pe stra
dele orașului. Mirâsa cu fete, prietinele ei, 
se așâdă în același timp în trăsură, cu mu- 
sicanții în urmă, și se plimbă prin maha
lalele orașului, fără vre-o învelitore pe ca
petele lor, cum e costumul femeilor nemă
ritate. In acea di, fetele merg jur-împrejur 
prin curtea casei în formă de cerc, ținân- 
du-se una pe alta de mână, și împodobite 
cu diferite feluri de ornamente. In păr 
portă, afară de rose artificiale, făcute de 
Venețienî și Nemți, lalele, iasomie, etc., 

corone de tinichea lucitore și de bronz 
galben; jocă și cântă, mișcându-se în jur. 
Indată-ce mirâsa a fost cununată cu mirele 
în biserică, ’i se pune pe cap o cârpă albă 
ca semn, că a devenit femeiă măritată. Sâra 
mirele iese cu omenii săi și cu musicanții, 
mirâsa și alte femei măritate îi urmâză în 
trăsură, și așa se plimbă noptea și diua în 
veseliă, câte două trei (jd® în Șir. Acesta 
e ceremonia lor de măritiș, și nici un ochii! 
de invidiă sâu perfidiă nu cade asupra lor.

Am observat în acâstă țâră, că în tim
pul Marelui Post, ei lasă bucatele de carne și 
se dedau la pesce, care atunci e înghețat, 
par’că ar fi nisce bucăți de lemn; ba încă 
și mai tare. Ei îl portă la subțiori ca ori
ce lucru uscat, încât ne făcură să tresărim 
de uimire.

Acesta am vădut’o și în celelalte țări 
mai departe.

Femeile măritate și fetele sunt aci 
fără pată, curate și forte cuviinciose în 
purtarea lor. Aceea, care e cunoscută, că 
ar fi făcut vre-o faptă nelegiuită, e trimesă 
de bărbatul ei și isgonită la ocnele de sare, 
de unde nu-i nici o scăpare; acolo rămân 
înfundate pe viață.

Tîrgoviște. — Obiceiuri funebre.

în ceea-ce privesce ceremonia funebră 
și îngroparea morților, e asemenea cu cele 
ce am relatat despre Moldova, cu deosebire 
că aci se face o cheltuială înfricoșată. Ei 
aduceau pe Patriarch la casa mortului și 
trăgeau clopotul dela biserica unde voiai! 
a-1 înmormânta, de diminâța dela mânecate 
pănă în timpul înmormântării. O mulțime 
de preoți, diaconi, călugări și săraci se 
adună la o astfel de ocasiă; în acâstă țâră 
e o glotă nenumărată de preoți și diaconi 
străini, cari se îngrămădesc la scene ca 
acestea. Fie-care vine cu patrafirul și cu 
cartea sa, âr diaconul cu al său stichariîi. 
Toți diaconii de față sunt îmbrăcați în ale 
lor stichare. Apoi se distribue făclii la toți 
din serviciu, fiă preoți, fiă săraci; âr Ar- 
chidiaconul ia în mână cădelnița și se duce 
la Patriarch, dicând Evloyrfiov, dednoța. 
Patriarchul luâ dela el cădelnița, tămâia 
în jurul cadavrului, dicend Evloygrot,; âr 
cântăreții începură acum a cânta: „Milueș- 
te-ne pre noi, Domne, după mare mila ta**,  
și totă „Fericirea**,  pentru a întovărăși 
tămâierea cu un ton plăcut. După tămâie
rea peste cler și cealaltă mulțime, și de a 

doua oră în jurul cadavrului, Patriarchul 
tămâiază pe diacon, îi dă cădelnița, apoi 
pășesce cătră răsărit lângă cadavru, făcân- 
du-șl cruce pe frunte de trei-orl, și vine 
iar la locul său.

In timpul primei doxe a Fericirei, 
Archrdiaconul dice, cu cădelnița în mână : 
„Miluesce-ne pre noi, Domne**,  etc., și iar: 
„Ne rugăm pentru acest răposat, ca Dom
nul Dumnedeu să-i odihnâscă cu cei drepți 
sufletul lui**.  Apoi Patriarchul dise primul 
Crez(?). După aceia începu a cânta a doua 
z7og« a Fericirii: „Manile tale jm’au făcut 
pe mine și m’au creat**.  îndată după aceea 
căpetenia clerului, decă-i present, sâu preo
tul cel mai bătrân, tămâie în jurul cada
vrului, apoi cătră Patriarch și restul asis
tenților. In urmă tămâie pe diacon și-i dă 
cădelnița. Făcându-șl cruce, pășesce mai 
încolo, apoi se retrage la locul său, unde 
recită al doilea Crez înaintea rugăciunii: 
„Intorce-țl privirile spre mine și mă mi- 
luesce**.  După ce al doilea diacon a dis: 
„Miluesce-ne pre noi, Domne, după mare 
mila ta**,  etc., fie-care diacon dice: „Domne 
miluesce**,  etc., toți pe rând și dau cădel
nița la preoți de jur împrejur, fie-căruia 
la locul său, și așa se recită Crez după 
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mult, fără un „efalta11, căci dor li-se va 
deschide și lor inima spre a simți, și min
tea spre a înțelege ce-i de făcut în viitor. 
Dintre membrii absenți numai d-1 Teofil 
Grigorescu învăț. în Lăpușul-unguresc șl-a 
legitimat absența, ceilalți toți și-au uitat 
obligământul.

Ca ospețl erau d-nii: Teodor Pop 
protop. Bred., I. Paul adm. prot. al Cioc- 
manului și d-nii preoți Ancean, P. Buzura, 
D. Savu și Tit Trif, și mai mul ți poporenl. 
Pe autoritățile civile le-a representat D-1 
Aug. Balint notar de cerc. Paza gendar- 
merescă încă n’a lipsit.

Din raportul despre activitatea comi
tetului central și subreuniunilor în anul 
școl. espirat, cetit de secretarul d-1 Dion. 
Vaida, am a remarca următorele: a) Reu
niunea are o avere în bani de 2381 cor. 
52 bani; 6) o bibliotecă din 440 opuri, 
cari stau la disposiția membrilor, numai să 
o folosâscă mai cu îndemn ca și pănă acum; 
•c) șubreuniunile din tract. Ciceu-Cristur, 
Giula și Ciocman n’au ținut nici o adunare, 
âr tract. Lojardului, Secului, Olpretului și 
Sân-Mărghitei au ținut numai câte-o adu
nare tractuală și nici măcar motiv de 
scusă n’au arătat comitetului central. Trist 
•destul! d) Cu bucuria am să amintesc, că 
cea mai mare activitate au desvoltat’o în 
an. școl. trecut șubreuniunile din tractul 
Beteagului, condus de harnicul adm. prot. 
D-1 loan Goron, prelucrând fiă-care învăță
tor câte-o disertațiune pe adunarea de pri
măvară, și bătrânul și zelosul protopop al 
Booleanului D-1 Mihail Făgărășan, colectând 
taxe restante și curente dela membrii și 
transmițându-le comitetului în sumă de 50. 
corone; c) La premiul de un galben a in
trat un singur operat, despre „Importanța 
religiunei în școla poporală11, dâr care nu s’a 
aflat demn de premiu. S’a premiat însă cu 
■5 cor. disertațiunea „Să se arate impor
tanța reuniunilor de temperanțău a învăță
torului C. Man din Strîmbu, care în parte 
s’a și cetit în adunare, fiind forte instruc
tivă mai ales pentru popor.

După ce s’au ales diferitele comisiuni, 
președintele închide prima ședință la 12'/2 
bre, urmând după amâdx a dona ședință.

Ședința a 2-a a constat din esamenul 1 >
•elevilor și critisarea lui. La esamen au fost 
presențl 31 băieți și 9 fetițe din 73 în
scriși. învățător. Em. Mălinaș a încercat 
cum a sciut el, să esamineze din rugăciuni, 
catechism, cetitul român și maghiar și so- 
cotâlă, căci alt-ceva n’a propus. Din tote 
reiese, că d-1 Mălinaș său nu-șl cunosce 
•clxiămarea, seu nu vrâ să șl-o împlinescă. 
Mai bine ar fi însă să se retragă și să nu 
mai ocupe acel post în paguba învățămân
tului.

In diua următore 13 Iunie n. a ur
mat ședința a treia, în care comisiunile și-au 
•făcut referadele.

Comisiunea pentru revidarea socote
lilor și statorirea budgetului prin d-1 D. I. 

Coste refereză, că socotelile s’au aflat în 
regulă, âr în cassa reuniunei se află bani 
gata 69 cor. 55 bani. Se esprimă mulțămită 
d-lui cassar I. Boeriu și se statoresce bud
getul preliminat pe an. viitor cu 80 cor. — 
Comisiunea pentru colectarea taxelor prin 
d-1 loan Batinaș arată, că a colectat dela 
membri 24 cor., cari s’au și predat cassa- 
rului. Tot cu acostă ocasiune președintele 
în numele comitetului anunță adunării, că 
se vor împărți ajutore din fondul reuniunei 
pentru pruncii de învățători mai săraci din 
cercul reuniunei, cari cercetâză anumite 
școli seu sunt Ia meserii, și la oferirea aju- 
torelor va fi cu mare atențiune la aceea, 
dâcă tatăl respectivului a plătit taxa re
gulat, ori nu.

In urmă comisiunea pentru censurarea 
raportului și propunerilor prin d-1 Teodor 
Bota refereză, că din raport s’a convins, 
că comitetul central șl-a împlinit datorința 
și-i esprimă mulțămită. Comisiunea șl-a es- 
primat și părerea-de rău față de acele sub- 
reuniunl, cari n’au sprijinit comitetul întru 
împlinirea agendelor sale și n’au ținut adu
nările prescrise în regulament, rugând adu
narea a însărcina comitetul, de a cere pă
șirea Ven. Consistor față de toți cei tră- 
gănători. Propune a se esprimă mulțămită 
D-lor Protopopi loan Goron și Mihail Fă- 
gărășian și membrilor din aceste două sub- 
reuniunl (Beclean și Beteag) pentru înțe- 
lepta conducere și zelul arătat.

Comisiunea face mai multe-propuneri, 
dintre cari voiu aminti aci: a) în viitor să 
se statorescă o singură temă la concurs, 
âr premiul să fiă 40—50 cor. &) In timpul 
dela 15—28 Aug. n. c. să se adune în 
Gherla o comisiune, în care fiă-care sub- 
reuniune să fie representată prin câte-un 
membru ca delegat al învățătorilor din 
acel tract, cari s’au și ales în acestă adu
nare, — pentru de a compune două me- 
morande, în cari să se cuprindă tote plân
gerile învățătorimei din acestă reuniune și 
cari meinorande vor fi predate prin o co
misiune anume alâsă la locurile competente 
spre a cere sanarea relelor, cari causâză 
multe stricăciuni școlei, învățământului și 
învățătorilor, și cari peste tot sunt multe, 
piua fixă a întrunire! acestei comisiuni se 
va face cunoscută pe cale publică. Pe lângă 
delegații subreuniunilor vor ave drept a 
lua parte la ședința comisiunei fiă-care 
membru al reuniunei. Tote aceste propu
neri s’au primit cu unanimitate.

Cu aceSte s’au terminat tote agendele. 
Ilustrul d-n președinte mulțămi membrilor 
pentru interesul arătat și esprimă dorința, 
ca în viitor să ne revedem cu toții în Min- 
thiul-Gherlei, ei- adunarea prin subscrisul 
esprimă mulțămită Președintelui pentru în- 
țelepta conducere. S’a cântat un „Cuvine-se 
cu adevărat11, după care ne-am împrăștiat 
cu toții.

Alesandru Pop,
învăț.. în Ocna-Deșiului și v.-președ.

ULTIME SC1RL
Viena, 29 Iunie. Foia oficială pu

blică o ordonanță împerătescă pe 
basa §-lui 14, care împuternicesce 
guvernul de a încassa dările și corn- 
petințele pănă la finea anului și la 
cas de necesitate a câștiga 50 mili- 
one corone pentru acoperirea celor 
mai urgente investițium de stat. Foia 
oficială mai publică un rescript îm
părătesc prin care stabilesce cvota 
cbeltuelilor comune cu 664K/49 pro
cente pentru Austria și 333/49 °/0 pen
tru Ungaria.

Londra, 29 Iunie, „Daily Ex- 
press“ primesce din Shanghai soirea: 
Aseră a fost afișată o publicațiune 
împerătescă, după care palatul împă
rătesc din Peking a fost aprins în 16 l. 
c. și atacat de trupe Chinese rebele.

Londra, 29 Iunie. Ambasadorilor 
streini din Peking li-s’au dat pașa- 
portele în 19 1. c.

Cifu, 29 Iunie. Seymour a fost 
eliberat, der lipsesc soirile positive, 
dăcă ambasadorii încă se află cu ei.

Berlin, 29 Iunie. In cercurile mi
litare se plănuesce înființarea unei 
armate coloniale de sine stătătdre.

Esamene la sate.
Tolianul-vechiil, 22 Iunie n. 1900. 

în 21 Iunie n. c. s’a ținut esamenul 
la școla nostră de aici sub presidiul D-lui 
preot local Moise Brumboiu, âr din partea 
d-lui inspector- r. de școle din Făgăraș, a 
fost delegat în calitate de comisar d-nul 
George Oprea dirigent postai, învățător di
plomat. De present la școla nostră funcțio- 
nâză 3 învățători.

Esamenul s’a ținut întâiu în clasa I, 
învățător e d-1 Nic. Vodă.

S’au esaminat copiii din religiune, in- 
tuițiune din limba română și maghiară, 
scris și cetit, matematică etc.

Răspunsurile au fost forte bune. Iți 
era mai mare dragul se asculți pe acești 
mititei, cari îmbrăcațl în haine de sărbă- 
tore și curați, veseli și cu totă siguranța 
răspundeau la întrebările, ce li-se puneau. 
Resultatul esamenului a fost forte bun, 
pentru care d-lui învățător ’i s’a esprimat 
mulțămită.

După aceea s’a continuat esamenul în 
cl. II cu desp. II și III, învățător d-1 Ni- 
colae Pop jun. Și aici s’au esaminat copiii 
din obiectele prescrise, răspunsurile au fost 
bune și în special din socoteli și geografiă 
răspunsurile au fost forte bune.

Esamenul s’a încheiat cu declamarea 
unor poesii acomodate și cu un dialog cu 
privire la portul românesc; în care se com

bate vițiul luxului de o parte, âr de alta 
parte se combate acel rău mare, care s’a 
încuibat în popor, că femeilor nu le mai 
place să porte haine făcute de ele, ci mai 
bine vend tot ce pot și-și cumpără sdranțe 
ovreescl de prin șatre.

Dialogul a fost forte potrivit și bine 
primit. După unele cântări, esamenul s’a 
încheiat esprimându-i-se d-lui învățător mul
țămită.

In fine s’a ținut esamenul în clasa a 
III cu desp. IV, V și VI. învățător d-nul 
Dumitru Pop. Aici încă s’au esaminat copiii 
din tote obiectele prescrise, răspunsurile 
au fost forte bune și esacte. La copii s’a 
observat o disciplină esemplară. Copiii ve
seli, plini de curagiu, și totuțl erau siguri 
la întrebările, ce li-se puneau, și la cari 
răspundeau peste așteptare.

D-1 învățător Dumitru Pop a dovedit 
o diligință rară, dânsul e un învățător ve- 
chid probat, și născut învățător; merită lauda 
și recunoscința tuturor.

Esamenul s’a încheiat cu recitarea 
unor poesii forte acomodate și cu un dia
log despre combaterea luxului, beției și lenii. 
Și acest dialog a fost forte acomodat și 
bine primit de întreg publicul, care a asis
tat la esamene.

După unele cântări, d-1 părinte Moise 
Brumboiu a ținut o vorbire de încheiere 
instructivă, plină de învățături folositore, 
prin care a recomandat părinților, ca con
form stărei lor să trimită copiii la școlă 
mai departe, er cari nu pot să-i dea la 
meserii.

După aceea d-1 G. Oprea asemenea 
a ținut o vorbire frumosă, recomandând 
tinerilor, cari nu pot continua școlile mai 
departe, ca învățăturile primite să le folo
sescă spre tot ce e bun, ca tot atâtea arme 
folositore pentru lupta vieții.

Le-a recomandat, că și de aici încolo 
să cetescă cărți folositore, dâr de cărțile 
rele se se ferescă, și să-și aducă aminte, 
că albinele adună mierea numai din flori 
frumose și folositore și nici decât din cele 
veninose; chiar așa sunt și cărțile rele, 
cari strică moralul.

A spus mai departe, că omul pe pă
mânt are trei judecători mari, și anume: 
în locul prim e Dumnedeu, al doilea con- 
sciința și al treilea e opinia publică; a re
comandat tinerilor, că tot-deuna așa să se 
porte, ca să corăspundă acelora în totă 
privința.

Atât vorbirea d-lui Brumboiu, cât și 
a d-lui Oprea, au fost primite cu entusiasm 
și au făcut o impresiune forte plăcută îna
intea publicului și a tinerilor. Observ, că 
d-nii învățători ar pută pe viitor să cerce
teze s. biserică cu copiii mai regulat și să 
cânte cu dânșii, și atunci cu drept cuvânt 
se va pută dice, că-șl împlinesc misiunea 
în mod deplin.

Un ospe.
i ----------- ’

Crez. La timpul Adorații, Patriarchul merge 
să sărute iconele și-și face cruce de două- 
orl, binecuvântând mulțimea, apoi, după-ce 
citesce Evanghelia peste capetele omenilor, 
:se întorce la locul său. Apoi intrară preoții 
•după rangurile lor, doi câte doi, unul la 
drepta altul la stânga, plecându-se amân
doi odată, de câte-orl, pănă ce făcură toți 
•așa. După dânșii vin diaconii, apoi frații 
■și mai lă urmă cei săraci. De amândouă 
părțile stau rudele răposatului, cari, de 
câte-orl un preot săruta icona, îi dădeau 
■un dar în o năframă cu ciucuri, fie-căruia 
după demnitatea lui. Tot asemenea făcură 
•și cu diaconii, frații și săracii. După acesta 
■veniră boierii și alte persone ce urmau. 
Apoi am mers la biserică înaintea cadavru
lui, mai întâiu preoțimea doi câte doi, apoi 
Patriarchul cu năsălia după el, însoțit de 
moștenitori. Cântăreții cântau. După-ce mer
geau o mică distanță, puneau jos cadavrul, 
se înșirau în jurul lui, și diaconul dicea, 
ținând în mână cădelnița: „Miluesce-ne pe 
noi, D6mne“, etc., âx- Patriarchul recita 
Rugăciunea pentru MorțI; apoi ridicau cor
pul și porneau mai înainte. Ei nu au înce
tat acest mod de procedare, pănă au sosit 
<cu cadavrul în cimiter la locul de înmor

mântare. Aci îl deteră jos de pe năsălie, 
îl aședară într’un sicriu, îmbrăcat în stofă 
roșiă, și îl înmormântară. După aceea s’au 
împrăsciat.

Atât e demn de observat, că în acâstă 
țeră e obiceiO pentru rudele răposatului, 
ca bărbații se umble cu capul gol în timp 
de cincl-decl de dile; er femeile și fetele 
cu părul despletit. Nu e nici o bocitură, 
nici un țipet; totul se petrece în linisce 
și modestiă. In momentul, când archiereul 
seu preotul cetesce Evanghelia peste cor
pul mortului, aședat pe năsălie, femeile 
împreună cu fetele vin și îngenunche sub 
carte, pănă ce se termină cetirea; âi- după 
ce toți ceilalți de față au sărutat cadavrul 
și și-au făcut cruce, vin și ele și fac tot o 
astfel de ceremoniă, plângând, dâr fără 
esagerare.

In a treia, a noua și a patru-decea 
di, pănă la finea anului, se face pentru ră
posat o Pomenire, se împarte făclii la preoți 
și la ceilalți de față și încep a cânta: „Mi
luesce-ne pre noi, Domne11, și „Fericirea11 
în răspunsuri, precum și canonul. Prima 
personă ce tămâie fix Patriarchul; dela el 
cădelnița trecu la restul clerului de față. 
După-ce s’a cetit Evanghelia și după ce 

s’au distribuit daruri în public, toți ple
cară. Un serviciu funebru ca acesta costă 
o sută seu două sute de galbenx, mai mult 
sâu mai puțin. Unii după înmormântare 
seu după Pomenire iau pe cei din cortegiu 
la casa răposatului, la masă.

Luni, dimineța Sărbătorii de Brânză, 
de dimineță, la mânecate, mai multe din 
soțiile boieriloi’ veniră la Patriarch, se-i 
ceră să le cetâscă rugăciunea de iertarea 
păcatelor. Ele s’au aruncat la pământ îna
intea lui, în elegantele lor haine, pănă ce 
el fini recitarea. In asemenea chip făcură 
și bărbații lor, pănă sera târdiu.

După rugăciunea dela apusul sorelui, 
din ajunul sărbătorii, nu mai fu nici o ru
găciune înaintea somnului, nefiind obiceiîi 
în acestă țâră, nici chiar în nopțile de 
Luni. Toți veneau la biserică, dela cei mai 
mari boieri pănă la neguțătorii cei mai 
avuțl, cu soțiile și copiii lor. Patriarchul 
se da jos de pe tronul său și stetea între 
sfeșnice, în patrahir și omofor, și pe când 
toți se aruncau la pământ, el le cetia ru
găciunea de iertarea păcatelor, după care 
le da bine-cuventarea, mai întâiu archierei- 
lor de față, apoi egumenilor și clerului or
dinar, boierilor și restului adunării. înăl

țimea sa Beiul de asemenea trimise prin 
Mitropolitul local, să-i ceră iertarea păca
telor, căci Muntenii arătau cu totii o mare 
venerațiune pentru Patriarchul nostru. In 
timpul acestui mare Post veni să visiteze 
pe Patriarch un egumen ortodox, care se 
dicea a fi din Insulele Britanice, mențio
nate de Ion Crisostomul, dintr’un oraș nu
mit „Hervatu *).  Se spunea, că în acea parte 
de loc sunt la 25,000 de case, toți orto- 
doxl, având un guvernator propriu și vor
bind serbesce. Capul episcopilor din Serbia 
mă informă, că ei fugiseră din țâra lor, și 
că locuesc la sudul Germaniei, lângă frun
taria nordică a teritoriului Venetian. Acel 
egumen ceru să fie făcut arhiereu în țâra 
sa, și presintâ pentru acest scop mărturii 
scrise; dâr fu descoperit de mincinos, și 
Mateifi-Beixl îl trimise imediat la ocne. 
Compatrioții lui diceau, că îșl puseră totă 
credința în Crucea Patriarchilor de Antio- 
chia, la a căror- autoritate ține forte mult.

*) D. Hăsdeu (Arh. istorică I2, p. 97 notă) 
crede, cu dreptate, că ar fi vorba de Croația.
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JBaiasprie, 28 Iunie n. 1900.
In orașul Baiasprie s’a ținut esame- 

nul de vară în 27 Iunie st. n. la școla ro
mână conf, sub presidiul M. 0. D-n proto
pop local.

Progresul acestui esamen a adus în 
uimire și pe un inspector regesc din cen
tru, d-1 Moșdasy Imre, care a participat la 
acest frumos esamen. Școlari au fost vre-o 
55. Au răspuns forte bine cu toții din tote 
obiectele de învățământ prescrise pentru 
șese clase elementare.

Orațiile micilor copii, apoi poesiile 
declamate cu atâta tact într’adevăr, că ne-au 
surprins. Apoi cântările liturgice și națio
nale s’au esecutat cu atâta precisiune și 
tact, încât într’adevăr merită, ca multi în
vățători să ia esemplu dela escelentul cân
tăreț și învățător Atanasiu Lupan iubitul 
nostru președinte al Reuniunei învățători
lor Sătmar-Ugocia.

Cu totă iubirea colegială recomandăm 
d-lui Nicolae Radoiu, învățător confesional 
în Doboli inferior, corn. Treiscaune, ca suta 
de corone primită dela inspectorul regesc 
se o folosăscă spre a face o călătoria la 
iubitul și harnicul președinte al Reuniunei 
nostre, d-1 Atanasiu Lupan în Baia de sus 
din comitatul Sătmarului și să ia lecțiunl 
dela domnia-sa, cum este a se conduce o 
școlă confesională română, unde băieții în
cepători nu sciu românesce nici un cuvânt 
și numai în al II-lea an de școlă învață 
românesce, și așa mai departe pănă când 
într’al VI-lea an declameză în limba dulce 
străbună, astfel, încât îți stores lacrimi 
din ochi.

La acest esamen splendid pe lângă 
8 învățători români au asistat și o mulțime 
de mame ale elevilor, cari tote cu lacrimi 
în ochi sărutau mâna învățătorului harnic, 
ca a unui adevărat părinte și mulțămindu-i 
se depărtau cu satisfacția.

După terminare, d-1 Protopop și ins
pectorul regesc mulțămi d-lui învățător Lu
pan pentru zelul arătat, er noi colegii d-sale, 
am mers la casa densului, petrecând la 
masa sa ospitală pănă după amedădi. Dea 
ceriul, ca mulțl, ba toți învățătorii din co
mune ungurescl să imiteze pe harnicul în
vățător și președinte al Reuniunei nostre.

Un învățător.

Două esamene în Arad. Ni-se scrie 
din Arad: Ca unui fiiu al Ardealului, ră
tăcit prin părțile Aradului, să-mi dațl 
voiă, D-le Redactor, să spun câte-va cu
vinte despre două esamene.

Cel dintâiu, ținut la de cătră învăț.- 
directorul Iosif Moldovan, dela școla cen
trală română ort. or. a reușit splendit. 
Esamenul din tote obiectele a fost ca la 
cei mai bum învățători, der din desemn și 
din cântările rituale, deși am asistat pănă 
acum la vre-o sută de esamene, așa ceva 
n’am mai vădut și n’am aucjit. Au și venit 
învățători din vre-o șese protopopiate ca 
să asculte esamenul d-lui Moldovan, despre 
care a priori sciau, că va fi escelent. Con- 
ferența didactică, ținută sub presidiul d-lui 
protop. Bocșan, a recunoscut meritele d-lui 
învăț, dir. și i-a adus cuvenite de laudă. De- 
altmintrelea d-1 Moldovan numai mai alal- 
tă-erl a fost ales de președinte a despărță
mântului Aradului și a fost și comisar al 
esamenelor din tract, ceea ce mă dispen- 
seză de a mai spune multe despre destoi
niciile sale.

*
Un alt esamen bun a fost acela al 

d-lui lostf Tisu, dela școla de aplicațiă de 
pe lângă preparandia din Arad, care esa
men s’a ținut la 15 Iunie st. n. în sala cea 
mare a seminarului și sub buna conducere 
a Archimandritului Augustin Hainsea. Scri
sul, cetitul, socota, declamările, cântările 
au fost propuse după un plan bine chib
zuit și elevii preparandiali numai bune cu- 
noscințe vor fi tras din școla de aplicațiă. 
La sfîrșitul esamenului, la care au asistat 
toți profesorii preparandiali și o mulțime 
imensă de public, Archim. Hamsea a adus 
prinosul laudei d-lui Tisu.

Un ardelean.

La școla, mixtă din Șona, unde 
școla e susținută de Românii gr. cat. și 
gr. or. s’a ținut esamenul la începutul 
acestei luni, fiind presențl Rvdss. D-n pro
topop Iuliu Dan și Rvdss. D-n vicar Iacob 
Macavei.

Esamenul s’a ținut în biserica gr. or., 
public încă era forte mult, încât o parte 
au fost siliți a se sui în podul bisericei. 
Spun sincer, că un astfel de esamen nu 
mi-a dat de ochi pănă acum. Conducătorii 
ambelor tracte îșl arătau mulțămirea, er 
la urmă a ținut Rvdss. D-n vicar o f'ru- 
mosă vorbire, mulțămind poporului și învă
țătorilor, după aceea ținu Rvdss.. D-n pro
topop asemenea o vorbire la adresa învă
țătorilor esprimându-se, că pănă acum nu 
este încă școlă mai bună ca cea din Șona 
în întreg tractul și vicariatul Făgărașului, 
și la care funcționăză ca învățător harni
cul și zelosul învățător loan Capătă ca în
vățător dirigent, fost director la școla din 
Veneția inf. mai mulțl ani dimpreună cu 
harnicul înv. Bucur Pusderca. — X.

îmbunătățirea stărei poporului 
nostru.

Disertațiune ținută de d-1 loan I. Lăpedatu 
la adunarea Despărț. I (Brașov) al Aso- 

ciațiunei în Herman.

— Fine. —

II.
Să lăsăm acum pe cărturari și 

se vedem, ce are a face și care e 
datorința poporului?

Am văcj.ut școla ca cel dintâiu 
mijloc, pentru îmbunătățirea cultu
rală și materială a poporului nostru. 
Ne-am putut convinge, cred, despre 
însemnătatea cea mare a școlei. De 
aceea e în interesul bine priceput 
al poporului se caute să susțină și, 
pe unde nu sunt, se înființeze școle. 
E adevărat, o credem și o simțim, 
că în multe locuri ne cade pe greu 
susținerea lor, der când stăm a cum
păni folosele școlei cu jertfele, ce le 
aducem pentru susținerea ei, atunci 
vedem, că folosele sunt cu mult mai 
mari, decât aceste jertfe. Și apoi, 
când seim, că prin șcdlă ne vom 
îmbunătăți starea nostră materială 
și astfel cu vremea susținerea ei nu 
ne va mai face nici o greutate, atunci 
cu dragă inimă trebue să jertfim ori 
și ce pentru școla nostră, căci ea nu 
e decât numai pentru binele nostru 
și pentru fericirea urmașilor noștri.

Dâr geba vom înființa și susține 
școle frumose cu învățători buni și 
harnici, dăcă nu ne vom îngriji, ca 
și cop’iii se umble regulat la școlă. 
E cea mai mare și mai neiertată 
greșelă a opăci pe copii dela școlă. 
Pote pentru un moment ni-se pare, 
că e mai bine și mai folositor a 
opri pe copil o săptămână și două 
dela șcdlă, ca sene ajute la nescai-va 
lucru. Lucrul și fără copil tot nu ră
mâne nefăcut, der ce a pierdut co
pilul dela școlă las, că cu greu mare 
se pote recâștiga, der apoi urmările 
acestei negligențe se cunosc adese-orî 
totă vieța. învățătura câștigată de 
un atare copil se pote bine asemăna 
cu casa croită pe năsip și zidită fără 
tinciă. Apa cea mai mică o duce și 
vântul cel mai ușor o suflă.

De datorința nostră este dâr, 
că — dăcă susținem școle — să ne 
seim și folosi de ele, căcî numai așa 
își au înțeles jertfele nostre.

Tot asemenea trebue să purce
dem și față de cursurile de adulțl 
seu, cum li-am mai cjice, școla de 
duminecă și serbătore. Ba ce e mai 
mult la aceste cursuri, când timpul 
ne iertă, ar trebui se mergem nu 
numai copilandrii, ci cu toții, cu mic, 
cu mare, cu finer și bătrân, căci a 
învăța lucruri folositore, nu strică 
nimănui. Am vede atunci cât de 
mulțumit ar fi preotul și învățătorul 
nostru, cu cât drag ar învăța, când

ar vede, că școla a ajuns o a doua 
biserică.

Se înțelege, că tot de datorința 
nostră ar fi să ținem semă de acestă 
ostenelă a preotului și învățătorului. 
Față de celelalte învățături și sfaturi 
avem să fim cu luare aminte. Au să 
se sfătuescă cu liniște și au se se 
înțelegă cu bine și se fie cu mulțu
mire față de sfătuitorii lor.

In fine bunul nostru popor încă 
n’are să aștepte totul dela cărturarii 
săi. Trebue să mai facă și așa, după 
cum mintea sănetdsă îl învață și po- 
vățucsce.

Țăranul nostru plugar are de 
regulă puțin pământ, din care nu
mai cu mare greutate se pote sus
ține el cu familia sa, constătătore 
adese-orî din șepte-opt persone, din
tre cari une-orl cinci-șâse copii. Și 
cu tote aceste mulțumită unei vechi 
deprinderi, pe toți îi învață mește
șugul seu, cu tote că pote își dă 
bine sâma despre greutatea și mai 
mare, cu care se vor hrăni acești 
copii la rândul lor din puțina sa 
avere. Acesta este o deprindere, pe 
care cât mai îngrabă trebue s’o pă- 
răsescă, decă voesce ca sortea să ’i 
se schimbe înspre bine. Și lucrul cel 
mai cuminte, pe care l’ar face un 
tată de familiă în asemenea cașuri 
ar fi, se aplice la meseria sa numai 
pe ațâți dintre copii, câți crede, că 
din rămasul seu, vor pute trăi și mai 
bine și mai ușor. La ceialalți să le 
caute alte îsvore de venit. Să-i aplice 
la meserii și la negoț. Cunosc câte-va 
familii, cari au lucrat astfel și din 
ai căror membri astăcjl au eșit agri
cultori harnici, meseriași buni și ne
guțători pricepuți și toți sunt mul
țumiți de starea lor.

Părinții de familiă încă ar pute 
se facă cu multă ușurință acăstă 
faptă bună cu deosebire astăcji, când 
slavă Domnului, avem chiar și reu
niuni, cari se îngrijesc de crescerea 
meseriașilor și negustorilor români. 
Așa d. es., pentru cei-ce se aplică 
la meserii este „Reuniunea sodalilor 
români din Brașov“, sub a cărei ocro
tire se cresc tinerii în cea mai pă- 
rintescă îngrijire, er pentru cei-ce se 
aplică la comerciu este bunăoră „Gre- 
miul comersanților români din Bra
șov4, care dă anumite ajutore pentru 
băeții de 13—14 ani, cari, pe lângă 
cele patru clase elementare, să fiâ 
absolvat și una-doue clase gimna- 
siale seu reale. Der eră se se scie, 
că reuniunile aceste nu vor veni 
nici când la noi, dăcă nu ne vom 
duce și nu le vom căuta noi pe ele.

Cu deosebire în privința nego
țului, astăcjl, când avem și se înfîin- 
țeză pe cți ce merge tot mai multe 
societăți comerciale românesc!, dela 
cari am pute căpăta și învățături 
bune și folositore și credit ușor, ar 
fi ca în nici un sat românesc să nu 
mai fie negustor străin și dușman 
nouă.

Apoi erăși, după-ce am ave me
seriași și negustori români, se înțe
lege de sine, tot noi am fi chiămați 
a-i și sprijini, lucrând și cumpărând 
dela ei întru cât se pote. Banul nos
tru ar ajunge tot în mâni de-ale 
nostre. Căci numai a-i cresce, numai 
a pune meseriașului instrumentul în 
mână, și pe negustor a-1 pune după 
tarabă și să cjicem, că am gătat cu 
ei, că i-am făcut omeni, însemneză 
a ne ucide noi pe noi, însemneză a 
ne cresce o semă de omeni fără 
căpătâiu. Der apoi agricultorul, ca 
și meseriașul și negustorul, trebue 
să țină mereu semă de progresele 
acestor ramuri de ocupațiune.

Agricultorii noștri s’au deprins 
a crede, că va merge din ce în ce 
tot mai spre rău; că productele lor 
vor fi tot mai fără preț și vitele lor 
tot mai puțin căutate. A crede ast
fel e o mare desamăgire. Căci să

nu ne închipuim, că cei ce ne fac con
curență ar ave păment mai bun și 
ar munci mai mult, decât noi. Nu! 
ci totă taina, pe care noi n’o înțele
gem, constă în împrejurarea, că aceia 
se sciu folosi de tote invențiunile, 
pe cari sciința le-a scos pănă astăcji 
pe terenul agronomiei. Ei sciu se 
alegă, să prefacă, se mestece și în- 
grașe pământul mai bine, sciu să 
samene semințl mai curate și mai 
alese, se lucre cu mașini și mai iute 
și mai bine, cu un cuvânt, sciu se 
facă totul, ca munca și rodele pă
mântului să-i coste puțin și astfel 
productele lor să le potă vinde mai 
ieftin ca noi. Ei sciu se crescă vite 
alese și se prelucre laptele și lâna 
lor. — En’ se căutăm, se străbatem 
și noi în tainele acestor lucruri și 
îndată vom vede, că munca nostră 
e mai spornică, că noi vom pute 
produce mai mult și mai bun și ast
fel vom pute țină cu ușurință con
curență neamurilor nostre.

Spre scopul acesta trebue să 
căutăm să ne procurăm tot-felul de 
cărți bune, din cari se învățăm tote 
aceste. Să învățăm, cari sunt rassele 
cele mai bune de vite, cum trebuesc 
crescute și îngrijite și cum se ne 
păcjim de pagube, asigurându-le. Se 
învățăm și noi cum trebue îngrășat 
și lucrat pămentul și cum trebuesc 
prelucrate rodele lui. Să nu uităm 
nici de in și cânepă, de ceră și miere, 
cari tote au mare însemnătate în 
economia de casă. Să ne interesăm 
despre tot-felul de instrumente și 
mașini agricole și de cele pentru 
industria domestică, ca d. es. mașini 
de sămănat, săpat, cosit și secerat, 
roți de tors și răsboe de țăsut pânză 
și lână. Se nu uităm în fine nici 
despre felul cum au se fiă pregătite 
laptele și brânzeturile.

Decă agricultorul ar căuta să 
se intereseze de tote acestea, ar vede, 
că totul merge spre bine, munca 
i-ar fi rodnică și cu spor și răsplata 
muncei îndoită și întreită.

Nici meseriașul și nici neguță
torul nu trebue se rămână însă în 
urma agricultorului. Și aceștia au să 
se instruescă mereu, căci numai așa 
vor pute ține piept concurenței stră
ine. Căci nici meseriașul și neguță
torul strein nu sunt mai deștept! 
decât noi. Totul e, că ei sciu 
mai multe, decât noi. Sciu să aducă 
producte bune și ieftine, și sciu se 
le lucre și să le vândă mai bine.. 
Deci meseriașul va trebui să cetescă 
despre confecționarea uneltelor și 
mașinilor, cu cari lucreză, despre- 
pregătirea diverselor producte, din 
cari, la rendul său, produce alte nouă,, 
despre diversele invențiuni și desco
periri, despre asociațiuni pe terenul 
muncei, producțiunei și al distribu- 
țiunei, despre situațiunea și progre
sul industriei în alte țări, în sfîrșit 
despre tot ceea-ce se atinge de me
seria sa.

Negustorul să nisuescă a-și câș
tiga cunoscințe în tote direcțiunile 
activității sale. Să cetescă și să în
vețe: merceologiă, contabilitate, ele
mente de drept comercial și cam
bial, mersul negoțului în diferite țări 
și orașe, și altele de felul acesta.

Aceste tote se pot învăța din 
cărți, de cari multe avem, er întru 
cât lipsesc să sperăm, că se vor 
scrie de omenii noștri mai pticepuțl. 
Poporul însă de bună sămă va tre
bui să țină cont de acestă ostenelă 
a lor.

Numai în felul acesta, lucrând 
și unii și alții, ajutorându-ne după 
putință vom pute clădi edificiul nos
tru de bunăstare culturală și mate
rială. Să ne apucăm cu toții de lu
cru. Nici unul dintre noi se nu se 
uite la celalalt cum lucreză și se- 
jertfesce singur pentru toți, fără se 
facă și densul cât ’i se cuvine. A. 
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zidi un edificiu de bună stare ma
terială și culturală semenă forte mult 
cu zidirea unui edificiu propriu cțis. 
La înființarea acestuia concurg multe 
brațe, cugetă multe capete și multe 
fețe asudă: unul aduce pietră, altul 
var; unul pregătesce materialul de 
lemnăriă, altul pe cel de ferăriă; 
unul sapă, altul mesură, unul supra- 
veglieză pe când alții zidesc și tin- 
ciuesc. Așa merg lucrurile și la munca 
nostră comună.

S’avem numai încredere unii în 
.alții, se nu ne temem unii pe alții, 
cărturarii se nu temă poporul, er 
poporul se nu temă pe cărturari. 
Vâcjut’ați vre-o tovărășiă, unde lu
crurile s’ajungă la bun sfîrșit, clecă 
tovarășii se tem unii pe alții? De 
bună sdmă că nu!

Atunci, când nu ne vom teme 
unii pe alții, când vom sci, că toți 
suntem fiii aceluiași neam cu ace
leași interese și aspirațiuni, când ne 
vom sci supune interesul propriu bi
nelui de obște, când ne vom încre
dința mai pe sus de tote, că omul 
nu e în lume numai pentru sine, ci 
și pentru semenii sei și mai vertos 
pentru urmașii sei, cu alte cuvinte 
când iubirea de-apropelui, propagată 
de Mântuitorul nostru Isus Christos, 
ne va călăuzi în acțiunile nostre, 
atunci se fim siguri, că vom ajunge 
acolo, unde cu toții dorim.

Deci încrederea în noi și în pu
terile nostre, nădejdea într’un bine 
apropiat, iubirea de neam și mai pe 
sus de tote frica de Dumnezeu și 
munca fără preget și desinteresată 
va fi scăparea și mântuirea nostră.

Negoțul cu 6ue și galițe.
Țera Oltului, Iunie 1900.

In nr. 75 de Duminecă, promisesem 
d-lui preot din Hotoan, că, pe lângă comu
nicarea comercianților în mic cu ouă și 
galițe, ce făcusem în corespondența mea 
de-atuncl, voiu căuta să aflu firme și debu- 
;șeurl mai mari, unde să se adreseze omenii 
noștri, cari ar voi să întreprindă un astfel 
de negoț, atât de rentabil pentru poporul 
nostru, ca punendu-se în înțelegere cu ast
fel de firme, se potă lifera direct.

M’am interesat de afacere și, după 
informațiunile căpătate, mă grăbesc a co
munica celor interesați, că firma cea mai 
însemnată în totă Ungaria, care desface 
■negoțul cu ouă în mare, este Bartmann și 
Coner în Teresianopol (Szabadka). Cel din- 
tâiu se trage din Olanda și de două-decl 
•de ani s’a împământenit în orașul numit, 
er cel din urmă e din Germania nordică. 
Firma acesta face pe an din negoțul cu 
galițe și cu ouă o circulațiune de 13 mi- 
lione corone. — In Londra, capitala Bri- 
-taniei, susține de mai mulțl ' ani hală de 
vendare, cu întocmirile sale proprii, în care 
-sunt aplicați nouă-spre-dece funcționari. 
■Capitalul de învestitură a numitei firme se 
pote calcula la șepte milione corone. In 
-imul curent din Ianuarie pănă la finea lui 
Mărțișor, a esportat o sută-trei-decl de mii 
de curci. Celarele (pivnițele) firmei, unde 
•se adună ouăle și se conservă în apă vă- 
rosă, sunt întocmite pentru dece milione 
de ouă. Acesta este de lipsă, fiind-că în lu
mile lui Iunie, Iulie și August, în Londra 
încetă negoțul cu ouă în mare, după-ce 
forte mulțl consumenți peste vară se mută 
la sate, se duc la băi și așa împrejurimea 
.orașului este de ajuns pentru a provedâ pe 
locuitori cu ouăle de lipsă.

Notițple acestea despre firma numită 
.am aflat de bine a-le comunica, mai ales 
fiind-că și ministrul de agricultură a în- 
'Credințat’o cu mijlocirea transportărei și 
vendărei ouălor adunate de reuniunile, anu
me organisate în multe părți ale țărei, 
pentru culegerea ouălor dela prăsitorii mai 
mici. Pănă în timpul de față sunt în totă 
țera 54 reuniuni organisate. Se dice, că 
-firma numită se portă față cu prăsitorii cu 
cea mai mare prevenire și pricepere de 
Jucru. Au mai multe mii de agențl, cari 

cutreeră țera pentru cumpărarea și espe- 
darea ouălor; pe lângă acesta, în urma 
provocărei ministrului de agricultură, a de
pus ca cauțiune două milione corone în 
hârtii de valore, la banca austro-ungară, 
s’a obligat în convențiunea încheiată cu 
ministrul, că în tot locul, unde se înfiin- 
țâză reuniuni pentru esportul ouălor, es- 
mite un espert și cunoscător de afacere, 
care să instrueze pe manipulantul reuniu- 
nei în statorirea calităței ouălor, în meto
dul de pachetare, în contabilitatea și trans
portul lor ; mai departe anticipâză fiă-cărei 
stațiuni pentru adunare de ouă, câte două 
mii (2000) corone pentru cumpărarea, ouă
lor și pentru acoperirea altor spese; 
provede stațiunile acestea cu materialul 
de lipsă pentru pachetat; și ca ven- 
clătorii să nu fie înșelați în preț, recunosce 
de basă prețul ouălor de bursă din Lon
dra, stabilit în diua de Luni a fie-cărei 
săptămâni. Primesce dela reuniuni ori și 
când, chiar și în lunile de vară, ori și ce 
cuantitate; se învoesce și la aceea, ca reu
niunea respectivă să potă vinde ouăle sale 
și la alțl întreprinzători, cari ar cumpăra 
ouăle cu un preț mai mare, și cumcă va 
raporta în totă săptămâna la ministrul de 
agricultură despre debușeurile sale specifi
cate după reuniuni, ca așa și ministrul să 
fie tot-dâuna în curent, despre activitatea 
reuniunilor.

In anul trecut s’au esportat ouă în 
preț de trei-cleci de milione corone. 0 sumă 
atât de mare, încât totă contributiunea de 
pământ, a părților Ardelene, nu face pe an 
atâta. Ge mare avantagiu ar ave poporul 
nostru în îmbogățire, când ne-am interesa 
și noi mai mult de acest ram însemnat de 
negoț. Și pănă atunci, pănă când și în 
părțile locuite de Români s’ar pute înființa 
atari reuniuni, ar trebui să ieie inițiativa, 
la esploatarea acestui câștig, de-ocamdată 
reuniunile nostre agricole, cum este de 
esemplu, cea din Sibiiu și Orăștiă, căci ra
mul acestui corn ereih ar desvolta prăsirea 
ouălor și prin ea îmbogățirea poporului 
nostru în măsură necalculabilă, fiind-că vă- 
dend poporul câștigul cel mare, ce-1 are 
din prăsirea galițelor, ar ține cel puțin de 
două-ori atâtea galițe, când apoi și espor
tul și prin el și câștigul, ce se incasseză, 
s’ar duplica și prin desvoltarea prăsirei ra
ționale de galițe ar căpăta un avânt mai 
mare și îngrășarea și îndoparea galițelor, 
când apoi și acestea s’ar pute esporta și în 
număr mai considerabil.

Un învețător poporal.

Literatură.
In editura librăriei D. I. Benvenisti 

din Craiova a apărut opul de Camille Fla- 
marion nCe-i Cerul lucrat în românesce 
de d-1 B. Marian redactor la „Universul^. 
Opul conține mai multe figuri în text și se 
estinde pe 231 pag. 8°. El e potrivit și ca 
premii pentru scolele secundare. Costă 1 
es. un leu și 50 bani.

*
nJ)in viațău este titlul unei coleo- 

țiunl de novele datorite condeiului d-lui V. 
Gh. Gherasimescu dela Creditul Agricol din 
Huși. Este o colecțiune de novele drăgă
lașe, luate mai ales din pățaniile vieții. Pre
țui 1 leu 50 bani.

MULTE ȘI DE TOTE.
Organele și toca.

Se dice, că odată au avut și Românii 
organe în biserică, der când au început a 
cânta cu ele, unii din ei au început să 
joce. De-atuncI le-au scos afară din bise
rică și nu se mai folosesc în bisericile ro- 
mânescl.

*
Ungurii, se dice, că încă au avut 

tocă la biserică,’ dâr unul din ei neavând 
cu ce să-și bată cosa s’a dus și a furat 
ciocănelele cu cari băteau toca. Popa lor, 
decă a vădut asta, s’a dus într’o nopte 
șl-a luat toca și-a pus’o la cârciumă zălog 
pe rachiu. — De atunci Ungurii se tot 

duc s’o scotă, der se îmbată și-și uită de 
ea, și toca ș’acuma e zălog.

I. M. Popa, 
(audită dela Iosif Comșa.)

*

Maimuță vorbitore.

Căpitanul Friderik D’Osta din 
Baltimore îșl dă silința să croiesoă om din 
maimuță. Și a ajuns la resultate admi
rabile.

Maimuța, oare pbrtă numele de Io- 
hann Ham, umblă ca omul priu odaiă 
și are surtuc, ghete și cilindru. De obi- 
ceifl. mănâncă la masă cu stăpânul său, 
folosesce ouțit și furculiță și după mâncare 
i-a ecobitorea și-și curăță carnea dintre 
diuțl. Scie să joce, să pusoe, să dueleze, să 
patineze și să călărâsoă. Noptea dorme în 
pat și e interesant s’o vec)I cum se desbra- 
că, cum îșl împătură și așecjă îmbrăcămin
tea cu multă îngrijire la locul destinat, 
apoi se asounde sub plapomă, pe care și-o 
trage peste ureohl, ca omul, care vrâ să 
dormă dus.

Căpitanul însă nu se mulțumesoe 
cu tote acestea — el vrâ să învețe mai
muța a vorbi. Dâr aici merge mai greu, 
fiind-că animalul nu prea pâte să esprime 
consonantele. La atâta însă totuși a dus’o, 
ca s’o învețe a esprima bine cuvintele „ma
mă", „da" și „nu“.

Căpitanul și-a arătat elevul medicilor 
din Baltimore, oarl s’au încrucit și mirat 
de isprava ce a făout’o.

*
Canibalism în Africa.

O foiă englesă aduoe, după comuni 
cările unui misionar, soiri despre faptele 
înfiorătâre ale canibalilor din Africa. Aceș
tia aparțin seminției Zappazapi din statul 
Kongo.

Șefii localităților din apropiere, apoi 
alțl indivi^I dimpreună cu femeile lor — 
cam 500inși— au fost invitați de Zappazapi 
la o petrecanie prietinescă.

Când îșl petreceau mai bine, „ve
cinii" fură împresurați fără de veste și 
li s’a pretins ca drept preț de răscumpă
rare să dea sclavi, fildeș și alte lucruri. Dâr 
fiind-că „vecinii" n’au putut satisface pre- 
tensiunei, Zappazapi i-au împușcat. Numai 
câțl-va din ei au putut scăpa.

Misionarul a văZut 40—50 cadavre. 
De pe trei cadavre Zappazapii au tăiat 
oarnea și a mâneat’o. Misionarul a mai vă
dut 85 de brațe tăiate.

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui JT. A. în V. (Bănat) Oetesce articolul 

„Negoțul cu 6ue“ și vei afla ce ai dorit.

Prognosa timpului.
(ZDxLpă, călixică.arvi.1 căpit. Spăriosu..)

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

Săptămâna din 8--14 Iulie: ploios 
în 10, 11 și 12.

‘ Călendarul septemânei.
IUNIE.. are 30 dile. CIREȘAR.

ț)ilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni
Marți 
Mere. 
Joi.
Viner 
Sâm.

18 S. m. Leontin
19 -j-Ap.Iudafr.D-lui
20 S. mart. M.etodiu.
21 S. mart. Iulian
22 S. mart. Eusebiu
23 S. m. Agripina
24 f Nasc. sf. Ion bot.

1 Iulie. Teodor.
2 Cerc. Măriei.
3 Corneliu
4 Udalrich.
5 Ciril. și Met.
6 Isaia prof.
7 Vilibald

Cursul Sa bursa din Viena.
Din 28 Iunie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0...................... 115.60
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 119.75
Impr. căii. fer. ung. în argint. 4,/2°/0 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.80
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.65
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii................... 158.—

LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75
Renta de argint austr............................ 97.60
Renta de hârtie austr............................ 97.35
Renta de aur austr............................. 115.90
LosurI din 1860.................................. 134.40

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.47
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 726.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 694.50
NapoleondorI............................. 19.30
Mărci imperiale........................118.52'/2
London vista............................... 242.35
Paris vista...................................96.45
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.60
Note italiene.............................. 90.90

Cursul pieței Brașov.
Din 29 Iunie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.04 
Argint român. Cump. 18.90 
Napoleond’orl. Cump. 19.26 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

Vend. 19.12
Vend. 19.—
Vend. 19.30
Vend. 11.40
Vend. —.—
Vând. —.—
Vend. —.—
Vând. 101.-

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 29 Iunie 1900.

Mesura 
sdu 

greutatea
l' a ! H a 1 e a.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L‘ Grâul cel mai frumos 1.2
L

7) Grâu mijlociu . . . 11 60
pl Grâu mai slab . . . 11 20

Grâu amestecat 9 20
n Săcară frumosă. . . 7 40
Tl Săcară mijlociă. . . 7 —
p Orz frumos .... 7 20
n Orz mijlociu. . . . 6 80
Y) Ovăs frumos. . . . 5 20
n Ovăs mijlociu . 4 80
y Cucuruz .................... 9 20
n Mălaiu (meiii) . . . 8 20

Mazăre........................ 14 —
Linte ........................ 18 —
Fasole........................ 10 40

n Sămânță de in . . . 25 —
n Sămânță de cânepă . 9 60
;; Cartofi........................ 4 —
71 Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
Î1 Carne de porc . . . — 96
51 Carne de berbece. . — 72

100 kil. Său de vită prospăt . 50 —
n Său de vită topit . . 74 —

Bursa de Bucuresci
din 28 Iunie n. 1900.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... n Air.-Oct 92.—
„ „ Impr. 1892 . . . 5.. Ian.-Iul. 94 —
„ „ din 1893 . . . 5 n 94 —
„ „ 1891 int. 6 mii. 5„ Apr.-Oct.
„ „ Impr. de 32'/, mii. A, ian.-lniie 79.—
„ „ Impr. de 50 mii. . I a B 71 80.—
„ „ impr. de 274 m. 1890 A.

B 11 81 —
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4„ n b 81.—
„ „ Im. de 120 mii. 1-94 A, 81 —

„ Imnr de 90 mii. 1896 4 „ 80 —
Oblig, de Stat (Conv rurale) 6 n Mal-NOY. 80.—

„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 b B
—,—

„ comunei Bucuresci 1853 5% Iau.-lul. —.—
„ „ „ din lf 84 5 „ Mai-Nov. —.—
„ „ „ din 1888 A, Iun.-Dec. —.—
„ „ „ din 1890 A, Mai-Nov. .—

Scrisuri fonciare rurale . . 5„ Iau ,-luli. 95 V2
Scris, fonciare rurale din 18: 0 A, 78.’/4

,, „ urbane Bucuresci f’„ 86 >/,
............................... Iași. . . B B 78.—

Oblig. Soc. de basalt artificial 6 „ B B —.—
V. N'. • «

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 '50 v. 88J/2
Banca Națion. uit. div. 86.— ■;00 într. v. 2570
Banca agricolă................................ 500 150 v. 329 —
Dacia-Roraânia cit. div. 35 lei 200 într. v. 281.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 B B 445.—
Soc. bazalt artif. olt. div. lei 80 250 452 —
Soc rom. de constr. uit. div. 15 1. 20 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 » B —.—

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

—.—

S c o ni p t u r i :

Banca nap a Rom. S°/o Paris .... 37o
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . Ao
C isa de depuneri 12., Berlin .... 57,
Londra .... 9 „ Belgia ... 4°/o
Viena..................... 47, Elveția .... 5%

Tergul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 26 

Iunie n. de 44,036 capete, la 27 Iunie n. au 
întrat 855 capete și au eșit 401 capete, 
rămânând la 28 Iunie n. un număr de 
44,590 capete.

Se notâză marfa ungtirescă : veche 
grea dela 90 —92 fii. marfă ungurâscă 
tînără grea dela 95 — 97 fii. de mijloc 
dela 95 — 96 fii. ușoră dela 94 — 96 
fii. — Serbescă: grea 94—96 fii., de 
mijloc 93—94 fii., ușoră: 91—93 fii. 
kilogram.

Proprietar: Dr. Aure! Mursșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu fâaior.
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Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 28 Iunie 1900

S 8 m i n J e
(Duali
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela până la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.90 8.15
Grâu dela Tisa .... 80 8.— 8.10
Grâu de Pesta 80 7.70 7.80
Grâu de Alba reeală . . 80 7.80 8.—
Grâu de Băcska .... 80 — —.—
Grâu unguresc de nord . 80 —‘— —.—
Grâu românesc .... 80 —-—

Cuali-
Semințe vecliî

Soiul tatca Prețul per
ori nouo per 

Hcct,
100 chilograme

dela pană lfi
Sâcara. . . <0-72 6.60 6.75
Orz .... nutreț. . 60-62 6.40 6.55
Orz .... de rachiu 62— 64 5.90 6.10
Orz .... de bere . 64- 66 5.60 5.80
Ovbs . . . 55—60 5.- 5.30
Cucuruz . . bănățân . 75 — —
Cucuruz . . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . ,
Hirișcă . .

» îl
R.- 5.30

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1
dela până

Săm. de trifoii! Luțernă ungur. ffl —.—  
„ transilvană n —.—

H „ bănățeni ti —.—
» „ roșiă im —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat dupi 1 0H — —.—
Ulei de in . irl d —.— —.—
Unsore de porc dela Pesta nU 56.-"- 56.50

n n dela țeră . OJ —.— —
Slănină . . . sventată . •d 47.— 18.--
Prune .... din Bosnia • • 0 — —.—

n
Lictar .... Slavon și Serbia

0 rl 18?— 105O
din Serbia în s. y — —.—

Nuci . . . • slavon nou Pi «... — —.—
Gogoși. . . • serbesc .

din Ungaria 3 —.— —.—
Miere . ... ungurescl. fl) —.— —.—

n serbescl . Pt —.— —.—
Ceră .... brut . . —,— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s. —•—

Ore de violină.
Olga Ccmlern Fogaras.cher 

are onbre a aduce la cunoșcința on. 
public, că dela 15 August va începe 

Cursul jentmorB io Violiiia.
înscrieri se pr mese de pe acuma 

în grădina S c h n e 11, Strada R ebus 
dela 8—11 bre.

Ca recomandațiă se face obser
varea, că instrucția tirmbză după 
acelaș metod și cu același prețuri, 
cum a fost la D. șora EUa Hess- 
haimer. 1.1—2

Se cerată, tm 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 se adresa în BucurescI, Caîea- 
Victoriei Mr. 167, la Exelența Sa Q. 
Gr. Cantacuzeno. 5-10,988.

Cursul leșurilor private
din 28 Iunie 1900.

Basilica......................
Credit .....................
Clary 40 11. m. . .
Navig. pe Dunăre. .
Insbruck ....
Krakau .....
Laibach......................
Bucla...........................
Pa’fiy...........................
Crucea roșie austriacă

n n
» _ n

Rudolf
Salm • . .
Salzburg.
St. Genois
Stanislau
Trientine 4l/20/<, 100 m. c- ■ 

40/ 50n id ......................
Waldstein ....... 

„ de 10 franci . . .
Banca h. ung. 4U/O . . . .

cump, vinde

12.— 14.—
393.— 396.50
129.75 180.75

— —.—
61.50 66 50
71. 72.—
47. ■-,9.—

131.— 135.—
132.80 133.50
41 50 42 50
20 — 21.--

83 50 65 50
175.25 177 25

CO 50 61.50
183. 185 —
—.— —.—
— —■—
—.— —.—
—.— —.—
—.— —.—
— —.—

ROO fl Pitesc celui ce va mai 
iJUO O9 capela vre-odată dks» 
rere e5e dâsîțBj orî ii vamirosi gura, 
după ce va folosi

apa de dinți
a lui fiSaa’tiSlw, o sticlă 70 bani. 
— (Pentru p»‘ hetare 20 filler deosebit) —

Erezii A. Bartilla (E- Winkîer)
V8E51A, iS/L, Sommergasse fi.

SS se ceră nretutindenea apriat flgm de 
«Bâgfiți a lui Bartilla. Denunțări de faisifi 
care vor fi bine plătite. La locurile, unde 
nu se p6te căpăta, trim’t 7 sticle cu 5 ccr. 
20 fii. franco; 16 stilo cu 8 cor. franco.

Se capătă în BRAȘOV 1 a farmacia D-iui
VECtffiS’ K8.ol.Bfi. 13--* 595,

î i

i t/ V bryyTY: ■

Afacere cu câștig
este fabricația ele lichior. — On cine pdte fabrica 

lichioruri și rachiuri fine, 
întrebuințând Sjpecial:tățî8c «Se eseasțe ale mele, care au fost ade- 
se-orl premiate, ca forte bune și nevă1 ămătore. Nu sunt de lipsă cunoscințe 
speciale, nici osteuelă seu perdere de vreme.

Pentru a instala o astfel de fabrică, nu se reeere un capital mare și 
localități mari.
®r Se pot căpăta prospecte și înformațiuni dela

fabrică de specialități de esențe și 
etabîisment pentru aranjarea completă de fabrici de lichioruri. 

11/2 Franzensbîiickeustrasse 3. 997.2—5

nici

Pentru SESOUUL & Primăvară și Vară
1900

STOFE weHtahile dte BHin»
Un coupon de metri 3.10 iun- f fl- 2.75, 3.70, 4.so din stofă hună

6.— și 6.90 mai bună
7 75 fitiâ

mai fină 
16' te fină

925.21—10

fl. 
fl

gime pentru un costum corn j 
plet roc, pantaloni și țjiletcă | jj ‘ 

c&stâ s?&bmaâ |

u- s
o 
s 
“1

fl 10
Lo-Un coupon pentru costum de salon fl. a<S&.— cum și stofe de pardiseurl, 

den pentru turiști, Kangarn lin etc. ete. — Trimite cu prețurile fabricai re
numita și cunoscută ea solidă și reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
—bss Mostre gratis și franco. ""Wa Liferație conform mostri se garanteză. G=a —

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

AO „Gazeta Transilvaniei-*  cu numărul ă 10 fiL se vinde 
la librăria Nic. I. Chircn și la Eremias Nepoți?.

Deschidere de atelier nou! |
ÎS]

Aduc la cunogcința Ou. public, că a III 
«Heschâs în Strada Vămii nr. 28, vis-a-vis de 
biserică un

Corsete (specialități) | 
de Vi ea a și Paris, Ș

unde se efectueză după măsură tbte tasonele {ra 
de Corsete, Ajour, Batist, Seintur, ce absdr- 
be transpirațiune, de a se ține drept, Cc’ sete 
de casă și de Velociped. vj
cercetare numerdse

«> I. «8 stei 3£<- p 
IS e p a r e t u i-i se primesc.

in frumssță și bunătatea 
mele „

Britani
Savonnett-Bemontoif, chipiu

I» ftj»M

Schvarz-Stahl
acoperite cu 3 capace de 

oțel negru briliant, mechanism precis, 3 ani garanție, 
arătători patentat, placă lucie de opal foudont, cer
cul arătătorii!. Corona de aur duble veritabil. Aceste 
ciasornice umblă 36 ore și în urma escentării elegan- 
•e, le poită fiS-cirio eu plăcere.r <5?
Prețul cu pachetare și etui de Bele numai 6 â,

Ciassrnice de danie Briliant, oțel negru, deschise, 
fort1' fin lucrate numai 7 fl. Lanț de aur duble potri- 

bărbațl și dame I fl 50 cr. — Se trimite cu Ramburs. —pentru
Ce nu convine se schimbă, seu se înapoieză banii, de aceea nu este nici un risic.

JOSEF SPIERING, WW I. Postgasse 2.

r

Cata’og ilustrat cu ciasormce, lanțurî inele etc. gratis și franco. O
ISOOCXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Tipogtali.i A. Mureșianu Ibașov.


