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Nou guvern vîn România.
In totă tăcerea și într’un timp 

ind mai puțin se Aștepta, la în ce
ntul vacantelor de vară, s’a petrecut 

cercurile diriguitore din România 
i eveniment de mare importantă, 
a făcut adecă o înțelegere defini
tivă și deplină asupra fusiunei sdu 

concentrării tuturor grupurilor 
jnservatore și a representărei lor
i guvern printr’un cabinet nou, ce 
ste în ajun de a-se compune.

încă din Aprilie anul trecut, 
ând s’a produs crisa în urma demi- 
iunei cabinetului Sturdza, s’a trac- 
at de cestiunea conlucrării grupului 
institutional sen junimist, condus 
le d-1 Petre Cr , cu vechii conser
vatori și de atj' i înedee a fost de 
-'ep&țrte-orl voi 1 s’a tractat chiar 
lespre aedstă . alucrare și fusiune 
;u ramura cea pîneră a partidului 
ionservator. Ddr'pănă acuih, fiădin- 
tr’o causă, fiă dntr’alta, nu s’a pu
tut dobândi în privința acâsta nici 
;n resultat favoabil.

Ceea-ce nu s’a putut face în 
simp de un an și două luni, a suc
ces acum, în urna tratărilor, ce s’au 
-eluat dela reîitorcerea regelui Ca
ii din Sigmarngen încoce, tratări, 
ce s’au făcut șa eficend sub ochii 
-’•apului statulu; Cele două organe 
ompetente, „Lmpul" și „Gonstitu- 
onalul", seimalgză deja în nu- 
îerii lor de astă înțelegerea între 
cnservatorl și co. tuționall (juni- 
îiștij- și ambele as "ă, că acum 
rămas numai ca S m să avi- 

ize în ce privesce alcătuirea nou
ii cabinet, în care vor fi represen- 
ite cele două ramirl conservatoire.

Tot mai mult seicrediteză scirea, 
ă actualul ministu-președinte va 
Ornând șef al parțdului conservator 
junit, 6r în locil lui va lua pre- 
jdinta consiliulu de miniștri d-1 
etre Carp. Se fc multe combina- 
uni despre modil formării noului 
abinet. Noi însene vom mărgini a 
iregistra de-ocar(dată numai scirea 
3-o aduce „La Roumanie11, organ 
'ances al guvernului, că d-1 Gr. Gr. 
antacuzino a ist primit erl de 
iajestatea Sa Rgele la palatul din 
inaia și i-a pusentat demisiunea 
ibinetului, ca 15 facă astfel posi- 
lă noua formaiune, ce ard să ur- 
'.eze pe basa îitelegerei stabilite în 
rma apelului, e l’a făcut numitul 
reședințe al ca’inetului junimiștilor, 
) scopul viitdrd lor conlucrări la 
uvernarea ferii

Se asigură că la grăbirea aceș
ti soluțiuni. c<;e se aștepta numai 
, tomnă, a contribuit nu în puțină 
tăsură grăua ituațiune economică 
financiară, c o străbate încă fără, 

i totă amelioiirea, ce a adus’o re- 
ilta bună din.anul acesta.

Concentrata forțelor conserva
re va ușura,; credem, resolvarea 
•elei problenț, ce i a impus’o gu- 
irnului greuasituațiune causată de 
•isa economici și financiară.

In sensul .ceata se esprimă și 
rganele de publicitate amintite. 
Timpul" cjice, că desideratul fusiu- 
iei între conservatori și constitu- 
ionali era vecliu și constant și că 
idată fusiunea iăcută, e și drept 
;i natural, ca tote forțele partidului 

întregit să colaboreze la opera de 
îndreptare a relelor și de regenerare 
a ferii. Er „Constitutionalnl “ cjice, 
că scopul a fost de a întregi partidul 
și de a scote din cooperafiunea tu
turor forța necesară conducerei sta
tului în aceste împrejurări escep- 
fional de grele.

Organul guvernului unguresc 
„Pester Lloyd" se ocupă și el în 
numărul cel mai nou de acesta schim
bare în guvernul României. Nu se 
se pote însă conteni a face și din 
acâsta., er mai ales din venirea la 
cârmă a d-lui Petre Carp capital 
pentru politica ce o urmăresce gu
vernul unguresc față cu noi Românii 
de aici. Susține adecă, că d-1 Carp 
ar fi sfătuit pe Românii ardeleni în 
totdeuna de a-se alătura la partida 
liberală a dietei ungare.

Nouă nu ne este cunoscut, că 
d-1 Carp, ca distins bărbat de stat 
ce este, să se fi amestecat vr’odată 
în modul acesta, fiă și numai cu 
sfatul, în cestiunea atitudinei nostre 
politice dinăuntru, ci tocmai din 
contră seim, că încă de pe când 
făcea parte din ministeriul Las
car Catargiu, s’a pronunțat în con
tra orl-cărui amestec de felul acesta 
în luptele nostre de aici.

Este în ori-ce cas forte urît din 
partea oficioșilor și guvernamenta
lilor unguri, că umblă se esploateze 
noul eveniment din România — prin 
care s’a oblit din ncu d-lui Carp 
calea de a ajunge la cârmă — în
tr’un mod atât de necuviincios, pen
tru politica ungurâscă.

După-ee și în Budapesta se sus
ține principiul de neamestec, ce în
țeles pdte ave acel compliment ne
poftit, ce voesce să-l facă organul 
lui Max Falk d lui Petre Carp pri
vitor la părerile, ce !e-ar ave asu
pra atitudinei politice a Românilor 
de dincoce ?

Jubileul de 50 de ani 
al gimnasiului român din Brașov.

Cele dintâiu patru cțile ale sep- 
temânei acesteia au fost destinate 
pentru serbările școlare, ce s’au aran- 
giat cu ocasiunea jubileului de 50 
de ani dela înființarea gimnasiului 
român din Brașov.

Decursul acestor frumdse’ ser
bări îl schițăm mai jos pe scurt și 
pentru cetitorii noștri de Dumineca 
și dăm loc aici discursului festiv, 
ținut de directorul gimnasiului jubi
lau după deschiderea solemnelă a 
festivității din cjiua de St.-Petru, de 
cătră președintele Eforiei, d-1 proto
pop V. Voina, precum și vorbirei ți
nute de representantul I. P. S. Sale 
Metropolitului loan Mețianu.

Discurs festiv
rostit la jubileul de 50 de ani 

al gimnasiului gr. oi-, român din Brașov de direc
torul seu VIRGIL OXJ.TIU (în diua de 29 Iunie 1900.)

Ilustră adunare!
O profundă, ©moțiune cuprinde sufle

tul meu în. aceste momente de sărbător©. 
Mulțimea ilustră, a distinșilor ospeți, veș
mântul de verdeță al bătrânelor ziduri, 
acordurile solemne 3 musicei festivale, so
lemnitatea întipărită în fețele tuturor, bu- ■ 

curia cea fără, seamen a sufletelor nostre, 
un trecut mândru de 50 de ani, gloria atâ
tor iluștri ai neamului nostru, al căror nume 
răsare adl strălucind din negura vremilor, 
•ce au apus: — și tu, un biet muritor, ce-țl 
tre-X dilele de pe adl pe mâne, unde vei 
găsi cuvântul cel adevărat, care să tălmă- 
oescă și să preamărescă atâta sărbătore și 
un astfel de trecut?!

Căci e mare sărbătorea nostră și plin 
de gloriă trecutul, ce ’1 preamărim.

Nu cunosc esemplu în istoria nostră 
culturală, ca o instituțiune să fi fost în acel 
grad creațiunea obștei, fructul muncii și 
sudorii nației, ca gimnasiul nostru. Nu fun- 
dațiunea unui mecenat, nu dania câtor-va 
entusiaștl a înălțat acest palat al sciinței, 
Domnilor, ci contribuirile bănescl, ajutorele 
materiale și conlucrarea fisică manuală a 
tuturor Românilor din Brașov și jur l’au 
înălțat ca pe un templu comun, sacrat prin 
jertfa comună a tuturor.

Fie-care cărămidă din aceste ziduri 
ne reamintesc© câte un suflet, care a jertfit 
pentru înălțarea lor.

De aceea institutul acesta a fost și 
este cel mai scump avut comun al Româ
nilor din Brașov, el a fost și este lumina 
ochilor lor. De câte-orl nori negri l’au ame
nințat din vr’o parte, fiori de ghiață cu
prindeau sufletul tuturor Românilor din 
Brașov și tema pentru sorțile școlei alunga 
din planul prim ori-ce alte griji și preocu- 
patiunî. Tot așa de câte-orl aceste școle au 
avut o di festivă, bucuria lor a fost bucu
ria obștescă a Românilor din acest colț de 
țâră.

Cum însă numele și însemnătatea șed- 
lelor a trecut, departe peste marginile aces
tui colț de țâră, ele au ajuns a fi proprie
tatea neamului întreg românesc, care cu 
inimă caldă le urmăresc© în calea lor de 
propășire.

Etă de ce este mare sărbătorea nostră.
Ea este mare, pentru-că este sărbă

torea obștei românescl, ea este mare, pen
tru-că însemneză. eternisarea primei etape 
de 50 de ani în munca desinteresată și 
plină de jertfe, săvârșită aci pentru ridi
carea neamului nostru ! Ea este mare, pen
tru-că în succesele și în gloria acestor 50 de 
ani trecuțl noi vedem zălogul și garanța 
sutelor viitor© de ani.

Și decă mă întreb acum, care ©st© 
trecutul, pe care ’1 sărbătorim ? Care este 
gloria acestor 50 de ani împliniți? In ce 
vedem și simțim noi garanța, că viitorul 
nostru de acum este asigurat? — voiu 
cerca se răspund în cele următore.

&

G-imnasiul nostru, Domnilor, s’a năs
cut din entusiasmul idealist al unei gene
rații cu inimă ferbinte pentru interesele 
mari obștescl. însuflețirea ideală a adunat 
cărămidile acestui palat, văpaia inimelor 
desinteresate le-a durat în ziduri puternice, 
âr gândul înălțat al întemeietorilor și zi
ditorilor a rămas plutind ca un spirit etern 
de-asupra școlelor, ’designându-le pe veci 
calea singur mântuitor©: Litteris et virtuti!

Anul 1850 și 1851 este acela, în care 
se pun basele solide pentru gimnasiul și 
școlele nostre centrale de aeji.

In anul 1850 își dau mâna frățâscă 
cele 2 parocliii mai însemnate din Brașov: 
parochia Sftului Nicolae din Scheifl. și pa- 
rocliia Bisericii Sftei Adormiri din Cetatea 
Brașovului, pentru-ca idealul, pe care-1 aveau 
în suflet și pe care singuratici și despărțit! 
nu-1 puteau realisa, să-l pună în ființă umăr 
la umăr, mână în mână, într’un gând și 
într’un suflet.

Voința și gândul comun al celor două 
parocliii se pecetluesce în clasicul Legământ, 
scris și iscălit de Representanții ambelor 
parocliii proprietare a nouălor școle cen
trale în diua de 1 Septemvre 1851.

Acest Legământ este acea Magna Charta, 
cărei școlele nostre ’șl mulțumesc ființa, 
crescerea și mărirea de adl.

*
Și decă ’ml întețesc privirea căutând 

b străbate prin vremuri pănă la acel timp 
clasic de muncă desinteresată, însuflețire 
ideală și frățescă unire, — din umbra vre
milor trecute îmi răsare înaintea ochilor 
figura nobilă a învăpăiatului Popasu, îl 
văd, cum alergă fără preget, plin de pu
terea sufletului său entusiast, îndemnând 
la jertfă pe credincioși pentru idealul, ce 
i-a răsărit în gândul lui iubitor de neam; 
îmi pare că-i aud glasul lui metalic răsu
nând în tote unghiurile Brașovului: „Să 
zidim Ierusalimul românesc! “

Glasul lui Popasu nu fu glasul celui 
; ce strigă în pustiă.

Era în diua de 14 Septemvre a anu
lui 1851, când după amâdl la 3 ore o grupă 
de entusiaștl români" din societatea cea mai 

-bună apucară în mână sapa și hârlețul și 
sub conducerea bătrânului Vasile Lacea, 
cu conlucrarea unei cete de fruntași, înt^g 
cari și nemuritorul George Barițiu, au săpaft 
prima brazdă în Groverl, pentru aședarea 
fundamentului acestor școle.

Trei dile în urmă, în 17 Septemvre v. 
1851, marele Andreiti Șaguna pune petra 
fundamentală .a edificiului gimnasial cu o 
pompă bisericescă mare. Miile de credin
cioși varsă lacrimi de bucuri© ascultând 
cuvintele inspirate de duh sfânt ale adora
tului Archiereu, care dicea: „Directorul și 
profesorii... să crescă și să învețe pe elevii 
gimnasiului nostru în duhul sfintei înțelep
ciuni, în duhul credinței... în duhul nă
dejdii și al dragostei creștinescl".

Glasul sfințit întră în temeliile zidu
rilor și de-atuncl pănă adl neîncetat îl au- 
dim, neîncetat îl urmăm!

Temelii astfel săpate și astfel sfințite, 
Domnilor, nu sunt menite a se surpa!

Măreț și mândru se înalță în perspec
tiva istoriă a acestor școle figura nemuri
torului nostru archiereu Șaguna.

Pas de pas îl vedem, cum urmăresce 
mișcarea Românilor din Brașov, cum îi în- 

■dâmnă cu cuvinte și cu fapte vii, cum îi 
însuflețesc© cu binecuvântarea sa archie- 
rescă, cum îi cercetâză în personă tot mai 
ades, cum se bucură alăturea cu ©i.

In Ianuarie 1856 gimnasiul mic de 4 
clase își capătă după multă așteptare drep
tul de publicitate. Publicarea actului prea- 
înalt se face la ordinul lui Șaguna în tote 
bisericile române din Brașov și în tote se 
rostesce de-odată câte o predică de câte 
un profesor, căci Șaguna voia, ca credin
cioșii să înțelegă rostul acelui act impor
tant și astfel să generaliseze bucuria, ce cu
prinsese inima lui caldă de' archiereu român.

Și alăturea și în urmele acestor doi 
giganțl spirituali, a nemuritoriloi- Ioan Po
pasu și Andreiii Șaguna, se înrolâză o cetă 
mar© de nobili, entusiaștl și distinși luptă
tori, cari prin jertfele lor bănescl pun te
melii sigure școlelor. Ioan Iuga de Bacia, 
Dumitru Oțoțoiu, Vasili© Lacea, George 
Ioan, Bucur Popp, Ioan Pantasi, Nicolae 
Măciucă, Nicolae Teclu, Rudolf și Christea 
Orghidan, etă numele celor mai distinși 
din acesta mândră pleiadă, cari avend în 
fruntea lor cele două parocliii proprietare 
ale școlelor, au jertfit mii și mii pentru 
idealul falnic al visurilor lor, pentru școla, 
ce ’și serbeză adî semicentenarul seu.
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In toiul unei astfel de însuflețiri, care 
a născut atâtea modele de adevărată vir
tute, gimnasiul mic de 4 clase începe a se 
completa și la anul 1866 marele Andreii! 
are fericirea de a conduce în personă pri
mul esamen de maturitate al gimnasiului 
mare de 8 clase..............................................

întemeietorii nobili si susținătorii des- • >
interesați și zeloși ai școlei și-au vedut vi
sul cu ochii. Luptătorii idealiști și-au rea- 
lisat idealul și de-acum rămân veghiând ca 
o sentinelă Romană, pentru ca tesaurul su
fletelor lor: șcâla acesta să prospereze și 
să propășescă, ferită fiind prin brațul lor 
protector de primejdii și năpaste.

*
Intre astfel de împrejurări nu este 

decât firesc, dâcă cercetând mai departe 
și ceilalți factori ai școlei: corpul profe
soral și elevii, — ne vom convinge, că duhul 
propagat de înaltul cap al bisericii și școlei 
Andreiti Șaguna și de întemeiătorii și sus
ținătorii nobili ai șcâlelor întră în cugetul 
și în inima profesorilor și a elevilor și de
vine sămânța cea bună, care a adus după 
vremuri rode atât de îmbelșugate.

Corpttl profesoral dela început se con- 
stitue din omenii cei mai vrednici și mai 
cu carte ai timpului, cari cu tot focul dra
gostei de neam propagă lumina în fiii de 
Români venițl la școla cea nouă. — Sala
riile sunt microscopice; directorul prim al 
gimnasiului și tot-odată primul profesor 
gimnasial Gavriil Munteanu spre pildă este 
angajat cu un salar anual de 400 fl. mo
nedă convențională. Dâr ori-cât de precară 
era situația materială a corpului profesoral, 
totuși neajunsurile materiale dispăreau față 
cu celelalte neajunsuri de ordine mai înaltă. 
— Numai un om, care scie, ce va să dică 
școla, pâte să aprețieze munca titanică să
vârșită mai cu sămă în primul pătrar de 
secol la școlele nâstre de cătră profesorii 
angajați aci.

Planul de învățământ era întocmit în 
conformitate cu planul greu și sever al sta
tului, și pe lângă astea se propunea cu 1 
obiect de învățământ: limba română, mai 
mult ca la alte șcâle și ceea-ce era mai 
grozav: o lipsă aprope desăvârșită de ma
nuale românescl pentru gimnasii amenința 
cu zădărnicirea orl-cărui progres.

Dâr indolența și descuragiarea erau 
cuvinte necunoscute în lexiconul acelei fe
ricite generații, care a pus temelia școlelor 
nostre.

Profesorii ocupați cu 25—30 de ore 
pe săptămână găsesc timp pentru de a 
scrie și publica manuale românescl pentru 
trebuințele tinerimii școlare. — Astfel Ga
vriil Munteanu publică un manual de geo
grafie, o carte de cetire românâscă în 2 
tomuri, gramatica limbei române în 2 părți, 
gramatica limbei latine în 2 volume și o 
edițiune cu adnotațiunl românescl a lui 
Horaț. Nicefor publică o Chrestomație și o 

gramatică germană. Esemplul lor îl urmeză 
alții, ca: Barac, Ionaș, Tacit, Stefan Iosif, 
Dr. Ioan Meșotă, Dr. Nic. Popă, ilr ceilalți 
profesori în lipsa de mijlâce materiale și 
de editori îșl compun manuale în manu
script, pe cari școlarii și-le decopiâză și 
astfel învățământul dă fără o păcelă înainte.

Este același spirit, același avânt, ace
lași cult idealistic în membrii corpului pro
fesoral, ca în marii întemeiători și munifi- 
cenții susținători ai școlelor.

Er școlarii?
Ei dela început se disting prin ca

racteristica rămasă pănă adi tradițională la 
aceste școle: prin sîrguință de fer, inimă 
caldă, cuget curat și prin inteligența firâscă 
propriă Românului. Toți inspectorii români 
și străini ai acestor școle, începând cu C. 
Schuller din anul 1855 și pănă adi au re
marcat cu mirare faptul acesta. Și a fost
— cred eu — mâna provedinții divine, 
care a făcut, ca.primii trei școlari înmatri
culați în prima clasă gimnasială în anul 
înființărei gimnasiului nostru 1850 să fie 
tocmai: loan Meșotă, distinsul director de 
mai târdiu al școlelor nostre, — Titîi Ma- 
iorescu — că cine este Titu Maiorescu, nu 
e nevoiă să spun — și al treilea: neuita
tul president al Eforiei nostre școlare, „lu
mina Brașovului“ Nicolae Strevoiu. Eu văd
— die — mâna providenții divine în fap
tul acesta: ea a pus modele vii pentru 
veacuri în cei trei aleși primi discipull ai 
școlelor nostre, esemple de lumină, pe cari 
în veci să le urmeze elevii acestor școle.

** *
Etă Domnilor, factorii, cari formeză 

tradiția scumpă a școlelor nostre, etă fac
torii, începând dela cel mai înalt cap gu
vernator al școlelor: Șaguna pănă jos la 
elevii școlei, cari toți la un loc și împreună 
formeză și consolidâză aceea, ce se numesce 
spiritul unei școle, spirit, care acum după 
50 de ani, prin tradițiune s’a perpetuat și 
planâză neîncetat asupra urmașilor din 
neam în neam.

Și care este acest spirit al școlelor 
nostre ?

Acest spirit se manifestă : în însufle
țirea pentru ideale, în sentimentul comun 
al școlei cu poporul și cu biserica, din care 
s’a născut, — în zelul nepregetat de muncă 
pentru lumină, în abnegațiune și jertfă și 
în fermă credință în Dumnedeu. Aceste în
sușiri ideale împărțite între mai marii șco
lei : proprietari și profesori, și între cei 
mici ai școlei: elevii, formeză spiritul tra
dițional al școlelor nostre, pe care a-’l în
țelege, a-’l cunâsce și a-’l accentua este 
tocmai cu prilejul acestui jubileu de interes 
și de importanță.

In acest spirit nobil și înalt, care pă
trunde tâte fibrele acestui focular de cul
tură, în acâstă tradițiune sacră moștenită 
dela marii noștri înaintași, în acestă zestre 
de gloriă, ce a primit presentul dela falni

cul nostru trecut, — în acestă comoră du- 
hovnicâscă. — în fine — vedem noi garanța, 
vedem noi chizeșia viitorului școlelor nos
tre. Un astfel de trecut nu pote fi decât 
începutul unui mândru viitor 1

Și stând adi la miliariul al 50-lea al 
esistenții gimnasiului nostru, sufletul nos
tru se umple de bucuriă și înălțare: pen- 
tru-că în urma nâstră avem un trecut fal
nic, âr în fața nostră se desfășură auriu 
un viitor măreț, care se va afirma într’un 
chip nediscutabil.

Pătruns pănă în suflet de măreția 
momentului acestuia, pătruns pănă în su
flet de grația Proniei divine, care m’a în
vrednicit să ajung acâstă frumosă di de 
sărbătâre a iubitei nostre școle, umilit și 
devotat îmi ridic glasul meu cătră tronul 
lui Dumnedeu celui mare și Atotputernic, 
Zicând:

Domne! Tu, care ești stăpân al vre
murilor nemăsurate, Tu, care cu înțelep
ciunea Ta fără semăn ocârmuescl destinele 
robilor Tăi de pe pământ, Tu, care drepți
lor drâptă răsplată dai în ceresca Ta îm
părăție, Tu, care cu Sfânta Ta drăptă ai 
ocrotit pănă adi institutul acesta ridicat 
întru răspândirea luminei, care dela Tine 
purcede, Tu, care înțelepți călăuzi și mun
citori i-ai dat in restimp de 50 de ani, — : 
Domne! nu-țl întdree fața ta sfântă dela 
noi, ci ocârmuesce și mai departe destinele 
acestor școle cu sfântă și preacinstită drâpta 
Ta, — deschide Domne porțile veclniciei 
pentru viitorul acestor școle, âr pâ drepții, 
cari au binemeritat pentru ele, împărtă- 
șesce-i Domne de ceresca Ta împărăție, — 
căpeteniilor de adi și celor viitori ai școlei 
dăruesce-le înțelepciune, putere și duh din 
Preasfânt Duhul Tău, pentru-ca în ceasul, 
când ne vei chiema dela locul, unde ne-ai 
aședat, sufletul nostru credincios în linisce 
și cu pace să se înalțe la eterna lumină, 
sciind, că idealul, pentru care am muncit 
pe pământ: acest templu de cultură va prea
mări în veacuri prin strălucirea sa viie 
Preasfânt Numele Tău ! — Amin !

------ i

Discnrsnl D-lni Archimandrit
Dr. Ilarion Puscariu,

ca representant al I. P. S. Sale Domnului Archi- 
episcop și Metropolit Ioan Mețianu.

Onorată adunare jubilară! 
Preastimatelor Domne ! 
Preastimaților Domni! 
Iubită tinerime școlară!

Ne-am obicinuit în fiă-care an la 
acâstă fli a sânților Apostoli Petru și Pavel, 
a încheia eu solemnitate anul școlar la 
șoâlele nostre oentrale române din Brașov.

De astă-dată la acâstă solemnitate se 
însoțesce în aoâstă fli o altă sărbătâre de 
însemnătate mai mare, adecă sărbătorea 
jubilară după 50 de ani dela înființarea 
gimnasiului nostru român de aici. Prin 
acâsta se ridică și se pontențâză sărbătârea 

nâstră de aslădl la o sărbătâre generală 
școlară cu caracter cultural național. Acâstă 
o simțim și recunosoem cu toții, și tocmai 
de aceea ne am adunat aici într’un număr 
așa de mare, întrunind adunarea acâsta 
tot oe e mai ales din localitate, din apro
piere și din depărtare, ca după ce am dat 
în biserică mulțumită lui Dumnezeu pentru 
bunătățile revărsate asupra nâstră, asupra 
fraților și fiilor noștri și asupra întreg po
porului român, prin mijlocirea acestor 
șcâle, să ne dăn seina despre resultatele 
de pănă acum și, să ne îmbărbătăm tot mai 
mult îu lupta râseră culturală pentru na
ționalitatea și biserica nâstră.

Avend dârt. eu onorea a representa 
la acâsta străluoră sărbătore jubilară au
toritatea nâstră. bisericâscă-șoolară și în 
deosebit pre Eminența Sa înalt Preasiin- 
țitul nostru arohippiscop și metropolit loan 
Mețianu supremul inspector al școlelor 
nâstre confesionale, Vă întâmpin cu fră- 
țâsoă și cordială salutare 1

O efi de bucuriă este acâsta pentru 
tot Românul, pentru-că ferioita inspirația 
a părinților uâștri, oarl au ridicat aceste 
șcâle, este scânteia dumnezeiască, âră în
semnatele sacrificii aduse pe altarul cul- 
turei nâst.re naționale, au fost binecuvân
tate de Dumnezeu, aducând rod însutit și 
înmiit.

putem Zioe, că nici 
ui asemenea. Acest 
oeea se pâte numi 

^îsținătorilor săi, cari

Să ne aducem aminte, că înainte de 
înființarea gimnasiului nostru diu Brașov, 
noi Românii gr. or. n’țim avut în tâtă țâra 
nici un institut de înv'țământ mai însemnat 
de acâstă oategoriă, 
astăZl esistă alto 
gimnasiu toomai de 
gloria fundatorilor și 
sunt bravii oetățenl r'.nânl Brașoveni dela 
cele două biserici din cetate și Seheiti, 
Sf. Nicolae. El este fall și giuvaerul soump 
al tuturor Românilor din patriă. Aoest 
gimnasia în tot timpul esistențoi sale de 
50 de ani pănă la anul 1865 oa gimnasiu 
mio, âr dsla anul 1865 încâce ca gimnasiu 
mare, prin prestațiunile salo a și justificat 
în măsură deplină saorilc-iile făoute și spe
ranțele puse în el, căci având pe cei mai 
buni și instruițl profesai, a propagat lu
mina, soiiuța, rsligiosita'ea și moralitatea, 
cari aduc fericirea omuhi și dau basa so
lidă societății omeni-"’'

Un număr 
mâni nu numai 
din loou.T 
instrucțiune ș. 
dm acești tineri 
și bravi, au ooupa', locuri 
sooietate oa preoți, profesori, iurisconsulțl, 
medici, ingineri ș. u

Constatând prh acâsta cu bucuriă în
semnătatea gimnasiului nostru de aici pen
tru cultura nâstră generală și națională, 
ni-se impune dela site simțământul reou- 
noscinței și al gratitidinei oatră toți acei 
factori, cari au contribuit la înființarea și

rr .derabil de tineri ro-
Brașov și ținut, der și 

i»părtate, au primit aici 
lucațiune
devenind oetățenl harnici

solidă, și mulțl

de frunte în so-

FOILETONUL „GAZ. TRANSA

Cantată
la jubileul de 50 de ani al gimnasiului român 

din Brașov.

I.

Cu inima ferbinte
Copil, se ne-adunăm
Ș’a moșilor morminte
Cu flori sS ’ncununăm,

Căci ei ne ridicară
Acest măreț altar, 
Sciintei închinându-l 
Pe veci fără hotar!

II.

Cufundat în întunerec grefa gemea un 
vechifa popor;

Jale grea era trecutu-i, viitoru-i ne
gru nor.

Când, ah, când pute-va bietul se mai 
scape de-al seu chin ?

Când lu,ci-va ceriul aspru pentru d&nsul 
mai senin?

III. ,
(0 voce)

Cu armele sciintei
5 . .

înarma mintea ta, 
Ea singură, Române, 
Din chin te va scăpa!

Tu gingașelor Muse 
înalță sfânt altar 
Și ele alunga-vor 
Din pept al teu amar!

IV.
Cu braț venjos venițl, copii,
Un templu se clădim 
Și mândru când va străluci, 
Științei se-l sfințim!

Aduceți stânci, aduceți var, 
Zidirea s'o durăm 
Și Muselor măreț altar 
Cu drag se ridicăm!

V.
Etă templul se înalță falnic, mândru că

tră nori;
Pe altar aduceți jertfe, puneți lauri, pu

neți flori!
Viu în sînu-i se aprinde al științei foc 

divin,

Rade mândre de lumină împrejur se 
varsă lin.

Românași din patru unghiuri multi la 
pragul lui sosesc,

Mintea lor și-o lumineză, inimele-și în- 
căldesc.

Etă vremea se strecoră, cresce-al anilor 
șirag:

Templul nostru stă puternic, Musele-l pri
vesc cu drag!

VI.
Cerescule Părinte, 
Genunchii noi plecăm 
Ș’o rugă prea ferbinte 
La tronu-ți îndreptăm.

Tu, Domne, odihnesce 
Pe-ai noștri buni strămoși, 
In ceriurl îi primesce, 
Rugămu-ne pioșl!

Er’ templul nostru ține-l 
Cit drepta ta încins, 
De viscole și rele 
Se fle neatins.

De bine fă-l se fle
Un nesecat isvor,
In veci se lumineze 
Al nostru scump popor.

Ascultă ruga wstră, 
Puternic Dumiedeu, 
Că ’n veci no\ lăuda-vom 
Prea sfânt nunele Teu!

4. Bârseanu.

Gimnasiul rom&j din Brașov.
Date istorice delrl850—1860.

i
Estragem după Anunul gimnasiului român 

gr. or. din Brașov pe anul'lbilar 1899—900 urmă- 
torele date interesante din apitulul privitor la în
ființarea lui, reprodus din spui, ce se află sub 
pressă : Istoria școlelor centrae române din Brașov, 
de A. Bârseanu. g

Anul 1848 este un an epooal pentru 
multe din popârele Europfi ; pentru Românii 
de sub corâua S-tului Ștefan el încă are o 
deosebită însemnătate. Ii anul aoesta se 
manifestară părinții noștri pentru prima 
âră, oa un element etnii ajuns^ la ounos- 
cința de sine; uoutn penru prima âră, în 
memorabila adunare dell Blașiii din 3/15 
și 4/16 Maiii 1848, îșl afltară Românii în 
fața lumei întregi durerii) lor, dorințele și 
aspirațiunile lor; acum țentru întâia âră 
îșl oreară și ei un program politic, pe care 
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susținerea acestui gimnasiu și peste tot la 
promovarea poporului nostru român.

Dâcă consultăm istoria, aflăm, că un 
început ore-care pentru înființarea de școle 
și pentru Românii gr. orientali din statul 
ungar, s’a făcut abia sub înțeleptul împă
rat Iosif II-lea. In contra bunăvoinței ară
tate din partea ourței împărătesei pentru 
ridicarea Românilor în cultură, au stat pre- 
judițiile timpurilor trecute. Un avânt mai 
puternic în cultură prin înființarea de școli 
pe sâma Românilor ortodoxl, s’a arătat sub 
gloriosa domnire a Preaînălțatului nostru 
împărat și rege Francisc Iosif I, sub al 
cărui părintesc scut s’a înființat și gimna- 
siul nostru din Brașov.

Câud jubilăm der trecutul și activi
tatea lăudabilă a acestui gimnasiu în tim
pul de 50 de ani trecuțl dela înființarea 
lui, să ne aducem aminte cu omagial su
punere și recuuoscință de marinimdsa gra- 
țiă a Majestăței Sale față de poporul ro
mân, urând ca Provedința Dumnedeâacă 
să dăruâscă pre Majestatea Sa cu statornică 
sănătate întru dile îndelungate și întrâga 
înalta dinastiă pentru fericirea poporelor 
de sub puternicul sceptru al Majestății 
Sale.

Obiect al deosebitei îngrijiri din par
tea autorității nostre bisericescl școlare a 
fost gimnasiul nostru din Brașov, începând 
dela întemeierea lui pănă astăcjl. Marele 
Metropolit Andreiti a participat la punerea 
pietrii fundamentale a acestui măreț edi
ficiu al gimnasiului. — El a întrevenit cu 
autoritatea sa pentru câștigarea dreptului 
de-a înființa aoest gimnasiu și mai târdiu 
al dreptului de publicitate a lui, și mai 
ales i-a asigurat esistența lui ca gimnasiu 
confesional gr. or. român prin câștigarea 
autonomiei nostre bisericescl. Următorii Ar- 
chiepiscopl și Metropolițl pănă la actualul 
nostru Metropolit de astădl, Eminenția Sa 
înalt Prea Sânțitul Domn lean Mețianu, 
sprijiniți de Venerabilul Consistoriu archi- 
dieeesan nu mai puțin s’au îngrijit și să 
îngrijesc de esistența și bunăstarea acestui 
gimnasiu, apărându-1 în drepturile sale au- 
tonomioe bisericescl de câte-orl a fost ata
cat din vre-o parte.

Cuvinte de laudă se cuvine mai pre 
sus de tote bravilor civl români ai Brașo
vului, cari, entusiasmațl pentru fericirea nâ- 
mului lor și pentru binele public, au jertfit 
sume considerabile de bani pentru înfiin
țarea. și susținerea gimnasiului. Ei. sunt tre
cuțl din aoâstă viață, der posteritatea leva 
păstra ou pietate amintirea lor.

Intre inițiatorii înființărei gimnasiului 
și representanțil lui de frunte strălucesce nu
mele protopresbiterului, mai târdiu Episco
pului Ioan Popasu, a cărui memoriă va fi în 
etern binecuvântată.

Văcjend în fine adunată aid tinerimea 
școlară într’un număr considerabil, îi aduc 
aminte de datorințele ei, ca, pentru învă
țătura și educațiunea, ce o primesc aici, să 

fiă cu gratitudine cătră bine-făoătorii lor, 
âră acâsta va fi numai atunci, dâcă ea va 
țină tot-deuna înaintea ochilor săi scopul 
pentru care s’au înființat aceste școle, care 
este a da cetățeni buni patriei, a ridioa 
din nâmul nostru bărbați harnici și înzes
trați cu cunosoințe temeinice, cari să re- 
presinte și apere drepturile și interesele 
poporului ; nu mai puțin să dea bărbați 
inspirați de sentimente religiose și devo
tați bisericei sub scutul căreia sunt ocro
tite șaolele nostre.

Dumnezeu să verse binecuvântarea și 
darul său ceresc peste institutele nostre 
școlare, profesori, școlari și bine-voitorii și 
sprijinitorii acestor școle, ca să mai pdtă 
jubila strălucit după sute și sute de ani!

Decursul serbărilor jubilare.
N’au fost zadarnice pregătirile mari, 

ce le-a făcut corpul profesoral dela gim
nasiul român gr. or. din Brașov pentru 
serbarea jubileului de 50 de ani a gimna
siului nostru, căci succesul serbărilor a în
trecut tote așteptările.

întâia plăcută surprisă, ce ’i s’a făcut 
în decursul serbărei publicului, a fost in
teresanta esposițiă școlară din edificiul gim
nasiului. Patru sale erau pline de diferitele 
obiecte ale colecțiunilor prețiose scientifice, 
ce le posede gimnasiul din domeniul mine
ralogiei, ornitologiei, botanicei etc. și o 
colecțiune de tablouri și desemnurl ale șco
larilor.

Miercuri a fost diua parastasului pen
tru întemeiătorii și binefăcătorii răposați 
ai școlelor. Toți școlarii se presentară în 
biserica S-lui Nicolae cu buchete și cununi 
de flori în mână și după-ce se oficia un 
parastas festiv și se rosti un discurs festiv 
din partea d-lui profesor Dr. Ios. Blaga, 
tinerii se împărțiră în trei grupuri sub con
ducerea profesorilor lor și plecară în cele 
trei cimitere române: dela biserica S-lui 
Nicolae, din Brașov-cetate și de pe Tocile, 
unde la mormintele binefăcătorilor se făcu 
amintirea lor și se depuseră cununi pe fiă- 
care mormânt.

Săra a fost mare conduct de torțe și 
lamț idne. Un conduct de 200 studențl cu 
torțe și alțl 200 cu lampione traversa în 
frunte cu musica orășenâscă din Prund și 
veni înaintea gimnasiului strălucit luminat 
și împodobit cu verdâță. Aici vorbi un stu
dent, în numele tinerimei, căruia îi răs
punse d 1 director Onițiu dând frumose po
vețe școlarilor. Manifestația se încheia prin- 
tr’o cântare a corului școlarilor dirigeatde 
prof, de musică G. Dima.

In diua de Sf. Petru și Pavel s’a ți
nut un pompos serviciu divin în biserica 
Sf. Nicolae, după care a urmat festivitatea 
jubilară în sala cea împodobită a gimna
siului român. Discursurile și cântările au
rite aci, au mișcat tote inimele.

Mai întâii! a vorbit președintele Efo- 
riei șoolară, d-1 protopop Vas. Voina, care 
arătând însemnătatea (filei a deschis festi
vitatea. îndată după acâsta a urmat o cân
tare festivă a corului școlarilor, pe oarl îți 
era drag să-i vecjl stând pe un podiu înalt 
în fruntea salei, la spatele lor era aședată 
orchestra. La un semn dat de ■ dirigentul, 
d-1 G. Dima, corul a întonat o frumosă 
cantată anume compusă în ondrea dilei de 
d-1 Dima. Corul a interpretat în lucrarea 
d-lui Dima în mod înălțător tote gândirile 
și simțirile depuse în textul cantatei, scris 
de d-1 prof. A. Bârseanu, care text îl pu
blicăm mai jos.

încetând corul, d-1 director gimn. rosti 
discursul de mai sus, care a fost ascultat 
și a fost repețit întrerupt de aplausele pu
blicului. In fine archimandritul, D-1 Dr. II. 
Pușcariu, ca representant al Metropolitului, 
a ținut discursul, ce-1 publicăm mai sus.

O rugăciune a corului a încheiat fes
tivitatea, a căreia amintire va rămână păs
trată mult timp în inimile nostre.

*
lnafară de festivitățile școlare, s’a mai 

arangiat, îu legătură ou ele, o veselă masă 
comună la casa de tir de sub „Tâmpa", er 
săra un concert al Reuniunei române de 
gimnastică și de cântări.

*

Conoertul Reuniunei române de cân
tări, ce s’a dat Joi sera din incidentul ser
bărilor școlare jubilare în casa de concerte 
din loc, a avut în tote privințele un suc
ces strălucit. Prestațiunile corului și ale di- 
rigentului său au întempinatlaudele șimul- 
țămirea generală.

Etă ce scriu despre acest concert foile 
săsesc! din loc:

„Kronstâdter Tageblatt" scrie între 
altele: „Concertul Reuniunei. române de 
asâră, a dovedit înainte de tote marele pro
gres, ce l’a făcut acâstă reuniune de câți
va ani, în deosebi însă în anul din urmă 
sub conducerea activă a dirigentului său 
musical G. Dima. Am învățat să cundscem 
în Dima un forte instruit și talentat musi
cian, c’un talent dibacii! de composițiune, 
care nu este numai un dirigent neînlocui- 
bil pentru corul său, ci și un apostol al 
cântului pentru poporul său întreg". Laudă 
apoi corul, pe soliste și pe soliști și dice, 
„că i-se cuvine cea mai mare recunosoință 
pentru prestațiunea sa, care s’a putut do
bândi numai prin studiu diligent și prin 
însuflețire pentru cântare".

„Kronstâdter Zeitung" cjioe : „Victoria 
ce a fost dobândit’o la primul debut d-1 
profesor Dima și corul său bine instruit, 
a sciut să o păstreze erl în modul cel mai 
strălucit. Corul mixt a dovedit în tote vo
cile, că posede un număr mare de voci si
gure, frumose și curate, așa că și acâsta 
numai ar fi de ajuns ca garanță pentru un 
bun suoces al produoțiunii sale în publio. 

La aoâsta se adauge însă încă și școlă 
eminentă, ce a dat’o maestrul corului, Dime, 
cântăreților săi și disciplina esemplară, ce 
domnesce în șirurile lor, — două momente, 
cari în felul lor contribue de tot mult de 
a faoe, ca prestațiunile unui cor să fiă per- 
feote, sâu totuși de a-le aduce forte aprope 
de perfecțiune".

Rectificare. In raportul din numărul nostru 
de ieri asupra concertului Reuniunii române de 
cântări în alinea ultimă rendul 3 și 4, în loc de 
„mișcare a inimei sale", este a se ceti „mișcare a 
manei sale11.

Resboiii în China.
Starea lucrurilor în China nu 

s’a îmbunătățit câtuși de puțin. Din 
potrivă, pare că de aici înainte au 
se urmeze acolo evenimente mari și 
lupte sângerose între Chinesi și pu
terile, cari vecjend, că nu e de glumă 
cu Chinesii, se pregătesc la un mare 
răsboiu.

Mulțime de telegrame au vestit 
în cjilele din urmă, că Europenii din 
Peking trăesc încă și că veștile despre 
măcelul sevîrșit asupra lor de Chi
nesi, au fost luate mare parte din 
vent. Nu se scie înse totuși cu si
guranță, ce s’a petrecut, dat fiind, 
că din Peking n’au sosit nici pănă 
ac|î soiri directe și autentice. Decă 
Europenii și ambasadorii trăesc încă 
îd Peking, acăsta n’are de a-se mul
țumi, decât anarchiei, ce domnesce 
acum în capitala chinesă, în urma 
luptelor înverșunate dintre principele 
Tuan, care s’a pus în fruntea revo
luției, și între principele Cing, care 
a pus la cale o contra-revoluțiă cu 
scop de a apera tronul și a apăra, 
c|ice se, și pe streini.

•

Pe când telegramele de felul 
acesta par a da dre-cari speranțe cu 
privire la salvarea streinilor din Pe
king, o telegramă din Petersburg 
aduce soirea, că membrii ambasadei ru- 
sescî au fost torturați în chipul cel 
mai groznic și apoi omorițt. Unii din 
ei au fost băgați în cazane cu apă 
fiertă și după-ce au fost chinuiți 
fără milă, li-s’au tăiat capetele pe piața 
principală a orașului.

Scirea acăsta a produs la Pe
tersburg o impresiune profundă. Po- 
pulațiunea e forte iritată. Din con
ținutul telegramei s’ar pute deduce, 
că nici ceilalți Europeni n’au putut 
se aibă o sorts mai bună.

*
Privirile tuturor sunt îndreptate 

acum spre Tien-Cin, cheia Pekingului. 
Aici se află trupele internaționale, 
cari portă de septemânl deja lupte

erau gata a-1 apăra chiar și cu prețul vie- 
ței lor.

Nici chiar în momentele acelea su
preme însă, în care era vorba de esistența 
seu neesistența lor în viitor, Românii nu 
dădură uitării interesele lor culturale, con
vinși fiind, că cultura este stâlpul cel mai 
trainio, pe care se razirnă viitorul unui po
por și astfel îu programul votat în aduna
rea dela Blașiă în diua de 4/16 Maitt 1848 
întâlnim ca una din cererile oele mai de 
oăpeteniă ale Românilor punctul al 13-le&, 
în care se dice: „Națiunea română cere în
ființarea școlelor române pe la tote satele 
și orașele, a gimnasiilor, institutelor mili
tare și technice și a seminariilor preoțescl, 
precum și a unei universități române, do
tate din cassa statului în proporțiunea po
porului contribuent, ou dreptul deplin de 
a-șl alege directori și profesori și de a sis- 
temisa învățăturile după un plan școlastic, 
și ou libertate de a învăța (docere)".*)

*) Vedl: Barițiă — Părți alese din istoria 
Transilvaniei. Vol. II. Sibiiu 1890 pag. 123 și 124.

Necesitatea de a avă omeni bine pre
gătiți în privința culturală se simți la po
porul nostru în modul cel mai imperativ 

atât în decursul frământărilor și turburări- 
lor din anii 1848 și 1849, cât și pe timpul 
reacțiunei, ce urma după acești ani epo
cali. Din causa acâsta, după pacificarea 
țării, dorința cea mai ferbinte a Românilor 
din Ardeal și din Ungaria era, să-și ridice 
cât mai ourând diferite institute de cultură, 
în care să-și potă pregăti o generațiune lu
minată, capabilă a purta în viitor lupta 
pentru asigurarea esistenței naționale. In 
numărosele petițiunl, ce le adresară condu
cătorii poporului nostru noului domnitor 
după încetarea răsboiului civil, se face în 
continuu amintire de lipea cea mare, ce o 
simt Românii, de școli, și se cer ou insis
tență ajutore din partea statului pentru oul- 
tivarea poporului român, ce zăcuse atâtea 
vecurl în robia și în întunereo.

Românii brașoveni au fost între cei 
diutâiQ, cari au înțeles însemnătatea ces- 
tiunei școlare și cari au stăruit îndată după 
restabilirea păcii pentru organisarea învă
țământului în tote părțile locuite de Ro
mâni. Astfel îi vedem pe membrii paro- 
chiei din cetate dând deputatului lor, care 
avea să ia parte la soborul diecesan, con- 
ohemat de Șaguna în Sibiiu pe de 

12/24 Martie 1850, un program complet 
pentru organisarea bisericei române, răsări
tene din Ardeal și Ungaria și în deosebi 
pentru întocmirea învățământului în satele 
și orașele cu populațiune românâscă. Ob
serv aici, că multe din punctele cuprinse 
în acest program, la alcătuirea căruia se 
observă forte bine influința lui Barițiu, s’au 
realisat mai târdiu în „Statutul organic" și 
în celelalte întocmiri ale bisericei române 
răsăritene din din Regatul Ungariei.

Pe timpul acesta protopopul I. Popasu 
nu era în Brașov, ci se afla în Viena, îm
preună cu alțl fruntași români, pregătind 
o nouă rugare, care avea să fiă așternută 
tînărului domnitor în favorul poporului ro
mân. Indată-ce se întdrse aoaeă însă (în 
Martie 1850) el nu zăbovi un singur mo
ment a relua firul întrerupt prin turbură- 
rile anilor 1848/9 și a se interesa cu cel 
mai mare zel de causa școlară, căci etă 
oe oonvingere îșl câștigase dânsul în de
cursul sguduirilor din cei doi ani memo
rabili și în decursul îndelungatelor călă
torii, ce le făouse la Viena și Innsbruck 
pentru asigurarea drepturilor poporului ro
mân: „ Singur a garanția a tuturor drepturilor 

naționale11, tflce densul In ședința represen- 
tanței dela biserica Sf. Nicolae din 19 Apri
lie 1850, „sunt și vor fi bărbații națiunei ro
mâne credincioși, desăvârșiți prin școli și în
zestrați cu sciințe solide, cari numai în școli 
se pot forma de cătră națiune după lipsele ei“.

In conformitate cu acâstă convingere 
a sa, el și începu imediat a lucra. Șcdla co
mună proieotată în a. 1844 de representan- 
țele celor două biserici române din Brașov 
trebuia neapărat să ee realiseze, aoumaînsă 
nu numai oa școlă primară centrală, oi ca 
sc61ă normală, împreunată și cu un gim
nasiu românesc de legea răsăritănă, care 
ave să fiă susținut, „pănă la o organisa- 
țiune comună a școlelor și înzestrarea aces
tora din partea stăpânirii", de oele două 
comune bisericescl înfrățite.

Lipsa unui gimnasiu românesc în păr
țile sud-ostice ale țârei se simția cu atât 
mai tare, căci în urma relațiunilor celor 
nouă, inaugurate în decursul anilor 1848/9, 
Românii nu mai erau eschișl dela viața 
politică ca mai înaiute, ci puteau să ia parte 
și ei, ea tote celelalte popâre, la condu
cerea intereselor comune. Copiii de Român 
puteau să învețe la orl-și ce școlă, și deve- 
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înverșunate cu armatele Chinese. 
Decă Europenii pierd Tien-Cin-ul, 
ei nu se mai pot gândi a merge 
de-ocamdată spre Peking.

Luptele în jurul Tien-Cin-ului 
le au reînceput Chinesii deja din 4 
Iulie. In acea cji 75,000 de Chinest 
cu 100 tunuri au atacat orașul aperat 
de 14,000 de dmeni ai trupelor in
ternaționale. Trupele acestea au su
ferit pierderi forte mari. 0 singură 
compania rusescă a avut 115 uciși', 
mare pierdere a avut și detașa
mentul german, er Englesii au pier
dut 30 de 6menl.

La 6 Iulie Chinesii au continuat 
atacul și se afirmă, că ei au recu
cerit arsenalul situat spre răsărit de 
Tien-Cin. Bombardarea orașului dura 
încă la 8 Iulie. Tunurile chinese 
țintesc fdrte bine, așa că trupele 
streine numai cu greu se pot susțină.

*
Intr’aceea se vestesce, că Chi

nesii au prădat și incendiat Ninciu- 
ang. Ei au nimicit linia ferată din 
Mandsuria și prădeză împrejurimile 
Portului Arthur. Agenția „Reuteru 
din Londra comunică soirea, că fe
meile și copiii din Ninciuang au 
fost trimiși toți la Cifu, fiind-că 
Boxerii năvăesc înnumer mare spre 
oraș.

¥

In fața acestei grave situațiunl 
puterile caută tdte mijlocele posibile 
de-a pune cât mai de grabă capet 
vărsărilor de sânge. Trupele, cari le 
au ac|î în China nu sunt suficiente 
pentru acesta. Și cum nouele trans
porturi de trupe vor sosi abia în 
3—4 săptămâni, puterile s’au învoit 
de-a lăsa pe Japonia sănăvălăscă cu 
o armată mai mare în China.

Privitor la acțiunea puterilor este 
de interes a-se cunosce circulara, ce 
a adresat’o ministrul de esterne ger
man contele de Buloiv guvernelor fe
derale cu privire la măsurile mili
tare. Măsurile acestea, c|ice circulara, 
trebue să pună pe Germania în stare 
să participe, în proporția cu impor
tanța politică a Europei, la acțiunea 
militară recunoscută de tote pute
rile ca absolut necesară. Scopul Ger
maniei este să readucă siguranța 
personelor și a bunurilor lor și de-a 
reda supușilor săi libertatea de ac
țiune în China; de-a salva pe străinii 
închiși în Peking ; de-a restabili și 
de a asigura o stare de lucruri nor
mală sub un guvern chines legal ; 
de-a pedepsi crimele săvârșite și de-a 
dobândi satisfacțiă. Germania —con
tinuă circulara — nu doresce împăr
țirea Chinei, ea nu aspiră la nici un 

folos particular, 
este convins, că menținerea înțele- 
gerei între puteri este prima condi- 
țiune a restabilire păcii și a ordiDei 
în China.

Cam tot acâsta este și atitudi
nea Italici. Ministrul italian Visconti- 
Venosta, răspuncjând la o interpelațiă, 
a declarat, că guvernul nu voesce 
se facă în China o politică de cu
cerire, nici să umble după aventuri

In cercurile politice din capi
tala Belg’ei domnesc însă păreri forte 
pesimistice asupra situațiunei. Ele 
prevăd wrmarea unui lung și crâncen 
resboiii și se tem, că din cestiunea 
Chinei se pot nasce mari încurcături 
internaționale. Acesta cu atât mai 
vârtos, că guvernul din Bruxella a 
primit scirl positive, că între Anglia 
și Japonia s’a încheiat o învoială 
separată, care pote se provoce sânge 
rău în Rusia.

Ce die© însă guvernul din Pe
king? Ministrul plenipotențiar chines 
din Washington a îmânat secretaru
lui de stat american Hay o comuni
care a consiliului de stat chines, în 
care China declină dela sine ori-ce răs
pundere pentru cele-ce s’au întâmplat 
pănă acum. Comunicarea dice, că 
trupele străine au fost, cari au pro
vocat poporațiunea și armata chi- 
nesă. In Taku străinii au pușcatmai 
întâiă, dâr cu tote acestea Chinei 
nu-i trece prin gând a purta resboiu cu 
marile puteri. De altfel consiliul de 
stat chines a dat ordin trupelor să 
apere ambasadele și pe streini.

China aruncă așa-dâr totă vina 
asupra pășirei trupelor străine.

SCHULE 1)1 LEI.♦
- 1 (1-1) Iulie.

0 frumosă manifestare de recu- 
noscință. Joia trecută, cu prilejul serbă- 
rei jubilare a gimnasiului român din loc, 
s’a făcut o frumosă manifestația de recu- 
ounoscință unuia din cei mai meritați băr
bați ai noștri, care a contribuit din tote 
puterile sale la înființarea și la susținerea 
școlelor centrale române din Brașov, vene
rabilului protopop Ioan Petrie, singurul din
tre vechii profesori și întemeiătorl ai acestor 
scole, care se mai află înoă în viață. După 
terminarea înălțătorei sărbărl jubilare, cor
pul profesoral, membrii Eforiei școlare și 
mai mulțl alțl fruntași români se concen
trară în cancelaria profesorală, unde d-1 direc
tor gimnasial V. Onițiu în câte-va căldurose 
ouvinte relevă meritele veteranului proto
pop, oare din anul 1838 lucră fără pre- 
gret pentru înaiutarea poporului nostru și 
îndeosebi așcoleiși a bisericei, servind încă

Guvernul german ’ Ș> astăd1 atât oelor bătrâni, oât și oelor ti
neri ca un model de aotivitatate și de 
oonsoiențiositate în purtarea ofioiului său. 
La vorbirea d-lui director Onițiu venera-
bilul protop răspunse adeno emoționat, do
rind celor ce-1 felicitau, ca și dânșii să 
pâtă ajunge versta patrachială a densului. 
Urări puternice de: Să trăiască! acoperiră 
cuvintele meritatului bătrân, care în timp 
de iârnă merse împreună cu răposatul N. 
Măciucă în pădurile de de-asupra Râșno
vului, ca să alâgă lemnele de brad trebuin- 
ciose pentru clădirea gimnasiului și care, 
deși încunjnrat de o familiă nnmerâsă, re 
nunțâ timp de 10 ani le banii săi de ouar- 
tir, ca parooh, în favorul nouălor șcdle 
oentrale. Na asooiăm și noi cu plăcere la 
urările corpului profesoral și ale Eforiei 
școlare, dorind venerabilului protopop încă 
multe, multe file fericite!

Un album d-lui Urecliiă. S’au împli
nit deja 50 de ani de când meritatul și 
neobositul naționalist, d-1 V. A. Urechiâ, 
muncesee ou fapta și cu cuvântul în inte
resul întreg neamului româneso. Drept re- 
ounoscință pentru munca acâsta roditore și 
neinteresată, Românii transilvăneni, cari 
loouesc în BucurescI, s’au decis să adune 
subscrieri pentru un album, care va fi pre
dat venerabilului jubilar în semn de res
pectuos omagiu. Inițiativa'Ja luat’o d-11. Mir
cea licențiat în drept. Textul adresei, 
care va fi acoperită cu subscrierile tuturor 
ardelenilor locuitori astădl în BucurescI, 
este următorul:

^Ilustre profesor și neîntrecut patriot ! 
CincI-cjecI de ani s’au împlinit de când 
scrisul vostru pururea tînăr și înflăoărat 
l’ațl consacrat neamului româueso. A-țl lup
tat cu dragoste de apostol, cu tăria celui ce 
crede în scrisul și idealul său. Meritele vos- 
tre sunt neperitore ; iubire și recunoscință 
un neam întreg vă datorâză. Iubire și re- 
cunosoință vă datorăm mai ales noi Arde
lenii — Ardelenii asupriți, ale oăror sufe
rințe cu scrisul și cu graiul le-ați vestit 
fraților latini, apusului civilisat. Iubire și 
reounoscință vă datorâză mai ales Arde
lenii pentru a oăroi’ dreptate și libertate 
vă luptați cu atâta dragoste și sinceritate. 
Suntem mândrii, că ni-s’a dat prilej să vă 
arătăm dragostea și admirația nostră cu 
ocasia jubileului d-vâstră literar de 50 de 
ani. Lupta mare ce a-țl dus’o o jumătate 
de veac, dorim din tot sufletul nostru s’o 
purfațl încă mulțl și fericiți ani pentru 
binele și fala întregului neam românesc, — 
Românii transilvăneni recunoscători11.

O familia binefăcetore. Ni-se scrie 
din Bonț, lângă Gherla: De 31 de ani, de 
oând funoționez ca administrator în filia 
Săcălaia, (comit Solnoc-Doboca) biserica ro
mână gr. oat. din acea comună cu puțină 
escepțiune tot prin vrednica familiă Imbu- 
zan s’a decorat în primii ani prin evlavioșii 
creștini Demian Imbuzan și Paraschiva s’au 

cumpărat vestminte și oărțl biserioescl, și 
s’a zugrăvit frontarul altarului ou spesele 
lor. Esemplele bune ale părinților, cari tot 
pentru fiii lor s’a rugat lui Dumnecjeu, sunt 
urmate acum și din partea acestora. Ast
fel Petru Imbuzan cu Sabin, in 1889 a de
corat biserica cu vestminte în preț de 45 
fl.; în 1894 ou alt rând de vestminte de 
catifea nâgră 25 fl., ăr acum la S-tele Ro- 
sale pentru amintirea părinților Demian și 
Paraschiva au oumpărat un rând de vest
minte roșii de mătase cu 60 fl. Pentru aces
tea le aduc și pe cale publică mulțămită, 
promițând, că în sânta biserică drept re
cunoscință la tote slujbele vor fi amintiți 
atât răposații, câtșioei din familiă. Petru Im
buzan încă a declarat înaintea popoporului 
în s, biserică, că la biserioa, ce se va edi
fica, va dărui 100 fl. Aoestuia este a se mul- 
țămi înființarea grânarului, oare afi are 
vre-o 600 ferdele mari și s’au făcut prin 
vâu4area de bucate din grânar bani 300 
fl. A mai ridioat respectivul o cruce fru- 
moBă lângă drumul, ce conduoe la oraș și 
altele multe. Cerând ajutorul lui Dumnecjeu 
și binecuvântarea ceriului întregei familii, 
aduc faptele amintite la cunoscința marelui 
public.— Dionisiu Daac preot în Bonț și Să
călaia.

Anuarul gimnasiului român din 
Brașov pe anul jubilar 1899-900, publicat 
de d-1 V. Onițiu direotorul gimn., a apărut 
și s’a distribuit între școlari de astă-dată 
mult mai bogat ca de altă-dată. Asupra 
interesantului său cuprins vom reveni.

Superări șoviniste. Gazetele jidano- 
maghiare țipă și se vaetă oumplit. Și i-a 
apucat năbădăile pe șoviniști, pentru-că con
siliul comunal dinVienaa hotărît, ca ori-ce 
corespondență din Viena cu capitala Un
gariei să fiă adresată nu ia „Budapest11, ci 
la ^Ofen-PesUC. Hotărîrea acâsta i a soos 
așa de mult din 9ărite pe purtătorii flamu- 
rei șovinismului maghiar, încât de ar avâ 
butoiul de praf de pușcă de care fantasâză 
„Nebunul" din poesia cu acest nume a lui 
Petăfi, mai că l’ar pune sub scaunul de 
primar al lui Lueger, ca să-l arunoe în aer. 
Dâr iute și de grabă s’au recules și cei 
deia primăria falnicei capitale ungurescl. 
Ei înoă au luat hotărîrea, ca ori-ce hârtiă, 
ce ar primi-o ofioios din Viena cu adresa 
„Ofen-Pesth“ s’o refuse și retrimită ne- 
desfăoută. „Părinții capitalei11 ungare vor 
provoca și pe ministru de comeroiu și mi
nistrul de interne unguresc să facă tot 
asemenea. Din lupta între „Ofen-Pesthu 
și „Budapest11 are să iese încă o zarvă 
mai mare, deoât resmirița din China. Ori 
oât înse s’ar svîrcoli „ patrioțiiu, ei tot nu 
vor pută maghiarisa ;peste nopte Buda- 
peșta, care odinibră era coloniă slovacă, 
âr mai târdiu s’a germanisat.

Dascăli „patriotici11. Dascălii ma
ghiari și maghiaroul din Bănat și-au ținut 
filele trecute adunarea reuniuuei lor în

nițl maturi, decă erau înzestrați cu pregă
tirea necesară, puteau se obțină ori și ce 
funcțiune publioă, se puteau aplica la ori 
și ce ocupațiune, fără să mai fiă încătușați 
ca pănă acuma de diferențele sociale, fără 
să mai fiă opriți de zidurile puternica ale 
breslelor.

încă în ședința din 19 Apriliev. 1850 
amintită mai sus, Popasu propune repre- 
sentaDței dela Sf. Nioolae, ca împreună cu 
fruntașii români din cetate să ia măsurile 
de lipsă pentru înființarea unui gimnasiu, 
„în care să se adune toți tinerii români, cari 
acum umblă fără a pută continua studiile11, 
și anume acest gimnasiu să se și deschidă 
în tomna a. 1850.

Representanța bisericâsoă și primesce 
în principiu propunerea zelosului protopop 
și decide a se angaja cu acoperirea părții 
celei mai mari a cheltuelilor împreunate 
cu susținerea proiectatului gimnasiu, cu 
condițiune însă, ca și biserica din cetate 
să ia asupra sa o parte oorăspuntjătâre din 
cheltuell, mai departe să se facă oolecte 
și în districtul Brașovului, și în fine, ca 
totă întreprinderea plănuită să afle .consim
țământul episcopului Andreiti Șaguna.

De-abia trecură câte-va file, și în 28 
Aprilie v. neobositul protopop și conchemâ 
o consultare a representanților biserioei din 
cetate, la care luară parte și Gheorghe 
Barițifl, împreună cu profesorul dela gimna- 
siul catolic din Brașov Iacob Mureșianu, 
ca bărbați de șoâlă. Cei adunați primiră 
eu toții ideia vrednioului protopop și luând 
în considerare prescrierile paragrafului 3 
din noul plan de organisare a gimnasiilor 
și a școlelor reale din Austria, îndată se 
și cugetară la chielt.uielile împreunate cu 
susținerea unui gimnasiu inferior cu patru 
clase și la modul, cum s’ar pute acoperi 
aceste cheltuieli,

Representanța dela Sf. Nicolae făgă
duise 2160 fl. (în ședința din 19 Aprilie 
fusese vorba de 2620 fl.) anual, represen
tanța dela capela Sf. Adormiri era gata să 
dea din partea sa 500 fl. pe fieoare an, 
„pănă la timpul, când acest gimnasiu ar fi 
ajutat seu de cătră stat, său chiar de cătră 
națiunea română11. Păuă la suma de 3660 
fl. m. c., cât se socotea, că ar oosta pe an 
susținerea unui gimnasiu cu 4 clase și cu 
7 profesori, precum și a școlei normale, 
mai lipsea încă suma de 1000 fl.

Iacob Mureșianu (profesor) „ 10 „

îndată se și aflară între cei de față
câțl-va bărbați, cari se obligară a împlini
din pungile lor pe tim p de 10 ani dife-
rența de 10( 0 fl. m. o.

Acești generoși bărbați erau:
loan luga, care oferi anual câte 100

fl. („însă îi numără înainte pe toți 10 ani,
adecă ............................. 1000 fl.“)
Vasilie Lacea . . . . anual 100
Rudolf Orghidan . . . n 200 fl
Nicolae Teclu . . . . n 100
Gheorghe luga .... fl 100 fl
Bucur Popp . . . . fl 100 fl
Vlad Perla . . . . A 50
Gheorghe Nica .... n 50 fl
Toma Vasiliu (preot) a 25
Gheorghe Ioan și fiii . . fl 200 fl
Dumitru Eremie . . . fl 20

Etă dovada cea mai lămurită, că se
tea de cultură pătrunsese adânc în peptu- 
rile Românilor brașoveni și că ei erau gata 
să aducă ori și ce jertfe pentru înființarea 
gimnasiului, a cărui lipsă se simția așa 
de tare!

Tot în consultarea din 28 Aprilie se 
decise adunarea unui fond școlastic, „care 
se va compune: 1) din taxele școlarilor, 
2) din colecte, 3) din legaturi (diate), cum 

și din alte venituri, ce s’ar întâmpla. Sco
pul și menirea aoestui fond va fi a mai 
adauge după trebuință vre-o catedră de 
profesor, a închiria încăperi pentru studențî, 
a mai înmulți lefile profesorilor, er crescând 
el de ajuns, a ridica o zidire școlastică 
pentru clase normale, comerciale, gimnasi- 
ale și pentru tote lacașele trebuinciose, care 
mai de aprope se vor arăta în statutele^ 
care se vor compune spre acest scop11. De 
asemeuea Sb hotărî, ca pentru administra
rea fondului scolastic să se așefle o Eforie 
compusă din representanții oelor două co
munități, precum și ca pentru realisarea 
cât mai în grabă a planului hotărît să se 
facă pașii cuvenițl la locurile mai înalte.

Pentru punerea în lucrare a decisiu- 
nilor luate, și în deosebi pentru pregătirea 
actelor necesare la inaugurarea gimnasiului 
proiectat, se alese în 4 Maiti o comisiune 
compusă din loan luga, Gheorghe Barițiu și 
Iacob Mureșianu, ca representanțl ai paro- 
chiei din cetate, lângă care se alăturară 
representanții bisericei Sf. Nicolae: loan 
Pantazi, Nicolae Dima și archidiaconul losif 
Barac. Acâstă comisiune, care îșl lua ceva 
mai târdiu numirea de „Eforie scolastică11 
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Chiohinda-mare. Un pieban cu numele 
Ainbrus a propu9, ca adunarea să ia 
hotărîre, oă „nu consimteși nu va consimți 
nici odată cu tendințele antipatriotice" și 
că ’șl va da totă silința să propage 
„educația patriotioă în Bănat". Și se 
spune, că propunerea a fost primită cu 
„6ljen“-url însuflețite, dâr nu se spune la 
a cui adresă sună hotărîrea? In loc ca 
dascălii din vorbă să facă politică cu ten
dință adeverat. de învrăjbire și propa
gare a șovinismului, mai bine li-ar sta să-și 
vadă de bocovnă.

„Bravura" unui Jidan. Foia „Neue 
Budapester Abendblatt" scrie următorele: 
„Noi iubim șovinismul și ne ținem mândri 
ca stegarii lui, îl iubim însă numai atunci, 
când e la loc. AdI la clinica din strada 
I’llo s’a petrecut un cas barbar, din causă, 
oă șovinismul aplicat, n’a fost la loc. Soția 
unui amploiat telegrafist dela căile ferate 
de stat, cu numele Kronstein, sufere de o 
bolă gravă de ochi. Bolnava a fost dusă la 
clinică. Aici un medic » întrebat’o despre 
boia ei. Femeia respunse în limba germană. 
La vorbele aceste medicul sări sus, strigând 
cătră bolnavă : decă d-ta nu soii să vorbesc! 
wnguresce, atunci nu veni să cauți ajutor în 
institut unguresc11. După vorbele acestea me- 
dioul luâ de mână pe femeiă, oare isbuoni 
în plânset, și o dedu pe ușă afară. — Bar
baria acâsta a pus pe gânduri chiar și pe 
cei dela „Alkotmany", oare flice, oă ceea- 
ce a făcut medicul din vorbă nu e frumos, 
nici din punct de vedere patriotic, niol 
uman. Noi dicem, că acest mod de trac- 
tare este nu numai o neumanitate, ci chiar 
o barbariă. Etă unde duce șovinismul !

Victima unei nesocotite amenin
țări. 'Intr’o oorabiă de pe Atlantic dilele 
trecute era între doi călători, și o familiă, 
oare ocupase singură o caiută. Băețelul cel 
mui mititel, făoend ceva rău, mamă-sa l’a 
amenințat, că dâcă nu se pdrtă bine îl 
aruncă în mare pe ferâstra caiutei. Ceva mai 
târjiu eșind pe bord, băeții au rămas sin
guri. La reîntorcere băiețelul cel mio lip
sea dintre ei. Frățiorii lui au raportat ma
mei lor, că „babi âr s’a purtat rău, și de 
aceea l’au aruncat pe ferâstră". Zadarnio 
a alergat nenorocita femeiă la căpitanul 
corăbiei și zadarnio a trimis acesta pe ma
trozi întru eăutararea băiatului, acela dis
păruse de mult în valuri, victimă nesoco
titei amenințări a mamei sale.

Comoră aflată. De lângă Teaca se 
scrie, că primarul comunei Pintio, dând de 
nisce isvore de slatină (murătore) pe moșia 
lui, s’a apucat să facă băi (scalde) de murătore. 
Dnpă-ce au săpat la adâncime de mai bine 
de un metru în pământ, au dat de sare. In 
fidele din urmă au dat în stânca de sare 
de două isvore mari de murătore. Luoră- 
rile se continuă pentru a se aranja o scăl- 
dătdre de slatină, dovedindu-se ca forte 
folositdre contra multor bole.

Comori pe fundul mării. Săptă
mâna trecută cufundării greoi au scos din 
fundul mării lângă insula Paxos, atioitățl 
de forte mare valâre. înainte cu 200 de ani o 
oorabiă încăroată cu prețiose obiecte de 
artă din antioitate, în cale spre Veneția 
se cufundase în apropiere de insula Paxos. 
Aceste sunt oomorile scose săptămâna tre- 
oută și destinate pentru museul din Athena.

Concert. Musica orășenâscă va oon- 
oerta mâne, Duminecă în 15 Iulie, în gră
dina hotelului „Pomul verde", âr de va 
ploua, va concerta în salonul de stiolă. în
ceputul la 8 ore săra. Intrarea 60 bani.

Din cura de apă, edițiunea IV, apă
rută acum de oureud, se pot prooura esem- 
plare și dela Tipografia „A. Mureșianu" eu 
prețul de 3 oorfine plus 20 bani porto. 
Legată în păreți tari și ou esterior plăcut 
4 cor. plus 30 haul porto. Cura lui Kueipp 
e ounoscută în totă lumea și scrierile lui 
cu prețidsele povețe bigienioe ar trebui să 
nu lipsâscă din nici o familiă. Opul e fdrte 
mare, cupriudend peste 600 pagine și o 
scală alfabetică, a tuturor bdlelor și pove- 
țelor, de cari se tractâză în op, în număr 
cam de 2200.

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

Societ. pentru fond de teatru român.
Programul festivităților 

arangiate cu ocasiunea adunării g eu erale 
a „Societății pentru fond de teatru 
român*,  ce se va țină în Abrud, Duminecă 

la 9 {22} Iulie a. c. și elitele următore.
I. Sâmbătă, în 8(21) Iulie. 1) Primirea 

dspeților în Zlatna, întîmpinareaîn Bucium 
Cerbu și încuartirarea lor. 2) Sâra la orele 
7: întrunire de cunoscință în grădina pu
blică la „Erdos".

II. Duminecă, în 9 (22) Iulie. 1) Par
ticiparea la serviciul divin în biserica gr. 
or. română din loo la orele 8’/2. 2) După 
biserică la 6rel« 10*/ 2 Ședința I a adu
nării generale a „Societății" pentru fond 
de teatru român, în biserica gr. or., după 
programul publicat de oomitet.ul aoestei so
cietăți. 3) La drelel1/2 dupăamiafil: „Ban
chet11 în sala otelului „Detunata". — Bile
tele pentru banchet â 6 oor. se pot cum
păra în prăvălia d-lui Samuil David negus
tor in piață. 4) La orele 4 p. m.: .Petre
cere poporală11 în grădina publică lâ „Incze". 
Prețul intrării: de familiă 2 cor. și de per
sons 1 cor. Solvirile se fac la cassă.

III. Luni, în 10 (23) Iulie. 1) La firele 
9 a. m. Parastas pentru memoria membri
lor răposați ai „Societății", în biserica gr. 
or. română din loo. 2) La orele 10 a. m. 
după serviciul divin: Ședința a II a a 
adunării gen. a „Societății" pentru fond 
de teatru român. 3) La orele 8 sâra preois ; 
„Serată teatrală cu dansu în sala Otelului 
„Detunata", a) Prolog de Ios. Vulcan, b} 
„Trei pălării de Damă", comedie în trei 
acte, localisată de d-1 Emil D. Fagure. 
După teatru dans.

Prețurile de intrare pentru Teatru și 
Dans: Scaunele de lângă prosceniu de per- 
sfină 3 cor. Locul I de persfină 2 oorfine. 

Looul II de persfină 1 cor. 60 b. Parterre 
1 cor. Pentru ori și ce informațiunl, privi- 
tfire la petrecere și teatru, a-se adresa d-lui 
Dr. Alexandru Borza, medie cercual (pre
ședintele secții).

IV. Marți, în 11 (24) Iulie. La firele 
6 dimineța: Escursiune la stânca „Detu
nata". Plecarea se va face din Abrud.

V. Miercuri în 12 (25) Iulie și în fi
lele următdre, arătându-se dorința, se fac 
escursiunl: 1) La minele dela Roșia-Mon- 
tană. Insinuările se fao la parochul gr. cat. 
din Roșia-Mont. loan Maior. 2) Escursiune 
la Vidra, la Cataract, la Dealul melcilor 
antidiluviaul și la ca<a lui Tancu, apoi la 
Albac și la casa lui Horia. In fine. 3) La 
Ghețarul dela Scărișora.

Pentru informațiunl a se adresa pa- 
rochului gr. or. din Abrudsat, IosifGomboș. 
Anunțările pentru trăsuri dela Zlatna la 
Abrud, pentru încuartirare și pentru par
ticiparea la banchet se fac la d-1 Dr. Lau- 
reuțiu Pop advocat. Binevoitorii partici
pant sunt îndeosebi rugați a face anun
țările acestea cel mult pănă în 12 Iulie st. 
n., fiind-că la cas contrai' vor întâmpina 
greutăți cu acuirarea trăsurilor, respective 
participarea la banchet. Spre orientare: se 
aviseză On. public, că mai acomodat este 
a se face călătoria dela Alba-Iuha laZlatna 
cu trenul dela orele 10 a. m. și că prețul 
unei trăsuri tour și retour din Zlatna 
la Abrud e 24 corone, în fiă-care trăsură 
pot ave loc 4 persfine.

Corespondența „Gaz. Transilvaniei11-
In Șimleul SHvaniei s’a ținut esamenul 

cu elevele școlei de fetițe a „Reuniunei fe
meilor române sălăgene" în 24 Iunie n. c. 
Director al acestei șefile este de 13 ani în- 
coce d-1 Andreiu Cosma, directorul băncii 
„Silvania" și sub conducerea înțeleptă a 
d-sale a prosperat an de an.

Esamenul s’a început la 3 ore p. m. 
și s’a ținut în frumosa și împodobita bise
rică română gr. cat. înainte de tfite s’a 
invocat darul Spiritului Sânt prin rugăciu
nea „împărate ceresc", după care d-1 Cosma 
a deschis esamenul prin o vorbire forte în- 
suflețitore și frumosă, care a fost ascultată 
cu multă atențiune de publicul numeros, 
care consta din inteligența din loc și de 
pe la sate, precum și popor în număr fru
mos.

S’a început esaminarea cu Religiunea 
de cătră Rvdss. Domn vicar Alimpiu Bar- 
bolovicl. Elevele au răspuns frumos, respi- 
cat, de-ți era drag a-le asculta. Apoi s’au 
esaminat pe rând din celelalte obiecte sub 
conducerea bravei și harnicei învățătore 
Rea Silvia Larga. Elevele au întrecut cu 
bunele lor răspunderi tote așteptările.

După terminarea esaminărei din sin
guraticele obiecte s’a cântat după fiă-care 
câte-o poesiă frumosă cu deosebire esami
narea din limba română ne-a pus în uimire 
pe toți, mai ales în ce privesce unele de- 
clamațiunl.

Din tote s’a văfiut, că d-șora Rea 
Silvia Lunga e o bravă învățătore și devo
tată carierei sale.

In fine d-1 Cosma s’a adresat cătră 
părinții elevelor și în special cătră d-șora 
învățătore lăudându-i activitatea. Apoi s’au 
distribuit ca premii la eleve diferite cărți 
mai ales de rugăciuni. Cu asta s’a încheiat.

Ardeleanul.

Nou abonament
la,

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Iulie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, Ia cai’e 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
9

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 24 corâne; pe șâse luni 12corone; 
pe trei luni 6 corâne; 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 Ia numerul poporal

de Dumineca:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 4 corone; pe șăselunI2 corâne.
Pentru România: pe un an 8 

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

prin mandate poștale.
A dministrațiunea.

ULTIME SCHU.
Bucurescî, 13 Iunie. „La Rou- 

manie" află, că d-1 G. O. Cantacuzino 
a fost primit de Majestatea Sa Regele 
în Sinaia. D-1 Cantacuzino a presen
ted Regelui dimisia cabinetului.

Londra, 13 Iulie. Lord Roberts 
telegrafâză din Preiona, că Burii au 
îndreptat un atac vehement în contra 
flancului drept, au ocupat Nitralsneclc, 
apoi tote înălțimile strîmtorii de 
munte și au versat plumb! ucicjetorî 
asupra garnisânei englese. Nitrals- 
neck e numai 18 chim, departe de 
Pretoria. Lupta a durat întrega di. 
Garnisona a fost bătută și mare parte 
din ea a căcțut în captivitate la Buri. 
Burii au mai prins 90 Englesî. Tot 
atunci Burii au atacat avangardele 
englese la Dordepoort.

Londra, 13 Iulie. Situația e fdrte 
gravă la Tien-Cin. Se anunță din nou, 
că cei 3000 Ruși, cari au plecat 
spre Peking, au fost total nimiciți în 
1 Iulie.

și în fruntea oărsia se afla neobositul pro
topop I. Popasu, se puse îndată pe luoru, 
deși întrunirile ei erau împreunate cu 
multe greutăți în timpul acela al legilor 
marțiale, care nu sufereau a-se aduna la 
un loc mai mult de 5 omeni. întrunirile 
acestea se făceau său acasă la I. Popasu, 
seu la G. Barițih, său la altul din membri 
comisiunei. (Va urma.)

Bunicul.
De ZBarTotj. TDelarvra.XLcea.

Se scutură salcâmii ca o plfie de mi
resme.

Bunicul stă pe prispă. Se gândesce. 
La ce se gândesce? La nimic. Inumeră flo
rile cari cad; se uită în fundul grădinii; 
se scarpină în cap, și dr înumără florile 
scuturate de o adiere căldicică și mirosi- 
tore.

Pletele lui albe și crețe par’că sunt 
nisce ciorchini de flori albe; sprâncenele, 
mustățile și barba... peste tote au nins 
anii mulțl și grei.

Numai ochii bunicului au rămas ca 
■odinifiră: blând! și mângâietori.

Cine a trântit porta?
— Credeam că s’a umflat vântul... 

o, bată-vă norocul, cocoșeii moșului! fiise 
bătrânul.

Un băetan ș’o fetiță, roșii și bucălai, 
sărutară manile lui „tata moșu".

— Tată moșule, dise fetița, de ce 
sboră pasările? .

— Fiind-că au aripi, răspunse bătrâ
nul, sorbind’o cu ochii.

— Păi. rațele n’au aripi ? De ce nu 
sboră ?

— Sboră, dise băiatul, der pe jos.
Bătrânul cuprinse într’o mână pe fată 

și în cealaltă pe băiat.
— 0, voinicii moșului, șopti el și 

zîmbi pe sub mustăți, și-i privi cu atâta 
dragoste, că ochii lui erau numai lumină și 
bine-cuventare.

— Tată moșule, da cocorii un’se duc 
când se duc ?

— In țâra cocorilor.
— In țera cocorilor ?
— Da.
— Da rendunelile un’se duc când se 

duc ?
— In țâra rendunelelor.

— In țera rendunelelor?
— Da.
— Tată moșule, aș vre să-mi crfiscă 

și mie aripi și să sbor sus, sus, sus de tot, 
pănă în slava ceriului, dise băiatul nete- 
dindu-i barba.

— Decă ți-o cresce ție aripi, dise 
tata, mie să-mi prindl o presură și un 
sticlete.

Da... hî... hî... poi ce fel... și mie ?
Fata se întrista.
Bătrânul o mângâe și dise băiatului:
— Bine, se prind! și pentru tine, se 

prinfil și pentru ea.
— Ție două și mie două... nu e așa 

tată moșule ?
— Firesce, tu două, el două, și mie 

una.
— Vrei și tu, tată moșule? întrebă 

băiatul cu mândriă.
— Cum de nu... mie un scatiii.
Ce fericiți sunt!
Băiatul a încălecat pe un genunchii! 

și fata pe altul. Bunicul îi jocă. Copiii bat 
din palme. Bunicul le cântă „măi cazace, 
căzăcele, ce câți noptea prin agrele...".

O femeiă uscățiva întră pe portă cu 

două donițl mari de apă. Copiii tăcură din 
rîs și bunicul din cântec.

E muma lor și fata lui.
Cum îi vădu începu:
— I... tată, și d-ta... er îi răsgâi... 

o să ți-se sue în cap!
Bunicul ridică mâna în sus, aducând 

degetele ca un preot, care bine-cuvintfiză 
și dise prelung:

— Lăsați pe copii să vină la mine!
— Biiine, tată, biiine ... dfir scii.... 

o bată-i focul de copii...
Femeia întră în casă.
— Să-i bată norocul și sănătatea, 

șopti moșul, ca și cum ar fi mustrat pe 
cine-va, și sărută în crescetul capului și pe 
unul și pe altul.

Și er începu rîsul și jocul și cântecul.
Și se osteni bunicul, și stătu din joc, 

er copiii începură să-l mângâie.
Din vorbă în vorbă copiii se făcură 

stăpâni pe obrajii bunicului.
Partea asta este a mea.
— Și partea asta, a mea!
— Mustața asta este a mea.
— Și asta, a mea!
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Puterea învetătaei. *1
Ascultă, poporule românesc, is

toria Cehilor și te vei încredința ce 
pote învățătura, silința și munca! — 
așa esclamă gazeta pentru popor 
„Deșteptarea" din Cernăuți, care în 
numărul seu dela 8 Iulie se ocupă 
la primul loc cu acesta temă de in
teres general.

Era un timp — c[ice ea — când 
poporul Cehilor ajunsese în starea 
nostră, a Românilor asupriți, de 
acuma. In lupta vieții, ciocnindu-se 
Cehii cu Germanii, pierdu-se mult, 
mai mult pe sute de părți, decât noi 
Românii. Târgurile lor au fost inun
date de streini mult mai dehai de
cât târgurile Bucovinei, satele pe 
aceeași urmă, diregătoriile, negoțul, 
meseriile, tot așa. Se părea, că po
porul acela pășesce cu pași repec}! 
spre peire. Dușmanii lui începuse a-i 
cânta „aliluia", așa cum au început 
dușmanii noștri a ne cânta noue.

Când colo ce se vecjl? Din mij
locul poporului ceh s’au ridicat de
odată doi-trei bărbați cu inimă, cari 
vecfend prăpastia spre care se por
nise neamul lor, și-au înălțat glasul 
lor de mântuire spre mintea și inima 
fraților lor; li-au deschis ochii și i-au 
făcut a înțelege, că nu-i vreme de 
pierdut, căci pustiirea și prăpădenia 
se apropie cu pași uriași. La aucjul 
acestui glas mântuitor, poporului 
ceh i-a picat ceța de pe ochi și ca 
printr’un farmec s’a deșteptat de-o- 
dată din somnul seu de morte, a 
privit în jur de sine și vecțându-se 
încălecat și amerințat, s’a pus pe 
lucru. Și a muncit amar și cu multă 
statornicia. A înțeles acest popor de 
cu bună vreme, că numai cartea și 
învățătura îl pbte mântui și întări. 
Și înțelegând acesta s’au pornit Cehii 
dela cel dintâiu pănă la cel din urmă 
pe calea culturei și în scurtă vreme 
au înaintat în mod de necrezut. Așa 
de adânci rădăcini a prins în ei în
crederea isbândei viitore, încât chiar 
servitorii cei mai de jos îșî trime
teau copiii pe la școli și-i susțineau 
cum putea. Și nu odată s’a întâm
plat, că hargatul ceh dela un presi
dent strein de tribunal, dându-și co
pilul la școlă, l’a crescut și scos domn 
mare și devenind apoi acest copil 
president în looul fostului stăpân, 
l’a prefăcut și jpe tatăl său din ser
vitor în domn al casei și om cu tre
cere între confrații săi. Și tot așa 
s’a întâmplat rând pe rând.

In modul acesta s’au cotorosit 
Cehii de venetici, s’au făcut un po
por puternic și consciut de vrednicia 
sa. Orașele pierdute, din nou le-au 
câștigat, negoțul din nou l’au apu
cat în mâna lor, meșteșugurile încă, 
diregătoriile pe aceeași urmă. Scurt,

La barbă se încurcă. Bunicul îi îm
păca dicendu-le :

— Pe din două.
Și copiii o și despicară, cam repede, 

că bătrânul strînse din ochi.
— Jumătate mie.
— Și jumătate mie.
Și după-^ce o împărțiră frățesce, în

cepu lauda.
Băiatul:
— Mustața mea e mai lungă.
Fata:
— Ba a mea e mai lungă !
Și băiatul întinse de-o mustață și fata 

de alta, ca a lui, ba a ei, să fie mai lungă.
Pe bunic îl trecură lacrămile, der 

tăcu și-i împăca dicendu-le:
— Amândouă sunt d’o potrivă.
— Ș’a mea ș’a ei !
— Ș’a mea ș’a lui!
La obraji certa se aprinse mai tare.
— Partea mea e mai frumosă.
— Ba a mea, că e mai albă!
Bunicul z?mbi.

Cehii s’au întărit forte și astăcji sunt 
un popor puternic și temut, pote 
cel mai temut din totă împărăția.

Mai deunăcțî au sguduit parla
mentul de li-a mers vestea peste 
nouă mări și nouă țări. Astătjî ni- 
mărui în lume nu-i trăsnesce prin 
cap să le cânte „aliluia" ca odinioră, 
căci adl totă lumea e încredințată, 
că Cehii sunt un neam mare, un 
neam tare, un neam cu frumos vii
tor în istoria poporelor.

Etă, fraților, ce pote învățătura. 
Pildă vie să ne fie nouă Românilor 
poporul ceh din Bohemia. Și noi am 
pățit’o cum o pățise înainte de câți-va 
ani Cehii. Și noi suntem încălecați 
și copleșiți cum erau ei. Am pierdut 
moșie, am pierdut târgurile, satele 
pe jumătate, țâra pănă la Prut cu 
desăvârșire și alte districte de din- 
coce de Prut ne sunt amerințate 
forte. Diregătoriile, școlile cele mai 
mari, negoțul, meșteșugurile, tote 
ale nostre, tote au trecut aprope cu 
desăvârșire în mâni venetice. Sfatul 
școlar al țării se află pe mâni străine, 
ba și dieta țării tot străinii au îm- 
presurat’o. Deputății noștri, Domne, 
chiar mulți din ei, sunt acjl pe par
tea străinilor. Și veneticii lovindu-ne 
peste față, au început a ne cânta 
„aliluia". Clopotele peirei nostre au 
început să răsune de se cutremură 
tote văile și toți munții Bucovinei. 
Și în aceste timpuri grele, numai 
forte puțini bărbați dintre fruntașii 
noștri își ridică glasul lor, ca să ne 
arate calea mântuirei.

Domne, pănă când vom rămâne 
noi Românii în amorțire? Când ore 
vom înțelege cu toții, că trebue să 
ne deșteptăm și noi odată din som
nul morții, ce ne-a cuprins?

Poporule românesc! Lumineză-te 
și vei fi; luminâză-te și vei trăi din 
vecuri în vecuri, vei fi mare, vei fi 
puternic și vei fi temut de toți duș
manii tăi. învățătura este puterea 
poporelor, învățătura e tăria lor, pe 
când lipsa de carte și întunerecul 
este mdrtea și peirea poporelor din 
lume.

Fraților Români! Drept pildă 
vrednică de urmat să ne fie nouă 
poporul Cehilor. Nime din noi să nu 
se tânguescă din pricina sărăciei 
sale. Nime să nu credă, că șcbla e 
menită numai pentru cei bogațl și 
numai pentru domni. E bine, că 
mulți dintre noi Românii au putere 
ca să-și susțină copiii la școlă cu 
propria lor avere. Și e mare păcat, 
decă cei ce au puterea acesta, nu 
o folosesc cum trebue să o folosescă. 
E păcat nespus de mare, când bmenii 
noștri cei bogațl nu vor să-și trimită 
copiii pe la școli. Der nici cei să
raci nu-s scăpațl de păcatul acesta.... 
Atunci va înceta și nevoia dmenilor

— Ba a mea, că e mai caldă!
— Ba a mea, că e mai dulce!
— Ba a mea, că nu e ca a ta!
— Ba a mea, că are un ochiu verde !
— Ba a mea, că are un ochiu și mai

verde!
Bunicul abia se ținea de rîs.
— Ba a mea!

■—■ Ba a mea!
Și băiatul înfuriindu-se trase o palmă 

în partea fetei.
Fata țipă, sări de pe genunchiul bă

trânului, se repecli, și trase o palmă în par
tea băiatului.

Băiatul cu lacrămile în ochi sărută 
partea lui, și fata, suspinând pe a ei.

Muma lor eși pe ușe și întrebă restit:
— Ce e asta? Viermi neadormițl!
Obrajii bunicului erau roșii și caldi. 

Și suridend fericit răspunse fie-sei:
— LăsațI pe copii să vină la mine ! 

noștri nevoeși și multele suspine vor 
înceta și multe lacrimi se vor șterge.

Priviți de pildă la jidani. Herșcu, 
care înainte ele câți-va ani vindea 
chibrituri și covrigi cu grițărașul, 
a(țl are un fecior advocat, altul ad- 
iunct și al treilea doftor. Ac|i Herșcu 
trăesce în ticnă pe lângă feciorii săi 
și bietul bogătan de odinioră Vasile 
a Ursului afli trebue se-și vândă 
cea din urmă vacă spre a plăti o 
veche datoriă advocatului, feciorului 
lui Herșcu, pe care îl aducea de po
mană de atâtea-orl dela Suceava în 
trăsura sa — bietul Vasile.

Etă omeni buni, ce pote învă
țătura. Deci nu stațl pe gânduri, ci 
trimiteți copiii pe la școli.... Lu- 
minați-ve și a nostră va fi isbânda.

I ra s c i 8 m t a r e.*
„ Reuniunea Femeilor Române din Bra- 

șovu a înființat, după cum se scie, un In
ternat, cu scop de-a instrui fetițe din clasa 
de mijloc a societății românescl în menajul 
casei, precum și în diferite lucruri de mână, 
ce cad în sfera unei bune econome.

Reuniunea întreține și subvenționeză 
acest internat cu o sumă considerabilă, nu
mai ca să potă primi fetițe cu taxa cât se 
pote de scădută.

In acest Internat se învață: ag a 
pregăti tot felul de mâncări; &) a spăla și 
a călca tot felul de albituri; c) a croi și a 
cose cu mașina tot felul de albituri și vest- 
miute; d) a cultiva legumi, și e) reguli 
hygienice.

Pentru completarea cunoscințelor câș
tigate în școlă, s’a introdus și o școlă de 
repetiție prevedută în legile statului pen
tru copile dela 12—15 ani.

In acestă școlă se va propune: 
Limba română în 2 cursuri â 2 ore pe săp
tămână; Limba maghiară 2 cursuri â 2 ore 
pe săptămână; Limba germană 2 cursuri 
â 2 ore pe săptămână; Aritmetica 2 cur
suri â 2 ore pe săptămână; Istoria și Geo
grafia 2 cursuri â 2 ore pe săptămână; Is
toria naturală și Fisica 2 cursuri â 1 oră 
pe săptămână; religia 2 cursuri â 1 oră pe 
săptămână; Desemnul 1 curs â 1 oră pe 
săptămână; Scrierea 1 curs â 1 oră pe săp
tămână ; Cântări 1 curs â 1 oră pe săptă
mână ; Gimnastica 1 curs â 1 oră pe săp
tămână.

In acest „Internat" se primesc fetițe 
române, cari vor fi absolvat cel puțin 3 
(trei) clase primare și vor fi împlinit 12 ani.

De-orece prin reorganisarea cea nouă 
a instrucțiunei numărul orelor s’a înmulțit 
în mod considerabil, de aceea s’a statorit 
pentru completa întreținere și instrucțiune 
taxa de 14 fl. pe lună, plătită antici
pativ.

Fetițe orfane și sărace pot fi primite 
gratuit în „Internat".

Fetițe din Brașov, cari vor voi să pe- 
trecă numai peste di în „Internat", plătesc 
pentru totă instrucțiunea și pentru prând 
și ojină câte 10 fi. pe lună.

De-orece numărul elevelor atât al ce
lor cu plată, cât și al bursierelor este res- 
trîns, de aceea se învită părinții și tutorii 
a se insinua, respective a înainta petițiu- 
nile înzestrate cu testimoniu de paupertate 
și cu actul de botez la subscrisa președintă 
pănă în 20 August st. v.

Primirea elevelor în „Internat" se va 
face dela 25 August încolo.

La primire are să aducă fie-care elevă 
albiturile și vestmintele necesare, precum 
și așternutul de pat.

In legătură cu acest „Internat", Reu
niunea în anii trecuțl a înființat și un „Or
felinat" pentru fetițe orfane și sărace dela 
6—12 ani; aceste fetițe primesc întreține
rea completă pe spesele reuniunei și sunt 
obligate a cerceta școlele române gr. or. 
din loc.

Petiiiunile pentru primire sunt a se 
adresa pănă în 20 August st. v.

Informațiuni mai de-aprope se pot 
primi dela președinta reuniunii și dela ac- 
tuarul acesteia.

Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi, 
președintă. prof. gimn. și aotuarul

reuniunei.

gsaabHcă.
Cristian, 29 Iunie 1900.

In numele comitetului parochial al 
bisericei gr. or. din Cristian, lângă Brașov, 
mă țin de sântă datorințft s aduce pe acăst.ă 

cede cea mai profundă mulțămită M. On. 
d-1 Bucur T'opoviciu, comerciant în Bațeg, 
pentru mărinimosul dar, care — ca fiiu eșit 
din acâstă comună și ajuns prin neobo
sita sa activitate la o posfliă socială dis
tinsă, precum în trecut, așa și în presinte, 
adue.endu-șl cu plăcere aminte de comuna 
sa natală, — a dăruit pe sema șcdlei nus- 
tre celei nouă suma de 60 cor.

Când achităm pe aoăstâ cale primirea 
sumei donate, urăm d-lui comerciant do
nator, ca bunul Dumnedeu să lungăscă firul 
vieții sale încă mulț.1 ani fericiți, spre bi
nele On. sale familii și a comunei nostre 
bisericesc!, din care a eșit.

Virgil Pop. 
paroch și preș, comit, par.

Petreceri.
Inteligența română din M.-Ludoș în

vită la petrecerea, ce o va arangia în 29 
Iulie n. c. în pavilonul „Csâszăr" din M.- 
Ludoș. Venitul curat e destinat în favorul 
școlei gr. cat. locale. — Nic. Solomon pre
ședinte; Dr. Iuliu Popescu v.-președinto; 
Vas. Morariu notar; Dem. Ianchi cassar; 
Iacob Atiu controlor. M.-Ludoș, 12 Iulie 
1900. — Intrarea: de personă, 2 corone; 
de familiă 4 cor.; dela 3 membri în sus 
6 corone. începutul la 6 ore sera. Supra- 
solvirile și ofertele se primesc cu mulță
mită, căreia i-se va da espresiune și pe 
calea publicității.

*
Inteligența română din Lapușul- Ungu

resc și jur învită la petrecerea de vară, ce 
se va arangia Joi la 2 August n. c. în 
sala hotelului „ Wurscher" din Lăpușul- 
Unguresc.

Comitetul arangiator: Vasilie Muște 
protopop, președinte ; I. Oltean preot, vice
președinte; jur. Dr. Gavril Buzura v.-preș.; 
Dem. Dragoș preot, secretari; jur. Dr. T. 
Dragoș secretar II; Vas. Filip preot, cas
sar ; med. Dr. Victor Colceriu controlor I; 
Teofil G. Grigorescu învăț, primar, contro
lor II. — Intrarea: de personă 2 cor., de 
familiă 4 cor. începutul la 7 ore sera. Ve
nitul curat e destinat pentru ajutorarea 
școlei române locale. SuprasolvirI și oferte 
generose se vor chita cu mulțămită pe cale 
diaristică. (In comitet se află 26 de studențf 
universitari și teologi.)

Conservarea oițelor.
Spre a păstra ouele timp mai 

îndelungat în stare bună avem se 
întrebuințăm un material de conser
vare, care nu strică gustul ouelor. 
Conservarea oueler e mai necesară, 
în lunile de iernă, când găinele ouă 
seu puțin, seu de loc. în timpul 
acesta sunt ouele mai scumpe, pen
tru aceea au econdmele cele bune 
a se îngriji, ca se fie provedute și 
ierna cu un numer îndestulitor de- 
oue.

Ouele sunt a se aduna mai cu 
setnă tomna, fiind-că găinele se nu
tresc în anotimpul acesta mai cu 
seină cu grăunțe, care nutrement nu 
conține atâta umecjelă, ca vara ier
burile diferite, ce mănâncă găinile,, 
și fiind-că cocoșii se despart tomna; 
de găini, când apoi ouele nefiind 
fructifere, resistă mai ușor stricăciu- 
nei și descompunerei.

Ouele se mai conservă, decă le 
depunem în straturi în grăunțe, der 
așa, ca se nu atingă unul pe altul;. 
ori că le așecțăm pe scânduri ori
sontale găurite, în cari punem 
ouele fiă-care separat. In cașul acesta 
avem se le întorcem cam tot a 8-a cți, 
așa, ca odată se fie vârful de-asupra,. 
er după 8 c^ile punem partea tâm
pită sus. Cămara, unde se așeflă ouele, 
are se fie curată și bine aerisată.

Ouele se pot conserva și în ce
nușă, pleve, terîțe de grăunțe și de 
ferăstrău. Aici avem înse se fim cu- 
băgare de semă, ca materiile aces
tea se fiă uscate, și ouele se nu se 
atingă unul de altul, Ouele le pu-
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tem conserva și prin ungerea lor cu 
slănină seu oleu, în care cas tot după 
două lunî sunt a se unge din nou. 
Prin ungerea ouelor cu oleu său slă
nină ele pot căpăta însă un gust de 
rincecțelă, de aceea procedura acăsta 
nu prea este de recomandat. In ur
mă se pot conserva și în apă sărată 
mestecată cu puțină tămâiă, lăsân- 
du-le vre-o câte-va 6re în apa acesta, 
6r după aceea așe4ându-le în tărîțe.

Procedurile acestea au scopul, 
ca să astupăm găurile din coji și 
așa se împedecăm Intrarea aerului 
în partea dinăuntru a oului.

Regbianul

POVEȚE.

Cultura ciupercilor. Pentru 
mulți ciupercile sunt o plăcere. Ele 
■se cultivă forte bine în pivniță, fă- 
cend la o depărtare de o jumătate 
de stânjen de zid, și în locul cel mai 
uscat, un răzor de o palmă înălțime, 
cu 9 părți bălegar de cal și o parte 
de gunoiu de porumbei; terminând 
acesta, se sădesce pe răzor în de
părtare mare, câte-va ciuperci scose 
cu pământul pe rădăcini; se presară 
apoi peste tot pământ bun de gră
dină în grosime ca de trei degete 
și se udă răzorul cu apă stătută 
câte-va cțile. Din acestă composițiă 
răsar ciuperci și nesădind altele, însă 
ele contribue la o recoltă mai re
pede și mai mare; urmând astfel 
are cine-va ciuperci mulți ani neîn
trerupt, fără altă ostenelă, decât 
udând odată pe săptămână răzorul 
cu apă căldișoră.

MULTE ȘI DE TOTE.
Wang-hat-tsî cătră Lî-hung-Ciang.

Alcătuitorul societăței „Boxeriloru este 
■un Chinez forte învățat cu numele Wang- 
hai-tsi. Acesta a fost pe la școlile cele mai 
înalte din Europa și cunosce împrejurările 
■din părțile acestea. In loc se se însuflețescă 
de cultura europenă, el s’a umplut de des- 
gust și o ură neîmpăcată s’a aprins în su
fletul său contra Europenilor. A înființat 
societatea Boxerilor și etă, că ura propo
văduită de el, astădl se preface în fapte.

Pilele trecute a trimes Wang-hai-tsi 
•o scrisore lungă cătră Li-hung-Ciang, vice
regele din Tung lângă Peking. In acestă 
scrisore arată pricina răscolei Boxerilor. 
El spune, că Europenii vâneză numai ba
nul, pentru care sunt în stare să facă ce 
nici prin minte nu-țl plesnesce. Zugrăvin- 
du-i apoi pe Europeni așa cum i-a înțeles, 
■âtă cum urmeză Wang-hai-tsi în scrisorea 
■sa: „Mi-se sbate rușinea în față, când mă 
■cuget la împrejurările din Europa. Acolo 
■omenii se certă între-olaltă și se-sapă fățiș 
și pe furiș. Nu afli nici pe unul, care nu 
i’ar pismui pe fratele său pentru lumina 
sorelui. Pe noi însă cu toții ne desprețuesc 
și în contra nostră cu toții sunt una. Pă
mântul țării lor e prea îngust. Unde să 
trăescă mulțimea lor? Marfa lor e multă 
din cale-afară. Cui să o vândă? — VedI 
Domne ei vor să ne cultiveze, să ne deș
tepte. De aceea ne osîndesc să ne desbă- 
răm de firea nostră proprie. In loc să ne 
.lase în pace, ca să ne mângăiem la audul 
•cuvintelor sfinte ale lui Confucius, ei ne 
îndesă arma în mână și nu spre folosul 
nostru, ci spre al lor folos.

De ne împotrivim: mii de pusei uci- 
.gașe amenință piepturile nostre pacînice. 
De nu voim să le cumpărăm marfa, tot așa...

Cea mai mare primejdia îl amenință 
pe acel popor, care se desparte de-odată, 
printr’o săritură necugetată, de trecutul 
■său... . Astădl șerpuesc căile ferate prin 
țâra nostră. Mulți Chinezi se clatină acuma 
ca trestia în credința lor strămoșescă și un 
duh străin de neamul nostru sgudue zidirele 
vieții nostre naționale.... Să o pățim pote 
jși noi ca vecinii IaponesI,. cari din popor 

voinic ce erau odată, s’au făcut lepădătura 
corupției europene și nu mai voesc să ră
mână „Asiațl“, er Europeni nu sunt în 
stare a se face? Cei mai de sâmă bărbați 
ai noștri se vor preface în hoituri înveni
nate cu veninul așa disei culturi europene; 
copilele nostre vor căde pradă nesățioșilor 
barbari. Numai o singură scăpare ni-a mai 
rămas: In contra puterii să ne apărăm cu 
puterea!

Voim să scăpăm de volnicia străinilor. 
Voim să recâștigăm viața nostră proprie și 
să apărăm de pângăriră credința nostră 
și moșia nostră.

Decă vom aprinde urgia poporului, 
veneticii vor trebui să-și ia catrafusele. 
Ceea ce-a cutezat o mână de omeni în 
Africa de medă-di (Burii), să n’o cutezăm 
ore și noi, 360 milione de locuitori din 
buricul pământului? Nu facem alta, decât 
să ne apărăm de veneticii, cari ne-au încă
lecat și ne asupresc^. — Așa scrie condu
cătorul celor răsculațl.

Frigul și viața.

Esperiențele au dovedit, că viața pote 
fi păstrată, chiar în luptă cu frigul cel mai 
mare. S’a dovedit, că nu frigul, ci ghiața 
e vătămătore. In apă răcită pănă la 4 grade 
și jumătate sub zero, dâr oprită de a în
gheța, lipitorile trăesc fără a suferi ceva, 
dâr îndată-ce apa înghețată în afară și de 
bună semă și în lăuntrul organismului, li
pitorile piereau. Apa din celule înghețân- 
du-se, distruge structura celulei și din pri
cina acesteia animalele. Ar fi rău de ani
male, dâcă sângele ar îngheța mult mai 
greu, din pricină, că el e o soluție de al- 
bumină.

Kochs a ținut un ou timp de trei 
cesurl la 10 grade sub zero în apă. Firesce 
apa înghețase cu desăvârșire, der albușul 
și gălbinușul erau tot neînghețate. După 
10 câsurl, când temperatura se coborîse de 
16 grade, apa se făcuse sloiU și oul era în 
mijloc. Și acum albușul și gălbenușul nu 
erau încă de tot solide, cu lupa se vedeau 
ace de ghiață, dâr aceste ace înnotau în 
o materiă licidă.

Din esperiențele făcute cu animale 
supuse la frig mare, s’a vădut, că decă nu 
apucă a îngheța totă apa din ele, tot mai 
pot fi aduse la viață. Si apărarea în po
triva înghețărei e faptul, că prin îngheța
rea unei părți din apa din organism, se 
face mai concentrată soluția de săruri și 
albumină și deci și mai grea înghețarea ei.

Mai multă primejdia le aduce anima
lelor astfel înghețate o încă!dire prea re
pede. Cu microscopul se pote vedâ cum 
acele de ghiață se prefac în picături de 
apă și aduc mortea. Dâcă se desghiață în
cet, animalul pote să scape cu viață. De 
aici se vede, că decă voim să aducem la 
viață pe înghețați, trebue se nu-i ducem 
într’o casă caldă.

Acest lucru îl sciu grădinarii, cari se 
tem mai mult de desghețarea prea repede 
a plantelor, decât de frig.

In unele împrejurări pot fi înviate 
animale, cari au stat multe luni înghețate 
și ca morte.

De altfel nici animalele, cari dorm 
iârna, nici insectele sub formă de crisalide, 
nu mănâncă nimica și stau ca morte timp 
îndelungat.

*
O jumeiaie de miiîon franci pentru 

o haină.

Bogatele dame englese, deși nu prea 
sunt renumite în privința gustului toalete
lor lor, sunt însă la totă întâmplarea cele 
mai luxuose și mai risipitore în privința 
hainelor. La un bal mascat, de esemplu, 
ce s’a dat anul trecut la New-York, o damă 
s’a presentat în costum confecționat din 
bancnote. Costumul a costat 40,000 franci. 
Astă-iârnă mrs. Lelia Vallace purta în Ci- 
cago o haină de bal, care era împodobită 
bogat cu dantele de Bruxella, al căror preț 
era 200,000 franci. Le-a întrecut însă pe 
tote o damă americană, al căreia nume e 
încă necunoscut publicului. Acesta șl-a co
mandat o haină la un croitor de frunte din 
Paris, care va ave să constea din fire de 
aur împodobite cu pietrii scumpe. Croitorul 

la care s’a făcut comanda lucreză în com
pania cu un giuvaergiu la împodobirea hai
nei. Rochia o țes din fire de aur admira
bil de subțiri, astfel, că rochia va fi cu 
totul flexibilă și ușoră. Mânecile blusei sunt 
făcute numai din mărgăritare veritabile cu
sute la olaltă; dinainte, cât ține peptul, 
un șir de diamante și smaragde. Nici după 
cele mai minuțiose urmări, nu s’a putut 
afla pănă acum, pentru cine se gătesce 
acestă haină. Croitorul, care a fost visitat 
de mulți colegi de modă ai săi, numai su- 
rîde și ascultă, dâr nu răspunde nimic. 
De-altmintrelea ori cărei dame îi stă în 
voiă de a-șl comanda o asemenea haină, 
care costă numai o jumătate de milion de. 
franci. Poftiți, domnelor, și comandați și 
d-vosrră!

*
C6da Chinezilor.

Obiceiul de a se rade pe cap și a-șl 
lăsa numai în vârful lui o codă nu e așa 
de vechili în China cum s’ar pute crede: 
abia dureză de două vecurl! Mangiurii cu
cerind China au impus acest port mangiu- 
resc. Iu 1627 au impus obiceiul în penin
sula Liaotung tuturor locuitorilor, amenin
țând cu morte pe cei cari n’ar purta codă. 
In China propriu disă domnia Mangiurilor 
(Tătarilor) se socotesce de pe la 1644, după 
sinuciderea celui din urmă împărat din di
nastia Ming. Cucerirea s’a făcut însă încet 
și abia la 1650 cădii Cantonul în manile 
noilor stăpâni. Pe lângă pedepse mai lu
crară și răsplățile bănescl ce se dădeau celor 
cari purtau coda. La început darul era 
mare, der încet încet ajunse a fi numai un 
ou de găină. Pe lângă astea la esamenele 
de mandarinat reușiau numai tinerii cu 
codă. Din vreme în vreme guvernul cel 
nou mai tăia capul vre-unui învățat, care 
nu voia să se supună modei celei nouă.

Așa-der coda e semn de supunere. 
Numai în două provincii, Kuangtung și 
Fokien, și acuma portă coda învălătucită 
și ascunsă sub un turban; acestea sunt pro
vinciile, cari s’au împotrivit mai mult Tă
tarilor. La vremi de răscolă, pe dată îșl 
lasă se le crescă părul și îșl taie coda, de 
aceea se vorbesce de răsvrătitorl cu părul 
mare. înainte de cucerirea tătărâscă îșl pur
tau Chinezii părul ca și Coreenii acuma, 
adecă îl lăsau să crăscă firesc peste tot și 
îl strîngeau numai într’un fel de moțoc în 
vârful capului. Astădl meseria de bărbier 
e forte bănosă în China, de-drece fie-care 
Chinez se rade pe cap de câte-va ori pe 
săptămână.

POSTA REDACȚ1UNEI.
Dela Corimca. Decă s’a pubbcat în „Tel. 

Rom.“ e de prisos a se mai publica și in alte diare. 
Și apoi pentru ce n’ai curajul a--I dtscoperi nu
mele ?

Ppocjnosa iimpuSui.
(2Z>vi.pă. că.lizi.d.a.xvi.1 căpit. Spă,riosvL.) 

Săptămâna din 15—21 Iulie: ploios 
în 16, 17 și 18.

Săptămâna din 22—28 Iulie: ploios 
în 23, 24 și 25; schimbăcios 26 și 27; er 
28 ventures.

Călend-artil septemânei.
IULIE. are 31 dile. CUPTOR.

pilelw Căleud. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni
Marți
Mere.
Joi.
Viner 
Sâm.

2 ț Vest. Preacurat.
3 Mart. Iacint
4 P. Andrei Critean
5 P. Atanas. și Ant.
6 C. p. Sisoie cel m.
7 C. p. Toma și Aca.
8 f S. m. Procopiu

15 ț Impărț. aps.
16 Maria
17 Alexie
18 Fridrich
19 Aurelia
20 Prof. Ilie
21 Prof. Daniel

CursuS pîețes Brașov
Din 14 Iulie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5°/„ 100.—

19.10
18.80
19.20
11.30

127.—

Vând. 19.20
Vând. 18.90
Vând. 19.30
Vând. 11.40
VândV Olid •
Vând. .—_
Vând. —.—
Vând. 101.-

W*  Domnii abonenți, cari încă 
nu si-au reînoit abonamentul, s6 
binevoi^scă a-1 reînoi neamânat 
ca s6 nu li-se întrerupă regulata 
espedare a (Harului.

Administrajiunea
„Oazetei Transilvaniei”.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 13 Iulie 1900.

Măsura 
sâu 

greutatea
f’a 1 it a t fi a.

Valuta 
în

Kor. fi-

1 H. L' Grâul cel mai frumos 11 20
fi Grâu mijlociu . . . 10 80
fi Grâu mai slab . . . 10 60
fi Grâu amestecat 9 —
fi Secară frumosă. . . 7 —
fi Săcară mijlociă. . . 6 60
fi Orz frumos .... 7 —

Orz mijlociu. . . . 6 60
Ovăs frumos. . . . 5 20

fi Ovăs mijlociu . . . 4 80
fi Cucuruz .................... 9 —
fi Mălaiu (meiîi) . . . 8 —

Mazăre........................ 12 40
Linte......................... 18 —

fi Fasole......................... 10 20
fi Sămânță de in . . . 25 —
fi Sămânță de cânepă . 9 40

Cartofi........................ 3 60
fi Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
fi Carne de porc . . . 96
fi Carne de berbece. . — 64

100 kil. Său de vită prospăt . 50 —
fi Său de vită topit . . 72 —

Cursieâ la bursa dân Vâeeîa.
Din 13 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4°/o......................115.50
Renta de corone ung. 4°/0. • • • 91.—•
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 120.25 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 472% 99.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.50 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii................... 158.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.75 
Renta de argint austr...........................97.75
Renta de hârtie austr...........................97.35
Renta de aur austr..............................115.40
LosurI din 1860.................................. 134.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.16
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 695.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 674.50 
Napoleondorî.......................................19.30
Mărci imperiale..................................118.60
London vista..................................... 242.35
Paris vista....................................... 96.47’/2

1 Rente de corone austr. 4% • • • 97.10
Note italiene....................................... 90.65

Terpl de rîmători din Steinbrnch.
Starea rîmătorilor a fost la 10 

Iulie n. de 43,757 capete, la 11 Iulie n. au 
întrat 434 capete și au eșit 470 capete, 
rămânând la 12 Iulie n. un număr de 
43,721 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 89—90 fii. marfă ungurâscă 
tînără grea dela 94—95 fii. de mijloc 
dela 93 — 94 fii. ușoră dela 93 — 94 
fii. — Serbescă: grea 94—95 fii., de 
mijloc 93—94 fii., ușoră: 92 — 93 fii. 
kilogram.

Proprietar: Or. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Ha/or.

Nr. 10354-900.
Concurs.

Pentru ocuparea postului deve
nit vacant da sublocotenent, pentru var- 
da poliției orășenești, împreunat cu uu 
salar anual de 1400 cordne, cu 300 
cor. bani de cuartir, precum și cu 
quinquenalele statutare, se e ser ie 
prin acesta concurs.

Reflectanții pentru acest post 
au de a documenta: studiile lor șco
lare, cuno«cința limbei maghiare , 
germane și române; cunoscințele 
împrejurărilor locale; de a documen
ta vieța lor morală de până acuma, 
de a dovedi prin atestatul do botez 
etatea; prin atestatul medico-phisical 
aptitudinea trupului și a spiritului.
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Reflectanții, cari au servit deja 
la politie sâu la genparmărie, mai 
departe, cari posed cunoscințele mi
litare și documenteză cum că au ser
vit în armata comună ces. și reg. 
seu la militia reg. maghiară (houv.) 
cu rangul de ofițer seu subofițer, se 
vor lua cu deosebire în considerare.

Angajarea este de-ocamdată pe 
un an, și devine definitivă numai 
după espirarea auului acestuia, docu- 
cumentând aptitudinea în serviciul 
prescris.

Rugările reflectantilor, cari au 
de a fi bine instruate, sunt de a se 
înmanua pănă în 24 Iulie a. c. la 12 
a. m. magistratului orășenesc.

In fine se aduce spre cunoseintă, 
că sublocotenentul politiei, este în
datorat de a-șl procura uniforma pe 
spesele sale proprii — ne primind 
paușal pentru uniformă.

Brașov, în 7 Iulie 1900. 
1015,2—2 Magistratul orășenesc.

Ore de violină.
Olga Couleîn Fogarascher 

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

Giirsiil pentru ore fle Vlollna.
înscrieri se primesc de pe acuma 

în grădina Schnell, Strada Rochus 
dela 8 — 11 bre.

Ca recomandatiă se face obser
varea, că instrucția uimâză după 
acefoș metod și cu același prețuiI, 
cum a fost la D șo:a E la ELs-î- 
haimer. î.a—3

Nr. 3159—1900

PUBLICAȚIUNE.
Conform ordinului magistratual 

Nr. 9248 se aduce prin acesta la 
cunoseintă publică, că în decur
sul exercițiilor de pușcat, ca
re se vor efectua pe locul de sub

Ștejerișul mare pe livăfliîe Cârstia- 
nului, se interzice umblarea pe numi
tul loc, în decursul acestora.

Spre orientare se va ridica la 
casa de pușcat un steag roșu.

Brașov, în 28 Iunie 1900.
ioi4,2-8. Căpitănatul orășenesc.
se * * -e».«» m

0 familie creștină de amploiat 
doresce a adopta un copil făr’ de 

nume, contra unei remunerații po
trivite. A se adresa: LH avas Bu
dapesta, IX, Ullâi-ut 89 III/l.

Locuință
(potrivită și ca locuință boerescă), 

cu grădină de pbme și cu flori, pe 
Cacova de SUS nr. 2, Brașov j(Scheiu) 
în coltul Stradei Furcoiei (Catarinei), 
constătătbre din 3 odăi spre stradă, 
parchetate și cu cugtore de căhale, 
o curte, o antișambră, odaie pentru 
băi, bucătăria, Verandă de sticlă, 
grajd etc. e de închiriat, dela Sân- 
Mihaiu a. c. pe unul sâu mai mulțî 
ani. Pentru informațiuni a se adre
sa la prăvălia de fâinăria din Stra
da Vămii nr. 32. i_3.

Ia alențima Onor. Părinți!
Subscrisul îmi iau voe a reco

manda EPensâoBiatui meu, în care 
se primesc 5—6 fete pe lângă tdtă 
întreținerea și cu prețul ceî mai 
moderat.

Mai departe elevele vor fi in
struite în arta Pianului și limba 
germană; la dorință vor căpăta in
strucție în dans și limba francesă.

Onor, părinți, care voesc a-șî 
așe4a fetele în pensionatul meu, sunt 
rugați ca cel mult până la 30 Iulie a. 
c. st. n. să binevoâscă a me încu- 
noscința în scris seu verbal.

Brașov, Iulie 1900.
Cu deosebită stimă:

B. Obert Fuhrman,
1017,1-3. Sir. Orfanilor IO.

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

A se adresa în Bucuresci, Calea- 
VictOî’iei Nr. 167, la Exelența Sa Q. 
Gr. Cantacuzeno. 9-10,sss.

LRO plătesc celui ce va mai 
iJUy O. căreia vre odată 
eere de ditrața, ori îi vamirosi 
după ce va folosi

db.3- 
gura,

apa de dinți
a lui Kartîlla, o sticlă 70 bani.
— (Pentru pa, hetare 20 filler deosebit) —

Erezii A. Bartilla (E. Winkler)
VIENA, 19/1., Sommergasse 8.

Să se ceră rreb.tindenea apriat apa de 
«fiÎBRtfă a lui Bartilla. Denunțări de falsifi
care vor fi bine plătite. La locurile, unde 
nu se pdte căpăta, trimit 7 sticle CU 5 cor. 
20 fii. franco; 16 stile cu 9 cor. franco.

Se capătă în BIUȘ0V la farmacia D-lui 
Victor Motll, 14— * 595.

hZAFEA^"’’47i xxilo garam.
liberă de 
trimiterea

ff

i

Calitatea cea mai bună, 
porto, cu rambursă, său 

prețului:
Afrik. Mocca, perlbohn .
Santos, extra fină............... „
Salvador, ff. verde, ou tărie „ 
Ceylon, venătă verde, extraf. „ 
Goidjava, gălbuie................. „
Ferlkaffee. forte fină . . . . „ 
Arab Mocca, ff. arom. . . . „ 
Prețuri curente și tarifa vamală g atis. pil 

EȚTLINGER & Co. Hamburg. |||

. c. 7.70
7.70
8.70

11.80
11 20
10 80
13 20

■
I 
I

FLmOtJL 
ELSM FELLER 
care are un efect mi
raculos și probat de 
autoritatea sanitară, fo- 
losesce la cele mai 
multe morburi, între
buințat atât estern. 
cât și intern, așa;

La friguri, junghiuri, podagra, reuma, tuse, 
trânâ, durere de stomach, disenterie, dureri de 
pept, cap, dinți, greță, durere de ochi etc:' etc.

Prețul 12 sticle împreună ou instrucția 5 co
rone, 21 sticle 8 cor. 60 fii., 48 sticle 16 cor. 
Trimite franco cu rambur-'ă seu după, primirea 
prețului singur producentul

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

Nr. 135 (Comitatul Agram)
—— Fie-cărui sunt de reco

mandat 

Pilnlele-Rabarber 
ale lui

Feliei*
cu marca „ELSA“. 

Au efect sigur și fără 
dureri de mistuire, câr
cei, constipațiă,limbrici, 
anemie, găibinare etc.

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

porto.

„Ori și cui voiu 
spune și scrie, 

ca numai
„Fluidul Elsa“ 

mi - a scăpat 
viațau, scrie 
ifj. H. Szabo

Istvăn în 
Pălcozd.,

K De mult ași fi 
Cj mort, dâcâ nu 
Naș! fi întrebuin- 
Kțat renumitul 
Hfluid Elsa.Acos- 
ratui fluid am se
S3 mulțumesc vi-

I ăța, scrie Râcz 
Șffl Zsigm. IToldes.

O istorie forte 
interesantă 

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

primirea de
10 filer! porto.

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

Tordk Jozsef} I<irâly-u. 12., Zoltăn Beta N.-Ko- 
rona-u. 23.

Mari efecte vin-S 
decătore!

I

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

lichioruri și rachiuri fine, 
întrebuințând specialitățile <le esențe ale mele, care au fost ade- 
se-orl premiate, ca forte bune și nevătămătore. Nu sunt de lipsă cunoscințe 
speciale, niol ostenelă s6u perdere de vreme.

Pentru a instala o astfel de fabrică, nu se recere un capital mare și 
localiîătl mari.
E33Ș- Se pot căpăta prospecte și înformațium dela

fabrică de s p e c i a 1 i t ă ț i d e esențe și 
etabiisment pentru aranjarea completă de fabrici de lichioruri.

Vî;;ăBas 11/2 Franzensbriickeristrasse 3. 997.3-5

nici
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Antreprise âe pompe funebre
ZEL □Xxxtsefc.

ESrașov, Sta’ada Porții ,Vr. G2.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săhădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mârte, aședămentul 

seu de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Coraisiune ’și depou de sicriurî de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sicriui-ilor de leJEiU, de 
metal și imitațiuni de metal și de lemn de ștejaru.

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

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii CU 2 și cu 4 cai, precum și un car funebru vânăt, 
pentru copii; precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si ieftin, i a u 
asupră-mi și transporturi de morți an “străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
10_. E. Tuisek.

FT/». ;ra SESOHUL de Primăvară și Vară
1. 9 O' C 925.26—10

STOFE de Hr îs
2.75. 3.70, 4.80 din stofă bună
6.— și 6.90
7.75

Un coupon de metri 3.10 Iun- ț 
gime pentru un costum corn- j 
plet roc, pantaloni și qiletcă | j)' 

costă mimai ț

fi. 
fi. 
fi

fi. 10 —

mai bună 
fină 
nuii fină 
for te fină

2 î*
G 
s 
-1 
p

Lo-Un coupon pentru costum de salon fl. IO.— cum și stofe (le pardiseuri, 
den pentru turiști, Kamgarn lin etc. ete. — Trimite cu prețurile fabrieei re
numita și cunoscută ea solidă si reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in brunn.
—snea .Mostre gratis și frauco. 'Vti Liferație conform mostri se garanteză. ss —

Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.&
f53QEXX3EX3SE3E££3E3E;

S ta ta ta

ta ta ta ta ta
ta ta ta ta§
8

i e a j y s e 
în frumseță și bunătatea lor sunt cEasoa’BîâceSe

Brilant Schvarz-Stahl
Savonnetî-Reoiontoir, duplu acoperite cu 3 capace de 
oțel negru briliant, mechanism precis, 3 ani garanție, 
arătători patentat, placă lucie de opal fondont, cer- 

-c.ul arătătorii. Corona de aur duble veritabil. Aceste 
ciasornice umblă 36 ore și în urma escentăril elegan
te, le pârtă fiâ-cine ou plăcere.

Prețul cu pachetare și etui de pele numai 6 fi.
Ciasornice d0 dame Briliant, oțel negru, deschise, 

forte fin lucrate numai 7 fi. Lanț de aur duble potri- 
pentru bărbați și dame 1 fi. 50 cr. — Se trimite ou Ramburs. — 
Ce nu convine se schimbă, său se îuapoidză banii, de aceea nu este nici un risic 

JOSEF SPIERING, W1EN I. Postgasse 2.
Cata'og ilustrat cu ciasornice, lanțuri inele etc. gratis și franco.

8

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
Tipografia A. Mureșianu. Brașov.


