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Botezătorul, diarul nu va apără pănă Luni săra.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Iulie st. v. 1900

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

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

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

Pentru România și străinătate: 
pe un an 40 franci, pe șâse 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 șâse luni 2 corone.
Pentru România: pe un an 8 

franci, pe șâse luni 4 franci.
Abonarea se pote face mai ușor 

prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Chiorenii și „frații de cruce“.
Chiorenii — după-ce au pus, 

cum e datina lor, mai întâiu în pi- 
ciâre pe streini, adecă pe „frații de 
cruce* 1 și pe aliații acestora, pe Ar
meni și Jidani, ajutându-le a face o 
bancă „patriotică**,  care de pe-acum 
dă 14°/o ȘÎ mai bine dividende din 
sudârea bietului chioran — s’au ho- 
tărît a face ceva și pentru ei înși-și, 
înființând „Chiorana**.

Ai cugeta, că o mână de Un
guri, ce se află în Chior, și meste- 

cătura de Unguri, Armeni și Jidani, 
ce este în Șomcuta, va fi recunos- 
cetâre față de massa română din 
Chior, care nici-odată nu s’a folosit 
de puterea sa, ca se oprime pe acea 
mână de streini în pământul seu 
străbun; din contră, după revoluțiă, 
sub opresiunea comună nemțâscă, 
ce n’a fost nici meritată, nici pro
vocată de Români, aceștia au uitat 
suferințele și crudele persecuțiuni 
îndurate de compatrioții lor. După 
absolutism, ajungând Românii stă
pâni în vatra propriă, au împărțit 
tâte beneficiile în mod mărinimos 
cu asupritorii lor din 1848.

In timpul mai nou, în „era fe- 
ricita**  a libertății și a parlamenta
rismului unguresc, massa popora- 
țiunei române chiorane, ciuntită și 
lipsită de tâte drepturile sale muni
cipale avute din vechime, a lăsat și 
lasă tote așe4ămintele și edificiile 
sale, ridicate cu multe jertfe de 
muncă și avere, ca se fiă folosite, 
pe nimica chiar, de uneltitorî în 
contra proprielor sale interese. Acum 
tot Românii chioreni lasă, ca din 
averea lor Se se susțină șcble co
munale magliiarisatore, să se clă- 
dâscă edificiu pompos, în frunte cu 
inscripțiunea: „Kâzsâghâza**  (casa 
comunei) asupra căreia se stăpânescă 
veneticii. In fine aceeași massă de 
Români, despre care vorbim, și-a 
dat sprijinul său moral și material, 
ca să se înființeze „cassa de păs
trare ungurâscă**,  pe care de flecl 
de ani o îmbogățesce din sudârea sa.

Ai fi crecjut, c|icem) ca cel pu
țin acum, când Românii chioreni 
s’au hotărît a face ceva și pentru 
ei prin înființarea proiectatului insti
tut „Chiorana**,  acești venetici, decă 
nu îi vor ajuta, der cel puțin nici 
nu-i vor împedeca întru ajungerea 
scopului.

Der nici pomenire! In contra 
înființărei proiectatei bănci româ- 
nesci s’a pornit, precum se vestesce, 

dela „curtea domnăscă**  a marelui 
proprietar din Șomcuta și a unui 
farmacist renegat o agitațiune ve
hementă, căreia i-a succes a face, ca 
să se retragă subscrierile a vre-o 
sută de acțiuni făcute de Românii 
șomcutem.

Așa-der acea mână de Unguri 
din Chior s’a pus cu Românii, nea
semănat mai mulți la număr, cu cari 
trăesce în bine și ’n rău de multe 
sute de ani, pe picior de răsbunare. 
Ea împlinesce „misiune patriotică**.  
Lasă, ba se bucură, ca să se înavu- 
țescă Armean, Jidan, Tatar, numai 
Românul să mi ajungă pe pământul 
lui strămoșesc la nimica. Românul 
să rămână pururea sărac, necult, 
umilit: acesta e devisa sistemului de 
guvernare la noi, acesta e și a Ma
ghiarilor din Chior. Trist de tot, 
decă a unelti pururea în contra unui 
popor, ca cel român, împedecându-1 
cu cele mai ordinare mijlâce de-a 
se ferici și el prin muncă cinstită, 
trece ca o „misiune patriotică**  îna
intea celor ce ac|i se află la stă
pânire.

Ne mirăm și de marele proprie
tar, capul de acum al amintitei 
„curți domnesc!**.  Dâcă e adevărat 
ce se vestesce, atunci s’a abătut cu 
totul dela spiritul tradițional al 
străbunilor săi, cari erau de convin
gerea, că Ungurii din Chior au mai 
mare lipsă de Românii din acel 
district, decât aceștia de ei.

Trist și rușinos lucru au săvâr
șit însă și acei Români chioreni, 
cari s’au lăsat influințați de nisce 
uneltiri reuvoitâre și și-au retras 
mâna de ajutor dela un lucru, ce 
tinde chiar la folosul și onorea 
lor. Nu văd unde a ajuns Chiorul 
prin conducerea și influințele străini
lor puși de ei înși-și în fruntea dis
trictului? Nu s’au săturat încă nici 
acum de sfaturile și „bunăvoința**  
lor ?

Nu putem crede totuși, ca unel
tirile acestea ale „fraților de cruce**,  
să nu deschidă ochii bravilor noștri 
chioreni și se nu-i îndemne la în
doite încordări de puteri, ca în mâ
nia răuvoitorilor să-și înființeze „Chio- 
rana“, care va fi spre folosul și 
onorea lor.

Facem atent publicul român de 
pretutindeni asupra uneltirii sus amin
tite și-l avertisăm asupra datorinței 
de-a nu pregeta a-șl da concursul la 
reușirea scopului, ce urmăresc frații 
acelui ținut pe cât de frumos, pe 
atât și de românesc.

Revista politică.
Și în Austria și în Ungaria cor

purile legiuitâre fiind în vacanță, 
politica se face, mai bine (fls veș- 
tejesce, în cabinetele ministeriale. 
Afară de evenimentele din China, 
am pute 4’ce că nimic nu mai preo
cupă a4I serios pressa, diplomația și 
pe politician!. Avem așader înăuntru 
o stare de amorțelă în politică. S’au 
petrecut totuși săptămâna acesta lu
cruri, carl merită să le însem
năm.

Este fără înduială caracteristic 
pentru stările dintre Maghiari și par
tidele lor, că cu tot năduful prici
nuit de căldurile caniculare, corifeii 
taberelor din dietă luând la ochiu 
„provincia**,  alârgă ’ncoce și ’n colo 
prin țâră, ca să-și câștige aderenți 
și să facă propagandă pentru „prin- 
cipiile**  politice de cari se conduc. 
Importante sunt mai ales adunările 
ce le-a aranjat 4ilele trecute „partida 
poporală.**  în Secuime cu scop de 
a-se organisa în acâsta parte a Ar
dealului, de ași aduna aderenți și de 
a-se pregăti în fața viitârelor alegeri 
generale dietale Contele Zichy și 
cu ai săi și-a pus de gând să *Guce-  
rescă Săcuimea pentru partida lui.

FOILETONUL „GAZ. TRAN8.**

Rivalii.
0 iconă. din răsboiul american de secesiune de 

Fr. C. Wickede.

Vălul nopții acoperea câmpul și pă
durea și greerușii începuseră cântecul lor 
vesel, când un tînăr sergent din regimen
tul 48 de Ohio, cu pușca subsudră, venea 
pășind ușor pe drumul dela Jamestown în 
Virginia. Era un om de statură mică, în
desat și lat în spete, părul său castaniu 
buclat, precum și ochii săi albaștri dădeau 
feței sale ceva prietinos, mai ales și prin 
șapca militară vânătă, ce era pusă pe-o 
urechiă.

Luna tocmai răsărise și se vedea prin
tre pomi, când el zări coperișul de șindrilă 
acoperit ou mușchiu al unei oase de far- 
mier singuratice de lângă țărmul rîului St. 
James. El îșl cumpăta pașii. Ramureledese 
ale vechilor bracjl de dinaintea clădirei as- 
oundeau fațada ei privirilor călătorului și 
numai după-ce el deschise portița dela gar

dul ce-o înounjura și trecuse prin grupul 
de pomi, vă4u luoind prietenos la ferâstră 
lumina, ce-i slugea de obiceiîi ca stea con- 
ducătdre.

De-odată îșl opri pașii, căci audi ac
cente și vorbe străine, neobiolnuite în lo
cul acesta. La drâpta în odaiă sta sub za
rea luininei o fată tânără în intimă con
versația o’un oficer de rebeli voinic. Per
sona sergentului nu putu fi zărită de cei 
doi, fiind-oă acesta sta în umbră, nu puteau 
să-l vadă, chiar deoă s’ar fi uitat în aoea 
parte unde se afla. Cu simțul gelosiei celei 
mai înfocate în piept, tremurând în tot 
corpul, el se apropia cu băgare de Bârnă cu 
oâțl-va pași și se stârci apoi, pândind pă- 
rechia din odaiă cu ochii unui tigru.

„Necredinoioso !** murmură el printre 
dinți. „Mai înșelat și niol-odată nu-țl voia 
ierta acesta. O întâlnire c’un oficer de re
beli frumos, trebue să aibă ceva forte atră
gător. — Dumnezeule, să mă faoă săcred, 
că eu sunt alesul iniinei ei — oe prost am 
fost să dan orecjământ jurămintelor unei 
femei dela Sud.**

De-odată întorcendu-se fata, el curmă 

convorbirea aoâsta cu sine însu-șl. Ea se 
uita în direcțiunea, în care se afla el și as- 
oultând puse mâna pe brațul celui ce o 
însoția.

„Tăcere, n’aucjl tu nimio?**  șopti ea. 
„Pote să mă fi amăgit a crede, că am au- 
c|it pe cine-va vorbind1*.

„Cine, scumpa mea Ellen, să cuteze a 
turbura convorbirea ndstră?" întrebă ofi- 
cerul încrețindu-șl fruntea.

„Nu, nu**,  <j‘se ea roșindu-seca racul, 
„de sigur, că nimenea n’ar cuteza a face 
aoesta. Inohipuirea mea m’a amăgit. Ro
bert, acesta o cred și eu acum**.

El o îmbrățișa și o sărută ou dra
goste. „Tu pari ceva oam iritată, draga 
mea**,  dise el încet și ou gingășiă. „Viața 
ta singuratică e totuși**...

„Mătușa bătrână e ddr la mine și so- 
oietatea ei îmi oferă destulă distraoțiă**,  
răspunse ea.

„Dâr cânii ceia de Yankeei, cari de 
cât-va timp îșl au tabăra din sus de rîu, 
nu v’au molestat ei niol-odată? Pe Dum
nezeul meu, dâoă ași soi**...

„Rușine, Robert 1“ îl întrerupse ea, 

„nu-i frumos a vorbi în acest mod despre 
trupele uniunii; toți, câți au trecut pănă 
acum pe aici, ne-au întâmpinat întotdăuna 
cu stima, ce se cuvine femeilor**.

„Ha, ha, ha!**  rîse tînărul oficer, „cine 
a mai aucjit ca Yankeul să aibă respect de 
alt cevașî, decât de regele dollar? Pentru 
aur poți avă tot dela el și pentru el îți dă 
chiar și pe mamă-sa**.

„Nu, Robert**,  răspunse Ellen, „le faci 
nedreptate; fiind-că sunt șirețl, dibaci și 
tăcuți. Tu crecjl, că trebue să fiă și ordi
nari și omeni de nimic. Ah, de ai sci, ce 
fericită m’ai face, dăcă te-așl putea converti 
dela astfel de păreri**.

„Scumpa mea Ellen**,  (fi86 el, îmbră- 
țișându-o, așa că gelosul pânditor abia îșl 
mai putea stăpâni pasiunea, „ori cât de 
mult mă simt atras de tine și las să fiu 
condus în cele mai multe lucruri de in
fluența ta, nici-odată, nici-odată, nu vei 
pută să schimbi părerile mele în punctul 
aoesta. Eu totdeuna am crecjut’o și am și 
astădl acea părere, că nu esistă nici un 
Yankeu brav și cinstit. Toți sunt mișei și 
lași**.
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Decât partida poporală mai straș
nici și mai neastîmpărațl sunt ban- 
ffyștii N’are ministru-președinte Szell 
un mai mare dușman, decât pe Banffy. 
Acesta i-a jurat resbunare, pentru-că 
l’a trântit din domniă. Drept aceea 
umblă Banffy și albrgă ’în tote păr
țile prin țeră, ca se-și întărescă ta
băra. Banffy e mare meșter în chi
țibușuri, și în lupta, ce o portă con
tra actualului ministru-președinte scie 
să se folosescă de tot felul de scor
nituri. Mai cjilele trecute a fost dat 
alarma prin foia lui, „Magyar Szo“, 
că Szell vre se vendă nația ungu- 
răscă, dedre-ce ar fi încheiat „pact" 
cu „daco-românii", dându-le la 40 
din aceștia loc în viitorea dietă un- 
gurăscă. Nici Banffy n’o crede, der 
totuși o spune.

*
In Austria s’a petrecut de ase

menea un fapt, care nu pote fi tre
cut cu vederea. F6ia oficială aus
triacă a publicat la începutul septe- 
mânei o patentă împerătescă, pe basa 
§-lui 14, care împuternicesce .guver
nul se încasseze dările și competințele 
pănă la finea anului 1900; apoi o 
altă patentă, care dă guvernului drep
tul de a contrage un împrumut de 
50 milione corbne pentru acoperirea 
celor mai urgente trebuințe de stat 
și, în fine, un autograf împărătesc, 
prin care se stabilesce cvota cu 6646/49 
procente pentru Austria și 33749 Pro" 
cente pentru Ungaria. Măsura acesta 
a trebuit se fiă luată din causă, că 
parlamentul n’a putut să satisfacă 
trebuințele cele mai urgente ale sta
tului și guvernul a fost silit să-și ia 
refugifi erășl la § 14, adecă să dis
pună pe cale neparlamentară cu pri
vire la trebuințele de stat.

Se mai-susține, că tot cu ajuto
rul § lui 14 guvernul Koerber va in
troduce legile de limbă. Apoi se mai 
afirmă, că vor fi convocate la tbmnă 
dietele provinciale.

*
Din cele ce s’au petrecut îna- 

fară remarcăm, că luptele dintre 
Buri și Englesi continuă și acum, 
ba pare că încă de aci încolo Burii 
au să facă mari supărări Englesilor. 
Luptele de guerilla, începute de Buri 
după ocuparea Pretoriei, neliniștesc 
dbr’ și mai mult pe cei din Londra, 
decât luptele mari de mai înainte.

• Mareșalul Roberts mereu trimite ra
porturi telegrafice despre nesfîrșite 
ciocniri, ce trupele lui le au cu Burii. 
Tot-deuna resultatul acestor lupte 
sunt pierderi în mort! și răniți pe 
partea Englesilor. In Oranje a fost 
la finea lunei trecute o mare încăe- 
rare lângă Lindley. Cu ocasia acesta 
dintre Englesi au cădut și au fost 

răniți 64 soldați. In 27 Iunie Burii 
au înaintat pe țărmul rîului Vaal 
pănă la Johannesburg și ei nu s’au 
retras, decât după-ce întrega garni- 
sonă englesă a dat peste ei. Soirile 
aceste fac o impresiă cât se pote de 
rea în Londra și în opinia publică 
englesă a început să cucerăscă te
ren credința, că luptele astea mici, 
în care cad fbrte mulțl Englesi, vor 
crea o situațiune critică pentru po- 
siția Englesilor.

llesboiâ în China.
Nu mai pote fi vorba acum nu

mai de o simplă răscblă a Boxeri
lor, ci de resboiu formal. Stările în 
China s’au înrăutățit așa de mult, 
încât fiori de grdză au cuprins de
odată lumea întrâgă, mai ales de când 
s’a adeverit soirea despre omorul, 
ce l’au săvîrșit Boxerii și trupele 
chinese regulate față cu representan- 
tul Germaniei in Peking br. Ketteler. 
Ambasadorul german a fost ucis pe 
stradă și cadavrul lui fu sfâșiat în 
bucăți. Sângele său a înfuriat și mai 
mult pe Chinesl. Ei au năvălit asu
pra edificiilor ambasadelor și, afară 
de două, le-au prefăcut în cenușă și 
au aruncat în mijlocul flăcărilor mul
țime de servitori indigeni dela am
basade, pe caii încă i-au ucis.

*
Soirea despre acest omor, săvâr

șit în 18 Iunie, a produs în Germa
nia enormă agitațiă. împăratul Ger
maniei a inspectat Marți trupele 
germane menite a fi trimise în China, 
și cu prilejul acesta a ținut un dis
curs răsboinic, în care a cțis, că omo- 
rîrea ambasadorului german cere 
pedepsire esemplară și strigă resbunare. 
Nu se va liniști împăratul, pănă când 
stindardul german nu va fâlfăi vic
torios pe zidurile Pekingului.

Cu alte cuvinte, împăratul Wil
helm a proclamat starea de resboiu 
față cu China. împăratul a mai ac
centuat în vorbirea sa, că Germa
nia pornesce la resboiu în numele 
civilisațiunei și că tote puterile civi- 
lisate trebue să participe la pedep
sirea Chinesilor. Dâcă de fapt sco
pul ar fi numai acesta și puterile 
s’ar mărgini numai la pedepsirea ac
centuată de Wilhelm, procederea 
lor ar fi basată’și îndreptățită. Chinesii 
însă bine sciu, că puterile interesate 
în China vor sfășiarea imperiului lor 
și de aceea de mult s’au pregătit 
pentru a preîntîmpina marele peri- 
cul, ce-i amenință, și a face față po
liticei de cucerire europenă, ce de 
mult s’a pus în lucrare sub mantaua 
civilisațiunei. Nici n’au așteptat să 

fiă provocațl. Au provocat ei și cul
mea provocării îșl află cea mai viuă 
espresiune în uciderea ambasadoru
lui german.

*
Flacăra răsboiului a încins tbtă 

împărăția câtă sej află între legen
darii murii chinesl. Situația este mai 
desperată în Peking. Viața creștinilor 
de acolo atârnă de un fir de păr. 
Ba, dâcă este adevărată o faimă 
răspândită de „Independance Beige" 
din Bruxella, în Peking s'a întâmplat 
deja măcelărirea tuturor Europenilor. 
Nici un European n’a putut se scape. 
Chinesii au tăiat capetele Europeni
lor uciși, le-au tras în țepă și le-au 
ridicat de-asupra zidurilor orașului. 
— Din Shanghai se vestesce la Lon
dra cu data de 3 Iulie, că edificiile 
ambasadelor, cari au rămas încă în- 
țregl, sunt pline cu răniți. Cadavrele 
celor uciși zac grămadă în curtea și in 
strada ambasadelor.

Și cum-că Chinesii și-au pus de 
gând să stîrpâscă cu fier și foc tot 
ce e străin în împărăția lor, se vede 
și mai lămurit din două edicte, ce 
le-a dat împărătâsa văduvă cu pri
vire la răscola Boxerilor. In unul din 
edictele acestea date cătră toți 
vice-regii chinesl se cjice:

rEste imposibilă oîmpăcare cu creștinii 
pentru pustiirec^că/rora s’a unit în
treg poporul, înțelegendu-se aici miliția, 
învățații, nobilimea și principii. Prin ata- 
oarea forturilor delaTaku, străinii au înce
put răsboiul.contra Chinei. Din causa acesta 
amărăciunea împotriva tuturor străinilor a 
crescut. Asuprirea poporului este lucru pri
mejdios, din care causă sprijinirea mișcării 
contra străinilor pare a fi un lucru cu sfat. 
AoușI se va vedâ, dâcă China său străinii 
sunt mai tari La tobă întâmplarea toți gu
vernatorii trebue să-șl adune trupe peDtru 
apărarea teritoriului lor, oăcl ei sunt res
ponsabili pentru orl-ce perdere de teritoriu1*.

Edictele acestea au fost date 
în luna trecută De atunci s’au pe
trecut lucruri mari. Principele Tuan 
și generalul Tung-Ku-Siang au răs
turnat guvernul, au arestat pe împăra
tul si împărătesa’și cu lozinca: morte 
streinilor \ au luat totă puterea în 
mâna lor.

Principele Tuan s’a aliat cu Bo
xerii, pe stradele Pekingului dom- 
nesce o adevărată anarchiă, porțile 
orașului au fost închise și împăratul 
și împărătesa sunt ținuți ca priso- 
nieri în palat.

Intr’aceea se vestesce, că înjur 
de Tien-Cin au reînceput erășl lup
tele între Chinesl și Europeni și că 
însuși admiralul engles Seymour a 
fost greu rănit într’o luptă cu Chi
nesii.

♦

Lumea întrâgă privesce acum 
cu nerăbdare să vadă, ce vor face 
marile puteri europene. Cea mai mare 
activitate o desfășură Germania con
tra Chinei. Ea să mobiliseză cu mare 
grabă și trimite trupe și nouă corăbii de 
resboiu. In Berlin domnesce o mare 
iritațiune. CâțI-va Chinesl au fost in
sultați pe stradă, 6r la burse s’a ma
nifestat cjilele din urmă o simțită scă
dere a cursurilor. Mare fierbere a 
produs în Berlin mai ales scirea, că 
multe corăbii chinese au plecat din 
porturile lor, ca să atace pe întin
sul mării și să prindă o corabia de 
transport germană.

Ori cât de mare este însă periculul 
în China, afară de Germania nici 
una din puteri nu desfășură o acti
vitate că acâsta. Ministru de esterne 
frances a declarat în cameră, că 
Francia n’are plăcere a purta răs
boiu cu China, ci vre să susțină acolo 
situația teritorială de afli.

Mult mai nedeslușită este atitu
dinea Angliei. Anglia nu pote să se 
misce așa de liber, cum i-ar plăcâ, 
fiind-că mânile ei sunt legate în 
Africa de miacță-fli. In locul ei însă 
Anglia ar voi să împingă pe Japonia, 
care stă deja gata a trimite o mare 
armată în China, dâr aștâptă mai 
întâiu mandat.

Pe când însă Anglia ar voi bu
curos să dea Japoniei rolul de a 
face ordine în China, Busia nu se 
învoesce nicl-decât. Der Busia nu vre 
nici ea se porte resboiu cu China. Acesta 
se deduce cel puțin dintr’un răspuns, ce 
l’a primit căpitanul Doblovoski din 
Taku dela guvernul din Petersburg. 
Căpitanul a întrebat pe guvernul ru
sesc, ce să facă cu soldații chinesl 
prisonierl. Statul major al marinei 
rusesc! i-a telegrafat, la însărcinarea 
oficiului de esterne, că Busia nu portă 
acum resboiu cu Cina.

Așa-dâr între Germania, Rusia. 
Francia și Anglia, esistă deosebiri 
mari de vederi în cestiunea „contra 
Chinei". Ba Kreuzseitung din Berlin 
publică un comunicat, în care c}Âce3 
că atitudinea presei rusescl produce 
pretutindeni mirare. Aceste foi scriu 
mereu contra Germaniei și a facto
rului ei politic cel mai înalt, bănuind 
politica germană intr’un mod, ce nu 
se pbte înfiera în deajuns.

Și pănă când’marile puteri merg 
fără un plan hotărît, Chinesii își fac 
drumul lor și lucră bărbătesce pen
tru stîrpirea străinilor.

„Mincinosule!" strigă sergentul năvă
lind în odaiă și pășind în fața oficerului 
de rebeli înmărmurit, „așa ceva pbte dice 
numai un miserabil hăitaș de Negri".

„Sergent Coleman!" striga fata în
spăimântată, sărind între cei doi bărbați; 
„te rog pe tot oe-țl este mai scump, întor- 
ce-te ârășl în tabăra d-tale — nu mă gân
deam, că vei fi în apropiere — eu" —

„0, tu neoredincidso!" dise sergen
tul într’un ton trist și aspru; „așa ți ții tu 
jurământul, pe oare eu l’am privit ca sfânt, 
șarpe veninos! disprețul este singurul". ...

„Blăstâmatule !“ strigă rebelul, sco
țând revolverul din brâu, „fă-țl iute ultima 
ta rugăciune".

„Doi fac o părechiă!" răspunse cela
lalt, făcând un pas înapoi și scoțând și el 
arma de foo, „void face dor și eu parte 
din joo ?“

„0, nu, pentru Dumnezeu, nu !" striga 
Ellen, frâugându-șl mânile și sărindu-i îna
inte; „nu se pote, nu-i iertat. Acest om, 
•acest oficer"...

înainte de ce să potă sfîrși, răsună 

focul din revolver prin întunerecul nopții 
și c’un strigăt de durere tînăra fată eăcju 

I la pământ. Glonțul rebelului nimerise pi- 
oiorul sermanei copile.

„Dumnezeule, ce am făout!" strigă 
Robert, îngenunchiând lângă ea. „Afurisită 
să fiă violența și nebăgarea mea de semă! 
Ellen, iubita și soumpa mea soră, unde ești 
rănită ?“

Ca și lovit de trăsnet sta sergentul 
pe loc.

„Dumnedeu îmi ierte bănuiala mea — 
ea dâră totuși nu e necredinciosă — acel 
bărbat e fratele ei!"

„Da, sunt fratele ei. Dâcă însă d-ta 
ești un om de trâbă, ajută-mi să o aședăm 
pe canapea. Noi putem să ne tragem sâma 
între olaltă mai târcjiu“.

Iute Coleman era gata de a urma in
vitării și punendu-șl pușoa la o parte, el 
ridică fata leșinată, fără a avâ lipsă de 
ajutorul fratelui ei. Aurind împușcătura și 
sgomotul vorbelor, bătrâna mătușă veni și 
ea cu grabă să vadă oe se petrece.

Ingrijirei acesteia îi suocese să facă, 

ca nenorocita să-și vină ârășl în fire. Ea 
îi legă rana. Glonțul îi străbătuse prin talpa 
piciorului și cu tote că rana nu părea pe- 
riculdsă, ea causa totuși sermanei fete mari 
dureri și putea eventual se aibă ca urmare 
și pierderea piciorului.

Precum se vorbiseră, cei doi bărbați 
părăsiră casa împreună. — „Sergent Cole
man", d’-se rebelul cătră contrarul său, 
„avem să ne răfuim încă unul cu altul. 
Cât void trăi, nu mă void liniști, pănă ce 
nu void fi răsbunat față cu d-ta urmarea 
acestei visite nocturne. Scote-țl sabia, unul 
din noi doi trebue să rămânem aici pe loc."

La moment sergentul urmă acestei 
provocări și sabia lui solipioiosă eși din tâcă.

„Locotenent Weldon", răspunse el, 
„ești fratele lui Ellen, și de aceea ași dori„ 
ca acestă luptă să nu aibă loc — void să 
uit vătămările d-tale." —

„Pe Dumnecjeul meu totuși rămâne 
adevărat, că void Yankeeii sunteți câni 
lași!" strigă Robert cu o batjocură ofen- 
sătore. „Nici o scîuteiă de onore nu este 
în inimele vâstre!“

„Așadâră plătescețl îngâmfarea; d-ta 
ori eu rămân scutul lui Ellen". Zuruind 
tare se încrucișară săbiile, pe cari amân
doi le manuau cu dibăoiă; dâr a durat 
mult, pănă ce au adus o deoisiune. In cele 
din urmă, după ce amândoi sângerau din 
multe răni, îi succese lui Coleman de a 
lovi mâna contrarului său, așa că aoesta 
perclendu-șl puterea lăsă să-i cadă arma. 
Furios biruitul scdăe însă revolverul din 
brâu și dădu foc; glonțul lovi de pe cap 
șapca contrarului său, fără însă a-1 răni.

„Adio", Zise Coleman, „la revedere". 
„Sperez, oă îu curând," răspunse re

belul crâșnind din dinți; „fiind-că încă n’am 
terminat".

Puține Z’l0 după acâsta cele două cor
puri de armată inimice avură o bătălia. 
Locotenentul Weldon a căutat pe contrarul 
său și l’a aflat. In cursul luptei, care se 
aprinse din nou cu înfooare, se încurcase 
piciorul sergentului în rădăcinile unui pom 
și el oăZu la pământ.. Ca un tigru se a- 
runcă rebelul asupra lui; punându-șl ge
nunchiul pe peptul contrarului și vrând toc-
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Nimic fără Germania...
Vorba acesta mare și de grea 

cumpănă a cjis’o împăratul Wilhelm. 
După discursul de Mărfi din Wil- 
helmshafen, în care a dat alarma 
resboiului contra Chinei, împăratul 
a rostit un alt discurs tot în Wil- 
helmshafen, când Miercuri s’a Inau
gurat nouă corabia „Wittelsbach*  în 
presența principelui bavarez Ruprecht, 
care a pășit în batalionul de marină.

*) Pe alocarea textul e forte greu de înțe
les. Se vede, că traducătorul nu a înțeles bine 
textul original arab. Bunădră e frasa următore, pe 
care o semnalezâ și traducătorul diu Arch. ist.; | 
„On Great Vednesday they made a torch for the I

In vorbirea lui, împăratul Wil
helm a reamintit cu însuflețire des
pre luptele, ce le-au purtat împreună 
Wittelsbachii și Hohenzolernii, ară
tând prin acesta, că s’a restabilit 
pacea și buna înțelegere între curtea 
bavareză din Munchen și curtea din 
Berlin. Se scie, că între aceste curți 
de-un timp încoce raporturile erau 
forte înăsprite și principele moște
nitor Ludovic (tatăl principelui Rup
recht) nu de mult s’a ridicat prin- 
tr’o vorbire în contra prepotenței 
prusace. După acesta împăratul a 
cțis, adresându-se cătră principe:

„Alteța Ta regală ai avut ocasiunea 
să fi elitele acestea martorul unor decisiunl 
însemnate și martorul unor astfel de mo
mente istorice, cari însemnâză piatra de gra
niță in istoria națiunei nostre. Alteța Ta re
gală te-ai putut convinge, cât de puternic 
bat valurile Oceanului la pdrta națiunei ndstre 
(alusiune, la China — Red.) silindu-ne, ca 
ea, ca mare națiune, sâ-și susțină posiția, 
ce-o ocupă în lume. C’un cuvânt pentru 
mărirea Germaniei Oceanul este absolut nece
sar, ca să facem politică universală. Dâr 
Oceanul mai dovedesce, că pe el și peste 
el în depărtare, fără Germania și fără 
împăratul german nu se pote întâm
pla mai mult o mare decisiune. Nu 
cred, că națiunea nostra germană, condusă 
de principii săi, a învins și sângerat îna
inte cu trei-decl de ani, ca să fă dată la o 
parte când e vorba de mari decisiunl wafară. 
Decă s’ar întâmpla acesta, atunci s’ar sfîrși 
odată pentru tot-deuna posiția de putere 
universală a națiunei germane. Nu voiu lăsa 
ca lucrul să ajungă aici. Am datoria și cel 
mai frumos privilegiu de a lua pentru 
acâsta mijlocele acomodate și, decă e de 
lipsă, cele mai largi și necruțătore măsuri. 
Sunt convins, că spre scopul acesta prin
cipii Germaniei și națiunea întrăgă îmi stau 
la spate*.. ..

împăratul a efis apoi, că pășirea 
principelui bavarez în batalionul de 
marină s’a întâmplat în momentul 
când Bavarezii, Wurtembergienii, 
Saxonii și Prușii merg spre depăr
tatul Orient, ca să restabilescă cins
tea vătămată a stindardului german, 
și precum la 1870 Wittelsbachii au 
prins arma, ca să se lupte pentru 
onorea, unitatea Germaniei și dem
nitatea împerătâscă, așa să spriji- 
nescă ei tot-deuna imperiul.

Mulțumirea Regelui României.
M. S. Regele Carol a adresat 

d-lui G. Gr. Cantacuzino următorea 
scrisore cu data Bucuresci 20 Iunie 
1900:

Scumpul Meu președinte al consiliului.
Reîntors în țâră, în mijlocul iubitului 

Meu popor, prima Mea gândire spre el se 
îndrepteză cu un sentiment plin de re- 
cunoscință pentru dragostea cu care Mă 
înconjoră în dilele de restriște, ca și în 
dilele senine. In nenumărate dovedi de iu
bire ce am primit cu ocasia crudei și du- 
rerosei lovituri, ce am suferit prin mortea 
prea iubitei Mele Mume, se oglindesce viua 
parte ce țâra a luat la nemărginita Mea 
durere. In aceste dovedi inima Mea sdro- 
bită găsesce o dulce mângâiere, căci nu 
pote fi alinare sufletescă mai mare pentru 
un Suveran, decât de a vedâ durerea Sa 
împărtășită de un Popor iubitor și iubit. 
Din momentul, ce România Ml-a încre
dințat destinele sale, mult iubita Mea Mumă 
nu a încetat de a lua o viuă parte la tote 
bucuriile, la tote durerile scumpei Nostre 
Patrii, pentru fericirea căreia implora tot- 
deuna bine-cuvântările Ceriului. Fii dâr, te 
rog, scumpul Meu președinte al consiliului, 
interpretul adencei Mele recunoscințe pe 
lângă întregul Popor, care s’a unit cu Mine 
întru a plânge obștescul sfîrșit al neuitatei 
Mele Mume.

CAROL.

Inaugurarea solemnă a mausoleului fa
miliei Mocsonyi din Poeni 

(comit. Torontal).
(Coresp. part, a „Gazetei Transilvaniei11.)

— 20 Iunie (3 Iulie) 1900.
După cât se scie, familia de Mocsonyi 

a lăsat să se zidescă în cimiteriul dinFoenl 
un mausoleu, unde s’au așeejat pănăacuma 
osămint.ele a 15 membri răposați din acâstă 
ilustră familiă. Duminecă în 18 Iunie v. s’a 
săvârșit sfințirea mausoleului. Acest mau
soleu e cap-de-operă a arehitecturei mo
derne și, zidit pe o colină din cimiteriul 
român, dominâză întreg ținutul. Prin el se 
vestesoe tot-odată și simțul de pietate al 
familiei cătră decedații membri ai ei.

La inaugurarea solemnă a mausoleu
lui a venit Dr. Alesandru Mocsouyi, Zeno 
Mocsonyi cu fiiul său Antoniu, jurist, Eu- 
geniu Mocsonyi cu fiii săi Alesandru și 
Petru, elevi de gimnasiu, și d-1 V. Babeș. 
In societatea lor au mai venit tot cu ace
lași tren separat și M. O. domni Em. Un- 
gurian, Pavel Rotariu, Dr. Traian PuticI, 
Cosma și Ionaș din Timișora.

Din incidentul înaugurărei mausoleu
lui s’a ținut parastas și s’au așeejat în 
cripta acestuia și osămintele lui Andreii! 
de Mocsonyi, care înainte de acesta cu 
118 ani (j-1782) s’a îngropat sub catedrala 
bisericei serbescl din Timișora, acuma în 
luna lui Iunie l’au exhumat și i-au trans

portat osămintele lângă ale oelorlalți mem
bri răposați.

Actul sfințirei l’au îndeplinit Prea On. 
Domn protopresbiter Ioan Pinciu, asistat 
de preoții Pavel Iancu din Obad, Petru 
Cherla din Banloc, Ioan Tinea din Mace
donia, Vasile PetrovicI (sârb) și Nicolae 
Popa din FoenI, Simion Popa din FizestI 
și Iancu Milu din Uzdin.

Am mai putut observa între ospețl și 
pe M. O. Domn Aurel Drăgan din Ghilad, 
pe notarul din Ghilad, pe tânărul George 
Breban din Ghilad, apoi antistia (primăria) 
comunală din FoenI, mulțl învățători din 
împrejurime, protopretorele cercual din 
Pardany și mulțime de popor din sat.

Observ, că după finirea parastasului 
s’au împărțit poporului adunat colaci și 
beutură, așa că fiă-care s’a dus mulțămit pe 
deplin.

Cu trenul de 11 % a. m. iluștri Domni, 
dimpreună cu cei ce i-au însoțit, s’au întors 
înapoi la Timișora. X.

Din despărțemintele Asociațiunei.
In despărțemintele Asociațiunei 

vedem cu multă bucuriă, că s’au des- 
voltat o- lucrare viuă, cum putem 
efice, că nu s’a mai vecțut nicl-odată 
în sînul Asociațiunei nostre. Pe în
trecute caută se lucreze pentru lu
minarea și cultura națională a iubi
tului nostru popor dela sate. Biblio
tecile au început se resară ca din 
păment, când într’o parte, când în 
alta, așa că din cji în 41 se înmul- 
țesce numărul acelor despărțeminte, 
cari și-au îndreptat țînta principală 
a străduințelor lor asupra poporului 
nostru țăran.

Putem deci spera cu tbtă hotă- 
rîrea, că de-acum înainte și țăranii 
noștri se vor deștepta și mână în 
mână cu conducătorii lor, vor începe 
și ei a jertfi și a munci mai cu stă
ruință pentru înaintarea prin lumină 
și cultură a neamulni nostru,

Pentru acum lăsăm se se vadă, 
cum sciu lucra următbrele două din
tre cele mai harnice despărțeminte 
ale Asociațiunei:

Despărțământul Blașiti. Grija principală 
a comitetului a fost și în anul acesta în
dreptată în direcția de a înmulți după 
putință agenturile și mai ales bibliotecile 
poporale. In locul destinat pentru înfiin
țarea unei agenturi comitetul cerc, tot- 
deuna a trimis mai întâiu un număr anu
mit de cărți, colectate ori dăruite de mem
brii Asociațiunii, său cumpărate pe spesele 
despărțământului, punând astfel basele unei 
biblioteci, și numai după aceea s’a încer
cat înființarea agenturei. Pentru cei-ce au 
voia să cetescă cărți din biblioteca popo
rală s’a pus o taxă minimală de 20 bani; 
fiind ea însă numai benevolă, o solvesce 
cine vrea, și se încaseză dela cine se pote.

Din sumele întrate în chipul acesta 
biblioteca din Lunca și-a procurat un du
lap pentru cărți, âr celelalte cotisațiunl mai 
mici au întrat la cassa despărțământului și 
au fost destinate tot pentru înmulțirea bi
bliotecilor poporale. In chipul acesta comi
tetul cercual a înființat 11 biblioteci popo
rale, fie-care cu câte 40—50 cărți potrivite 
poporului săten. Cărțile din biblioteci sunt 
forte cetite, mai ales în timpul iernii, și 
raportele primite spun de viul interes, cu 
care poporațiunea nostră se portă față cu 
aceste instituțiunl folositore.

Spre a ține viu acest interes, despărț. 
„Blașid“ a tipărit cu cheltuiala sa 500 es. 
din instructiva disertațiune a d-lui membru 
loan F. Negruțiu, întitulată „Despre grădi
nile de legumi*,  și a împărțit’o gratuit po
porului sciutor de carte de pe teritorul 
acestui despărțământ.

La adunarea cercuală erau de față 58 
membri, din cari: 4 fundatori, 3 pe viață 
și 51 ordinari, cum și mai mulțl ajutători. 
La adunarea din vorbă s’au mai înscris 4 
membri ordinari noui. Er la 12 Noemvre 
1899 d-1 Dr. Augustin Bunea, pănă acum 
membru ordinar, s’a făcut membru funda
tor, și d-1 Dr. Vasile Hossu membru pe 
viață. Taxe au incurs 131.39 florini, cari, 
după reținerea celor 20% statutare, au fost- 
trimiși cassei centrale, alte venite n’au fost. 
Cu cele 20% ale taxelor de membri s’au 
procurat și legat câte 25 esemplare din 
^Răsboiul pentru neatârnare*  și „Corona de 
oțel*  de G. Coșbuc, cari au fost destinate 
bibliotecelor poporale.

*
Despărțământul Timișorei, mulțămită 

esemplarei conduceri din partea directo
rului său, a d-lui advocat Emanuil TJngu- 
reanu, și a vrednioilor săi colegi din comitet,, 
continuă de-a desvolta o activitate vrednioă 
de-a fi luată drept model de imitațiune. 
Aoest oomitet șl-a estins activitatea în trei 
direcțiuni. Anume:

A înființat biblioteci poporale. Dela 1 
Ianuarie a aoestui an și pănă. la adunarea 
despărțământului a înființat 4 biblioteci nouă. 
Cu procurarea cărților din ele s’au spesat 
295 cor. 29 bani. Cu totul despărțământul 
are 6 biblioteci. Dintre ejiare a abonat din 
numerii lit. de Dumineca ai „Gaz. Trans.* 
20 esemplare, cari se trimit gratuit în 20 
comune de pe teritoriul despărțământului. 
Comitetul a colectat, pe lângă bani, și 
mulțime de oărțl și broșuri aoomodate 
pentru bibliotecile poporale. A luat tot
odată oonclus de-a înființa, pe lângă biblio
tecile poporale, și biblioteci școlare. Pentru 
desvoltarea gustului de cetire înoă din fra
gedele tinerețe la copiii de șoâlă, comi
tetul a cumpărat 100 esemplare oărțl, oarl 
după-ce s’au legat, au fost trimise oficiilor 
parochiale din 10 comune pentru a se îm
părți ca premii la esamene între elevii și 
elevele, cari au ceroetat regulat șoâla și au 
făcut spor bun. Acestea l’au oostat .pe co
mitet 76 oor.

rrai să dea lovitura de grațiă oelui ce că 
(juse în puterea lui, îl nimeri glonțul unui 
camerad, ce pândea, și fără a cjice nici câro 
căcju scăldat în sângele său lângă sergent, 
oare ou o privire de mulțumire spre ami
cul ce l’a scăpat se smulse din îmbrățișa
rea nedorită de el.

Mai rămâne încă puțin de adaus. — 
Ellen, care împușcătura o făcuse olâgă, a 
devenit un an mai târejiu soția lui Cole
man și astădl trăesce păreohia fericită de
parte de grdznicul câmp de luptă în pacl- 
nioul oraș Brooclin, unde activul ei soț 
ne a povestit odată într’un cerc de amici 
istoria pețirei sale. Trad, de x.

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

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

Tîrgoviște. — Post. — Săptămâna 
Sfântă.

în timpul acestei săptămâni se ob
servă în tocmai ritualul din Moldova, der 

cu mai mare punctualitate și cu așa zel, 
încât nimeni nu ieșia dela liturgic în Sâm
betele Postului pănă aprâpe de amâtjl. In 
prima Duminecă a Postului, Patriarchul 
dise liturgia în biserica mănăstirii, precum 
și în a patra Duminecă. Sera spre Joia 
Pocăinței, ce cade odată cu sărbătdrea ce
lor patru-decl de mucenici, traseră clopo
tele și se făcu o Privighere noptea, după 
felul și obiceiurile Privigherilor din Mol
dova. Tot așa în sera spre Sâmbăta celor 
șese Laude și în Sâmbăta lui- Lazăr, când 
se adună o mare mulțime de popor. In 
diua sărbătorii Floriilor, de diminâța la mâ
necate, Patriarchul distribui la cei de față 
ramuri aduse din câmp, înverdite și ou flori 
sălbatice, albe. Urma și în acea cji liturgia. 
In Mercurea Mare se făcu o făclie pentru 
Beifi, adecă Mitropolitul local și egumenii 
mănăstirilor DomnescI, după obiceiti.*)  In 

Joia Mare său Sfântă, Beiul ne trimise tră
sura sa în revărsatul dilei, și ne-am dus la 
biserica Curții, pentru ceremoniile ablu- 
țiunii și liturgie. Atunci ca de regulă am 
învesmîntat pe Patriarch, și, când a tras 
clopotul cel mare, el apăru și stete pe tro
nul său, având în față pe Mitropolitul lo
cal. Se curăț! mai .întâii! vasul de abluțiune, 
după aceea puseră o laviță forte lungă di
naintea stranei nordice, pentru preoți; apoi 
un alt scaun mic, dinaintea sfeșnicului ce
lui mare din partea nordică, pentru Iuda; 
și puseră acolo pe un călugăr, înaintat în 
vârstă, îndemnat de sărăciă să-și ia față de 
Beii! acest josnic rol, pentru care fu răs
plătit de cătră el. Figura, fața, barba sa 
și murdarul comănac lăsat pe ochi înde
părtau melancolia celor ce-1 priviau, și-i 
făceau veseli. Fu învestmîntat cu un felon 
sdrențuros și-l aședară pe scaunul pomenit. 
Apoi.puseră în mijloc un fel de pupitru, 
o masă mare, acoperită cu postav, având

Beg, that is the Metropolitan of the city, and the 
Presidents of the Prince’s convents, according to 
custom11.

pe ea un basin de argint, și un ibric tot 
de argint, cu acoperișiîl, de asemenea și o 
cupă, și alte ca acestea, cu apă pentru ab
luțiune. Apoi veni Mitropolitul local cu cei 
doi ctitori fimaros(?) ai bisericii, și pri
miră voie dela Patriarchul nostru să alegă 
pe preoții însărcinați cu rolul de Apostoli, 
cari toți îmbrăcară vestmintele lor. Mitro
politul stete pe scaunul său, lângă strana 
nordică. Atunci cei doi fimarl ieșiră din 
altar, cu doi preoți între ei, în rasele lor 
la fel, mergând toți într’un rând la Pa
triarch, căruia îi făcură o reverență plină 
de respect, și apoi la Mitropolit. Pe acești 
doi îi aședară lângă Iuda, pe lavița cea 
lungă, apoi intrară în altar. După aceea 
veniră cu alțl doi, cu cari făcură la fel, 
punându-i pe laviță lângă cei precedențl; 
pănă ce au făcut cinci părechl, adecă zece 
persone. Egumenii mănăstirii DomnescI 
fură așecjațl mai la urmă. Atunci aduseră 
înainte pe episcopul de Buzău, îl făcură 
Petru, și îl aședară la urma tuturor de-o 
parte. Apoi cântăreții începură a cânta 
serviciul abluțiunii, după ritual, dela înce-
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Comitetul s’a interesat și de starea 
școlelor și învățământului nostru poporal și 
a făcut următorele constatări: în oele 94 
comune de pe teritoriul despărțământului 
se află 91 șcdle confesionale cu 122 învă
țători și 9 învățătore; în 7 dintre comune 
funoționâză preoții ca învățători. Sunt 3 
comune fără șoole confesionale în cari co
piii români cercetâză șcdle străine. In 35 
comune se află și coruri vocale. Fiind-oă 
multe dintre-șcdle au lipsă de ajutor ur
gent, fiind periclitate în esistența lor, co
mitetul desp. a dăruit pentru 4 comune bi- 
sericescl, ale oăror șcdle sunt mai pericli
tate, câte 100 cor. Banii au fost trimiși res
pectivilor protopopi cu avisul, oa aceste 
ajutdre să fiă întrebuințate numai pentru 
întregirea salariilor învățătorescl.

Dela 24 Iunie 1899 pănă astădl au 
incurs la comitetul cerc, pentru scopurile 
culturale ale despărțământului următorele 
contribuirl:

1) Dr. loan Darabant, Vinga 200 oor.,
2) Dr. Iosif Gall, Luoareț, 200. 3) „Timi- 
șana“ institut de cred., 200. 4) Contribuirl 
colective ale inteligenței române din co
mitatul Timișului 316’34. 5) Vasilie Pap,
Aradul nou, 30. 6) Paul Rotariu, Timișora, 
30. 7) Romul Cărăbaș, 4. 8) Venitul pe- 
treoerei dela 25 Iunie 1899, 142. 9) Dr. 
Valeriu Mezin, 6. 10) Dr. Lazar Simon 60, 
11) Dr. Petru Țegle 130. 12) Ioan Teodo- 
rovioib, 60. 13) Emanuil Ungureanu 400. 
Total 1778-34 cor.

Din acâstă sumă comitetul a dotat: 
1) fondul cultural al despărțământului cu 
1121-38 oor. 2) fondul pentru bibliotecile 
pop. cu 328-48 cor. 3) fondul pentru aju- 
torea ședlelor cu 328’48 cor.

Fondul cultural s’a urcat în decurs 
de un an dela 640 cor. la 1769.38. Fondul 
pentru biblioteci poporale a ajuns la suma 
de 329 76, din care procurându-se cărți 
pentru biblioteci de cor. 295-29, rămân as
tăzi cor. 34-48. Fondul pentru ajutarea 
ședlelor s’a urcat dela 132 cor. la 461-74 
cor. din care sumă dându-se 400 cor. ajutor 
pentru sus amiutitele șoole, fondul rămâne 
astăcjl cu 61’74 cor.

Despărțământul „Timișora11 are de 
present: membri fundatori 2, pe viață 9, 
ordinari 49, ajutători 20. De toți 80. La 
comitetul central s’au trimis în urma ul
timei adunări oercuale taxe in suma de 
424-40 cor.

SC1R1LE DILEL
— 23 Iunie v.

încheierea anului școlar la școlele 
nostre primare. Duminecă s’a serbat în 
sala cea mare a gimnasiului nostru din Bra
șov, încheierea anului școlar din partea șco- 
lelor primare de fete și de băieți. Ca co
misar consistorial a funcționat d-1 V. Saftu. 
A asistat un public frumos și forte numă- 
ros. Serbarea s’a început cu o cântare ese- 
cutată de elevii și elevele școlei primare 
sub conducerea d-lui învăț. N. Stoicovicl. 
După acesta d-1 director subst. I. Vătâșan 

a rostit un frumos discurs festiv ocasional, 
bine simțit, în care a arătat însemnătatea 
învățământului, a chemării învățătorului, 
dâr și a părinților, cari trebue să conlucre 
pentru ca educațiunea elevilor din șcdlă 
să-și pdtă aduce rddele ei binecuvântate. 
S’a adresat apoi elevilor și elevelor, îndem- 
uându-i să fiă silitori și zeloși în învăță
tură, ca să nu să căiască mai târziu, că 
n’au folosit bine timpul școlei. In fine mul- 
țămi on. comitet parochial dela bis. Sf. 
Nieolae și on. Reuniuni a femeilor rom. 
din loc pentru generosul dar, ce l’au făcut 
elevilor și elevelor dela școlele primare în 
vestminte și încălțăminte de sărbătorile 
Crăoiunului și în fine asigură, oă precum 
în trecut, așa și în viitor oorpul didaotio, 
dela șodlele primare îșl va împlini obemarea 
sa apostolică în mod demn, consoiențios, 
cu zel și deplin devotament. — După aoâsta 
d-1 protop și oomisar cons. 1. Petrie, care 
a sosit la serbare ceva mai târdiu, a mul
țumit corpului învățătoreso pentru munca 
și zelul prestat pe terenul învățământului, 
6r d-1 Dr. Saftu s’a adresat elevilor și ele
velor, arătând, că cei ce s’au distins peste 
an vor fi premiațl. A urmat apoi ârășl o 
oântare esecutată de corul elevilor. Remar
căm aici cu mulțumire, oă prestațiunile 
acestui cor au fost la înălțime și că condu
cătorul lui, d-1 Stoicovioî, merită totă lauda. 
După aceea s’au cetit mai întâiu olasifioările 
elevelor din cele cinci clase de fete de eă- 
tră institutorii: d-1 I. Aron, d-șora C. Mun- 
teanu și d-nii Z. Butnariu, păr. diacon I. 
Priscu, I. Dariu. N. Bârsan și N. Oanoea. 
Apoi au cetit clasificațiunile d-nii institu
tori dela cele patru olase primare de băețl. 
Sărbarea s’a încheiat prin împărțirea pre- 
mielor.

Jubileul semi centenar al gimna- 
sului român din Brașov. Concert: 
Reuniunea română de gimnastică și de cântări 
din Brașov va da Joi în 29 Iunie v. (în 
cjiua de Sânpetru) în sala dela „Redută11 
un concert ou programul următor:

1) „O uvertură jubilară14 de C. M. de 
Weber. 2) „Trei cântece11 pentru cor mixt 
(a capella) de G. Dima. a) „Păstorul®, d) 
„La mijloc de codru des“, c) „Dor de că
lătoria. 3) „Ciobanul din munți11 oâutec 
pentru o voce de sopran și orchestră, de 
F. Schubert. 4) „Fiica lui Iefta“, poemă 
pentru soli, cor mixt și orchestră de A. 
Jensen. 5) „Două oânteoe11 pentru o voce 
de alt și orchestră de G. Pima, a) „Som- 
nurdss păsărele11, d) „Cântecul păstorului11. 
6) „Hora11, piesă de concert pentru cor 
mixt și orchestră de G. Dima.

Prețul biletelor de intrare: Balcon 
1 fi. 25 or., parquet I. 1 fl., parquet II. 80 
or. Locuri pe galeriă 60 or., entree 50 cr.

Pentru membrii Reuniunei biletele se 
vor împărți în Dumineca viitore dela drele 
10—12*/ 2 la gimnasiu. Condițiile oa și Ia 
oonoertul din Ianuarie trecut. Cei ce do
resc să aibă locuri mai înainte, său pe 
balcon, au să plătesoă diferența, oe trece 
peste 1 fi. de bilet.

put pănă la sfârșit. Acești cântăreți, fiind 
ai Beiului, servesc tot-deuna seu în bise
rica Domnâscă seu în Palatul său. La strana 
dreptă ei cântară în grecesce, la stânga în 
românesce. Apoi eu am început să cetesc 
Evanghelia afară din altar, la locul unde 
fu pus un pupitru pentru acest scop, îna
intea sfeșnicului. Când terminai, Patriar- 
chul se sculă, se desbrăcă de vestmintele 
sale, scoțând al său sakos și omofor, luă 
un ștergar, se încinse cu o postelcă de 
bumbac, și, venind jos de pe tronul său, 
începu să spele piciorele lui Iuda mai în
tâii!, și continuă pănă ce a terminat cu 
Petru, căruia îi dise ceea ce e scris. Când 
se sfîrși acestă parte a ceremoniei, adiiseră 
basinul și-l puseră la locul lui pe masă ; 
er Patriarchul, luând al său sakos, se co
borî de pe tronul său, și, apropiindu-se de 
basin, făcu cele trei obicinuite mătănii, 
muiă degetele sale în apă, și făcu între 
■ochi semnul crucii. După aceea veni Mi
tropolitul local și făcu același lucru; de 
asemenea și toți preoții de față toți boerii 
doi câte doi, pănă ce isprăviră toți. Atunci

Avis: Primim pentru publicare din 
oercurile sooietății române alese din Brașov 
următorul avis:

„Corespundând dorinței unui număr 
însemnat din membrii sooietății române din 
Brașov, s’a constituit un comitet, cu me
nirea de a arangia Joi în 28 Iunie st. v., 
după terminarea festivităților oficidse șco
lare, o masă comună în pavilonul cel mare 
al casei de tir (Sohiitzenhaus). Comitetul 
numit a făcut deja tdte pregătirile nece
sare și acele p. t. familii, cari doreso a lua 
parte la aoâstă masă comună, sunt rugate 
a-se anunța pănă Marți (26 Iunie st. v.) la 
orele 12 din di la d-1 Ghiță Navrea (strada 
Prundului, Băile Eforiei.) Masa comună se 
va înoepe la drele 2 d. m. Biletul pentru 
a oouverta costă 2 fi,

P. T. familii, cari vor sosi de abia în 
decursul cailei de MercurI la Brașov, sunt 
rugate, în cașul, că doresc a lua parte la 
masa comună, a anunța acâsta la timp în 
scris d-lui G. Navrea.

Joi săra, după terminarea concertului, 
se vor întruni membrii reuniunei de cântări 
împreună eu publicul român, doritor de 
petrecere, din nou în încăperile edificiului 
de tir la o cină a la cart. Musica luilancu 
Gălușcă va delecta publioul în deoursul sării.

Adunări culturale. „Societetea pentru 
crearea unui fond de teatru național românu, 
despre care seim, că este a doua între so
cietățile ndstre culturale, îșl va țină anul 
aoesta adunarea generală la Abrud în Zilele 
de Duminecă ‘9 (22) și Luni 10 (23) Iulie 
a. c. Fruntașii români din Abrud, consti- 
tuițl în comitet, fac mari pregătiri pentru 
buna reușită a adunărei. — Despărțământul 
XVI: Selăgean-Chioran al Asociațiunei î-I 
va țină adunarea generală în comuna Sig 
la 2 August st. n. Tot atunci se va țină 
în Sig și adunarea generală a Reuniunei 
femeilor române.

D-1 V. G. Borgovan, vechiul pro
fesor de pedagogie, a fost transferat pe 
diua de 1 Septemvre, ca profesor definitiv 
de filosofiă, la lioeul Sfântul Sava din Bu- 
curescl. Aoâsta transferare s’a făcut pe 
motivul, că școla normală de institutori — 
după o viață de 14 ani — a fost desființată, 
pentru un timp dre care, fiind prea mulțl 
candidați la catedrele din învățământul pri
mar urban. D-1 Borgovan pote fi mulțumit 
ca, drept recunoscință pentru zelul și 
munca sa la șoola normală, i-s’a oferit oa- 
tedra de filosofiă la cel dintâiil liceu din 
BucurescI, ca urmaș al distinsului profesor 
d-1 D. A. Laurianu, treout mai anțerț la 
liceul Mateifi Basarab.

Un notar, care-și bate joc de cele 
sfinte. „Alkotmany“ și alte foi ungurescl 
comunică soirea, oă locuitorul F’o dor 
J 6 z s e f din Oradea-mare, din J'îndemn 
evlavios, a voit să ridice o statuă a Prea
curatei Vergure Maria pe dealul din viia, 
oe o are în hotarul comunei apropiate Hegy 
Koz-Ujlak. A cumpărat cărămizile de lipsă 
pentru temeliă și o parte din ele le-a și 
dus la looul său. Natarul comunei însă, 
oare ete de legea reformată, a declarat, că 
„mw permite să se ridice o ast-fel de masca

radă11 și a oprit a se mai oăra cărămidă. 
Gasul, se înțelege, a produs mare scandal, 
mai ales între catoliol, oăoi Fodor încă e 
catolio. Foile acestora cer pedepsirea no
tarului netolerant.

Esanien pedagogic. Ni-se împărtă- 
șesce, că d-ra Maria D. Iarca învățătore 
definitivă la șodla rom. gr. or. din Ger- 
natul-Săoelelor, a depus la 12 (25) Iunie a. o. 
esamenul de stat pentru șodlele elementare 
oapitale la preparandia din Clușifl, dobân
dind diplomă cu resultat forte bun.

Esamenul din economia casnică 
al elevelor din Internatul Reuniunei femeilor 
române din loc, se va țină poimâne, Du
minecă, la 4—6 ore d. a. Atragem aten
țiunea publicului român asupra lui.

Esposițiunea industrială din „Po
dul Bătușilor“ este mult visitată de public 
Ea va rămână încă câte-va dile deschisă. 
Prețul de intrare este de 20 bani, pentru 
copii 10 buni.

Necrolog. Primim trista soire despre 
încetarea din viață a d-nei Elena Gărtner 
născ. Constande, soția regretatului inginer 
superior Gărtner. — Răposata fiică a picto
rului român de odinioră Constande, a fost 
o soțiă și mamă de model. Adresăm ne- 
mângăiatei familii condolențele ndstre cele 
mai sincere!

Predici. Poimâne (Duminecă în 25 
Iunie v.) va predica în biserioa sf. Nieolae 
din Seheiîî părintele Dr. Vasilie Saftu.

Orașul Dannerburg. Loouitorii ora
șului Dannerburg, care se află așeejat pe 
țărmul rîului Elba (în Germania), au ho- 
tărît de curând, oa să părăsâscă ou toții 
orașul și să zidâscă altul pe un deal vecin. 
Acâsta o fac ei din causă, oă în ultimii 12 
ani, de 15 ori a fost inundat orașul, cau- 
sându-le mari pagube. Looul, unde va fi 
zidit noul oraș, va fi soutit de valurile fu- 
ridse ale Elbei.

Cununiă. D-1 llie Mânecuță, absol
vent de teologiă, originar din Poiana-Mă- 
rului, și d-ra Elena Ghimbășan din Făgăraș, 
se vor cununa Duminecă în 15 Iulie st. n. 
orele 2 d. a. în biserica română gr. or. din 
Făgăraș.

Orologiu într’o franselă. pilele 
acestea s’au presentat la casa lui Alexă 
Batai din Dobrițin trei Țîganoe și cerură să 
le lase să-i dea din cărți. Batai, ca să se 
scape de ele, le lăsâ. Atunol Țiganca cea 
mai bătrână se așternu jos, pe fața oasei, 
îșl desfășură oărțile și începu a da din 
gură, spunând câte vei dl și uscate, âr Batai 
sta cu gura oăsoată și asoulta și se ve
selia, căci Țiganca îi predioea un viitor 
plin de ferioire. Batai, în fine, mulțumit de 
măestria Țiganoelor, le răsplăti ostenela cu 
mână largă și apoi lăsă pe Țigance să 
mârgă mai departe, âr el se puse pe gân
duri. Cam după o oră se pometoi-.înșă, oă 
o haină, oe și-o așternuse pe oar, lipsesoe. 
In buzunar îi era și portofoliul ou 17 oor.

eu am luat basinul și cu preotul de servi
ciu am suit treptele la Beitt, pentru ca 
se-șl potă și el face cruce dintr’ânsul; când 
și dede un dar preotolui de serviciu. După 
ce totă suita Beiului de asemenea șî-a fă
cut cruce, ne scoborîrăm și s’a început li- 
turgia.

Cu acestă ocasie, toți boierii, presențl 
în biserică, rugară pe Patriarch să le ce- 
tâscă rugăciunea de iertarea păcatelor. In 
timpul rostirii ei se aruncară la pământ, 
dinaintea lui. E de observat, că nici unul 
din ei nu a intrat vre-odată în biserică, 
fără ca mai întâiu să mergă la Patriarch 
și îngenunchiând să-i sărute mânile; apoi 
fie-care se aședa la locul său.

La ”Aț,iov itiriv Beiul se dete jos, 
stete la tronul său și, la oferirea cupei, se 
coborî să sărute iconele, intră în altar, în 
timp ce suita lui îl ținea de subțiori, pănă 
veni lângă Patriarch, spre a primi binecu
vântarea; apoi trecu în strana sa. Toți 
boierii veniră să sărute iconele în același 
mod și se apropiară de Patriarch pentru 
binecuvântare. După acesta, Patriarchul le 

împărți alte daruri, âr noi ne-am împărtă
șit din colivă, și apoi serviciul fu încheiat. 
Beiul și boierii rămaseră încă în stranele 
lor, pănă ce Patriarchul întră în altar, și 
se desbrăcă de vestmintele sacerdotale, în- 
locuindu-le cu mantia, după cum e obiceiul. 
După aceea eși înaintea Beiului la palatul 
său, dând binecuvântarea sa lui și suitei, 
apoi după amiadl ne-am întors la mănăsti
rea nostră.

In ajunul Vinerii Mari se făcură Pri- 
vigherl, dela începutul serii pănă la ora a 
șesa din nopte, însoțindu-le cu o cântare 
lină. Tot așa și în Sâmbăta Luminilor, care 
în acest an a cădut odată cu sărbătorea Bu- 
nei-Vestirl. Toți se sculară, pe când mai 
era încă mult din nopte, și la răvărsatul 
dilei ieșiră în procesiune și făcură paradă 
în tot orașul, prin tdte stradele. După-ce 
am ieșit dela liturgiă, în acea di, copiii 
nu încetară a face sgomot cu giamparale 
(rattles) și clopote de metal ceea-ce conti
nua totă noptea, după obiceitt, căci omenii 
nu dorm de loc în ajunul Bascilor. Băieții 
din' fie-care stradă și despărțire se adunau 

în mănăstirile lor și aprindeau focuri în ci
mitire, făcând un sgomot vesel și jucând 
giamparalele pănă la ora a șesa din nopte, 
când se trase clopotele în tdte bisericile și 
mănăstirile și se începură rugăciunile, afară 
numai de biserica Curții. După-ce au ter
minat învierea, conform obiceiului, plecară 
din biserică încă de timpuriu dimineța, dâr 
se întorseră în curând să asiste la liturgie. 
După-ce am ascultat acestă timpurie în
viere, Beiul trimise trăsura sa, și ne-am 
dus la Curte. Atunci am îmbrăcat pe Pa
triarch în vestmintele sale sacerdotale și 
Beiul se scoborî jos la biserică și se aședâ 
pe tronul său, după-ce primi binecuvânta
rea. Apoi, (omenii) eșind înaintea nostră 
pe esplanada palatului, în fața bisericii, 
puseră un scaun pentru Beiu în mijloc, un 
altul la stânga pentru Patriarch, și încă 
unul alăturea pentru Mitropolit.

De partea acesta stete tot clerul și 
boierii, după rangurile lor, formând un 
mare cerc jur-împrejur. In acel moment 
puteai vedea o varietate de îmbrăcăminte 
avute, cu colorile cele mai lucitore și cu 
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Atunol îșl aduce aminte, că Țigancele îl 
vor fi furat. Alergă repede la polițiă și 
începură urmărirea. In fine poliția a prins 
pe Țiganoe. A aflat la ele numai 16 oor. De 
haină nu vrâu să soie nimic. S’a mai găsit 
și o franselă, oare era ou totul întrâgă, 
decât că totuși se observa la o parte o 
mică orepătură. Deefăcură fransela și gă
siră în ea un orologiu de argint și câte-va 
piese de câte 20 bani. Batai numai aoum 
vădu, că și’orologiul îi lipsea. Țiganoele 
fură puse la răeore, ăr Batai a rămas de 
rîs, sciindu-1 tot satul că umblă să-și caute 
norocul din cărți.

Concertul reuniunei săsesci din 
ÎGC. Mâne, Sâmbătă în 7 lube st. n., Reu
niunea de cântări săsăsoă va da, sub con
ducerea măestrului de oor R. Lassel și cu 
concursul musicei orășenesc!, un ooncert 
(Liedertafel). începutul la 8 ore săra.

Musică la promenadă. Mâne Sâm
bătă în 7 Iulie, musica orășenescă va cânta 
în pavilionul la alea (promenada) de jos 
dela 6—7l/2 ore sera.

„Ediția a IV-a44 din Cura de apă 
de preotul Kneip a apărut și se găsesoe 
de venejare la toți librarii și la editorul Ig. 
Hertz, Bncurescl. Atragem atențiunea tu
turor de-a nur confunda acăstă edițiă ou 
edițiile vechi, cari portă un simplu titlu, 
dedre-oe ediția IV-a are 4 titluri și anume : 
1) Cura de apă, 2) Cum trebue să trăițl,
3) Testamentul meu și 4) Conferințele pu
blice. Prețul broșat fr. 3, legat fr. 4.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuchlauben Nr. 9 îșl recomandă amatorilor de 
fotografa^e, articolele sale necesare pentrua fo
tografa. La cerere trimite liste ilustrate conți
nând prețurile. Deposits în Brașov la F. Jekelius, 
F. Kelernen, Victor Roth farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți.

ULTIME 8C1K1.
Moscva, 5 Iulie. Un mare co

merciant de aici a primit dela co
misionarul seu din Hankau scirea, că 
revoluția a isbucnit în totă China.

C'fll, 5 Iulie. Intre Tien-Cin și Pe
king sunt concentrați 140.000 de Chinesî 
înarmați. Generalul Nisch (chines) 
merge cu 90.000 spre Tien-Cin. Tru
pele aliate streine nu trec peste 
20,000.

Bruxella, 5 Iulie. Rescola Boxe
rilor a isbucnit și în Hankow ame
nințând coloniile belgiene. Boxerii 
au nimicit linia ferată Peking-Han- 
kow și au incendiat tote stațiunile.

Londra, 5 Iulie. Din Shanghai pri
mesc© „Times44 scirea, căîntregper- 
sonalul curții împărătesei a întrat în 
-ceta Boxerilor. Principii împărătesei 
au ridicat altare în palat, la cari 
•se închină după ritul Boxerilor.

Viena, 5 Iulie. De pe corabia 
'de răsboiu „Zenta44 se anunță, că 
după spusele unui curier din Peking 

probabil, că și clădirea ambasadei aus- 
tro-ungară a fost pustiită.

Londra, 5 Iulie. Admiralii pute
rilor au ținut erî un consiliu în Taku. 
S’a constatat, că înaintarea spre Pe
king este imposibilă. Coloniile europene 
sunt avisate la propria aperare. Nu 
numai Boxerii, ci și generalul Nisch 
a concentrat o armată de 90.000 
provecțută cu pusei Mauser. Armata 
acesta are misiunea de a opri înain
tarea Europenilor spre Peking. După 
părerea celor ce cunosc situațiunea, 
puterile au lipsă de 50,000 ca se 
potă resista cu succes.

Roma, 6 Iulie. Telegrama unui 
ofițer din Taku anunță, că ambasada 
englesă a fost ocupată de trupele Chinese 
după rnarî lupte. Toți streinii au fost 
măcelăriți, er capetele lor fură înțepenite 
pe zidurile orașului

Shanghai, 6 Iulie. împăratul s'a 
sinucis cu opium, silit fiind de prințul 
Tuan. Și împerătesa a luat opium, 
ea n’a murit, inse șl-a perdut mintea.

Esamene la sate.
Țera Hațegului, 20 Iunie n. 1900.
In Ostrovul mare esamenul de vară la 

școla conf. română din Ostrovul-mare s’a 
ținut sub presidența M. 0. D-n Pop Avei 
Bociat, protopop, asistând forte mult pu
blic român: inteligență și țărani. Pricepe- 
tore de însemnătatea unui esamen, care 
este și trebue să fie pentru poporul fie
cărei comune o sărbătore a sa, d-șora Ana 
Lupan a făcut pregătirile de lipsă pentru 
a da acestui esamen înfățișare sărbătorescă.

Sala școlară era frumos împodobită 
cu flori și verdeță, cari desfătau ochii pri
vitorilor. Pe masă, printre buchete de flori, 
erau aședate de asemenea frumose scrisori 
caligrafice bune, uatât române, cât și ma
ghiare, precum și (fiarele necesare.

La orele 9 a. m. prin o rugăciune 
pie îndreptată cătră Atotputernicul, se în
cepu esaminarea din tote obiectele pres
crise. Răspunsurile școlarilor cu mare cu- 
ragiu și cu ton sărbătoresc emoționau ini
mile; er declainările au fost la culme. In 
genere succesul esamenului a fost forte 
mulțămitor. Servescă spre laudă d-șorei 
Ana Lupan, ale cărei desteritățl pedago
gice didactice pănă acum n’au fost cunos
cute la noi în cerc mai larg.

La fine au cântat băieții și frumose 
cântece bisericescl și naționale, după cari 
s’au împărțit premii între școlari și șco
lărițe.

In fine M. O. D-n protopop a înche
iat esamenul prin o vorbire frumosă mul- 
țămind d-șorei învățătore pentru neobosita 
ostenelă, ce șl-a dat întru luminarea tine
relor mlădițe române.

P. A . . . n.

Selagiu, Iunie 1900.
în Șimleul Silvaniei s’a ținut esamenul 

dela școla română gr. cat., dirigiată de 
destoinicul învățător Alexiu Fedorca, Du
minecă în 17 Iunie n. S’a început la 3 ore 
p. m. cu cântare bisericescă, după care a 
urmat cuvântul de deschidere al Rvdss. 

D-n președinte, vicar al Silvaniei și paro- 
chul locului Alimpiu Barboloviciu. In vor
birea D-sale a cjis, între altele, că școla 
poporală e asemenea unei grădini de pomi 
în care pe arborii bătrâni ’i suplinesc mlă
dițe odrăslite din aceia, copiii sunt mlădițe 
răsărite din trupina inimei părintescl. — 
Bucuria este a grădinarului, când acesta 
vede înflorite mlădițele și bucuria îi cresce 
când după timp florile mlădițelor se des- 
voltă în pdme. Astfel e bucuria părinților, 
națiunei, bisericii, când surcelele părinților 
sunt împodobite cu florile înțelepciunei și 
în ce grad se măresce bucuria, când florile 
înțelepciunei s’au desvoltat în pdme gus- 
tose ale sciinței. Apoi, adresându-se cătră 
școlari, dice, că „ne-am adunat, ca să cu
legem de pe surcelele tinere ale ființei vos- 
tre, pomele copte ale sciințelor prin esa
menul, ce-1 veți da și dulcâța acelor pdme 
prima-dată o veți gusta voi, apoi părinții, 
mai marii și toți Românii14. — Salutând 
în fine pe cei presențl, cere binecuvântarea 
cerdscă asupra tuturora.

S’a început apoi esamenul. Erau de 
față 29 băieți și 27 fetițe. S’a esaminat 
din religiune, limba română, gramatica, 
limba maghiară, geografia, istoria univer
sală și a patriei, istoria naturală, calculațiu- 
nea și fisica, tdte acestea propuse conform 
planului de învățământ. Intre obiectele de 
studiu s’au esecutat cântări naționale pe 2 
voci, cum: „Trompetele sună44, „Arcașul44, 
„Latina ginte44 etc.

Esamenul s’a finit la 7 ore săra cu 
declamațiunl din partea elevilor, predate 
cu multă precisiune.

Vorbirea de închidere a rostit’o Rev. 
Președinte. Esprimându-șl deplina îndestu- 
lire și bucuriă pentru reușita frumosă a 
esamenului, mulțămesce d-lui învățător pen
tru zelul dovedit în instruirea școlarilor, 
pentru abnegațiunea cu care s’a silit, ca 
elevii să fie părtași bunătăților sciinții, 
pentru munca, ce a desvoltat’o întru înflo
rirea acestei școli. T doresce tot binele, 
darul și binecuvântarea lui Dumnedeu.

Voii! efice numai în general, că răs
punsurile date de elevii acestei școle au 
surprins pe toți cei de față atât în privința 
precisiunei, cât și a estensiunei materiei 
propuse. Răspundeau elevii provocațl prin 
președinte forte la înțeles. Ca și la între
bările puse prin președinte și alții, școlarii 
răspundeau cu siguranță. Elevii din școla 
repetițională asemenea au escelat prin răs
punsurile lor esacte și asemenea au dove
dit, că au fost conduși de mână dibace.

Se înțelege, că succesul acesta stră
lucit al esamenului e de a se atribui ze
losului învățător d-1 Alexiu Fedorca, care 
a dovedit din nou, că e la culmea misiu- 
nei sale grele și îșl pricepe chiămarea în 
mod esemplar. Pentru frumosul succes ni-am 
esprimat deplina bucuriă și îndestulire și-i 
dorim, ca bunul Dumnezeu să i răsplătâscă 
ostenelele.

In fine amintesc, că pe lângă numă- 
rosul popor, au participat la esamen d-nii: 
Vas. Pop adv. în Șimleu cu soția, văduva 

preotesă d-na Vecasiu, d-șora Rhea Silvia 
Langa învăț, la școla Reuniunei Femeilor 
Rom., Eugen Boroș comptabil la „Silvania44, 
Aug. Sabo farmacist în loc, d-șora Elena 
Hendea, apoi alțl Domni și Domne din 
Șimleu; Alimpiu Coste preot în Ceheiu, 
I. Oegariu învăț. în Ceheiu, Vas. Oltean 
învăț. în Periceiu, ș. a.

Un ospe.

Sălagiu Iunie 1900.
In Periceiu tractul Periceiului (diecesa 

Gherlei) s’a ținut escmenul în 16 Iunie, la 
care din însărcinarea comitetului central 
al Reuniunei învățătorilor români sălăgenl, 
am fost și' eu trimis în comisiunea de trei.

Esamenul șl-a luat începutul pe la 3 
ore p. m. sub presidiul P. O. D-n protop. 
tractual loan P. Papiriu și preotul Al. Sima 
preș. sen. școlar, fiind de față comisia de 
trei, constătătore din subscrisul învăț. în 
Recea ca secretar prim al Reuniunei înv., 
Dem. Pascha învăț. în Siciîi și loan Flonta 
învăț. în Radacin, membrii comitetului cen
tral și mai mulțl ospețl.

Intrarea protopopului, însoțit de mem
brii comisiei și a tuturor ospeților, fu în- 
timpinată de cei 46 școlari îmbrăcațl săr- 
bătoresce, în frunte cu învățătorul lor d-1 
Vas. Oltean, cu cântarea „Intru mulțl ani 
să trăițl44, după care o fetiță din cl. a V-a, 
c’un buchet frumos în mână, bineventă pe 
cei presențl prin o vorbire, predând bu
chetul protopopului, apoi de nou s’a Into
nat „Intru mulțl ani44, er președintele mul- 
țămi și deschise esamenul.

Observ, că sala de învățământ era 
frumos decorată cu frunde vercll, cu îm
pletituri de frunte și cunune de flori. Masa 
școlei mai vîrtos era decorată cu o cunună 
frumosă, în cercul căreia se afla un pahar 
cu flori, er în jur scrisorile de esamen ale 
copiilor, caietele și lucrările de stilistică 
de peste an, precum și scrisorile de esamen 
și cele din cei 13 ani, de când funcționeză 
acest învățător la acâsta școlă.

S’a început esamenul cu religiunea, 
din care studiu așteptam să pună întrebări 
catechetul școlei confesionale, dâr a esa
minat învățătorul, fiind-că densul a propus 
și religiunea, copiii însă din tote cele de 
clasă au dat răspunsuri eminente. După 
religiune a urmat limba română cu 23 
copii din clasa începătore. Copiii descriau 
obiectele de sub întrebare, încât te puneau 
în uimire, âr pentru convingerea publicului, 
unul cu creta la tablă, ceilalți pe tăblițe 
au trebuit din capul lor să scrie mai multe 
clicerl, și ceea-ce a scris cel dela tablă, au 
trebuit să critice cei dela loc. Iți era mai 
mare dragul a vede cum pe întrecute in
tonau dicerl în scris și verbale, pe cari le 
descompuneau cuvânt de cuvânt etc. La ce- 
titul din abecedare copiii din anul înce
pător ceteau fluent și corect. Modul cum a 
decurs esaminarea din celelalte studii atât 
cu clasa începătore, cât și cu celelalte 
clase, adecă din limba română, maghiară, 
socoteli, geografiă et. etc., răspunsurile co
piilor au fost neașteptat de bune.

blS.nl de mare preț. Apoi aședară un pu
pitru mare în mijloc, acoperit cu postav, 
punând de-asupra Evanghelia. După aceea 
distribuiră făclii mari la toți cei de față: 
mai întâiu Beiului o făclie poleită, pe care 
o ținea purtătorul armurei, apoi Patriarchu- 
lui și Mitropolitului. Curtea era plină de 
trupe, tote înarmate cu sulițl și pusei. 
Atunci luaid cădelnița și tămâiai pe Pa
triarch, dicând „Binecuvînteză stăpâne" ; 
.er el o luă și tămâia împrejurul pupitrului 
■și Evangeliei, dicând „Christos a înviat44, 
■de trei-ori, apoi tămâia pe Beiu, pe Mitro
polit și preoți, și pe restul personelor pre- 
■sente, și se așeeja în scaunul său. Cântă
reții începură Psalmii oorăspundătorl, apoi 
.canonul: un cor în grecesce, celalalt în ro- 
mânesce. Patriarchul recitase primul Cred, 
apoi Mitropolitul tămâia stând la locul său 
și recită al doilea Cred. Tot în asemenea 
mod episcopii și egumenii pănă la sfîrșitul 
canonului, tămâind fie-care și recitând câte- 
un Cred. Nu fu nici o deschidere de ușe 
ca la noi, căci, o biserică neputend con
ține atâta mulțime de omeni, serviciul se 

făcu afară. La finea canonului, Patriarchul 
înainta, sărută cartea Evangeliei și o duse 
spre Beiu, care veni în mijloc, cădu în ge
nunchi, și sărută Evangelia și mâna drăptă 
a Patriarchului; 6r Patriarchul - îi dise 
„Christos a înviat14 și-l sărută pe frunte de 
trei-ori. In acel moment tote trupele au 
slobozit puscile lor, așa, că pământul se 
cutremură și urechile nostre asurziră. Atunci 
Patriarchul fini serviciul, scaunul său fu 
scos și pus lângă Beiu de-a drepta, unde 
se aședă, ținend Evangelia în mână. Atunci 
Mitropolitul veni să ia binecuvântarea evan- 
gelică și sărută-mâna Patriarchului, dicend 
„Christos a înviat44; apoi trecu la Beiu și 
sărată Crucea din mâna-i dreptă, lucrată 
de aur curat, cu pieței prețiose, și dise și 
cătra el tot același lucru; er Beiul îl să
rută pe frunte, și el se așerjă în scaunul 
său de-a stânga Beiului. Apoi veniră mai 
întâiu episcopii, pe urmă egumenii și res
tul clerului și al monachilor și sărutară 
Evangelia din mânile Patriarchului mai în
tâiu, apoi măna sa, dicând „Christos a în
viat44 ; trecură la Beiu și-i sărutară crucea 

de pe piept, dicând aceleași cuvinte. După 
aceea se duseră la Mitropolit și s’au așe- 
dat lângă dânsul. Toți boierii întrau apoi 
după rangul lor. Tote celelalte persone 
presente făcură în același mod. Era târdiii 
dimineță când se sfîrși și când Beiul se 
sui în palatul său.

Cât despre, noi, am întrât în biserică 
la liturgic, în timpul căreia am cetit trei 
Evangelii. Una fu cetită de Patriarch înăun
trul altarului în grecesce, alta de Mitro
polit în românesce, și eu am cetit a treia 
în arabesce. Când am isprăvit, mă apucă 
un tremur, care mă ținu pănă sera, causat 
de frigul cel mare ce era. Mă dusei în al
tar și, lepădând stihariul, am dormit acolo. 
Apoi ne duserăm la banchet, eu fiind în 
cea mai tristă stare. In timp ce toți cei
lalți petreceau, eu singur sufeream de 
friguri.

In acea di urmă sera un mare bal și 
tot orașul fu iluminat. Primăvara îșl des
fășura verdeța sa. Tunurile se slobodiră de 
mai multe-orl, și puscile fură descărcate. 
Aci beau cupe mari, aci cântau din tobe, 

fluere și alte instrumente musicale; aci 
cântau din gură și șuguiau. La urmă de 
tot fu o distribuire de vestminte. După 
aceea ne-am întors în trăsură la mănăstirea 
nostră, urmați de seimeni și dărăbanțî, cari 
slobodiau din sbor la pusei, de pionieri și 
cântăreți, cari se reîntorseră după ce-șl 
primiră darul lor.

In timpul acestei săptămâni se făcea 
liturgia dimineță de timpuriu, la răvărsatul 
zorilor, și se trăgeau clopotele cele niarl 
în fie-care dimineță și săra. Nici o prăvăliă 
nu era deschisă; nu se vindea nici nu se 
•cumpăra nimic, cu espeepția vândătorilor 
de unt, măcelarilor și a celorlalți victualler!.

E remarcabil un obiceiîi din aceste 
țări, că în fiă-care Joi după PascI se face 
o litanie și procesiune afară din oraș, în 
jurul zidurilor, cu stâgurî, icone și preoți 
în vestmintele lor, însoțiți de Beiu și de 
trupele sale, formând o imensă glotă. Acesta 
e în onorea Sft. Jdi precedente, ca un bun 
rămas, și tot-deodată ca o întimpinare a 
Joii înălțării.
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Mare impresiune a făcut la acest 
esamen ocupațiunile copiilor din tote cla
sele, fiind-că, pănă când o clasă răspundea, 
celelalte trebuiau sS lucreze și resolveze 
unele teme pentru obiectul ce era să urmeze ; 
mai vîrtos elaboratele copiilor din a V-a și a 
Vl-a cl. ni-au câștigat o deosebită plăcere. 
In genere, resultatul acestui esamen a fost 
o viuă dovadă de zelul neobosit al d-lui 
învățător V. Oltean, care e unul din cei 
mai meritoșl învățători ai noștri.

loan Hendea, 
înveț. confes. în Recea.

întruniri învetătoresci.
„Reuniunea învățătorilor români dela 

șcblele confesionale ortodoxe din protopopiatele 
aradune 1—VII își va ține adunarea ge
nerală ordinară în 12 și 13 Iulie n. c. în 
aula seminariului diecesan din Arad. Con- 
vocând la acestă adunare pe toți P. T. DD. 
membri fundatori, ordinari și ajutători ai 
reuniunii, ne permitem a învita la festivi
tatea nostră și pe toți P. T. binevoitori ai 
școlei nostre confesionale.

Bilete moderate de călătoriă pri- 
mesce fie-care dela președintele respectivu
lui despărțământ pe linia pănă la Arad și 
retour.

Programa.
JJiua primă, ședința I: 1) La 9 ore 

a. m. asistare la s. liturgiă și lachiSmarea 
duchului sânt în catedrala din Arad. 2) Ce
tirea listei membrilor și constatarea celor 
presenți în aula seminariului. 3) Trimiterea 
unei deputațiunl de 5 inși, ca să învite la 
ad. generală pre P. S. D. episcop diecesan 
Iosif Goldiș. 4) Cuvânt de . deschidere, de 
președintele reuniunii T. Ciontea, bineven
tarea ilustrului prelat și a ospeților. 5) In
sinuarea singuraticelor raporte și alegerea 
unei comisiunl de 5 și a altor două din 
câte 3 membrii pentru censurarea acelor 
raporte.

Ședința a Il-a: 6) La începutul seco
lului XX, disertațiune de Pavel Dirlea înv. 
în Araneag. 7) Regulamentul intern pentru 
adunările despărțămintelor (Discusiune și 
decidere finală). 8) „Cine se esamineze în 
școlele poporale cu ocasiunea esamenelor 
finale44, disertațiune de Petru Vancu înv. 
în Măderat.. 9) „înființarea societății de 
agricultură44 (Discusiune și decidere finală) 
10) „Despre frecventațiunea școlară44, di- 
.sertațiune de Solomon Giurcâne înv. în 
Temeșescl.

JJiua a doua, ședința a lila-, 11) 
Raportul general al comitetului. 12) înfiin
țarea societății de înmormântare14, (discu
siune și decidere finală). 13) Raportul cas- 
sarului. 14) „învățătorul bătrân și tinăr“, 
disertațiune de V. Suciu învăț. în Butenl. 
15) Raportul bibliotecarului și al controlo
rului. 16) „ Tractarea cuvântului normal 
„Ac44, prelegere practică din abc. învățăto
rilor Moldovan și soții, de Mihai Vidu în
vățător în Hălmagiu. 17) „înființarea so
cietăților de ajutorare14. (Discusiune și de
cidere finală). 18) Școla confesională cu 
defectele și- remediele sale, disertațiune de 
Pavel Dirlea, învăț. în Iânopole. 19) îns
crierea de membri noi și încassarea taxelor 
curente și restante. 20) Propuneri și inter
pelări din partea membrilor. 21) Defigerea 
locului și timpului pentru ținerea proximei 
adunări generale ordinare. 22) Alegerea 
unei comisiunl pentru autenticarea proto
colului adunării generale. 23) Resignarea 
comitetului central și restaurarea pe noul 
period. 24) încheierea prin președintele.

Arad, din șed. ord. a comitetului 
central, ținută în 30 Iunie n. 1900.
Prof. Teod. Ceontea, Iosif Moldovan, 

președinte. secret. I.
îjî

Adunarea generală a „Reuniunei învă
țătorilor Români Sălăgenlu se va ține în 
anul acesta la 22 Iulie st. n. în Căvaș 
(Er-Kâvâs) la care a participa e invitat 
On. Cler, inteligența mirenă, poporul și 
toți cei ce doresc înaintarea causei învă
țământului și prosperarea culturei.

D-nii învățători, ca membrii ai Reu- 
niunei sunt obligați în înțelesul statutelor 
a lua parte la adunare.

Programa: Ședința I: 1) Dimineța 
asistare la serviciul divin. 2) Deschiderea 
adunării prin președinte. 3) Cetirea proto
colului adunării trecute și referarea despre 
efeptuirea decisiunilor. 4) Cetirea ordina- 
țiunilor dela forurile mai înalte. -5) Rapor
tul anual despre activitatea -Reuniunei. 
6) Raport despre starea cassei. 7) Alegerea 

comisiunilor: a) pentru înscrierea membri
lor noi; b) pentru incassarea tacselor res
tante și ofertelor; c) pentru constatarea 
membrilor presenți și absenți; d) pentru 
înscrierea de membri la fondul funebral; 
e) pentru scrutarea cassei; f) pentru cerne
rea propunerilor practice și a disertațiuni- 
lor; g) pentru cernerea propuneriloi’ diverse; 
h) pentru referarea despre espusețiune. 8) 
Prelegeri practice. 9) Cetirea disertațiuni- 
lor. 10) Pausă.

Ședința II: 11) Referarea comisiunilor 
esmise 12) Propuneri diverse. 13) Statori- 
rea locului adunărei viitore. 14) Insinuarea 
membrilor cu propuneri practice și diserta- 
țiuni. 15) Alegerea comisiunilor verif, de 
procesul verbal. 16) închiderea adunării.

Tot în acea di sera comunitatea bise- 
ricăscă din Căvaș cu concursul tinerimei 
din Sălagiu și părțile aprope Sătmărene 
arangiază petrecere cu joc în favorul șco
lei gr. cat. române care e săracă și peri
clitată.

, Șimleul Silvaniei, Iulie 1900.
Alimpiu Barboloviciu, Alexiu Fedorca, 

vicar și președintele Reun. secretar,
învăț, rom. Sălăgenl.

(oisvocare.

„Reuniunea Femeilor Române Sălăgene*  
își va ține adunarea generală în comuna 
Sig la 2 August n. c. cu următorul

Program: 1) Deschiderea adunării. 2) 
Raport despre activitatea anuală a comite
tului reuniunei. 3) Raportul despre statul 
averei reuniunei. 4) Esmiterea comisiunilor 
pentru censurarea raportelor, conscrierea 
membrilor noi, încassarea taxelor și refe- 
radele lor. 5) Achitarea comitetului actual 
și alegerea de comitet nou al reuniunei. 
6) Propuneri diverse. 7) Eventuale diserta- 
țiunl previe insinuate la presidiu. 8) De
semnarea locului adunărei generale viitore. 
5) închiderea adunării.

Rugăm cu tot respectul atât pe Sti
matele Domne membre și membrii onorari, 
fundatori, ordinari și ajutători, cât și pe 
toți părtinitorii 'culturei femeii române, să 
binevoâscă a lua parte la acea adunare, 
proptind causa sublimă a regenerărei cul
turale a femeii române.

Șimleul Silvaniei, la 3 Iulie n. 1900.
Maria Cosma n. Dragoșm.p., Aug. Vicaș, 

presidentă. act.

Petreceri.

Din incidentul ținerei adunării generale 
a Reuniunii învățătorilor români sălăgenl, co
munitatea bisericâscă gr. cat. va arangia la 
22 Iulie n. c. în comuna Oavas (ErKavaș) sub 
scut sigur petrecere cu-dans. Intrarea de o 
persână 2 cor., de personă în familiă 1 cor. 
60 bani. Venitul e destinat în favorul seo- 
lei gr. cat. Inoeputul la 7 ore. De viptuale 
se’ngrijesce un ospetar cu prețuri moderate.

Mersul trenurilor: Dela Dej-Zelau- 
Șimleu sosesce la Hotoan diminâța la I1/^, 
săra la 6’/2 âre. Dela Satmar-Dobrițin-Ca- 
reifi. diminâța la 6y2, sâra la 5 6re. La sta
țiunea din Hotoan vor sta la disposițiă 
trăsuri gratuite. Pentru încuartirare e în
grijit.

Comitetul arangiator: Georgiu Filepp, 
preot, președinte ; V. Oltean, v. președinte ; 
A. Fedorca, seoretar ; A. Gozar, cassar ; M. 
Giritti controlor. Membrii: C. Albul, E. 
Boros, L. Boros, V. Basti, I. Carian, I. 
Rațiu, I. Chis, A. Domotor, V. Deleu, A. 
Filip, D. Filepp, V. Filepp, A. German, I. 
Gozman, T. Iile, T. Vida, J. Lobontiu, V. 
Maior, C. Selagian, L. Selagian, L. Pano- 
vicih, V. Mureșan, G. Miculas, E. Ostatea, 
A. Pop, E. Pop, P. Pop, A. Steanc, A. 
Szab6, A. Crespoi, A. Poppu.

♦

Comitetul reuniunei femeilor române din 
comitatul Hune dârei învită la petrecerea po
porală („Nedee44) ce se va arangia de cătră 
membrele reuniuuii, Joi în 12 Iulie n, 1900 
(Sân-Petru) pe Câmpul-Pânii între comu
nele Șibot și Balomir, la locul numit „Posta 
veche44. începutul la 4 ore p. m. •

Venitul curat e destinat în favorul 
fondului Reuniunii. Intrarea: după plao. 
Primirea ospeților la gara din Șibot va fi 
la 12 âre a. m. și la 3 ore p, m.

NB. La acestă petrecere vor lua parte 
țăranii și țărancele din comunele Ralomir, 
Șibot, Vinerea, Cu gir, Romos, Romoșel, Vai- 
dei, etc., delectând publicul prin jocuri și 
cântări naționale, sub conducerea bravilor 
învățători din acele comune.

*
Inteligența româuă din Teiuș și Jur 

învită la petrecerea de vară, ce o va aran
gia Duminecă în 15 Iulie st. n. în pavilo- 
nul dela hotelul „Leul44 de acolo. Venitul 
curat e destinat pentru bibi, poporală din 
Teiuș. Iutraren : de persâua 1 cor. începu
tul la 8 6re sâra. Supra-'olvirile și ofertele 
se vor chira pe cule 4iaristic&.

Prăsirea curcelor.
Curca se trage din America, der 

la noi s’a împământenit cu totul. 
Crescerea puilor e împreunată cu 
forte multă greutate, și pote că 
acesta e causa pentru care nu-i pră
sesc așa, precum ar merita.

Curcile cele mai bune de prăsilă 
sunt cele de colore cafeniă seu ro- 
șietică; cele mai frumâse sunt cele 
albe, der acestea tot-odată sunt și 
cele mai gingașe. In timpurile din 
urmă sunt forte căutate curcile de 
colore arămiă, însă sunt forte scumpe 
și la noi abia le găsim numai pe la 
curțile mai mari. Totuși prăsitorii 
nu ar face rău, decă și-ar procura 
cel puțin un curcan de prăsilă din 
specialitatea acesta nobilă și cu un 
trup forte desvoltat.

Curca dă cam 30—40 oue pe 
an; der nu atât pentru oue, ci mai 
mult pentru trupul lor mare și car
nea gustosă le prăsim. Curca se pote 
în ori și ce timp bine valora; e clocă 
bună și își îngrijesce puii cu mare 
băgare de semă.

Trăgându-se din o țeră căldu- 
rosă, curcei îi place forte mult căl
dura și e de tot simțitore față cu 
frigul și ploia; de aceea încă în etate 
tînără trebue grijite în contra tem- 
pestăților, frigului și vânturilor. Ouăle 
e bine a se pune sub clocă numai 
pe la St. Georgiu, căci atunci puii 
es din oue în căldurosa lună de Maiu.

Curcei îi place forte tare se se 
scalde în nisip seu cenușe, de aceea 
pe timpurile ploidse trebue se ne în
grijim, ca se aibă tot-deuna în apro
piere nisip uscat seu cenușă.

Curcanul la trei, er curca la doi 
ani e deplin desvoltată; curcanul 
pănă la etatea de 3—4 ani, curca 
însă pănă la 10—12 ani e bună de 
prăsilă. In patria lor străbună, în 
America, trăesc cu părechia; la noi 
însă atunci se prăsesc mai bine, decă 
ținem cam la 6 curci un curcan.

Curcei îi place forte, mult aerul 
curat, din care causă e bine să-i 
pregătim un loc de culcare cât se 
pote de înalt și vântos.

Curca în etate de un an nu oue 
mai mult de 10—12 ouă și nici nu 
clocesce așa bine; der la etatea de 
3—4 ani dă 25—30 ouă și cu cât e 
mai bătrână, cu atâta clocesce mai 
bine. Curcei îi place a oua în locuri 
cât se pote de ascunse, — în tufe, 
pe sub garduri etc., — de aceea pe 
timpul ouatului trebue se îngrijim 
bine de ele.

înainte de a lăsa curca se clo- 
cescă, trebue să pregătim bine cui
burile și să le așecțăm cât se pote 
de departe unul de altul, căci cur
cile au acel nărav rău, că clocesc de 
multe-orl 2 său trei pe un cuib, lă
sând duăle din cuiburile proprii să 
se răcescă, din care causă pier. Ouăle 
trebue puse sub ea numai după-ce 
a stat 3—4 d^e, liniștit pe cuib. 
Sub o curcă punem de regulă 22—24 
oue. Curca lăsată de capul ei, în 
timpul clocirei se scâlă forte rar de 
pe âuă, mănâncă și bea tot așa de 

rar, pentru aceea trebue să o sculăm 
cel puțin de două-orl pe cp, s’° lăsăm 
se se scalde după plac; în care ti mp, 
trebue să-i dăm și bine de mâncare.

Puii es din ouă cam în 28—30 
pile, der — ca și la gâsce — în 
piua a pecea a clocirei, ouăle trebue 
esaminate și cari nu s’au tulburat,, 
trebue luate și întrebuințate.

Puii mici sunt forte gingași în 
contra frigului, de- aceea în piua 
primă trebue lăsați sub clocă seu. 
puși într’o corfă bine căptușită cu 
pene. Decă puii în cele șese săptă
mâni dintâiu sunt bine grijiți în con
tra frigului, umepelei și vânturilor,, 
crescerea lor e ca reușită.

Decă timpul e- cald, uscat și cu 
sore, atunci după uscarea rouei, îi 
putem lăsa în liber și putem pune 
lângă o clocă 35—40 de pui.

In prima pi trebue se dăm pui
lor câte 2—3 fire de piper, prin 
ceea-ce li-se curăță și întăresce sto
macul (rânza); puii de curcă îi nu
trim cu înmuietură de făină de cu
curuz, mestecată cu brânză de vacă, 
întinpând acestă mestecătură pe-o 
scândură, er de beut lș dăm lapte 
închegat. După câte-va pile putem 
pune în mestecătură și puțină „coda 
șorecelului44 mărunt pisată, der apă 
cel puțin 4—6 săptămâni nu le dăm 
de loc.

Dăcă curca a început a se în- 
păna și a-i cădâ cresta, atunci îi pu
tem da grăunțe și apă. Puii de curcă 
fiindu-le piciorele forte gingașe nu 
trebue lăsați pe locuri cu urzici, 
căci acestea așa-i pișcă de tare, în
cât decă nu mor îndată, totuși sunt 
mult împiedecați în desvoltare.

Decă am îngrijit bine puii în con
tra tempestăților, frigului și urzicilor, 
și dăcă li-a căput și cresta, atunci 
nu mai avem temă, că vor peri, căci 
curcile nu sunt supuse bolelor. Pe 
timpul, când le pică cresta și încep- 
a li-se arăta pe grumazi și pe cap 
negei, atunci trebue grijiți mai cu 
băgare de semă; trebue bine scutiți 
de ploiă și de frig, chiar și mânca
rea trebue să le fiă mai bună și, pe- 
lângă grăunțe, trebue să le dăm și 
ceva cărnăriă, de esemplu trebue 
mestecat în mâncare inimă de vită 
seu slănină; afară de aceea nu le 
strică tot a treia pi puțină pâne- 
muiată în vin. Capul lor trebue să-l 
înmuiăm în totă sâra și dimineța în 
oleu de lemn sâu de cânepă.

Puii de curcă pot durmi pănă 
la etatea de șese săptămâni jos, în- 
tr’un loc călduț și curat, der când 
trec de etatea acesta avem să-i de- 
dăm la ședere pe pari, aceștia însă 
n’au să fie prea înalțl și aji./să fie 
împreunați cu scări micuțe, pe cari 
să se sue.

Când li-a eșit cresta, nu-i mai 
putem ține în loc strîmt, ci avem 
să-i lăsăm la liber în fânațe, luțerne 
sâu miriște, unde apoi își găsesc nu- 
tremântul lor, și este destul, decă 
sâra capătă nisce grăunțe. Tare le 
place curcilor trevea dela struguri,, 
pentru aceea după tescuitul strugu
rilor trevele le putem valora, dân- 
du-le curcelor, cari mănâncă prea 
bucuros și sîmburii.

In luna Iui- Octomvrie alegem 
esemplarele cele mai bine desvoltate- 
pentru prăsilă, celelalte le putem 
vinde; în cașul însă, dâcă pe timpul 
acesta n’ar fi bine căutate, le putem 
ține și pănă la- Crăciun, când apoii 
vor avă un preț mai bun și ni-se- 
resplătesce cheltuâla nutrii ei.

Pe timpul gerului avem să le- 
îngrijim, ca să nu se afle afară 
în timpul unei ploi reci, al vântului 
seu al ghețului, având o natură gin
gașă. La îngrășat au să fie așecțate- 
într'un loc strîmt, să nu. facă multă 
mișcare; și să aibă sub ele cenușă 
seu nisip. Avem să pregătim gălusce 
din. păsat de cucuruz și orz, într’o-

♦ 
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mărime, ca se le potă înghiți de-o- 
dată; în gălusee'le acestea putem 
mesteca și nisce bobe de grâu seu 
orz; se. nu lips'escă nici bucățele de 
cărămicjl și petricele, cari înlesnesc 
mistuirea. Decă avem la îndemână 
lapte seu unt, găluscele le frămân
tăm în acestea și pe septemână odată 
mestecăm în gălusce și putină cepă 
și antimoniu. Curca are lipsă de apă 
prospetă și curată. Ea se îngrașe în 
doue septemâni atâta, încât despre 
.acesta ne putem încredința prin 
greutatea ei, precum și decă o pi
păim.

Reghianul.

Scrisore cătră tirani
Fraților Români! Seim, că s’or 

găsi între voi și unii, cari vor c]ice, 
că din pricina unei cumătrii nu se 
mai pote serăci omul... Da, e drept 
și acesta! Der vedeți, unul nu se 
pote serăci, când veți face înse so- 
cotelă peste tot, veți încremeni, ce 
.amar de bani românesc! trec și cu 
cumetriile vostre în manile Jidanilor. 
Românu-i acuma din fire așa, că nu 
pote lăsa nici un prilej să trecă fără 
o Ibcă de cinste, cum diceți voi... 
D6că-i un botez cinste, decă-i o nuntă 
tot așa, la îngropăciune tot așa, decă 
vinde seu cumpără Românul ceva 
erășl cinste.

Așa nu se pote trece nici un 
prilej ca se nu se adune Românii 
seu la cârciume seu acasă și să bee 
vr’o câte-va halbe de bere, său vr’o 
câte-va litruțe de holercă, rum, li- 
boviță, chișingaiț și sciu eu cum se 
mai chiamă tote cinstele vostre. Și 
decă s’ar petrece astfel de prilejuri 
ca bunăoră cumătrii, nunți, prasnice, 
hramuri cu bere seu eu vin, ar fi 
altă trebă; der asta-i tocmai nevoia, 
că Românii noștri s’au dat la ho
lercă și holerca-i sărăcia și sărăcia-i 
mortea Românului.

Să facem acum socotelă cât 
•clieltuesc Românii noștri și cu cu- 
mătriile lor. La cea mai mică cumă
triă se trece un poloboeel de bere 
de 4 fi. pe așteptate, și cam 5 oca 
de holercă câte 80 cr. oca, se fac 
ără 4 fi., făină de grâu de 1 fi., mai 
■carne de gălusce, brânză de plăcinte, 
așa, că trebue să cruți bine să-ți 
faci treba cu 10 fi. La cei mai chia
buri cum îi bunăbră Ilie a Chiabu
rului din satul cutare, se clieltuesc 
la o cumătriă și 20 fi., la alții pote 
și mai mult. Decă facem acuma so
cotelă, că într’un sat cu 1000 de 
suflete seu 200 de numere sunt pe 
an cam 40 de botejunl cu cumătrii 
și să punem., că se cheltuesc numai 
■câte 5 fi. de o cumătriă, ar fi la un 
loc 200 fi. pe an. Acuma avem 150 
•de sate românescl și decă se chel
tuesc pe an în un sat 200 fi., cheltuesc 
■cele 150 de sate 30 000 fl. pe an cu cu- 
mătriile. Etă ce știolnă de bani pier
deți voi pe an cu eumătriile vostre în 
mâniile Jidanilor. Să ne fiă bre mirare, 
■că se îmbogățesc jidanii așa de tare, 
dăcă la orl-ce prilej le dați voi bani 
grei de câștigat! Am mai cțice și 
noi pote trecă-ducă-se când faceți 
așa câte o cumătriă, decă ar rămâne 
banii cei clieltuiți între voi, — der 
așa fraților ne dore când vedem, că 
la ori-ce prilej de veseliă seu de 
mâhnire câștigă numai și numai ji
danii. Banul, care-1 scăpațl odată în 
mânile jidanilor, nu-1 mai scoteți, 
precum nu poți scote din gura lu
pului nimic teafăr.

Așa-i fraților ! Voi pierdeți și cu 
eumătriile vostre sodom de bani în 
mânile jidanilor. Și ore trebue nu
mai decât să faceți la fiă-care bote- 
june și cumătriă? Der vedeți, femeile 
cjic: copilul trebue scăldat. Numai ce 
vecjl cum se duc femeile când vine o 
Duminecă seu sărbătore, una cu o 

găină, alta cu un puiu, alta cu un 
blid de făină și adecă încotro — da 
la cumătru Vasile — doră-i cumătriă 
mare și trebue să mârgă în rodină. 
Și că ce! Vornicul, capul satului și 
tot-odată capul bețiilor a botezat, 
ce mai de beție are să fie la acea 
cumătriă! Chiar și cel mai sărăntoc 
din voi trebue să facă cumătriă, doră 
s’a născut om în lume, cum s’ar pute 
trece așa o întâmplare mare fără 
bețiă. Și cum să nu facă fie-care Ro
mân cumătriă măcar cât de mică, 
când chiar și faraonul Pintilei din 
satul cutare a făcut mai dăunăițl o 
cumătriă cu scripcarl de i-a mers 
vestea pe cele sate.

Fraților! Noi dela gazetă avem 
veste despre tbte câte se întâmplă 
în țâră. Ne bucurăm'de o veste bună, 
der ne supărăm și încă tare, când 
ne vine și câte-o veste rea. Și cea 
mai rea veste pentru noi este, când 
aucțim cum își mătrășesc Românii 
noștri la tot prilejul averea lor.

De aceea, fraților, îndurați-vă 
de voi, de copiii voștri, de neamul 
vostru și mai părăsiți prilejurile la 
cari cheltuițl averea vostră. Este un 
păcat forte greu, ce-1 faceți voi, când 
scăpațl la orl-ce prilej banul vostru 
în mânile jidanilor. Aveți să dați 
odată sema înaintea Tatălui ceresc, 
cum ați chivernisit în acestă lume 
cu munca vostră și cu averea vos
tră. Mai lăsați să trecă botezurile și 
fără cumătrii și socotiți, că trei-cjeci 
de mii de fi., cari să trec dela voi 
pe an în mânile jidanilor cu cumă- 
triile vbstre, sunt un sodom de bani. 
La urmă când am să vă fac soco
telă câți bani, câte sute de mii de 
bani românesc! trec cu prilejurile 
vbstre de veseliă seu de mâhnire 
și cu alte cheltuell zădarnice în 
mânile jidanilor, aveți să stațl în
cremeniți. Nu vă vine a crede fra
ților, câtă sărăciă vă faceți voi sin
gur! cu cumătrii, nunți, hramuri și 
așa mai departe.

„Deștept.11) Un preot.

Crisa si teranca română.
Incătrău te duci, încătrău te’n- 

torcl, de ești în România, nu aucji 
vorbindu-se de alt-ceva, decât de 
lipsa seu crisa ce bântue acum țera 
românâscă dela un capăt pănă la 
altul!

De crisă vedem, că se plânge 
nu numai proprietarul, arendașul, 
comerciantul și funcționarul, dâr crisa 
a început să-și sape urme adânci și 
în viața liniștită și tihnită a țăranu
lui român.

E drept, am avut un an rău, o 
recoltă slabă, care a sdruncinat bre- 
cum comerciul și esistența populațiu- 
nei sărace.

Țăranca română și a uitat de 
frumbsele și plăcutele ocupațiunî, ce-i 
făceau altă-dată atâta cinste; și-a 
părăsit cu desăvîrșire frumosul cos
tum național, ce o împodobia altă
dată cu atâta măestriă; economia 
casei a uitat’o cu desăvîrșire; s’a 
apropiat de orășence, schimbând dră
guța iie și brâul plin de bete, în 
corset, care-i diformeză pieptul, arun
când pentru tot-deuna fota, iia și 
mărgelele dela gât; fusul și lurca 
nu mai sfîrăie; depenătbrea nu mai 
alârgă ; urgisitul de răsboiu stă arun
cat în celarul după casă; lâna cea 
bogată a oilor nu-i mai place ; pânza 
de bumbac țăsută în casă nu-i mai 
face cinste; în fine viața de țăran, 
cu care se făleau odinioră strămoșii 
noștri, a luat o altă față, schimbând’o 
într’o viață calică, rușinosă, der și 
mult sărăcăciosă.

Nu die, că tbte femeile țărance 
și-or fi schimbat traiul, și printre 
ele nu se vor găsi și femei modeste 
și mai mult ca modeste, der multe 
își duc viața în neprevedere, lipsă 

de economiă, cheltuelî esagerate, cari 
contribuesc în mare parte la sporirea 
și mărirea lipsei.

Fac un apel călduros femeilor 
române și în special celor dela țeră, 
să ne întorcem ârășl la plăcutele 
ocupațiunî de altă-dată, cari făceau 
deosebită cinste harnicei Românce; 
să nu ne mai procurăm totul de prin 
orașe, să fim mai econbme în chel- 
tuelî; mai prevădătbre, căci un pro
verb românesc di°e: rPdte bărbatul 
să aducă cu carul și dâcă femeia ri- 
sipesce numai prin urechile acului, 
totuși va întrece bărbatul14.

Timpurile devin din ce în ce 
mai grele și dâcă femeia va cheltui 
într’una fără cumpătare, mai cu semă 
de unde nu mai pui la loc, se va 
simți amar și lipsa și nu mai scapi 
de ea nici-odată.

Se lucrăm mai mult, căci altfel 
nu vom mai merita numele de al
bina casei, ci de trântorul casei.

Ecaterina Panait Volănescu, 
(„Albina?.) Monteo’u-Buzeu

Cârma balonului.
De mai multe cjde tdte foile sunt pli

ne cu soiri despre acest balon, pentru oare 
se crede că s’a aflat cârma potrivită și atât 
de mult căutată. S’au făcut mai multe probe 
dilele acestea la Friedrichshafen, pe lacul 
Boden, în fața unui mare număr de învă- 
țațl din tote țările. Pe lao pluteau mai 
multe sute de luntri și gondole, așteptând 
pornirea, balonului. Din ore-oare pricină 
însă proba nu s’a putut faoe și așa ooutele 
a arborat stâgul albastru, vestind celor de 
pe maluri, că balonul nu pote porni, er pu
blicul s’a depărtat murmurând. Tocmai, 
când publicul se depărta însă, balonul a 
fost scos și i-s’a dat drumul dâsupra lacu
lui, unde ospeții invitați și acționarii pri
veau din vaporul „Regele Carol“. Proba a 
durat o oră și jumătate. Mai mulțl gim
nastici țineau funiile: motorul și aripile au 
funcționat cu succes.

In gondola din față se afla contele 
Zeppelin cu inginerul Burr ; în cealaltă gon
dolă erau baronul Bassus, d. Gross și scri
itorul berlines Eugen Wolf. Balonul se urcă 
la o înălțime de vr’o 500 metri. Conducă
torul îl îndreptă împotriva vântului și în- 
cârcă să-l îndrepte în diferite direcții, ceea 
oe și reuși. Scoborîrea s’a făcut în mod 
forte firesc, fără ca balonul să sufere vr’o 
stricăoiune.

A doua înoeroare s’a făcut săra. Ri- 
dioat în înălțimi balonul a fost er îndrep
tat în diferite direcții. Totul mergea bine 
când balonul începu de-odată să se scobore, 
oăcjend la suprafața laoului. După lămuri
rile date, acâstă scoborîre a fost voluntară 
de-6rece începuse să lipsâscă puterea de 
tracțiune.

Acum se fac nouă încercări și sunt 
mari speranțe de o deplină reușită.

Contele Zeppelin a deolarat, oă cu 
cea mai apropiată ocasiă favorabilă densul 
însuși va porni cu balonul său.

Despre contele Zeppelin și despre 
balonul lui se scriu următorele : Densul e 
în ver3tă de.70 ani, der se pare mai tînăr 
cu cel puțin 15 ani; e un om ohipeș și pu
ternic, figură militară. Numele lui a fost 
mult pomenit pe la începutul răsboiului 
germano-franoes, în care a luat parte pănă 
la sfârșit. A eșit însă dela oste și de atunci 
conținu s’a ooupat cu problema plutirii in 
aer seu a sburatului. In invenția sa densul 
a fost condus de principiul, oă orl-oe mo
bil pote fi cârmuit și baldnele pănă acum 
n’au putut fi cârmuite numai din oausa că 
li-s’a dat o formă rea. Balonul lui Zeppe
lin e oel mai mare din câte s’au făout pănă 
acum. Lungimea e de 122 metri, ceea ce 
e mai mult ca duplul lungimei balonului 
lui Ureffs, ounoscut ca cel mai mare pănă 
acum. De desuptul balonului lui Zeppelin 
sunt atârnate două luntri de aluminiu, oarl 
sunt puse în legătură cu o punte. In fle
care luntre se află un motor-Daimler cu o 
putere de oâte 15 cai, cari prin transmisie 
pun în mișcare două regulatore. Regulato
rul dinainte are patru, er cel dinurmătrei 

părți. Afară de acestea pentru cârmuire, 
balonul mai are două puternice aripi pen
tru cârmă, cari se învârtesc cu o oeleritate 
imensă. Maximul urcării balonului e stato- 
rit la 1100 metri înălțime și ou o povară 
de 1900 chilograme p6te pluti în aer 8 cjile 
întregi.

Prin noua sa invențiă, dăcă se va do
vedi deplin reușită — contele Zeppelin a 
făcut aeronauticei un serviciu enorm și sci- 
inței un bine incontestabil.

Anunț literar.*)

0 dorință plăcută universală cred a 
împlini atunci, când m’am decis a eda în
cepând cu anul 1901: „Almanachul preo
tului român". care pe lângă partea ca
lendaristică, economică, va avâ un conținut 
variu întocmit conform recerinfelor unui 
preot român. Partea literară erășl va fi 
compusă din prețiosele lucrări ale d-lor 
Archidiacon Dr. Felician Bran, M. O. D-n 
George Simu, M. O. D-n Antoniu Pop ș. a.

Lucru cunoscut e însă, că edarea unei 
cărți, mai ales române, umblă cu enorme 
spese, chiar pentr’aceea rog cu totă reve- 
rința pe toți P. O. D. Preoți și pe Sp. D., 
cari doresc a avă acest Almanach, ca să 
binevoâscă a se insinua cât de curând pe 
o corespondență la subscrisul.

Prețul care, amăsurat opului, va fi 
cât mai bagatel, va fi de solvit numai după 
primirea Almanachului.

Rogând deci sprijinul atât moral, cât 
și material al P. O. D. Preoți și părtinito
rilor acestei întreprinderi, mă voiii nisui, 
ca Almanachul să corăspundă recerințelor, 
atât ce-i privesce interiorul, cât și esteriorul.

O. D. autori și editori, cari doresc, ca 
lucrările lor să fie publicate în acest Al
manach, sunt rugați a trimite oâte un 
esemplar la subscrisul

Tiream (Mezo-Terem corn. Satmar).
cu distinsă stimă

Cornel Dărăbant
preot.

MLTE ȘI DE TOTE.
Arderea cadavrelor in Japonia.
Arderea seu cremațiunea, care la în

ceput se făcea la câmp, posede, dela 1871 
încoce, în cea mai mare parte din orașe, 
construcțiunl speciale. La Tokio, în 1897, 
din 34 mii de morțl, 15,000 adecă 40 la 
sută au fost arși și 19,000 îngropațl; în 
1899, proporțiunea se crede a fi de 42 
seu 43°/°.

La Tokio sunt 7 cuptore crematore. 
Cremațiunea e de trei clase: prețurile di
feră, der arderea cadavrelor se face la fel. 
Comburarea unui cadavru ține trei pănă la 
cinci ore.

*
Animalele și portretele de animale.

E dovedit, că animalele cunosc în ta
blouri pe semenii lor și pe. alte animale. 
Alexandru de Humboldt arătă într’o di 
maimuței sale Titi un tablou, pe care erau 
zugrăvite vespl și lăcuste; maimuța le cu- 
noscu și căuta să le apuce și să le mănânce. 
Pasările își cunosc chipul privindu-se în 
oglindă, tot astfel pisicile, cânii și caprele. 
Cânii une-orl mirosă pe cel din oglindă, 
alte-orl încep a-1 lătra. Un coteiu, vădând 
la museu un tablou cu un câne mare, în
cepu a lătra și apoi fugi chelălăind. Un 
câne de vânat, vădend un tablou de venii- 
tore, căuta fel și chip să ia și el parte la 
urmărirea animalelor. Sculptorul Rusclie a 
fost nevoit să ducă din atelier portretul 
unui câne, căci al seu vre să-l musce nu
mai decât pe cel zugrăvit.

*) Tote foile române sunt rugate a publica 
acest „Anunț.11.

!W Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, s6 
binevoi^scă a-1 reînoi neamânat 
ca s6 nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei44^

Proprietar: Or. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu ffiaior.
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„ALBINA“ institut de credit și de economii în SIBIIU.

Publicațiune.
în sensul art. de lege XXXVI, din annl 1876 § 29.

1. Suma scrisurilor fonciare puse în circulațiune 
cu cjiua de 30 Iunie 1900 ........................... , . . Cor. 4.721,500.—

2 Pretensiunile institutului de împrumuturi hi- 
potecare, cari servesc de acoperirea acestor scrisuri 
ionciare sunt de.................................................................. Cor. 4.794,340.58

3. ValOrea hipoteceior luate de baeă la sus nu
mitele împrumuturi hipotecare este de........................Cor. 18.072,060.—

4. In sensul §. 97 din statute „fondul special"
prentru asigurarea scrisurilor fonciare e de . . Cor. 400,000.—

și e plasat în următorele efecte:
Notnin. Cor. 2100.— Sorți de stat din 1854 cu 3-2%.

p „ 10,400.- „ „ „ „ 1860 „ 4.%.
.. „ 5,800.— Oblig, cu premii ale băncii ung. hipot. cu 4 %.
„ „ 4,600.— Sorți ale împrumut, pentru regul. Tisei cu 4 %.
„ „ 2,600.— „ „ „ „ „ Dunărei din

1870 cu 5.%.
„ „ 6.000,— Obligațiuni cu premii ale institut, austriac de

credit fonciar cu 3.%.
., „ 200.000.— Scrisuri fonciari Ungarische-Landes Central-spar-

cassa cu 4.1/2°/o
„ 163 000.— Scrisuri fonciari Pester ungar. Commercialbank 

cu 4.1/2%
4 000.— Acțiuni ale reuniunei generale de credit fonciar 

ptuti u proprietarii mici din Ungaria cu 5.%.
Acesta e îndus in cont separat și plasat în efecte publice. 

Sibiiu, în 1 Iulie 1900.
Direcțiunea.

j

Deschidere de atelier noul

«

Aduc la cunoscința On. public, Că am 
deschis în Strada Vămii nr, 28, vis-a-vis de 
biserică un 

âte&T pentru Corsete (specialități) 
de Viersa și Paris,

unde se efectueză după măsură t6te fasouele 
de Corsete, Ajour, Batist, Seintur, ce absdr- 
be transpirațiune, de a se țin6 drept, Corsete 
de casă și de Velociped.
cercetare numerâse

s
^1

£

«jr
§ ȚZ A rp A direct din Hamburg
SXXHr LH zl.3/. Kiln raran:43/4-m1o garam.

liberă de

Femeile din Viena

45
i •'

7.70
7.70
8.70

11.80
11 20 
10 80 
13 20

j

Nr. 1347-1900.

Escriere de licitație.
Comuna Săliște (Comitatul Sibiiu) 
escrie licitație pentru darea în între
prindere a lucrărilor de regulare la par

tea aceea a rilllui, ce trece prin co
mună.

Licitația se va ține în 22 Iulie a. 
c, st. n. la 10 ore a. m. în cancela
ria comunală.

Licitația e verbală, să primesc 
însă până la 5ra licitățiî și oferte în 
scris.

Preliminariul lucrării e 36.274 
corâne 54 filer!.

Vadiul pentru licitanțl, respec
tive oferențl, se statoresce cu 5()/0 & 
Bumei preliminate.

Planul, preliminariul și condi- 
țiunile de licitare se pot ved6 în can
celaria comunală în orele oficio3e.

Seliște, în 4 Iulie 1900.
Primăria comunală:

Jordachie Roșea Căpitan, A. Hein,
primar. notar.

2—3

mulțumi 
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect

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

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

a aplicat adăsta pomadă, de persone distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
ce se pote dovedi cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate și efectul ei est*,  că esistă de 40 ani și în intervalul acesta sute 
și mii de mijloce pentru frumsețe seu inventat și erășl au dispărut. Prețul unui 
borcănel pe 6 luni 1 fl. 50 cr. Sul de probă bucata 50 cr.

I nnfnln Pnmnnrlnill*  dă pielei 0 albă ă ca laptele, care remâne și după ce se 
LdpLCiD I UllIgJclUUUi spală fața. Un flacon original 1 fl. 50 cr.

Pompadour săpun 30 cr. Pompadour pudră roșa creme albă I fl. 25 cr.
A se adresa cu contiență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton B 
Rix & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF Q 
T0R0K Konigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR R0TH Farmacia ,1a urs“ 
lângă teatru, la TEUTSCH & TARTLER. — Pachetele sunt plombate. 1—9,889.

ir

ir

Prafurile-Seidlitz aie w Moli
Veritabile nnirnil, tleeă. fiecare eutiă este prowe»|iită eu inareii de 

apîrare a lui A. Moli și cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bâle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Folsificațiile, se vor urmări pe cale judecătordscă.

Fenta SESONUL de Primăvară și Vară
19 0 0 925.24-40

STOFE veritabile de Brun.
Un coupon de metri 3.10 Iun- 1 fl- 2.75,3.70, 4.80 din stofă bună

• a « ot n on maj pună 
fină 
mai fină 
forte fina

Franzbranntwein și ssre a lui
Vai'î'tchîhî mimnî decă fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu 
VUlIldLHiU ISUIlIdl, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corâne 1.80.

fl. 
fl

gime pentru un costum corn- , 
plet roc, pantaloni și giletcă j Jț 

costă numai j

fi.— si 6.90
7.75

II. 10 —

Rb
S

O
s 
p e*

Lo-Un coupon pentru costum de salon 11. IO.— cum și stofe de pardiseuri, 
den pentru turiști, Kamgarn tin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita și cunoscută ca solidă și reda fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in BRUNN.
—cea Mostre gratis și franco. '•H Liferație conform mostri se garanteză.

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

Za

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabiicat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețțută cu marca 
de aperare A. Moli. 

Trimiterea gtrîraelpală prin
Farmacistul A. MOlLIz, •• ..

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tuchiauheu 9
Comande din provinciă se efectueză yilnic prin rambursă poștală.

La deposits să se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la 
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _*
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m Afacere cu câștig
h-, este fabricația de lichior. — Ori cine p6te fabrica

$ lichioruri și rachiuri fine, 
întrebuințând Specialitățile <le esențe ale mele, care au fost ade- 
se-orî premiate, ca forte bune și nevătămătore. Nu suut de lipsă cunoscințe

R speciale, nici ostenelă seu perdere de vreme.
Pentru a instala o astfel de fabrică, nu se recere un capital mare «și 

nici localități mari.
Se pot căpăta prospecte și înformațium dela

ft SzzcLsizi.-uLel
if’ fabrică de specialități de esențe și
j* etablisment pentru aranjarea completă de fabrici de lichioruri, 
țr Viânas II/2 Franzensbrnckeustrasse 3. 997.3—5
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Neajunse
în frumseță și bunătatea lor sunt cîaisornicele

Brilant Schvarz-Stahl
Savonnett-Remontoir, duplu acoperite cu 3 capace de 
oțel negru briliant, mechanism precis, 3 ani garanție, 
arătători patentat, placă lucie de opal fondont, cer
cul arătătorii!. Corona de aur duble veritabil. Aceste 
ciasornice umblă 36 ore și în urma escentăril elegan
te, le pdrtă fiă-cine cu plăcere.

Prețul cu pachetare și etui de pele numai 6 fl.
Ciasornice de dame Briliant, oțel negru, deschise, 

forte fin lucrate numai 7 fl. Lanț de aur duble potri- 
pentru bărbați și dame 1 fl. 50 cr. — Se trimite cu Ram burs. — 
Ce nu convine se schimbă, seu sp înapoiază banii, de aceea nu este nici un 

JOSEF SPIERING, WIEN I. Postgasse 2.
Catalog ilustrat cu ciasornice, lanțuri, inele etc. gratis și franco.
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„Gazeta Transilvaniei" cu numerul ălO fii. se vinde
Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


