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Noul mimsteriu român.
Erî la amiacfl noul ministeriu 

român, — eșit din fusiunea elemen
telor conservatdre și din concentra 
rea forțelor lor cu scop de-a întâm
pina și a învinge marile greutăți, ce 
le-a creat țerii crisa economică și 
critica situațiă financiară — a de
pus jurământul în manile Regelui la 
castelul Peleș în Sinaia.

După învoiala dintre conserva
tori și junimiști, ce a premers fu- 
siunei, care se va proclama astăzi 
Sâmbătă într’o întrunire comună, 
s’a fost stabilit, ca patru portofo- 
liuri se fiă date în viitorul cabinet 
conservatorilor și patru junimiștilor 
er șeful acestora se ia președința 
consiliului, și fostul ministru preșe
dinte Gr. Gr. Cantacuzino se rămână 
șei al partidului conservator.

Regele a aprobat aranjamentul 
acesta și, după-ce și-a dat avisul, ca
binetul s’a constituit în modul ur
mător : P. P. Carp, președinte al con
siliului și ministru de finanțe, Titu 
Maiorescu ministru de justițiă, Ales. 
Marghiloman ministru al afacerilor 
streine, Const. Olăvescu ministru de 
interne, N. Filipescu ministru de agri
cultură, de comerciu și de domenii'; 
general Lahovari ministru de răsboiu, 
Ion C. Grădișteanu ministru al lucră
rilor publice și Const. C. Arion mi
nistru al instrucțiune! publice.

„Acest nou minister de sub pre
ședința d-lui P. P. Cap represintă 
— (jice „Constituționalul" — forțele 
întrunite ale partidului conservator 
întru servirea în nisce vremuri escep- 
țional de grele a intereselor statului, 
sub conducerea unui bărbat, ale că
rui cunoscințe și esperiență politică 
sunt o mândriă pentru țâră.“ Vorbind 
apoi de marile greutăți, ce sunt de 
învins, situațiunea financiară a sta
tului fiind adânc sdruncinată, or
ganul junimist cțice, că noul guvern 

va, avâ o îndoită misiune: de a face 
față nevoilor urgente așa de strîn- 
getore și de a așe4a temeiurile trai
nice ale viitorului financiar al țării.

Opera, ce stă înaintea guvernu
lui conservator, cfi°e „Timpul", este 
mare și pentru realisarea ei va tre
bui o muncă uriașă, o jertfă neîn
treruptă de energiă și chiar de po
pularitate. „Guvernul și partidul con
servator primesce acâstă sarcină cu 
deplina consciință a greutăților, ce 
sunt de întâmpinat, și în acâsta stă 
marele lui merit."

„Epoca", vorbind de sacrificiile 
ce s’au adus pentru realisarea fusiu- 
nei cj.ice, că aceste au fost aduse 
pentru o ideiă, pentru un ideal. S’au 
sacrificat ambițiuni și interese în 
profitul unei frumdse și mari cause. 
Guvernul eșit din acest avânt gene
ros, va desfășura fără îndoială o ac
tivitate binefăcetore.

„Suntem siguri — scrie „La 
Roumanie" — că totă țâra va primi 
cu încredere și simpatiă noul mi
nister și că chiar și oposițiunea li
berală, care a fost atât de violentă 
și nedreptă față cu cei-ce se duc, 
va înțelege, că este nu numai în 
interesul țării, ci și în propriul 
său interes de a suspenda ostili
tățile și de a lăsa să lucreze un 
bărbat de stat, asupra capacități că
ruia nimenea n’a cutezat nici-odată 
a-se îndoi, și care pentru prima-oră 
asumă totă responsabilitatea puterii."

Acestea sunt părerile organelor 
principale ale nouei grupări. încât 
pentru parele partidului liberal, ele 
declară, că vor face oposițiunea cea 
mai hotărîtă și energică și noului 
guvern, pe care-1 declară ca o con
tinuare a celui de pănă acuma.

Er (fiarele independente primesc 
cu reservă noul guvern, recunoscând 
îndeosebi valbrea șefului ca un băr
bat de stat consumat și cu vac|ă și 
în străinătate.

Se asigură, că noul ministeriu 
va Introduce asemenea însemnate re
forme pe tote terenele și ori-ce Ro
mân cu inimă pentru înaintarea țării 
trebue să dorâscă, ca activitatea lui 
care țintesce la binele ei, să fiă spor
nică, și să aibă succesul așteptat.

Conferența interparlamentară și 
propaganda lui Apponyi. In 30 Iulie 
n. c. se va întruni conferența interparla
mentară. de pace în Paris. Un grup mare 
de deputat! unguri vor merge la acâstă 
conferență în frunte cu contele Apponyi. 
Nu voim să vorbim aici de propaganda, C9 
o va face acesta cu soții săi pentru ideia 
păcii universale și pentru propunerea lui 
de a se înființa o uniune internațională de 
pace a pressei, oi de propaganda, pe care, 
după informațiunile, ce le-am primit, a fă- 
cut’o și o face Apponyi, ca să participe 
dimpreună cu delegații maghiari și unii 
foști și actuali deputațl guvernamentali dp 
naționalitate română, ca ast-fel să se lă- 
țâscă părerea în lumea mare, că Românii 
trăesc în cea mai bună conoordiă cu Ma
ghiarii și că nu se simt nici asupriți, nici 
nedreptățiți.

*
Etă informațiunile ce le primim în 

privința acesta din Caransebeș: „Vă veți 
mai aduce aminte de visita ce a făcut’o (fi
lele trecute contele Apponyi episcopului 
Goldiș în Arad. MuJțl s’au întrebat alunol, 
oe scop a avut acăstă visită? Fosta ea nu
mai o visită de ourtoasiă, ori că a urmărit 
și alt ceva? Acum aflu, că Apponyi n’a 
intenționat nici mai mult, nici mai puțin 
cu visita, decât ca să înduplece pe episco
pul Goldiș, ca fost deputat unguresc, să ia 
parte la conferența interparlamentară din 
Paris, firesce, oa membru al grupului de 
delegați maghiar. Goldiș i-a respuns, că dâcă 
va fi sănătos, va participa de sigur la acea 
conferență. In tot cașul însă, de oumva va 
fi împedecat, va trimite o telegramă de feli
citare și de aderență la adresa delegației 
maghiare. Episoopul Goldiș săi mai fi pro
mis lui Apponyi, oă va stărui a câștiga în 

scopul acesta și pe episcopul Popea. Nu 
mult după acâsta episcopul Goldiș dimpre
ună cu vicarul Mangra au făout o visită 
în Caransebeș episcopului Popea. Dăcă a 
adus în discuțiune cu acâsta ocasiune afa
cerea, despre care e vorba, și cu ce resul- 
tat, nu sciu...“

*
Atâta ni se comunică din isvor demn 

de totă credința. Cumcă este basată afir
marea, că s’a stăruit pe lângă episcopul 
Goldiș, ca să participe la conferența inter
parlamentară dimpreună cu delegații ma
ghiari, se vede și din faptul, că în lista par- 
ticipanților maghiari la conferență, ce s’a 
publicat nu de mult, pe lângă alțl vre-o 
doi-trei mamelucl români din dietă, este 
înșirat și episoopul Goldiș și nu se pdte 
crede, ca tocmai numele său să se fi pu
blicat în acâstă listă fără a se dobândi mai 
înainte consimțământul său.

*

Tote ca tote, dăr ce scop p6te avă 
episcopul dela Arad de a demonstra tocmai 
acuma, — fiă prin participarea sa în dele
gația maghiară, ce plâcă la Paris, fiă prin 
telegrama de felioitare, pe care în cas con
trar voesce să i-o adreseze — în oontra 
sentimentului public al Românilor adenc 
nemulțumiți și mâhniți de starea tristă și 
asuprită, celi-s’a creat pe t6te terenele din 
partea maghiară? Nu s’a gândit episcopul 
Goldiș, că un astfel de fapt săversit în fața 
lumei mari și culte a Europei, ar fi chiar o mai 
mare sfruntare a națiunei și bisericei sale, 
decât aderența lui de odinioră la politioa 
tiszaistă și la legile politice bisericescl? 
Nu vede și nu simte episcopul de a(fl al 
Aradului, oă cu tăte tămâierile, ce i-le fac 
cei din jurul său, conduși de Mangra alias 
„Oilibidache", el nu este adi, decât numai 
o păpușe, o unăltă în mâna oelor dela pu
tere? Nu vede oum aoeștia dela sărutarea, 
oe i-a dat’o contele Stefan Tisza îneooe, îl 
înfățișăză înaintea lumii prin (fiarele ma
ghiare ca pe „conducătorul Românilor din 
Ungaria" ou tendința ascunsă, oa printr’en- 
sul apoi să se „desavueze" ou atât mai 
mult causa nostră românâscă?

FOILETONUL „GA/.. TRANs."

Ce ’mi pasă?...
De s’ar desprinde-o radă din negurile reci, 
Ce ’nprejmuesc lumina cu liniștea de veci... 
Să pot vedă o clipă ce-i dincolo de viață: 
De-i nopte nesfirșită ori blândă diminăță... 
In calea vieții mele ași scii cum să me port 
Imprietinit cu gândul c’odată voiu fi mort.

Dec’așI putea pătrunde peste abis ... să sciu 
Că tote merg în lume spre tainicul pustiu 
De sigur, că viața ’ml curată și senină 
Orbită-ar fi o clipă de prea multă lumină 
Și nimbul veseliei s’ar preschimba ’ntr’un nor 
Și gândul mi-ar fi vecinie pustiu și călător....

Der negurile ’s dese..., abisul nepătruns...., 
Și dincolo de viață e veclnicul ascuns... 
Ce-i pasă unei unde, că merge spre peire 
Când îi surîde ’n cale cu drag întrâga fire 
Și când ea se răsfață sub farmecul de lună...;

Ce ’mi pasă ce-o fi mâine, când adi e vreme
[bună!

Săn-Fetreanul.

Gimnasiul român din Brașov.
Date istorice (lela 1850—1860.

(Urmare).

în vara anului 1850 comisiunea con
tinuă cu adunarea subscrierilor de oferte 
în favorul gimnasiului proiectat, închiria 6 
odăi din aripa drâptă a caselor Băcanului, 
astădl ale Albinei, din Șirul spitalului Nr. 10, 
unde aveau să fie instalate deocamdată 
„școlele centrale", pregăti planul de învă
țământ pentru școla, normală de copii cu 
4 clase și de copile cu 3 clase, cave avea 
să se deschidă cu 1 Septemvre 1850 și tot
odată făcu actele necesare pentru deschi; 
derea gimnasiului, anume: contractul între 
cele două parochii pentru susținerea gim
nasiului proiectat, învoiala particularilor 
de a ajuta gimnasiul timp de dece ani și 
petițiunea destinată a se trimite Ministrului 
de culte și instrucțiune publică pentru con
cesiunea deschiderei gimnasiului și pentru 
investirea acestui gimnasiu cu dreptul de 
publicitate.

Tote aceste acte, înainte de a fi aș
ternute autorităților statului, fură trimise 
împreună cu un raport al protopopului 
I. Popasu episcopului Andreii! Șaguna spre

esaminare și aprobare. Bunul episcop luă 
cu plăcere act de silințele Brașovenilor de 
a-șl înființa un gimnasiu și binecuvânta 
întreprinderea prin o adevărată părintescă 
scriere...........

Interesante sunt contractele, ce s’au 
încheiat între ambele comunități bisericescl 
a bisericei S-lui Nicolae din Scheiil și a 
bisericei S-tei Adormiri din cetate. Prin 
contractul dela 14 (24) Sept. 1^50 subscris 
de 20 curatori și representanțl se pune „te
meiul la un gimnasiu ferbinte dorit de 
cătră toți drept simțitorii". Apoi îșl es- 
primă dorința, ca „alegerea și denumirea 
profesorilor, a directorului și a Eforiei gim- 
nasiale din partea comunităților, cum și 
sfera lucrărilor să urmeze după regulele 
prescrise . . . „în înțelesul legei împără
tesei. emanate la anul 1849 pentru tote 
gimnasiile imperiului Austriei". Pentru adu
narea veniturilor școlastice, cum și pentru 
„administrarea lor regulată și cu cuget cu
rat" se dispune a se alege de cătră ambele 
comunități o Eforiă etc.

In 1850 se deschise în casele Băca
nului (adi ale „Albinei") școla centrală, 
care consta din patru clase pentru copii 
și două pentru copile. Clasa a IV normală 

era întocmită astfel, ca să potă servi ca 
clasă pregătitore pentru gimnasiu ...

Deși avea să se lupte cu multe greu
tăți, dintre care îngusțimea localelor și 
lipsa de manuale corăspundătore în limba 
românâscă erau cele mai simțite, totuși 
școla cea nouă mergea destul de bine, 
mulțămită activității profesorilor, dintre 
cari cu deosebire Gavriil Munteanu era un 
bărbat cu cunoscințe de tot frumose și de 
o activitate estraordinară. Numărul școla
rilor se urca încă în semestru I al anului 
școlar 1850/1 la 302, interesul pentru noua 
școlă centrală crescea din di în di între 
Românii din Brașov și împrejurime, numă
rul acelora, cari erau gata a da mână de 
ajutor pentru susținerea ei, încă se înmul- 
ția în mod îmbucurător. . . .

Interesul, ce se arăta din tâte părțile 
față cu noua școlă îndemnă pe conducă
torii ei la lucruri și mai mari. Anume, vă- 
dend Eforia, că localele închiriate, în care 
era adăpostită școla, erau necorăspundătore 
și totodată forte scumpe, se cugetă, decă 
nu ar fi timpul să se realiseze zidirea școlară 
proiectată în a. 1844, pentru care se cum
părase grădina din Groverl dela Joh. Beer. 
Membrii Eforiei se puseră în înțelegere cu
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Nu-i vorbă, Szell și Apponyi, cu totă 
istețimea lor, nu-șl vor pută ajunge scopul. 
Causa ndetră, care este a dreptății și a uma
nității —■ și este și trebue să'fiă mai ales îna
intea forului adunărilor internaționale, unde 
se trateză tocmai de principiul dreptății și 
al umanității, — nu va put^ fi feștelită de 
un Goldiș, ohiar episcop fiind. Dâr totuși 
avem prea mare respect de posiția unui 
episcop în mijlocul poporuluinost.ru, decât 
ca să nu sperăm, că în momentul decisiv 
archiereul dela Arad totuși îșl va trage pe 
semă și va recunbsce, oă nu-i este permis, 
ca archipăstor român să ia îndeșert sfânta 
causă a nemului său!

Revista politică.
Așa numitul „seson mort" în 

politică este de rândul acesta și la noi 
în țeră destul de agitat. Afacerile la 
ordinea, cțilei se discută, firesce, mai 
mult prin gazete și gazetele ma
ghiare, în lipsa de material, s’acață 
de tot ce cred, că pote se ofere o 
„distracția" pentru cetitorii lor.

Nu vrem se pierdem vorbe, ară
tând aici cu câtă sete și cu ce plă
cere s’au aruncat în timpul din urmă 
asupra ccstiunei naționale române, vor- 
bindu-ne de „pacturl", de „apropieri" 
între Români și Maghiari, de pără 
sirea pasivității și de câte și mai 
câte lucruri de felul acesta.

Tot-deuna când ni-s’a dat prilej, 
noi am arătat, ce plătesc vorbele 
lor, ce planuri urmăresc și în ce di- 
recțiă ar voi ele se-i vadă porniți 
pe Românii din Ardeal, Bănat și 
Țera ungurescă. N’ar vre nici mai 
mult, nici mai puțin, decât să ne 
scie odată sparțl în două tabere, 
pentru-ca cu atât mai ușor să ne 
stăpânescă.

*
Au însă gazetarii unguri și alte 

necazuri și supărări, er de nu le au, 
și le fac ei cu d’asila, ca bună-oră 
cu afacerea Ofen-Pestli. Cetitorii noștri 
cunosc isvorul acestei afaceri: con
siliul comunal din Viena a hotărît, 
ca pe scrisorile, ce se trimit din Viena 
în capitala ungară, se nu se mai scrie 
„Budapest", ci „Ofen-Pesth“. Contra 
acestei hotărîri s’au ridicat duhurile 
infernului șovinismului și au început 
se se vaete pe tote glasurile, că Un
garia este primejduită. In focul nă
cazului nu scieau, ce să facă și de 
unde s’o apuce. Li-au venit însă în 
ajutor hahamii șovinismului din Ora- 
dea-mare c’un plan minunat. Repre- 
sentanța acestui oraș, care geme de 
Jidani, a decis se adreseze guver
nului un rescript, în care, pe lângă 
sunătore proteste contra „atentatului 

vienes", cere să se pună cât mai cu
rând în vigore legea despre maghia- 
risarea numelor de comune, că atunci 
poșta ungurescă, provocându-se la 
lege, va pute să refuse îmânarea 
acelor scrisori trimise din străinătate 
în Ungaria, cari în loc de „Buda
pesta", „Pozsony" etc. vor purta nu
mirea de „Ofen-Pesth", „Pressburg" 
ș. a. Municipalitatea oradană s’a 
adresat și celorlalte comitate și orașe, 
îndemnându-le se facă asemenea.

*
Și mai mult decât acesta a 

amărît pe acele foi maghiare, cari nu 
sunt vândute cu totul Jidanilor, — 
faptul, că din incidentul sărbărilor 
dela 15 August, când se va ține adecă 
jubileul de 900 de an't dela încreșlinarea 
Ungurilor, guvernul a dat ordine se
crete autorităților politice se nu îm- 
podobescă cu stindarde etc. clădirile 
oficiose. Ordinele amintite au amărît 
cu drept cuvânt spiritele între cato
licii Unguri, aceștia vecjând în ele o 
desprețuire a religiunei catolice, ba 
chiar o vătămare a creștinismului. 
Atât de slab se simte afli guvernul 
în fața curentului jidovesc, ce inun- 
deză țera întregă, încât se dedă la 
actele, cari nu pot se placă decât 
Ovreilor și cosmopoliților. Ori doră 
vre și D-l Szell se emuleze cu Banffy, 
se facă și el politică jidovescă ? Chiar 
foi guvernamentale desaprobă pasul 
acesta greșit, care chiar de nu s’ar 
fi făcut la ordinul seu direct, s’a fă
cut totuși de organele lui din mi- 
nisteriu.

❖

Pilele trecute s’a vorbit erășl 
mult în Austria despre planuri și pro
iecte, ce le-ar avă guvernul austriac 
față cu starea lucrurilor dinăuntrul 
împărăției. Foile austriace s’au ocu- 
pat mult cu cestiunea acâsta în 
urma audiențelor, ce le-a avut mi- 
nistru-președinte Koerber la Majes- 
tatea Sa, care petrece în Ischl. Se 
vorbia la început despre schimbarea 
constituției, despre introducerea le
gilor de limbă cu ajutorul § lui 14 
și despre un nou regulament al ca
merei, tot atâtea proiecte și propu
neri despre care se cjicea, că le-ar 
fi presentat Koerber monarchului. 
Acum nu se mai vorbesce de așa 
ceva. Din potrivă se asigură, că gu
vernul va întră erăși în tratări cu Cehii 
și Germanii, dâr separat; apoi că 
în Septemvrie se va conchema ârăși 
„Reichsrath"-ul etc. Se pare însă, că 
nici aceste tratări, de se vor face, 
n’au se ducă la bun resultat. A- 
câsta se conchide cel puțin din îm
prejurarea, că Dumineca trecută atât 

Cehii, cât și Germanii au ținut câte 
o adunare în Briinn, unde fiă-care 
parte a declarat, că nu vre să lase 
nimic din pretensiunile sale națio
nale. Germanii cer introducerea lim- 
bei ofiiciale germann, Qehii Introdu
cerea limbei oficiale cehice, și mare 
meșter ar trebui să fiă Koerber, ca 
se mulțămâscă și pe unii și pe alții.

*
Afară de întâmplările din China, 

cari absorb atențiunea lumei întregi, 
luptele dintre Buri și Englesî sunt și 
ac}I la ordinea cjilei. Vitejii Buri 
au raportat pe la mijlocul lui Iulie 
o strălucită victoriă asupra Englesi- 
lor la Nitralsneck, aprdpe de Pre
toria. Ei au prins compănii englese 
întregi și două tunuri. Succesul 
acesta dovedesce, că bravul popor 
al Burilor n’a desperat încă de vic
toria causei lui și că răsboiul acesta, 
atât de nedrept și neuman, are să 
mai dureze încă.

lUsboiti în China.
Flacăra răscolei și a răsboiului 

arde și pîrjolesce cumplit aprope în 
tote cele 18 provincii ale uriașei 
împărății Chinese. O luptă mare s’a 
început între Chines! și creștini și 
sângele vărsat umflă rîurile, ce stră
bat imperiul colosal.

Uciderea streinilor din Peking, 
asupra căreia abia decă mai încape 
acum îndoială, a fost semnalul dat 
de ChinesI pentru nimicirea și stîr- 
pirea a tot ce este străin în țera 
lor. De-odată cu acest măcel înfri
coșat, căruia i-au căflut jertfă mai 
bine de 800 de omeni într’o singură 
di, marea mișcare revoluționară chi- 
nesă șl-a ridicat amenințător capul în 
tote părțile Chinei locuite și de stră
ini. Trupele europene, câte se află 
adl în China, nu sunt în stare a da 
piept cu oștirile regulate chinese și 
cu resculații. Ici colo apără ce pot, 
ba se întâmplă chiar să secere chiar 
victorii, cum a fost de pildă în 14 
l.c. la Tien-Cin, unde trupelor aliate 
li-a succes, deși cu pierderi mari, a 
cuceri orașul și forturile chinese.

La Tien-Cin se află concentrate 
afli cea mai mare parte a trupelor 
aliate. Sunt acolo cam 20,000 de 
soldați europeni, americani și japo- 
nesi, der ce pot face aceștia față cu 
numărdsele armate chinese, cari cresc 
din di în d’- Se dice anume, că în 
jurul orașului s’au adunat 150,000 
Chines! cu 200 tunuri, er în provincia 
Șantung forțele chinese s’au sporit 
la 450,000.

Mare este terorea în acâstă pro
vincia. 0 gazetă din Newyork a pri
mit din Cifu (orășel chines) soirea, 
că guvernorul din Șantung a dat as
pre porunci funcționarilor, să silâscă 
pe Ohinesii încreștinați a-se lăpeda de 
legea creștină și a da garanțiă, că nu 
se vor mai reîntdroe la biserica creș
tină. A mai poruncit guvernorul să 
se confisce averile Chinesilor creștini și 
ale bisericelor, și a dat o proclamațiă 
cătră popor, în care dispune să în
ceteze a jefui pe Ohinesii, cari se 
lapedă de creștinism.

*
Pericolul nu este mai puțin serios 

în Shanghai, mare oraș cu port, lo
cuit în preponderanță de Europeni. 
O telegramă din Shanghai vestesce, 
că străinii de aici au fost provocați 
oficial, ca dimpreună cu femeile și 
copiii să părăsăscă porturile rîului 
Jangce. In ținutul lacului Pojang, 
lângă Kinkiang, a isbucnit revoltă. 
Câți-va misionari au fost uciși și biseri- 
cele prefăcute în cenușă.

*
Tote acestea ar merge cum ar 

merge, decă lumea n’ar fi surprinsă 
de-odată c’un pericul mult mai mare 
și mai înfricoșat. E vorba adecă de 
acțiunea Busiei în China. Nefiind până 
acum nici o înțelegere între puteri, 
Rusia a început ea de capul ei și 
pe răspunderea proprie răsboiul în 
contra Chinei. Ohinesii prevedeau 
acesta. Ei au și organisat răscbla în 
Mandsuria și au pornit răsboiu în 
totă forma contra Rușilor la rîul 
Amur. Pe malul drept al acestui 
rîu, care formâză mieduina, este si
tuat orașul chines Aigun, er dela 
acesta pe malul stâng nu departe 
spre nord zace orașul rusesc Blagov- 
jencensk. Acest oraș l’au bombardat 
Chinesii timp de doue dile cu 40 
tunuri, cu scop, firesce, de-a rupe 
legătura Rușilor și de-a împiedeca 
transportarea de trupe. Rușii însă 
au respins pe ChinesI, ba au ocupat 
și Aigun.

Biroul telegrafic rusesc din Pe
tersburg anunță, că Rusia a procla
mat starea de resboiu în ținutul Amu
rului, în primul cerc al districtului 
Kabarovsk, într’o parte a litoralu
lui, apoi în orașele Blagovjencensk, 
Kabarovsk, Nikolsk, Urusi și Vladi
vostok începând cu 4 Iulie st. v.

Țarul a dispus printr’un ucaz 
să nu se mai țină ăst-an marile ma
nevre și divizia din Radzivilov 
(la granița galițiană) a primit ordin 
să plece în China. Tot așa trupele 
din Sudul Rusiei. Mișcarea acâsta 
de trupe rusesc! se va sfirși pe la

architectul Ștefan Emilian și-l însărcinară, 
să facă un plan pentru o clădire școlară, 
în care să se potă aședa școla primară de 
copii și de copile, 4 clase gimnasiale, pre
cum și două clase comerciale și technice 
(reale). Architectul și profesorul Emilian se 
și puse îndată pe lucru, der la îndemnul 
lui I. Popasu nu făcu planul de clădire 
numai pentru clasele amintite, ci proiectă 
o zidire cu mult mai mare. în care even
tual să potă încăpâ, pe lângă școlele pri
mare, un gimnasiu întreg cu opt clase și 
în care, pănă la completarea gimnasiului, 
să potă locui și personalul didactic.

„ Să zidim Ierusalimul românesc! “ erau 
vorbele favorite ale lui Popasu, și inimosul 
protopop nu se îndoia o singură clipită, 
că clădirea proiectată de densul în înțele
gere cu Emilian, care avea să cuprindă peste 
20 de odăi și o sală festivă spațiosă și care 
avea se coste 30—40 mii de florini, se va 
și aduce la îndeplinire, deși întreg capitalul 
destinat pentru acest scop erau numai cele 
6000 fl. m. c. făgăduite de representanța 
dela Sf. Nicolae în an. 1844 și afară de 
acâstă sumă, grădina cumpărată în același 
an din colecta neguțătorilor din cetate și 
intabulată pe numele lui Bucur Popp.

în cassa școlei nu era o singură para 
pe sema clădirei, der cu tote acestea clă
direa trebuia făcută cât mai curend, căci 
lipsa ei era adânc simțită și după înse-și 
cuvintele Eforiei din hârtia adresată în 
9/21 Maiu 1851 celor două comunități bi
sericesc! în causa edificiului școlar, „partea 
națiunei române locuitore în Brașov și în 
districtul lui, fără cea mai mare scădere 
și rușine a sa, nu va mai pute întârdia 
nici un an dela clădirea și ridicarea cu 
ajutorul ceriului a unui edificiu, în care să 
încapă de-ocamdată numai clasele normale, 
două clase comerciale și technice, cum și 
patru clase ale gimnasiului mic". Școla tre
buia ajutată cu ori și ce preț și înzestrată 
cu clădirea de lipsă, căci, dice Eforia mai 
departe în aceeași hârtiă a sa: „Pe lângă 
biserică, școla este singura mântuință, scă
pare și scut apărător al viitorului și al fe- 
ricirei nostre naționale. Decă națiunea nos- 
tră în viforosele timpuri din urmă nu afla 
în bărbații săi apărători înțălepțl, ea se 
afla în cel mai vederat pericol de a căde 
cu totul, pentru ca să nu se mai potă 
ridica".

Prin urmare din nou trebuia apelat 
| la bunăvoința representanțelor bisericesc! 

și a publicului românesc din Brașov și îm
prejurime, din nou trebuiau făcute colecte, 
ca edificiul școlar plănuit să se și realiseze.

Și Popasu împreună cu soții lui din 
Eforie și aveau cea mai mare încredere în 
simțul de jertfire al Românilor brașoveni, 
așa încât par’că și vedeau zidirea de ju
mătate înălțată. De-brece însă numai cei 7 
Efori nu erau de ajuns să îngrijâscă și de 
afacerile școlare curente și în același timp 
să facă și pregătirile de lipsă pentru clă
dire, se hotărî, ca pe lângă Eforie să se 
institue și o comisiune pentru clădire, și în 
acestă comisiune se aleseră din partea bi- 
sericei Sf. Nicolae protopopul onorar loan 
Petrie și Nicolae Măciucă, ără din partea 
bisericei Sf. Adormiri comercianții: Bucur 
Popp și Ioan G-. Ioan. Comisiunea acesta 
avea să cerceteze și să pună în exploatare 
tot felul de isvdre pentru săvârșirea cât 
mai curend și mai ieftin a clădirei școlare. 
Astfel: să inițieze colecte în bani dela bi
serici, dela comune și dela particulari; să 
îndemne pe Românii din Brașov și din îm
prejurime se dăruescă diferite materiale, 
ca: var, cărămidă, lemnărie ș. a.; să stă- 
ruescă pe lângă omenii din oraș și dela 
sate să facă clăcl cu carăle și cu manile; 

— eră la cas când aceste ajutore nu ar fi 
de ajuns, să facă și vre-un împrumut în 
condițiunl cât s’ar pută mai favorabile; 
în fine împreună cu architectul Emilian 
să esamineze planul edificiului și terenul 
de clădire, și tot-odată să-și dea părerea, 
dâcă într’o parte a spațiosului loc procu
rat pentru școle nu s’ar pute construi nisce 
clădiri, care ar aduce venite sigure școlei, 
ca d. es. prăvălii, odăi de închiriat, băi etc.

Membrii Eforiei școlare și ai comisiu- 
nei pentru clădire nu lăsară necercat nici 
unul din mijlocele arătate: cercetară, de 
unde s’ar pută procura materialele de clă
dit într’un mod mai avantagios; se adre
sară la fruntașii diferitelor comune din îm- 
grejurimea Brașovului, ca să dea mână de 
ajutor la căratul materialului; deschiseră 
liste de contribuire pe sema edificiului plă
nuit; se puseră în înțelegere cu măieștrii 
cei mai de frunte din Brașov pentru a se 
convinge mai de aprope despre spesele ce 
vor fi de întimpinat și despre modalitățile 
cele mai practice de clădire etc. Totodată 
Eforia și comisiunea invitară pe comercian
tul Bucur Popp să transpună locul, pe 
care avea să se ridice clădirea, pe numele 

| bisericilor comproprietare. Acesta se făcu, 
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mijlocul lui August, 6r și pănă 
atunci garnishnele rusescl resfirate 
prin Siberia ostică, vor pute trage 
singure degetul cu Chinesii. Un că
lător engles, care a sosit de curend 
din Coreea la Londra spune, că ar
mata rusescă complet mobilisată pen
tru răsboiul cu China, se va urca 
la considerabila cifră de 250,000 
omeni în Mandsuria.

*
Pregătirile mari ale Rusiei au 

produs pretutindeni îngrijiri seriose. 
In Londra a pășit în formă positivă 
scirea, că Rusia vră se începă res- 
boiul oficial cu China în paguba in
tereselor celorlalte puteri. Lucrul a 
înspăimântat nespus de tare cercu
rile politice englese, cari se tem, că 
în urma atitudinei dușmănose a Chi
nei, Rusia a aflat acum pretextul 
de a întră în Peking.

Nu mai puțin sunt îngrijate cer
curile conducetore din capitala Ger
maniei, cari — dice o telegramă din 
Berlin — recunosc pe deplin, că 
situația a devenit mult mai seriosă 
prin aceea, că China a luat ofensiva 
contra Rusiei.

Firesce, diplomația rusbscăcaută 
se acopere și se desmintă totul di" 
cend, că Rusia oficială nu găsesce 
nici acum, că s'ar afla în stare de 
resboiu cu China, de6re-ce nu se 
scie cine guverneză adi în Peking.

*
Așa stau lucrurile — și reu stau. 

Marea întrebare a cțilei este acum: 
ce va face Rusia, când interesele ei 
sunt serios amenințate din partea 
Chinei la granița de miadă nbpte? 
Temerea generală este, că îndată-ce 
Rusia îșl va fi sfîrșit mobilisările, 
din revoluția chinesă Țarul va face 
un cumplit resboiu.

George Vernescu.
La 3 Iulie st. v. a încetat din viață, 

în BucurescI George D. Vernescu, cel din 
urmă, din veohia pleiadă a bărbaților de 
stat și valoros luptător din epoca de re- 
nascere a României.

Născut la 29 Iulie 1829, Vernescu șl-a 
făcut studiile la colegiul Sf. Sava și la uni
versitatea dela Paris. Reîntors în țeră a 
devenit un distins advocat și orator. Sub 
principele Ouza a fost numit membru în 
consiliul de stat, el a conluorat la crearea 
codului civil; în 1865 a devenit ministru 
al justiției în cabinetul Manolache C. Epu- 
reanu, la 1876 a fost ministru de esterne ; 
în 1877 în cabinetul Brătianu a avut por
tofoliul lucrărilor publice unit ou al agri- 
culturei și comerciului, âr la 1878 a fost 
ales președinte al Camerei.

Curend însă, după aoâsta, a renunțat 
la acest post și a format o nouă grupare 
liberală, luptând în cestiunea retrocedării 
Basarabiei și a tratatului dela Berlin mai 
ales pentru resolvirea oestiunei izraelite în 
sensul curentului naționalist. Lui cu deo
sebire i-se datoresoe principiul naturalisării 
individuale prin lege și a caracterului de 
drept național imprimat proprietății rurale, 
așa cum s’a introdus în artio. 7 din con
stituția revisuit.

La 1885 s’a făcut fusiunea liberal- 
conservatore, care sub oonducerea lui Ver
nescu și Catargiu ajunse la guvern la 
1891. Vernescu deveni ministru de finance. 
Același portofoliu l’a avut apoi în oabi- 
netul Florescu pănă în Noemvre 1891, când 
a ajuns la putere cabinetul Catargiu-Carp, 
Vernescu a trecut în oposițiă.

In cursul unei discusiunl în Senat 
Vernescu fu atins de un atac de apoplexiă 
și de-atuncl s’a retras din arena politică, 
petrecând la moșiile sale. Era unul din cei 
mai mari proprietari în România.

Joi după amecjl s’a făcut înmormântarea 
regretatului bărbat de stat cu mare pompă. 
Serviciul religios l’a ofioiat archiereul Nifon 
Ploeșteanul, vicarul metropoliei, asistat de 
6 preoți. Au ținut discursuri d-1 C. Disesou, 
ministru de justițiă, vorbind în numele gu
vernului și d-1 Mihail Antonescu în numele 
baroului advocaților din BucurescI. Ono
rurile militare au fost date de un batalion 
de infanteriă. înaintea dricului mergea ca
rul cu mulțime de cununi, apoi erau pur
tate pe trei perne decorațiunile răposatului, 
trăsura regală și preoțimea. După carul 
mortuar urmau membrii familiei, armata și 
trăsurile. La cimiterul Bellu a mai ținut 
în amintirea lui Vernescu un discurs avân
tat d-1 G. Dem. Teodorescu.

*
Maj. Sa Regele a trimis văduvei o 

telegramă de condolență, în care elice, că 
„va păstra pururea o amintire recunoscă- 
tore acestui bărbat distins, care a fost un 
bun sfetnic al cor6nei“.

Merge-va împăratul Wilhelm la 
esposiția din Paris?

De acâstă întrebare se ooupă „Le 
Journal*  din Paris.

*) In a. 1825 se ridicase pe Tocile din 
lecte dela diferiți particulari brașoveni o nouă, 
serică de zid, în locul celei de lemn din 1813.

„Oficial, (fi0©, împăratul Germaniei, 
Wilhelm II, nu va veni la Paris, despre 
aoesta nu pote fi îndoială; dâr oficios se 
pote, că va veni, fiind-că nimeni nu cu- 
nosce gândul, cugetările ascunse și intime 
ale Suveranului german. Nu s’a afirmat bre, 
oă la ultima esposițiă Wilhelm II a fost 
la Paris, fără ca despre acesta să soie ni
meni, cel puțin din publicul frances?*

Numita fdiă parisiană cjioe, că a pri
mit dela o persână bine informată urmă- 
târele date despre acâsta visită a împăra
tului german :

„Cu tot resentimentul Franoiei, după 

discursul dela Frankfurt, împăratul Wilhelm 
oăpătâ de-odată secreta dorință de a vedâ 
Exposiția universala dela Paris din 1889. 
El confiâ aoâsta ambasadorului nostru (tran
ces) din Berlin, oare fiind sigur fârte pe
nibil atins, sfătui să fiă acâsta călătoria 
ținută în cel mai strict incognito.

Puținele persons, în Francia, cari au 
avut atuuol ounoscință de acâsta călătoria, 
au fost prezidentul Carnot, ministrul afa
cerilor străine și oel de răsboiîi, și în fine 
directorul general de siguranță, D-1 Ga
zelles, a<jl consilier de stat. Acest înalt 
funcționar designa în grabă două-cjecl de 
agențl speciali, destinați de a îngriji de 
înaltul călător în timpul petrecerei sale în 
Paris și, detail particular, niol unul din 
acești din urmă nu cunoseea personalitatea 
aceluia, pe care-1 însoțeau pretutindeni.

In Germania, împăratul confiâ hotă- 
rîrea sa căpitanului dela „Hohenzollern*  
și marelui cancelar al împărăției, și plecă 
cu doi servitori. Pănă ce ambasadorul 
nostru veni în cea mai mare grabă la 
Paris pentru a lua măsurile de lipsă, Wil
helm II să îmbarcă la Kiel, (jicând ou voce 
tare celor din jurul său, că el va pleca la 
Cap Nord. Împăratul zăbovi puțin în Aren
dai, în Norvegia, pentru a străbate apoi 
marea de Nord, ajunse în Olanda, în Bel
gia și în fine în Paris. Dela Bruxella în
colo să făou călătoria între două comparti
mente gole și reservate, care la frontieră 
fură ocupate de servioiul de protecțiune al 
guvernului Republicei.

Iu decursul petreoerei sale între zi
durile nâstre, împăratul Germaniei fu con
dus de mai multe ori, în birjele nâstre de 
rând, și în hotel avu o singură odaiă re
lativ modestă.

A doua cji, după sosirea sa, fiind pe 
Place de la Concorde, uitând de personali
tatea și de împrejurimea sa, nu putu îm
păratul să resists dorinței de a opri trăsura 
la piciorul Statuei de Strassburg, care era 
încărcată ou oununl și cu stâgurl îmbrăcate 
în doliu.

El se plâcă afară pe portieră (ferâstra 
dela trăsură). Dâr în acel moment, un ne
cunoscut, îl ochesce tare și pare a-1 re- 
ounâsce, trăsura care conduoea pe Wilhelm 
II dispăru în Avenue de Champs JElysăes 
pănă ce trecătorul, autor involuntar al 
acestui incident, se arestâză și se conduoe 
la un oomisariat, unde e deținut vre-o 
câte-va cj’le. Mai târdiu se afla, că acesta 
fu ohoer în armata prusiană. Intervențiunea 
lui, deși mută, avu efectul, oă călătoria îm
păratului se reduse din <jece la patru dile. 
oeea ce împedeoâ pe Wilhelm II de a se 
preumbla pe jos în Paris, oeea oe e visul 
său, precum se afirmă.

Reîntors în statul său, prin Londra, 
Huli și Norvegia, depărtarea ea fu o ade
vărată ușurare pentru aceia, cari aveau să 
îngrijâsoă de el.

Wilhelm II veni-va âre în anul acesta 

se vadă pouui "Alexandru III și să ta< 
promenada sa pedestră, la care trebui 
renunțe aoum 460e ani.

Cine scie?u

SOIRILE Dl LEI.
I

— 8 (21) Iulie.

Din Hunedora se sorie „Bunul 
Eoonom*,  că pe 17 Iulie d. au fost cite 
la căpitănia orașului toți câți au petrec 
în 17 Iunie în societatea tinerilor unive 
sitari Sourtu, Steer și Novacoviol mer 
aoolo după pertractarea dela Deva în s 
cietatea mai multor domni și dame de 
Deva, — și au fost luațl la întrebări pe: 
tru-că prin primirea, ce au făout tinerii 
numiți, ar fi făcut demonstrații național 
Cei citați din Hunedora sunt domnii: Nic 
Iau Maorea, Constantin Dima, Albert Șu 
ter, Simeon Oisteian, George Pop și Nic 
lae Popescu.

Pentru alegătorii de deputațl, ca 
au făout proteste în contra listei lor electora 
întocmite pe an. 1901, se aduce la ouno 
cință, că hotărîrile în causa acâsta s’f 
adus și se pot vedâ, din partea ori și ci 
la primăria din loc pănă la 30 Iulie n.

Jocurile și poesiile românesc! lăi 
date de streinii nepărtinitori. „Reioh 
wehr“ a publicat de curend o dare de sân 
despre frumosele serbări, pe carl regime 
tul de infanteriă Nr. 43 le-a sărbat la î 
Iunie întru pomenirea bravurelor dela Cu 
tozza. Desoriind sărbarea și sohițând vo 
birile, ce s’au ținut, „Reichswehr*  închi 
cu ouvintele: „După amiatj! au urmat : 
fața unui număros public adunat, jocuri 
festive ale soldaților. Un deosebit interi 
deșteptară jocurile naționale românes 
„Călușerul*  și „Bătuta*  jucate de 16 sc 
dațl în costum național românesc, apoi r 
mai puțin frumâsele cântece poporale r 
mânesol, pline de adevărată poesie*.

Fabricarea nouălor bancnote a în 
intat, cum se anunță din Viena, așa de mu 
încât deja pe la mijlocul lui Septemvrie 
vor eda nouele note de câte 20 corone. N 
mai după ce vor fi înlocuite astfel note 
de oâte 10 fl. se va prooede la emisiunea n 
telor de câte 10 corâne.

Festivitățile dela Sanislău corni 
Sătmar, ce se vor arangia în 2 Aug. n. 
cu ocasiunea adunării despărțământului Să 
mar al Asociațiunei și a adunării generale 
reuniunei învățătorilor din Archi-Diac. Să 
măreau — se vor arangia în următoreao 
dine: 1) St. Liturghie la 7 dim. 2) Adun 
rea gen. a învățătorilor. 3) Adunarea de 
părțământului Asociațiunei. 4) Prând c< 
mun, de personă 2 cor. 50 b. (Cari voe: 
să participe la banchet sunt rugați, ca m 
car pănă la 25 Iul. se se anunțe la adre: 
maior-domolui I. în Sanislau.) Sera conce 
și apoi petrecere cu dans. Intrarea : de pe

pentru evitarea cheltuelilor și a dificultă
ților din partea autorităților comunale, ast
fel, că în 17/29 Iulie 1851 se făcu un schimb 
fictiv („schimb economicos1*,  cum se nu- 
mesce în actele de atunci) între grădina, 
ce ave să servescă ca loc de clădire, și în
tre casa de lângă mora din Prund (Nr. prot. 
702), unde fusese mai ’nainte școla biseri- 
cei Sf. Nicolae. Acâstă casă se intabula pe 
numele lui B. Popp și numai după mortea 
dânsului se întorse ârășl bisericei, nu fără 
ore-care greutăți din partea autorităților.

Măsurile acestea față cu școla de cu
rând deschisă, și în deosebi disposițiunile 
luate pentru ridicarea unui edificiu propriu 
al școlelor centrale, I. Popasu se grăbi a 
le aduce la cunoscința episcopului Android 
Șaguna; dâr mare fu mirarea și pote chiar 
și mâhnirea lui, când atât în scrisorea din 
12 Martie, datată din Viena, a marelui Ar- 
chiereu, cât și mai vârtos în ordinațiunea 
din Sibiiu din 17 Iulie, zelosul protopop 
observă ore-care reservă și chiar unele ne
dumeriri față de întreprinderea, la care se 
angajase cu atâta drag și la care îndem
nase într’un mod atât de călduros și pe 
concetățenii săi se ia parte...............

... Două preocupări avea marele An

dreii! față cu întreprinderea școlară, inițiată 
în Brașov: Mai întâii! voia, ca gimnasiul 
român din Brașov să corăspundă tuturor 
recerințelor legilor în vigore și să aibă ca
racter confesional, și al doilea, ca clădirea 
proiectată pentru gimnasiu nu cumva să 
sleiâscă tote puterile materiale ale celor 
două biserici, așa încât ele să nu mai fiă 
capabile a ajuta și alte întreprinderi de in
teres național-bisericesc și pote nici să nu 
fie în stare a termina lucrarea odată în
cepută.

Nedumeririle acestea ale marelui Ar- 
chiereu trebuiau delăturate, de-orece Ro
mânii brașoveni bine sciau, că fără puter
nicul lui sprijin întreprinderea lor cu greu 
va putâ ajunge la bun sfîrșit.

Popasu aduse, ce e drept, la cunos
cința celor două represensanțe bisericesc! 
scrisorile Episcopului și ceru împlinirea ce
lor cuprinse într’ânsele, de altă parte însă 
tot el le sfătui, ce răspuns să dea, ca să-i 
alunge bănuelile și să-i atragă bunăvoința 
față cu lucrarea inițiată.

De un deosebit interes este represen- 
tațiunea, ce au dat’o cele două corporațiunl 
bisericescl lui Popasu, ca să-i servescă ca 
substrat la răspunsul, ce ave să-l dea Epis

copului, și care deși scrisă de mâna lui 
Iosif Barac și provădută icl-colea cu ob
servări din condeiul lui Bariț, dovedesce 
în modul cel mai lămurit participarea iste
țului protopop la compunerea ei, puterea 
argumentațiunei lui și căldura în esprima- 
rea ideilor sale.

„IncunosciințațI despre strălucitele 
„merite, ce și-au câștigat înalt Prea Sfin
țitul domnul nostru Episcop Andreii! Șa- 
„guna “, — începe representațiunea din 
„14 August 1851, — „față de tronul îm
părătesc, biserica și națiunea nostră, și 
„pătrunși de înalta înțelepciune și rîvnă, 
„cu care Prea Luminat Măria Sa conduce 
„treburile bisericii și națiunei nostre, am 
„îmbrățișat cu cea mai mare bucuriă pă- 
„rintâsca milostivă ordinațiune ddto 17 Iu- 
„lie, Nr. 330 a. c. și nu o am putut privi 
„altfel, decât ca pe o purcedere a părin- 
„tescei Prea Sfinției Sale dragoste și în- 
„grijirl, ce are spre noi; de aceea venim 
„cu adâncă umilință a răspunde14.

După acâstă introducere, autorii re- 
presentațiunei reamintesc Episcopului pașii 
făcuțl la autoritățile politice pentru des
chiderea gimnasiului, arată lipsa cea mare 
de o clădire școlară, care cred, că va fi 

sprijinită din partea Românilor din Brași 
cu aceeași căldură, cu care au fost sprr 
nite și alte întreprinderi obștesc!, ca d. 
biserica de pe Tocile*)  și capela din c 
tate; arată, că rîvna pentru școlă a R 
mânilor din Brașov și împrejurime a ere 
cut „de minune*  după anii 1848/9, așa î 
cât numărul școlarilor este acuma între 
ca înainte de 1848, că organisarea școlel 
proiectate și în deosebi a gimnasiului 
va face după prescrierile ministeriale 
astfel cele două representanțe sunt de firn 
speranță, că aceste școle vor fi recuno 
cute de autoritățile statului.

„Noi credem tare“, se dice în repr 
sentațiune, „că înaltele Locuri ne vor îi 
„plini cererea nostră peste tot, cu atât m 
„vârtos, că noi suntem hotărîțl, că de a 
„căpăta de o sută de ori negativă, de o su 
„de ori să recurăm la dreptatea și mila pr 
„induratului nostru împărat, care au gara 
„tisat la tote națiunile, așa și la a nostr 
„libertatea de a se putâ cultiva; am hotăr 
„ca să nu ne lăsăm de acesta întreprindere, 
„am merge pe jos măcar pănă la înălțatul Tr 
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sonă 2 cor. în familiă 1 cor. 60 b. Supra- 
solviri se primesc cu mulțămită. Venitul e 
destinat în favorul amintitelor reuniuni și 
al scolei locale. Comitetul arangiator: G. 
Lazar de PurcărețI, president de onore; 
Lazar Iernea și George Murășian, presidențl 
Ioan S. Sălăgian, cassar; Dim. Chiș, con
trolor; Iosif Patachi maior-dom. Leontin 
Boros, maior-dom. II; George Pteanc, se
cretar. (In comitet 35 membri.)

Nenorocire. Din Comana inferioră' 
ni-se scrie, că în nbptea de 13 spre 14 
Iulie n. c. s’a surpat casa locuitorului de- 
acolo Niouliță lui Mihaiiî Tănase acoperin- 
du-i nevasta sub ruine. La strigătul soțului 
au alergat vecinii și au tăiat podinile piv
niței, scoțând pe nenorocita nevastă, care 
acum zace bolnavă, căclend o grindă pe 
spinarea ei.

In atențiunea candidatilor de no-j »

tari. Cei-ce voesc să îmbrățișeze cariera 
de notari comunali seu cercuall, să ție semă, 
că după nona lege, care va întră în vigore 
la 1 Septemvrie a. c., se pretinde dela fie-care 
aspirant de notar să aibă 8 clase gimna- 
siale, pentru a pută fi primit la cursul ad
ministrativ de un an. Legea acbrdă însă 
și absolvenților ou 6 clase gimnasiale, pe 
oarl îi află pănă la 1 Septemvrie în praxă 
notarială, dreptul de a se pută înscrie la 
cursul de învățământ administrativ.

Musica de pe alea de jos și de 
SUS. Comitetul pentru circulația străinilor 
ne face ounoscut, că în decursul săotămânei 
vitore mușina orășenăscă din loc va cânta 
pe aleele (promenadele) de jos și de sus 
în ordinea următore: Luni în 23 Iulie la 
6 ore săra (alea de jos); Marți 24 Iulie la 
6 ore săra (alea de jos); 2)'Zera<H 25 Iulie 
la 6 ore sera (alea de jos); Joi 26 Iulie 
la 6 ore sera (alea de jos); Vineri 27 Iulie 
la 5 ore d. a. (alea de sus); Sâmbătă 28 
Iulie la 7 bre diminbța (pe alea de jos) și 
Duminecă 29 Iulie la 11’/2 bre a. m. (alea 
de jos).

Cununii și logodnă. D-nul Nicolae 
Lalea, zelosul nostru meseriaș din loc, se 
va cununa mâne, Duminecă, în 9 (22) Iulie 
c. cu d-șora Paraschiva Moldovan. Cununia 
se va săvârși în biserica S-tei Adormiri din 
Brașovul-vechifi.

— D-l Nicolau Popa teolog, din co
mitatul Hunedorei, se va cununa în 9 (22)- 
1. c. cu d-șora Emilia Berariu în biserica 
din Bej an.

— D-l Demetriu D. Mareea învățător 
în loc s’a logodit cu d-șora Elena V. Baboie.

— Dorim fericire tinerelor părechî!

Un învățăcel ou trei pănă ’n patru 
clase dela o școlă medie, se primesce în ti
pografia A. Mureșianu.

La restaurantul „Pomul verde“ 
va cânta mâne, Duminecă, musica orășe- 
nbscă. începutul la 8 bre. Intrarea 30 bani. 

La același restaurant va cânta în săptă
mâna viitbre o oapelă de dame în fiă-oare sără. 
Cu acbstă ocasiune se atrage atențiunea pu
blicului și asupra amănuntelor publioate 
în partea anunțurilor cu privire la acest 
restaurant.

Căldurile în Paris. Stradele din Pa
ris de tot albe de sdrele, care pătrunde 
peste tot cu racjele sale ar4ătbre, presentă 
de vre-o câteva c|de o privelisce forte cu- 
riosă.

De fapt întâlnesc! la fie-care pas, des 
de diminăță, grasele bucătărese, care merg 
la piața vecină, d’abia îmbrăcate în cami- 
sone albe, piept.enate în grabă, îucălțate 
cu pantofi comocjl de casă, der în mâni au 
tote, sâu aprope tote, pe lângă sacul de 
provisiunl, câte un eventail (ventrar), care 
nu vine nici din China, nici din Japonia, 
cari însă se vând cu ghiotura de nisee copii 
întreprincjătorl pe bulevardele mari.

înainte cu câte-va d'I0 la amiacjl îi 
trecu cuiva prin minte să așecje un termo
metru pe pavagiu (pardosblă) și puține mi
nute după aceea se urcă argintul viu pănă 
la 47 grade! Pe când bărbații îșl lăpădau 
succesiv îmbrăoămintele lor de postav, pen
tru a adopta pânza cea deschisă, femeile 
care din decență nu se puteau îmbrăca 
altfel, continuau a-șl face vâDt cu eventai- 
lele, ca în Sevilla său în Granada, și re
clamau aer!

Ah! negustorii de înghețate și cei 
de licoururl nu trebue să se plângă acum 
de temperatura acbsta, qu'isi senegaliană, 
care a cerut deja multe viotime. Cașurile 
de insolațiune (arsură de sore) și „lovitu
rile de căldură44, — cari nu trebue con
fundate cu precedențele, fiind-că unele se 
produo în sore și sitele tot așa de bine în 
umbră — au fost forte numărose într’o sin
gură (!>•

In piața Sf. Augustin un moșneag de 
81 ani a căcjut jos, fiind jertfa unui atac 
de apoplexiă provocat prin căldură. Un tî- 
năr de 18 ani, care luora pe coperișele 
unui magazin, a fost lovit de insolațiune 
și a cădut dintr’o înălțime de 12 metri.

Pe o liniă de tramv^y, era să se pro
ducă o catastrofă. Unul dintre conductori, 
lovit de insolațiune, părăsi cârma mașinei, 
care porni cu totă iuțbla spre marea spaimă 
a voiagiorilor. Din norocire se afla între 
aoeștia un medic, care vindecă pe bolnav 
și accidentul de care se temeau fu ast-fel 
evitat.

Mai amintim, oă s’au aprinsnumărose 
livecjl cu brbă prin apropierea liniilor 
ferate, fiind erba uscată prin seceta cea 
mare.

Astronomul Jaubert a constatat, în 
decurs de 5 dile, o rapidă urcare a tempe- 
raturei. Inoepend dela 31°2, s’a urcat la 
36°6. Acbsta e temperatura aerului, care-1 
respiră Parisienii. O astfel de căldură, ți
nând cont de observațiunile făcute dela 
1873 pănă la 1898, ne-a tormentat în fiă- 
care an vre-o câte-va cjile de-arendul.

In genere maximum anual al căldu- 
rei se presintă spre 18 Iulie, deși în 1841, 
cjiua cea mai oaldă a anului, a fost în 28 
Maiu, și în 1700, în 10 Septemvrie. Cea 
mai caldă di, cunoscută în Francia, este 
cea de 24 Iulie 1870, atunol a arătat ter
mometru în umbră 41 °2.

Temperatura în Paris e mult mai 
înaltă, decât în împrejurime, din causa aglo

merației se oonstată sbra la 9 bre, — mo
mentul în care observațiunile termometrice 
i-au sfîrșit, —- diferințede9 -10° între cele 
două centre.

Ca consecuență a temperaturei ac
tuale bolele intestinale sunt mult mai frec- 
cuente în urma aburului de beuturl reci. 
Căldura e deprimătore, forțele se micșoreză, 
te simți abătut, mișcările sunt trândave, în 
fine facultățile morale înoă resimt acbsta, 
laptele devine un strat favorabil pentru 
culturile microbilor, și nu ești în stare 
să te absții destul de a mânca fruct,e în 
cuantitate prea mare.

Sera unei astfel de dile parisiene nu e 
mai puțin originală, decât diminbța. In par
curi, în strade, sub porțile caselor, locui
torii, îmbrăcațl pe jumătate numai, respiră 
aerul înfierbântat, așteptând o pldiă binefăeă- 
tore. Ore când va veni?

Corespondența „Gaz. Transilvaniei“•
Sasca-montană, 3 Iulie v. 1900.

„Ruga*.  In 29 Iunie v. 1900, în diua 
S-lor Apostoli Petru și Pavel, e hramul 
s-tei biserici a nostre, dbr fiind acea cji 
de Joi, în mijlocul săptămânei, comitetul 
parochial a hotărît, ca petrecerea obicinuită 
la rugă să se țină Duminecă în 2 Iulie v. 
1900, deorece majoritatea dintre locuitorii 
din comună sunt ocnarl, ei lucreză la băile 
de cărbuni de pbtră din Anina și nu pot 
veni acasă îu mijlocul săptămânei.

Petrecerea în anul acesta s’a ținut în 
ordinea cea mai bună, toți parochienii au 
alergat în număr forte mare, ba încă și 
străinii, la jocul nostru românesc ; îmi rîdea 
inima de bucuriă vădend înșirați în drăgă
lașa horă inteligență, meseriași și ocnarl, 
ca fii adevărațl ai aceleași biserici și ml 
cugetam : dea Dumnezeu, ca acbstă dragoste 
să țină și în viitor, ca să nu lucrăm înza- 
dar în viia Domnului.

Datina la Doi este, că la Nedee se 
alege un naș, anul acesta s’a ales Știm, 
d n Dr. Iuliu Tămășel, advocat în loc. D-sa 
a dăruit pe sema bisericei 200 cor. pentru 
cari vin și pe aobstă oale a-i mulțumi în 
numele comitetului parochial dorindu-i, ca 
să-i dărubscă bunul Dumne4eu vibță înde
lungată și ferioită,

Multe speranțe avem și în viitor dela 
d-l Dr. Tămășel pentru națiune și biserică. 
D-sa se și buoură de totă încrederea popo
rului, dovadă e fapta, că d-sa e și ales 
membru în tote comitetele și în tbte locu
rile de încredere și onbre, precum membru 
în comitetul parochial și în cel protopres- 
biteral, deputat sinodal și congresual etc.

Cu ocasiunea hramului biserica a oâș- 
tigat 426 corone, anume: dela nașul bise
ricei 200 cor., întrare la petreoere 166 cor. 
o fundațiune a ndstră oonănbscă 60 cor. 
Spesele, să fiă ohiar 100 cor., am câștigat 
totuși 300 oor.

Nu pot să nu spun și aceea, că în 
forte bună chibsuială stăm a4l cu venitele 
bisericei nostre, mai ales de când avem în 

frunte ca președinte al comitetului paro
chial pe zelosul și harnicul d-n Iustin Ohi- 
rilă, prin a căruia chivernisire naintăm pe 
di ce merge.

Alexandru Băiaș, 
notarul comitetului parochial.

Ghhnbav, 22 Iunie 1900.
Știm. D-le Redactor ! Duminecă în 18 

Iunie v. 1900 s’a săvârșit în comuna Ghim- 
bav actul alegerei de paroch la biserica 
română gr. or. din loc. Actul alegerei a 
fost condus în lipsa Rvds. D-n Protopop 
tractual, de Rvds. D-n Iuliu Dan protopop 
al Făgărașului ca comisar esmis din partea 
Prea Ven. Gonsistor Archidiecesan, care 
deschidend sinodul prin o vorbire forte 
acomodată, a pus la inima alegătorilor, 
actul cel de mare însemnătate, ce au să-l 
săvârșbscă, și a condus cu mult tact și 
consciențiositate actul alegerei.

Candidați la acbstă parochiă au fost 
trei clerici absolvenți și anume d-nii: Iosif 
Comanescu, Terentie Popoviciu din Ghim- 
bav, precum și George Hamsea din Toha- 
nul nou. Insă d-nii Terinte Popoviciu și 
George Hamsea și-au retras concursul și 
astfel a rămas candidat singur d-l Iosif 
Comanescu, pe care l’au primit alegătorii 
cu puternice strigăte de „să trăescă44 și 
care a și fost ales cu unanimitate de întreg 
sinodul.

După săvârșirea actului alegerei, P. O. 
D-n comisar a mulțumit alegătorilor pen
tru ordinea cea bună, în care a decurs 
alegerea; după aceea luă cuvântul părin
tele administrator Iosif Comanescu, paroch 
în Codlea, ca tată al alesului, și prin cu
vinte alese mulțumi D-lui comisar pentru 
înțelepta conducere, și alegătorilor în nu
mele fiiului, său pentru-că și-au pus încre
derea într’ensul alegându-1 de paroch, la 
cari cuvinte sinodul a răspuns cu puternice 
strigăte de „să trăescă44.

Noi, alegătorii, dorim din inimă nou 
alesului nostru, ca „Dumnedeu să-l întă- 
rescă cu darul său, că așa să lumineze lu
mina lui înaintea omenilor, încât vădând 
faptele lui cele bune să preamărbscă pe 
tatăl nostru cel din ceriurl44.

Să trăbscă nou alesul nostru preot!

Un alegetor.

Convocare.
Membrii despărțământului „Bocșa44 

al „Asociaținnei pentru literatura română 
și cultura poporului român44, și toți bine
voitorii culturei poporului român sunt in
vitați la adunarea cercuală, ce se va ținb 
Joi în 2 August st. n. (Sf. Ilie) la 10 ore 
a. m. în Valeapai, eu următorea

Programă: 1) Deschiderea adunării 
prin directorul despărțământului. 2) Rapor
tul comitetului cercual. 3) Raportul cassa- 
rului. 4) Stabilirea bugetului pe a. 1901.

„împărătesc în Viena, ca să cădem acolo în 
„genunchi și să ne rugăm44.

In ceea ce privesce observarea din or- 
dinațiunea din 17 Iulie a Episcopului, ca 
școla să aibă caracter confesional, repre- 
sentațiunea glăsuesce astfel:

„Aducerea aminte, ca școlele nostre 
„să fie confesionale, adecă numite naționale 
„pravoslavnice, ne veni cu atât mai neaș
teptată, cu cât tăria în credința religibsă 
„strămoșescă a Brașovenilor este cunoscută 
„și vestită din vecurl, pe care nici cele 
„mai înfricoșate ispite nu au putut’o clăti; 
„afară de acbsta, cea mai învederată pildă 
,au dat’o Brașovenii în vremea dela 1838 
,pănă la 1843, în care ani o comisiune 
.gubernială lucrase neîncetat, ca să se în
temeieze la Brașov un gimnasiu din pun
gile Românilor, însă sub cea mai nemijlo
cită înrîurință a altei confesiuni, și decă 
acel gimnasiu nu s’a înființat, pricina fu, 
că Românii nu s’au abătut dela drepta lor 
pretensiune de a se numi acel gimnasiu: 
național românesc pravoslavnic11.

Mai departe se spune în hârtia celor 
ouă representanțe, că conspectul despre 
zerea bisericilor, cerut în ordinațiunea 
nscopescă, se trimite spre orientarea Ar- 

chiereului și tot-odată se face observarea, 
că cele două obști bisericescl, „pe lângă 
ce portă o socotelă regulată a veniturilor 
sale depuse la biserică, apoi nici cheltuesc 
dintr’ânsele pentru scopul școlastic, decât 
numai prisosuri14. Și chiar de ar fi silite să 
întrebuințeze pentru școle o parte din ca
pitalele bisericelor, se simt îndreptățite a 
o face acbsta pe basa întocmirilor biseri
cesc!, aprobate de guvernul țării, cum și 
în considerarea intențiunilor diferiților tes
tatori. Că de multe-orl averile ținute în 
bani gata sunt espuse a fi perdute, după- 
cum s’a dovedit și în turburările anilor 
1848/9; „pentru aceea14, die representanții 
bisericilor din Brașov, „prin întreprinderea 
uostră pe de o parte voim să ne asigurăm 
averile nostre comunale, depuse la biserici, 
pe de altă parte vrem să ne asemănăm 
omului din Sf. Evengeliă, care și-au vân
dut tot și s’a dus, de a cumpărat moșie 
cu comoră44.

Cu privire la întocmirea Eforiei șco
lare representațiunea arată, că acestă Eforie 
s’a ales în totă regula din partea celor două 
representanțe bisericescl, că doi său trei 
inspectori cu greu ar fi putut îngriji de 
afacerile școlare, complicate prin întrunirea 

celor două școle și prin deschiderea gim- 
nasiului, că în cele din urmă chiai’ și refe- 
renții școlari ai guvernului provincial au 
încuviințat constituirea acestei Eforii și au 
făcut’o cunoscută Mipisteriului și guvernu
lui tării.

...Representațiunea termină cu spe
ranța, că deslușirile date vor contribui la 
liniștirea archiereului și la păstrarea armo
niei între capul bisericii și între fiii săi du- 
hovnicescl, și cu rugarea, ca Episcopul să 
binevoescă a veni la Brașov cu ocasiunea 
punerei pietrii fundamentale a proiectatu
lui edificiu gimnasial, „și a pune cu înse-șl 
sfintele sale mâni petra unghiului, ca așa 
încă-odată dela început să putem fi mân- 
găiațl cu nădejdea, că acbstă a nostră în
treprindere va fi binecuvântată cu cele mai 
spornice resultate, eră inimile creștinilor 
noștri, ba chiar și a tuturor pravoslavnici
lor, să se umple de cea mai vie bucuriă44.

Și ca se dovedescă și în faptă inte
resul pentru școle, arătat în cuvinte așa 
de căldurose în hârtia cătră episcopul, Efo
ria și comisiunea pentru clădire se puseră 
pe lucru cu cel mai mare zel, conchemară 
dese întruniri ale celor două representanțe 
bisericescl și îndemnară pe fruntașii ro

mâni din Brașov, să facă subscripțiunl pe 
sbma edificiului proiectat. Silințele lor nu 
rămaseră zadarnice. încă în întrunirea din 
6/18 August 1851 se subscriseră, afară de 
cele 6000 fl. asigurate din partea bisericei 
Sf. Nicolae, 5300 fl.; în 11/23 August 4270 
florini, așa încât acuma era la disposițiune 
pe sema clădirei suma de 15,570 fl. m. c. 
Mulțl dintre subscriitorl, și anume dintre 
aceia, cari subscriseseră sumele cele mai 
mari, erau tot-odată subscrișl și în lista de 
cotisațiunl regulate pe timp de 4ece ani 
pentru susținerea gimnasiului, așa încât 
jertfele aduse de dânșii erau în adevăr forte 
mari. Pe lângă contribuirile în bani însă 
se făcură și multe contribuirl în diferite 
materiale. Așa d. es. zelosul membru al 
comisiunei Nicolae Măciucă a dăruit 58 
mii cărănmll și făgădui, că va mai dărui 
încă 40—50 mii. Românii din ȚînțarI dă- 
ruesc 50 stejari și promit, că vor ajuta la 
căratul materialului; de asemenea făgă- 
duesc, că vor ajuta la căratul cărămidilor 
obștile românesc! din comunele Sân-Petru, 
Herman și Preșmer. Tot în timpul acesta 
văduva Elena Nicolae Prișcu, în înțelegere 
cu ginerele seu Dumitru OțoțoiO, dăruesce 
pe sema școlelor celor nouă muntele Radu-
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5) Esmiterea unei comisiunl de 3 pentru 
achirarea de membri și înoassarea taxelor.
6) Alegerea unei comisiunl de 3 membri 
pentru esaminarea raportelor de sub 2 și 3.
7) Raportul comisiunii de sub 6. 8) Rapor
tul comisiunii de sub 5. 9) Predarea de 
disertațiunl, cart s’au insinuat cu 3 <jil0 
mai ’nainte la presidiu. 10) Designarea a 2 
indivicjl pentru a lua parte la adunarea ge
nerală, a „Asooiațiunii44. 11) Alegerea comi- 
siunei autentioătore. 12) închiderea adunării

Bocșa-germană, 16 Iulie 1900.
Pentru comitetul cercual:

loan Budințian, Petru Ieremia,
directorul despărț. secretarul despărț.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Iulie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
9

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 24 corâne; pe șăse luni 12 corone; 
pe trei luni 6 corone; pe o lună 2 
corone.

Pentru România si străinătate.
3

pe un an 40 franci, pe șăse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonamente numai la nnmerul poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 4 corone; pe șâse luni2 cor6ne.

Pentru România: pe un an 8 
•franci, pe șăse luni 4 franci.

Abonarea se pdte face mai ușor 
prin mandate postate.

A dministrațiunea.

Dare de semă și rmilțămită publică..
Cu ocasiunea petreoerei aranjate de 

.„Inteligența română din Teiuș și jur44 în 
15 Iulie st. n. au incurs suprasolvirl dela 
următorii P. T. Domni.:

Szâsz J. protopretore 5 corone, Stef. 
Brătoiu proprietar, Juliu Kauffmann. Leo
pold Fried câte 3 corâne1, Dr. Ioan Rațiti 
profesor, Salamon D., Salamon Ș., Salamon 
H. proprietari, Krengel S. notar, Inczeffy 
A. farmacist câte 2 corâne; Gr. Serbu preot, 
Iacob Lucaoiu proprietar, Ignat Borza ho
telier, Candin Suciți teol. abs., Nic. Crișan 
notar, Iacob Truța notar, Vaier Dăian no
tar, I. Patachi preot, Nagy Lajos piimar, 
G. Voina notar, Klein M., G. Pop preot, 
V. Cidra învăț., Iacob Muntean morar, Alex. 
Patachi învăț.. Fried. David, Amos Frâncu

preot, Gavr. Rațiti proprietar câte 1 cor.; 
Ios. Mărian învăț. 60 bant] Irimie Iliescu 
preot, Demetriu Ban învăț, câte 40 bani; 
Aug. Marou teol. abs., Em. Comănescu în
vățător câte 20 bani.

Suma intratelor a fost 233 corâne 80 
bani, din cart subtrăgându-se spesele de 95 
corone 49 bani, rămâne un venit curat de 
138 corâne 31 bani.

Primăscă P. T. Domni și pe calea 
acâsta mulțămitele nbstre cele mai ferbinți.

Teiuș, la 18 Iulie 1900.
Pentru comitetul aranjator :

Iacob Lucaciu, Gavrilă Rațiu, 
controlor. cassar.

In legătură cu „Predicele pentru Du
mineci și Sărbători44, de Dr. Em. Elefterenos 
a apărut de același autor și partea a doua: 
„Predici ocasionale și funebrale* , care 
se eștinde pe 220 pag. și conține 11 pre
dici pentru cununii, alte 13 predici pentru 
diferite ocasiuni (la sânțirea de biserici, la 
instalări de parochl și protopopi, la pre
sentarea pentru prima-oră a preotului îna
intea credincioșilor; discurs la terminarea 
anului scolastic etc.) Predici pentru înmor
mântări (la bărbați și femei de diferite 
etăți și condițiunl). Costă un esemplar 3 
cor. 50 bani, trimis franco și se pote procura 
dela Tipografia „A. Mureșianu44 din Brașov.

*) Bucată

Literatură.
In editura librăriei H. Zeidner din 

Brașov a apărut „Carte de cântece pen
tru tinerimea școlară de ambe sexele 
și de tote gradele14, adunate și arangiate 
de loan Bariu. Opul e provăcjut de-o inte
resantă prefață în care se arată modul cum 
este a se trata cântul în șcblă. Deși noua 
carte e numai de vre-o 180 de pagine, ea 
însă conține vre-o două sute de poesii sorise, 
alese și culese din cele mai frumbse și potri
vite poesii, nu numai pentru școlari, ci pen
tru toți iubitorii de cetire. In text se află și 
mai multe ilustrațiunl și portrete; între 
acestea din urmă vedem și portretul ne
muritorului nostru poet Andreii! Mureșianu, 
al fericitului Alexandri etc. Un esemplar 
costă 25 cr. seu 50 bani. Atragem mai ales 
atențiunea d-lor învățători asupra acestei 
colecțiunl de poesii, de care se vor pută 
folosi forte bine mai ales la alegerea cân
tărilor și declamațiunilor de propus și de 
predat cu elevii.

*
O carte valordsă, scrisă de d-1 loan 

Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „ Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne14. Acesta carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Atra
gem asupra ei atențiunea tuturor Româ
nilor iubitori de carte; în ea cetitorul va 
găsi o comoră nespus de prețiosă de în
vățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu44, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

*
în editura „Tipografiei44, societate pe 

acții în Sibiiu, a apărut: „Carte pentru 
toțl“, întocmită după ideile lui Sam. Smiles, 
de Teodor V. Păcățian. Prețul 40 bani 
(plus 5 b. porto). E o cărticică cu povețe 
forte folositore despre muncă și sîrguință, 
obicinuința de a chivernisi; lipsa de îngri
jire; buna renduielă; regulele chiverniselei. 
Limbagiul e ușor și la înțelesul poporului.

*

Hamurile laterale ale economiei.
Precum rîurile, numai astfel pot 

deveni marî și puternice, decă se 
varsă în ele cât mai multe paraua, 
văi și rîulețe, întocmai așa se în
tâmplă și cu economiile, cari și aces
tea numai atunci pot deveni mari 
și avute, dâca se cultivă cât mai 
multe din ramurile laterale ale lor.

Decă ne uităm ac|i la cele mai 
multe economii, cultivate de plugari 
de ai noștri, nici-decum nu le vom 
pute asemăna cu rîurile cele mari, 
ci mai mult cu nisce părăuțe, din 
cari curend secă apa, cu deosebire 
pe timpul căldurilor și al secetelor 
mari.

Ca se nu mergem mai departe, 
ne vom opri de astă-dată numai la 
cele două ramuri principale ale eco
nomiei, și anume: economia câmpu
lui și crescerea vitelor. Cei mai mulți 
din economii noștri cresc mai numai 
câte-o rassă (soiu), cel mult câte 
două rasse de vite. Tot așa fac și cu 
economia câmpului: semănă mai nu
mai tot grâu și cucuruz.

Urmarea acestei economii uni
laterale este, că astfel de economi 
mai nicl-odată nu pot ajunge la o 
economiă mai mare de vite seu la 
un prisos mai mare de bucate, pen- 
tru-că produsul vitelor se vinde mai 
cu semă în stare crudă, vițelul de 
sub vacă, cum se cUce: bucatele
îndată, după-ce s’au adus din câmp, 
când nu au mai nici un preț de 
Domne-ajută. Nu așa s’ar întâmpla 
acesta, decă atât în economia vite
lor, cât și în a câmpului s’ar cresce 
mai multe rasse de vite, respective 
s’ar cultiva mai multe specii de 
bucate.

Sașii, de esemplu, țin și cresc 
în economia lor de vite aprope din 
iiă-care rassă mai multe seu mai pu
ține, după cum adecă e și starea 
lor materială: boi, vacî, cai, bivolițe, 
oi, porci ș. a., er produsul acestora 
nu-1 vend tot-dăuna în stare crudă, 
ci mai cu semă atunci, când a ajuns 
la prețul cuvenit.

Tot-așa fac și în economia câm
pului. Ei nu se restrîng numai la cul
tura grâului și a cucuruzului, ci pe 
lângă acestea două bucate de mare 
preț în economia casnică, mai cultivă 
și cantități mari de ovăs, care nu 
recefe atâta lucru ca cucuruzul și 
are mai același preț cu acesta, apoi 
orz de bere, orz de rând, mălaiu 
mărunt, trifoiu, luțernă, măzăriche 
ș. a. Dela plantele acestea din urmă 
de nutreț, ei s’au învățat a scote cu 
ajutorul unor auumite mașini încă 
și sămânța de lipsă, nu numai pen
tru economia lor propriă, ci chiar 
și de vân4are, pe care apoi o dau 
economilor mai simpli mai ca pi
perul de scump.

Prin cultura plantelor de nutreț, 
cum e trifoiul, luțerna, măzărichea 
ș. a. Sașii au ajuns, ca să-și potă 
îmbunătăți încât-va chiar și rassa 
vitelor lor, de-6rece astăcți este pe 
deplin constatat, că vitele ținute și 
nutrite cu astfel de nutrețuri cresc 
mai curând, se fac mai mari și ast
fel pot fi mai cu preț și la vene] are. 
Der nu numai în ce se ține de eco
nomia câmpului și a vitelor Sașii 
portă o economiă cât se pote de 
practică în cele mai multe locuri, ci 
și în ceea-ce se ține de celelalte ra
muri laterale ale economiei. Intre 
acestea se amintim de astă-dată nu
mai pomăritul, legumăritul și flo- 
răritul.

Cine a avut prilej de a visita 
cât de puțin satele săsesc! seu ora
șele lor, în cari ei îndatinâză a-șl 
desface produsele economice, s’a pu
tut convinge, ce pote face un eco
nom seu o economă harnică, de- 
dre-ce mai nu este c]i de târg, în 
care se nu mergă cu căruțele încăr
cate la orașe, der nu tot cu bucate, 
ci mai mult cu pdme, legume seu 
flori, seu cu sămânța acestora, pe 
cari de multe-ori fac tot atâtea, decă 
nu și mai multe parale, decât pen
tru câte-un car de bucate.

Când am adus esemplul acesta 
înainte, nu am avut intențiune nici
decum a detrage din meritul și hăr
nicia economilor și econdmelor nos
tre de prin comunele mai fruntașe 
și de prin apropierea orașelor, cari 
încă cultivă ramurile acelea econo
mice pe o scară pote tot așa de es- 
tinsă, ca și Sașii, din care causă 
aceștia se și tem în comunele mes
tecate de concurența Românilor, ci 
am voit mai mult să arăt acelei 
mulțimi de economi și econdme, cari 
stau încă tot în nepăsare, ce pdte 
face lumina și sciința, de care Sașii 
din vechime au avut mai multă parte 
ca ai noștri.

Blovelu său Prișcu de lângă Vama Șanțu
lui, care munte a ajuns definitiv în pro
prietatea școlei prin testamentul lui Dumi
tru Oțoțoiîi din 2/14 Iulie 1852, eră văduva 
Paraschiva Radu Borcan alias Butmăloiu 
■dăruesce o grădină frumosă, în valore de 
două mii de florini, situată „După iniștl44 
■sub N-rii prot. 1240—1242.

Era un adevărat entusiasm pentru școli 
între Românii din Brașov și împrejurime; 
cu toții, tineri și bătrâni, bogațl și săraci, 
erau gata să dea mână de ajutor, care 
cu ce putea, pentru ridicarea clădirei gim- 
nasiale. In astfel de împrejurări Popasu și 
soții lui din Eforie și din comisiune hotă- 
rîră a nu mai întârdia o singură clipită.

In 3 Sept. n. ei și încheiară contracte 
■cu măestrul zidar Ioseph Fisoler și cu lem
narul cetății Bartholomăus Kertsch, cu con- 
dițiune, ca dânșii să esecute clădirea în timp 
de doi ani după planul făcut de Șt. Emi- 
lian și sub conducerea acestuia, cu lucrul și 
omenii denșilor (afară de argațl), însă din 
■materialele date de comune, și tot-odată se 
ceru dela oficiul orășenesc concesiune pen
tru clădire, rugându-se representanțele bi- 
.-sericesci a se esmite din partea Magistra

tului o comisiune, care să determine linia 
de clădire.

In același timp cele două comune 
bisericesc! prin representanții lor încheiară 
între densele o nouă învoială, numită „Le
gământ11, prin care se obligară pentru tot- 
deuna a susțină în bună stare școlele cen
trale, pe sema cărora avea să se înalțe noul 
edificiu. Actul acesta subscris în 1 Sep
temvrie 1851, al cărui concept a fost lucrat 
de G. Bariț în înțelegere cu I. Popasu, 
este pactul fundamental, pe basa căruia 
s’au condus și se conduc școlele române 
din Brașov pănă în diua de astădl.

(Va urma.)

Dascălul Jonichie.
(Schiță din Basarabia.)

Pe timpul, când bunicului meu îi în
cepuse binișor să-i mijască mustața și în
cepuse de aici înainte densul și cu cbsa să 
tragă binișor, de nu-1 rămânea nici unul 
dintre flăcăoanii de sema lui, trăia, după 
cum mi-s’a povestit, pe moșia lui Grigorie 
Gostache Epureanul, în satul Măcreștii, din 
Basarabia, un dasoăl, oare în ale cărțoi de 

niol un dascăl nu era întreout, din câți se 
aflau pe atunci prin împrejur.

Pe acel dascăl lumea îl chema das
călul Jonichie.

Dascălul Joniohie carte scia, dâr în 
treburile munoei câmpului, în ale plugăriei, 
era un leneș de nu-i găsiai păreohe.

Intr’o cji mai mulți din MăcreștenI 
erau la boeresc la cosă, pe câmp, departe 
de tot de satul lor. Cu dânșii era și bu
nicul meu, oare pe atunci era flăcăon, cum 
spuseiti, și mai era și dasoălul Joniohie. 
Bunioul meu cu ceilalți săteni, cart nu se 
dădea înlături dela muncă, au luat o pos
tată*)  destul de msre s’o dobore împreună 
la pământ; âr dascălul Jonichie, oare îșl 
scia păcatul, că n’are s’o potă duoe cu 
toții la un loc, a luat și el, la o parte, o 
buoățioă de fânață pe sâma lui, s’o dea 
gata pănă săra. Pe când la ceilalți le our- 
gea sudbrea părae de pe frunte din pri
cina munoei și a arșiței celei mari a să- 
relui, dascălul trăgea și el ou cosa, dâr 
nici cât ar îmbuca un bou de două ori 
bine și numai ce-l vedeai la umbra pădu- 
oeilor și a pomișorilor de lemn cânesc, îm- 

planta codărisoea oosei lângă densul, mai 
punând de-asupra acesteia și a pomișorilor 
și zăbunul și traista să-i țină umbră bine, 
fără să i pese de tenul neoosit al boerului.

Cei mai glumeți din cosași, învârtind 
cosa voinicesce prin ârba, ce le treoea din
colo de genunchi, văcjend graba dasoălului 
Joniohie pentru fânul boeresc, rîdeau spu
nând, că tare mai asudă dascălul munoind 
pe sub păducei, la umbră, c’o jumătate de 
brazdă de fân oosită numai.

Numai etă un oroncan, o dihaniă d« 
vultur, de acei cari țl-ar duoe oia în sbor, 
cum se rotea așa că se rotea cu ghiarele 
și aripele întinse de-asupra lui Jonichie, 
care dormea pe nerăsuflate sub cei pă- 
dueei și cât p’aci, pustiul, să se repeadă 
să-i fure pălăria pe care o ținea dascălul 
pe obraz să-l apere de vr’o rază rătăcită 
și de gunbie.

— Eu uitați-vă măi omeni buni la 
oel cronoan, de de-asupra lui Joniohie! 
d.ise un moșnâg diutre oosașl cătră ceilalți, 
cari îi urmăreau ou cosele și ou brasdele, 
căol oel mai bătrân dintre ei era și cel 
mai bun cosaș și de aceea lua întot-deuna 
brasda înainte.



Când și economii noștri vor fi 
înzestrați pretutindenea cu armele 
luminei și ale sciinței, sigur că nu-șî 
vor mai vinde tot-deuna vițelul de 
sub vacă, mielul de sub die, purcelul 
de sub scrdfă, ci îi vor lăsa se crescă 
mari, ca astfel să crescă și prețul lor.

Când economii noștri vor sci 
purta o economiă mai înțeleptă, si
gur, că nu vor mai cultiva în câm
purile lor numai grâu și cucuruz, ci 
vor mai cultiva și alte plante de 
preț și cu deosebire plantele de 
nutreț.

Când economii noștri vor sci 
prețui tote ramurile laterale ale eco
nomiei, sigur, că nu-și vor mai lăsa 
grădinile lor pline de scăeți seu bu
ruieni, ci vor cultiva în ele tot fe
lul de pomi roditori; sigur că nici 
economele nostre nu-șî vor mai 
da ouăle, slănina ori banii pe legu
mele, florile seu semințele acestora, 
ci le vor cultiva ele înse-le prin 
grădinile lor.

Unde mai rămâne apoi pentru 
unii din economii noștri industria do
mestică, precum împletitul cu nuele, 
paie, papură, facerea unor unelte mai 
simple de lemn, cari încă s’ar pute 
deprinde în serile cele lungi de 
iernă și cari în cele din urmă încă 
ar mai pute aduce câte ceva venit 
pentru economia casnică, er pentru 
femei torsul, țesutul și croitul, cu 
cari încă se pot cruța destule pa
rale în decursul unui an întreg.

Fraților plugari! Se mai lăsăm 
din datina veche „după cum ne-am 
pomenit1', și se punem mai mare 
preț pe ramurile laterale ale eco
nomiei, decă voim ca pe acesta să 
o facem cât mai mare, mai avută 
și mai puternică, precum sunt și 
rîurile cele mari. Să nu mai lăsăm 
economiile nostre tot în starea pă- 
reuțelor, cari odată pot seca pe 
timpul căldurilor și al secetelor celor 
mari, pote chiar atunci când noi am 
avă mai multă lipsă de apă, cu care 
se ne putem stîmpera și răcori de 
setea și năduful de peste Zb de care 
forte adese-ori suferim în viața acăsta 
de tote flilele.

Ce rddă vor da câmpurile.
Ministerul unguresc de agricultură 

face o dare de sâmă despre starea câmpu
rilor și semănăturilor acum pe timpul se
cerișului. Din datele publicate de acest mi- 
nisteriu se vede, că, peste tot socotit, roda 
anului de față este mai slabă, decât roda, 
ce a dat’o anul trecut.

Raportul ministerial dice, că în în
tâia treime a lunei Iulie (dela 1 pănă prin 
10), a domnit peste totă țera vreme ne- 

priinciosă țarinelor: la început căldură, ar- 
dătore vre-o 3 cfil®, apoi furtuni din sâmă 
afară mari, ici-colea ruperi de nori, cari 
au pricinuit în țera întregă pagube mari, 
atât în bucatele secerate deja, cât și în 
cele aflătore în holde. îndeosebi furtuna 
din 7 Iulie va rămâne însemnată în istoria 
economiei țării, căci în acâstă di, aprope 
în două treimi (2/3) a țării a făcut pustiiri 
asupra țarinelor. Au urmat apoi ploi de 
dile întregi, cu eșirl de ape și răcirea aeru
lui, care în unele locuri a provocat brumă, 
deși fără a pricinul și ea stricăciuni, er în 
comitatele Vaș și Zala timpul s’a răcit pănă 
la 0°, adecă pănă la înghețarea apei.

In bucatele de tomnă e pe multe lo
curi paguba mare, atât în cătățimea lor, 
cât și în calitate (bunătate). In ținuturi mai 
văratice se începuse secerișul și el a fost 
brusc împedecat. Ce s’a fost adunat, a fost 
așa umplut de apă, că omenii trebue să 
cheltuăscă dile întregi pentru uscarea de 
nou a snopilor.

Grâul de tomnă și de primăvară va 
fi ăst an mijlociu și sub mijlociu, er ca cali
tate (bunătate) va fi mijlociu și bun. Se 
vor recolta cam 37 milione măji metrice 
de grâu (față de 381/2 mii. din anul trecut).

In ținuturile locuite de Români roda 
grâului atinge media nădăjduită peste țera 
întrăgă de 6.61 măji metr, pe jugăr, deci 
rodă destul de bună în comitatele: Bihor, 
Cenad, Caraș-Severin, Timiș, Tordntal, Alba- 
inferioră, Brașov, Ciuc, Făgăraș Ternava- 
mică, Clușifi, Turda, Turda-Arieș și Odorheiu.

Bacara, dâcă nu o vor strica vremile, 
dă 10 milione m. m. (cam 5.6 m. m. de 
jugăr), față de 12 mii. de anul trecut.

Orzul de tomnă a fost recoltat de 
bună vreme, a dat rod mulțumitor, der cel 
de tomnă nu promite mult. Va da 11 mi- 
lione de m. m. față de 13 din anul trecut.

OvUsul a suferit și el mult, va da cam 
6.16 m. de jugăr, de tot 10 milione m. m. 
față de aprope 12 anul trecut.

Cucuruz ele se desvoltă norocos ; pe ele 
le-au ajutat ploile căzute peste tot locul. 
Spicele au eșit, ba pe alocurea și rodu 
se ivesce. Și pe unde a fost culcat la pă
mânt de furtuni, se crede în scularea și 
îndreptarea lui.

Cartofii peste tot locul se desvoltă 
frumos. Grădinile de legumi, priindu-le ploile 
(filelor de cari vorbim, sunt frumose peste 
tot locul. Cânepa și mul sunt în stare mul- 
țumitore. Tăbacul (tutunul) a fost stricat 
rău de furtuni.

Napii de nutreț și de zahăr, pe unde 
s’au lucrat la timp, sunt frumoși. fPăstăiâsele 
sunt peste tot frumose.

Viile sufer în urma timpului, ce le-a 
atins. Erau nădejdi bune, der acelea scad 
acum în urma ploilor și a peronosporei, și 
a doua stropire a lor a fost întârdiată prin 
timpul rău.

Pbmelc numai în rari locuri sunt de 
dai-Domne. Nădejdile frumose au fost scu

turate de pe pomi, ba icl-colo pomii înșiși 
au fost rău stricați de furtuni.

In. scurt vorbind prevederile rodei 
câmpului nu sunt nici acum chiar rele, der 
în asămenare numai cu apropiatul trecut, 
atât bucatele de tomnă, cât și de primă
vară, sunt mai slabe, er decă vremea nule 
va ajuta, apoi nici gradul de adl al aștep
tărilor nu se va pută susține.

POVEȚE.

Săpun pentru pete. Acest soift 
de săpun e forte ușor de preparat. 
Se pun într’o sticlă răsăturl Ze să
pun de casă, peste care se tornă 
amoniac. Apoi se amestecă bine 
acestă composițiă, clătinând sticla 
câte-va minute. După-ce produsul 
resultat din acel amestec a fost lă
sat se se așeZe, se tornă erăși amo
niac, pănă ce totă composițiă ia 
asemănarea siropului. Ou acest să
pun puțin costisitor se ung petele 
de pe haine și se limpeZesc cu apă 
căldicică; apoi, după-ce ele au fost 
lăsate se se usuce, petele dispar cu 
desăvârșire.

*

Nutrețul tăiat merunt. Prin 
numerose încercări săvârșite cu în
grijire s’a constatat, că o majă me
trică de fân tăiat merunt folosesce 
vitelor ca și o majă și 40 chilograme 
de fân întreg; o majă de oves mă
cinat, ca și o majă și 80 chilograme 
oves întreg, er o majă de iârbă tă
iată mărunt, ca și o maja și 30 chi
lograme de ierbă netăiată. Nutrețul 
tăiat merunt trebue dat vitelor tot- 
deuna în amestecare cu paiele tă
iate. Nutrețul nu trebue tăiat tocmai 
merunt de tot, cel mult, dâcă fânul 
se taiă pe două-trei locuri, âr paiele 
pe patru-cinci locuri.

Ar fi deci tare de dorit, decă 
și economii noștri și-ar pute procura 
câte-o mașină pentru tăiatul nutre
țului, care acum nu mai e tocmai 
așa scumpă, er de cumva câte unul 
singur nu e în stare se o facă acesta, 
atunci se se împreune câte doi-trei 
vecini laolaltă și totuși se o cum
pere, căci prin aceea se cruță o parte 
însemnată de nutreț.

❖

Tămăduirea ranelor la vite. 
Pentru tămăduirea ranelor prospete 
la vite, economii din America folo
sesc o alifie pregătită din unsore și 
praf de pușcă pisat merunt. Ungerea 
cu acestă alifie se recomandă mai 
ales atunci, când e vorba de rane 
cășunate prin frecarea hamului seu 

a jugului. Când și când ranele se 
mai pot și spăla frumos, er după-ce 
se svântă se pot unge din nou.

*
Câteva semne deosebite pen

tru cundscerea vacilor bune de 
lapte. Vacile aievea bune de lapte 
au unele semne deosebite, după cari 
se pot cunosce. Astfel ugerul trebue 
se fie rotunZit, în patru dungi, dâr 
nu prea urlat în jos. Pielea de pe 
uger trebue se fie subțirică și înzes
trată cu per mole și scurt. Țîțele 
se fie de asemenea moi, grose și cât 
mai deopotrivă. Decă ugerul ar ave 
dinapoi semnele pentru o a treia 
părechiă de țîțe sterp, acâsta ar fi 
cu atâta mai bine.

O vacă se pote socoti cu atâta 
mai lăptosă, cu cât are vinele de pe 
sub fole mai rămurite, mai grose și 
mai desvoltate. La vacile mai sărace 
de lapte, vinele lăptose coborîtdre 
pare că lipsesc cu totul. Când se 
isprăvesce cu mulsul, ugerul ar tre
bui să se adune în crețe subțirele, 
altcum e cărnos și prin urmare nu 
e tocmai bun de lapte.

*

Esaminarea fainei de cumpă
rat. Pentru a ne pute încredința, 
dâcă făina, ce voim a cumpăra, este 
curată seu amestecată, procedem în 
modul următor: luăm un pumn de 
făină, o strîngem binișor în mână 
și apoi o punem pe masă. Decă 
făina rămâne și după aceea tot așa 
strînsă, e bună, la cas contrar ea e 
amestecată cu ghips, fasole, seu alte 
materii streine. Făina bună e mole 
la pipăit, deși încât-va grăunțosă. 
Făcând peste ea cu tăișul cuțitului, 
se întinde departe, er amestecând o 
porțiune mai mică cu apă dobândim 
un aluat, care curând se învertoșă.

Trei paseri scumpe
(I m ităxi).

Primăvera în câmpie
Când holdele înverzesc
Privim mica ciocârlie
Cu al ei glas ângeresc.

Vara, sci, când rozele 
îșl împart mirosele 
Micuța priveghetore 
Ne face plăcute ore.

Deră când priveghetorea
Și ciocârlia nu cântă 
Atunci totă desfetarea
Ni-o procuri tu — gâscă friptă.

i.
*

— En uitați-vă, măi, numai la oea 
minune! Jonichie dorme; e cu lenea lui 
de rîsul vostru și al satului ; dâr fiind-că 
sete carte și e mai mintuos deoât noi toți 
la sfat, norocul îl pasce. De-țî trăi, îți 
vedâ, ce are să fiă omul ăsta, de care rî- 
deți că dorme totă (fiua pe sub păduoei 
cu brazda din fânul boeresc nesfîrșită 
lângă el.

Mulțl din cosași zîmbiră, olătinând 
din cap spre semn de îndoălă ; numai unul 
din ei vorbi mai prioeput:

— De, mai soi minune! Omul ăsta pâte 
munoesce cu mintea, că manile mai des le 
întrebuințâză de perină sub cap, decât la 
invertirea câsei prin ârbă! Ori nu și-a 
găsit omul încă meșteșugul, oă âtă apa 
trage la matcă și omul la ceea ce-’i este 
scris.

Nu treou multe file după acâsta și 
nu mai scia nimeni ce se făcuse dascălul 
Jonichie.

*
Șâpte spre-tjece ani se străouraseră la 

mijloc și câțl-va dintre omeni, cărora moș- 
nâgul cela le prorocise viitorul dascălului 

Jonichie, erau duși di’mpreună cu bunicnl 
cu carăle, cu chirie la târgul Ismail.

Tocmai atunci se întâmplase sS trâcă 
prin Basarabia nostră dela bătălia cu Tur
cul de peste Dunăre oștile rusescl. Trecea 
fi și nopte sumedenia oștilor și gândeai 
oă n’or mai fi spre sfârșit cu trecerea, așa 
de multe ce erau.

Cărăușii noștri erau cu carăle în mar
ginea drumului cel mare, ce duce dela Oa- 
hul ia Ismail, așteptând în fie-oare fi se 
vadă oâda oștilor rusescl, ca să-și caute de 
nevoe odată, căci era drumul oprit pentru 
drumeții neîmpărătescl. Numai âtă dete 
DumneZeu să trâoă un pâlc de oste și pe
destră și oălărâță și cogemite care cu de-ale 
îmbrăcămintei și cu de-ale mâncărei pentru 
6ste și în oștea acâsta căpitani numai de 
cei mari; numai âtă și un general în urma 
atâtor căpitani, cu trei ofițeri tineri după 
el, călări câte patru pe oai albi ca omătul, 
de-țl fugeau ochii de pe dânșii.

Cum trecea cel general îșl aruncă 
ochii spre cărăuși, cari se uita la el, și la 
ai săi și la caii lor oei albi, aprâpe înlem
niți și cu căoiulele în mâni. De-odată se 
opresce generalul și făcu semn, se se apro
pie de el toți cărăușii. Ei ascultară, dâr cu 

inimile îndoite, să nu-i mustre, că împedecau 
trecerea oștilor cu carăle lor, fiind tocmai 
lângă drum.

Generalul îi întrâbă, „de nu sunt cum
va din satul Măcreștil și de sciu pe dască
lul Jonichieu.

— L’am sciut; sunt însă aul de când 
nu mai seim de mai trăesce, răspunse cel 
mai îndrăsneț dintre cărăuși.

Generalul atunci îșl scose chipiul, nu
mai în aur, din cap și prididindu-1 câte-va 
lacrimi, pe cari se încârcă să le ascundă 
de ofițerii lui, de cum sta călare, pe oalul 
lui cel frumos, vorbi blând cărăușilor:

— Ce, fraților, nu mă mai cunoscețl ? 
Eu sunt dascălul Jonichie.

Cărăușilor nu le venea să credă, ce 
vedeau cu oohil și ce aufiau, așa de înmăr
muriți erau, dâr generalul văzând mira
rea și înlemnirea lor, ordonă unui ofițer 
să-i țină calul, se dete jos de pe cal, șchio
pătând, căci era rănit la un picior din pri
cina vitejiei lui în bătaia cu Turcul; se 
apropie de cel mai bătrân dintre cărăuși, 
îi Zi30 Pe nume și’1 îtnbrățișâ ; apoi chema 
pe nume și îmbrățișa pe fie care și-i întreba 
pe toți despre ai lor din sat.

După ce cu toții se săturară de vorbă | 

îi îmbrățișa ârășl, dete la fie-care câte pat.ru- 
ZecI, cinci-ZecI de ruble, după versta fie
căruia și după prietenia c e avusese cu denși,. 
și ștergându-șl două trei lacreml de pe 
obraz, vru să încalice; atunci cel mai bă
trân dintre cărăuși îl întrebă:

— Să-mi fie cu iertăciune o întrebare,, 
dascăle generale. Cum, rogu-te, ai ajuns 
să fi general al atâtor amar de oști rusescl,.. 
tu oare ești Român, dascăle Jonichie ? !

— Alungând prostia minței prin gân
dire și învățătură, prin muncă stăruitore și: 
prin îndră-nâlă! răspunse blând generalul 
și ’1 prididiră ârășl. lacrămile, uitându-se ou 
mult drag la tovarășii lui de câsă de odi- 
niâră.

— 0 fi, vorbi cel mai isteț dintre că
răuși, căci âtă este vorba ceea, că apa trage- 
la rnatoa ei și omul la tâpa lui.

Și pleca generalul în urma oștirei, 
care totă câtă trecuse era la ordinea lui,, 
uitându-se înapoi la cărăușiși cu mult drag 
și ou multă jale, pănă ce din pricina de- 
părtărei nu mai putu să-i zărâscă.

Și după plecarea generalului, îșl vă- 
Zură de drum și cărăușii.

(„Timp".') Gr. Grețescu..
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Priviri diverse.
Unul crede, că lumea-i prea mare, 
Un altul dice că-i numai arătare, 
Al treilea o crede bună, frumosă, 
Al patru-lea dice-că-i scandalosă, 
Al cincilea o vede drept: ideal, 
Al șeselea un nimic trivial... 
Evident deci, că o minte mare 
Posede acela, care-i în stare 
A vede lumea chiar precum e, 
Nu precum unul și altul vre.

i.

Mic lexicon chines.
Acum din incidentul marilor turburărl 

din China, d.arele sunt pline cu tot fel de 
nume și nomenclaturi, care de care mai po
cite și mai greu de esprimat. Dăm aici un 
mic lexicon chines, în care se află numele și 
cuvintele, cari obvin dilnic, însoțindu-le de 
o scurtă esplicare:

Țungli-jamen: oficiul de esterne, creat 
la 1861 după convenția din Tien-Cin. — 
Cifu: mic oraș cu port, pe malul nordic 
al peninsulei Șan-tung. De aici se dateză 
adl cele mai multe telegrame. — Clon-clo- 
leu său ClOn-ci: supremul consiliu de stat, 
faimos pentru răspândirea de scirl false. — 
Criung-tang: ministru. In China sunt 6 mi
niștri. — Clung-kuo-jen: om din interiorul 
imperiului; cu vorba acesta se agrăesc și 
se întituleză Chinesii de rend.

Fu: district și capitala districtului. Dis
trictul (comitatul) portă tot-deuna numele 
capitalei sale, însă cuvântul fu se adauge 
la numele orașului, de es. Tien-Cin-fu.

Han-jen: fiul lui Han, așa se numesce 
poporul chines pe sine însuși. — Ho: rîu. 
D. es. Hoangho, rîul galben — Hsiang: 
sat. — Hsien: cerc. — Hu: loc.

Jamen: oficiul funcționarului guvernial; 
Jan-koe-Q : demon strein. Așa sunt numiți 
Europenii din depărtare. De-aprope li-se 
dice : jan-si-sen. — Je-ho-ciuan : numirea chi- 
nezâscă a alianței Boxerilor. Mai are înțe
lesul de: sentiment de dreptate, concordiă, 
pumni.

Kao: pod. Pa-li-ltao, podul situat la 8 
chim, de Peking. — Kiang: fluviu — Iang-q'- 
leiang: fluviul albastru — Kiao: confesiune, 
societate. — King: capitală, Pe-lcing capi
tala de Nord, Nan-lcing, capitala de sud. — 
Ko-iau: umilire, înțelegându-semai ales acele 
fapte considerate de umilitore, cari le pre
tindeau Chinesii mai înainte dela Europeni.
— Kuang-su: împăratul actual. Om bolnă
vicios, slab, fără voință. Mama lui Cw-Hsi, 
împărătâsa, care a usurpat tronul despoind 
de succesiune pe principele moștenitor.

Li: un mil chines, adecă 444 metri.
— Li-Hung-Clang: cel mai de frunte băr
bat de stat al Chinei, care cunosce bine 
Europa. El a sugrumat răscola Taipingilor. 
Adl e de 76 ani, vice-rege în Canton. E 
bănuit, că ar voi să ajungă pe tron. Mai 
este supranumit Bismarck-ul Chinei.

Șan: munte — Șang-hai, cel mai în
semnat oraș al Chinei pentru Europa, cen
tru principal de comerciu. — Șeng: direc
torul suprem al căilor ferate Chinese. — 
Seng: provincia. China propriu disă e îm
părțită în 18 provincii, cele mai des amin
tite sunt adl provinciile Ci-li, Șan-tung, 
Eu-kien, Iiin-nan și Kuang-tung. Șefii pro
vinciilor sunt vice-regii său guvernorii.

Tahotai: titlu, ce se dă omenilor cu 
diplomă. — Tuan: urmașul fostului împă
rat Hsien-Tenq (1850—61). înainte de isbuc- 
nirea răscolei actuale, principele Tuan era 
•om cu totul neînsemnat. Multi cjL despre 
el, că sufere de mania persecuțiunei, alții 
die, că e beutor și pasionat consumator de 
<opium. — Tien-Hsia: „pământul de sub 
ceriu11, numele chines al Chinei — Tung- 
hai: numirea chinesă a Oceanului pacific.

MULTE ȘI DE TOTE.
Caiul împăratului.

împăratul Wilhelm I avea un cal, la 
■care ținea forte mult. Calul fiind înaintat la 
verstă, mortea lui era numai o chestie de 
timp. Ca să nu afle acâstă scire, care l’ar 
fi mâhnit mult, împăratul făcu cunoscut 
omenilor săi de curte, că cine îi va anunța 
•oel dintâiu mortea favoritului său, va fi 
osândit la 10 ani închisore Se întâmplă însă 
că, după o lună dela acâstă însc’ințare, 
calul muri. Cum să însciințeze vizitiul acesta 
împăratului, căci decă ar face-o, el scia ce-1 
aștâptă ?

Vizitiul însă era un om forte vesel; 
■nu era di, fără ca el să mergă prin curte 
■des-de-dimiueță cântând, și făcând diferite 

lucrări. De data acâsta era trist și abătut, 
împăratul, care tocmai se plimba prin gră
dină, observa acesta și sciind firea lu;, îl 
chemă și îl întreba, ce-1 face a fi astăzi 
atât de mâhnit. TrăițI, Majestate, răspunse 
vizitiul, de, sciu și eu?... văd calul Maies- 
tății-V6stre întins; nu se mișcă nici în 
drâpta, nici în stânga.

O fi murit, replică repede împăratul. 
Dâr vizitiul îi dise imediat: Sunteți con
damnat la 10 ani închisore, Majestate.

*
Misiunile în China.

Misiunile catolice în imperiul chines 
numără în total 800 de misionari, 400 preoți 
indigeni și dela 7 la 800 mii de creștini. 
Bisericele și capelele sunt în număr de 
aprope 3000. Nu mai e nici o provincia 
ori cât de depărtată, în care să nu se fi 
făcut proselițl, care să nu aibă alături de 
biserică, școli, farmacii și asilurl de orfani.

Societatea misiunilor străine din Fran- 
cia are cel mai mare număr de misiuni, 
servite de 710 misionari, cu 600 capele, 
800 școli și 200 mii de creștini. Iesuiții au 
vicariatele din Kiang-nam și Gan-Kong, 
cu 60 de misionari, 900 capele, 900 școli 
și 155 000 de creștini. Franciscanii au 35 
de misionari, 300 capele și 35.000 de creștini.

*
Viața împeratului Kuang-Su. .

Din nefericire, China e acum la ordi
nea dilei.

„Revue bleue“ publică un articol în
titulat „o încercare de domniă liberală în 
Chinau, în care autorul Auguste Moireau 
istorisesce domnia împăratului Kuang-Su, 
detronat de împărătâsa actuală la 1898.

Kuang-Su este un tînăr mic de sta
tură, slab și delicat ca fisic, cu o privire 
fină, inteligentă, der cu o alură timidă și 
cu o espresiune melancolică. Pus pe tron 
la versta de 3 ani, în 1875, de cătră mă
tușa sa Tze-și, a stat sub tutela acesteia 
pănă la 1889.

Evenimentul cel mai însemnat din 
timpul domniei sale a fost răsboiul cu Ja
ponia, după care China a trebuit să plă- 
tescă o mare despăgubire și să încheie cu 
puterile europene tratate ruinătore. Acest 
răsboiiî desastros a arătat în mod vădit, ce 
slabă este China cu civilisația ei rutinară, 
tradițională, față cu civilisația occidentală.

Kuang-Su, desesperînd de vechile me
tode de administrare chinesă, se înconjoră 
cu tineri neesperimentațl, der plini de în- 
drăsnelă, și se hotăresce să facă o reformă 
radicală în imperiul său.

In fruntea acestor tineri a fost Kuang- 
Ju-Wei, care se făcuse vestit prin ale sale 
„Comentarii asupra doctrinei lui Confucius“. 
El deveni șeful progresiștilor dela curtea 
imperială. La 1895 înființâză un jurnal de 
propagandă întitulat „Wan-Quo Kung-Pao“ 
pentru reforma învățământului. Apoi orga- 
nisâză un club cu filiale în provincii. O 
mare parte din membrii acestui club au 
fost mai târdiu proscriși de împărătâsa ac
tuală.

La curtea imperială erau astfel două 
partide. Pe de o parte împăratul cu tuto
rele său Weng-Tung-Ho, cu Kang-Ju-Wei 
și alțl tineri, pe de altă părte împărătâsa 
cu mandarinii, în fruntea cărora era vesti
tul Li-Hung-Clang. După răsboiul cu Ja
ponia, ocuparea portului Arthur și Kiau- 
Clau a fost evenimentul, care a grăbit miș
carea reformatore în China. In Iunie 1898, 
Kuang-Su dă un edict în care arată pe 
larg necesitatea reformei administrative, a 
nimicirei corupției, a desființărei smocuri
lor, a unui control sever la cheltuell, etc. 
La 1 Septemvrie împăratul ordonă supri
marea a șâse biurourl din capitală, a trei 
guvernorl provinciali, a direcțiunei fluviu
lui galben, a prefecților și sub-prefecților. 
In provinciile unde residâ un vice-rege nu 
.mai e nevoiă de guvernorl. Aceștia sunt 
îndemnați să renunțe la nepotismul scan
dalos, pe care-1 practică de vecuri.

Indignarea mandarinilor era la culme. 
Cum ? Un guvernământ provincial să nu 
mai servescă la plătirea datoriilor vechi, 
la câștigarea capitalului necesar pentru 
ocuparea unui post mai înalt, pentru asi

gurarea unui venit la bătrânețe și pentru 
căpătuirea tuturor rudelor? Si apoi, împă
ratul îndrăsnise să rîdă de frumsețile cali
grafiei.

Preocuparea principală a lui Kuang- 
Su era instrucția publică. Tatăl său, Kung, 
ordonase încă la 1866 să se creeze un co
legiu în care să se predea fisica, chimia, 
matematica, astronomia, sciința militară, 
limba francesă și englesă. Colegiul s’a creat, 
der elevi a avut puțini. Atunci a ordonat 
același împărat Kung, să se ceră tote aceste 
obiecte și la esamenile, cari dau dreptul a 
ocupa funcțiuni publice. Der acest ordin 
s’a aplicat în mod forte puțin sever.

La 11 Septemvrie 1898, dece dile 
înainte de detronarea lui, împăratul Kuang- 
Su ordo ia să se creede școli occidentale 
de cultura mătăsii și a ceaiului. De ase
menea ordonă, ca în Universitate să se in
troducă un ' departament medical sub con
ducerea unor distinși practicam din occi
dent. La 12 Septemvrie sfătuesce să se în
ființeze jurnale și magazinurl în tot impe
riul. La 13 Septemvre decide, ca prefecții 
să-i potă adresa direct memorii, âr ceilalți 
funcționari inferiori, pe cale erarchică.

Asta însemna în ochii mandarinilor 
nedisciplina administrației, anarchia gene
rală. Impărătâsa vădend puternica nemul
țumire a clasei mandarinilor, temendu-se 
pote, ca să nu ajungă dinastia în primej
dia, se hotăresce, deși avea deja versta 
înaintată de 64 de ani, să iee din nou în 
mână frânele guvernului. De-odată Kuang- 
Su dispăru dintre cei în viață fără să se 
scie unde și cum. Se dice, că este ținut 
ascuns într’o încăpere retrasă a palatului. 
Cu acâstă lovitură de stat'dela 1898 începe 
perioda de reacțiune la desfășurarea căreia 
asistăm acum.

*
O revedere interesantă.

In Paris s’a întâmplat de curând ur
mătorul oas interesant:

La secția exotică dela esposiția uni
versală, densatărele orientale dădură toc
mai o representațiă. Una dintre dansa- 
târe, care poseda tâte calitățile unei orien
tale, frumseță și gingășiă, să învârtea fru
mos la sunetul musicei și după ea tote 
celel’alte soțe. Privitorii urmăreau cu mare 
încordare tote mișcările dansului. De-odată 
când vătava între dansatore ajunse înainte 
pe bină, o vooe de copil se audi strigând : 
„Etă mama!u In momentul următor dansa- 
torea dispăru după culise, âr un domn cu 
o fetiță de mână îngrabă părăsi sala. Dom
nul numai decât alerga la comisarul de 
polițiă, căruia îi spuse, că a sosit din Bor
deaux cu copila sa, ca să cerceteze espo
siția, când colo âtă, că se întelnesce cu 
fosta lui soțiă, care l’a părăsit de doi ani 
și o vede între dansatorele orientale. Co
misarul numai decât ohiemâ pe dansatore 
înainte, care cu ochii plini de laorăml re
cunoscu totul și-și ceru iertare. Prietina 
sa, ou care a părăsit Bordeaux-ul, după-oe 
cheltui oei 2000 franci, oe-i avea, a pără- 
sit’o într’un mod nedemn, așa oă încurând 
ajunse în mare miseriă. In starea aoâsta 
a fost silită să între ca dansatore orientală 
și fiind că era și destoinică în „branșau 
aoâsta, în scurt timp învăță dansurile în cari 
se distingea. Bărbatul, căruia îi mărturisi 
sincer tâte, a iertat’o și împreună s’au în
tors aoasă.

Domnul advocat loan Lengeru 
și-a mutat cancelaria din villa Kertsch 
în Tergul Straelor, colțul spre strada 
nouă de sus, intrarea din strada nouă 
de sus Nr. 2.

POSTA REDAOȚIUNEI.
D-lui E. P., „Felician ca educator11 nu se 

pdte publica.
I)-lui G. Apolzan, „Olasztelek". Cartea, ce 

dorescl, o poți primi pentru 3 cor. 20 bani, der 
nu cu rambursă, căci costă de 3-orI mai mult, ci 
trimite înainte și prețul și porto (20 bani) și vei 
fi mai profitat.

Prognosa timpului.
(ZDvupă că,lixxd.a,rvLl căpit. SpăriosvL.) 

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

Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, să 
binevoi^scă a-1 reînoi neamânat 
ca să nu li-se întrerupă regulata 
espedare a (parului.

Cu minierul de față se 
sisteză espedarea foiei celor ce 
nu și-au re’noit abonamentul.

Administrajiunea
Gazetei Transilvaniei44.

Călendarvil septemânei.
IULIE. are 31 dile. CUPTOR.

țlilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mere.
Joi.
Viner 
Sâm.

9
10
11
12
13
14
15

S. m. Paucrațiu- 
S. 45 m. de Nic- 
Sf. m. Eufimia.
M. Procol și Ilar, 
f S. Arch. Gavril.
S. p. Achilia
M. Ciriac și Iudita

22 Maria Mad.
23 ApoIonia
24 M. Cristina
25 ț S. ap. Iacob
26 S. Anna
27 Panteleimon
28 Victor

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 20 Iulie 1900.

Măsura 
său 

greutatea
CiîUîutea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L‘ Grâul cel mai frumos 11 60
71 Grâu mijlociu . . . 11 20
77 Grâu mai slab . . . 11 —

Grâu amestecat 9 20
Săcara frumosă. . . 7 20

71 Săcară mijlociă. . . 6 80
71 Orz frumos .... 7 —
w Orz mijlociu. . . . 6 60
7j Ovăs frumos. . . . 5 —
77 Ovăs mijlociu . . . 4 80
71 Cucuruz ................... 9 20
77 Mălaiu (meiii) . . . 8 20

Mazăre........................ 12 60
77 Linte........................ 18 40
77 Fasole........................ 10 40
71 Sămânță de in . . . 25 —
71 Sămânță de cânepă . 9 40

Cartofi........................ 3 —
71 Măzăriche................... — —

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

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

Cursul Sa bursa din Viena.
Din 20 Iulie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................115.45
Renta de corone ung. 4°/0. • • • 90.45
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 120.75 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4l/2°/0 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.15
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii................... 158.—
Losurlpentru reg. Tisei și Seghedin . 139.— 
Renta de argint austr...........................97.35
Renta de hârtie austr...........................97.15
Renta de aur austr..............................115.55
Losurl din 1860.................................. 134.75
Acții de-ale. Băncei austro-ungară . 107.20 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 687.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 668.— 
NapoleondorI...................................... 19.32
Mărci imperiale..................................118.55
London vista................................. 242.521/,
Paris vista . . ‘..................................96.55
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.40 
Note italiene....................................... 90.45

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Iulie 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.14 
Argint român. Cump. 18.90 
Napoleond’orl. Cump. 19.22 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând.

19.20
19.—
19.30
11.40

101’-

Proprietar: Dr. Âuret Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregariu Maior.
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Târgul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 17 

Iulie n. de 43,312 capete, la 18 Iulie n. au 
intrat 418 capete și au eșit 197 capete, 
rSmânend la 19 Iulie n. un număr de 
43,533 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea deia 90—91 fii. marfă ungur ds că 
rînără grea dela 94—95 fii. de mijloc 
dela 94 — 96 fii. ușoră dela 93 — 94 
fii. — Serbescă: grea 94—96 fii., de 
mijloc 94—95 fii., ușoră: 93 — 94 fii. 
kilogram.

Valori Scad, 
cup.

Bursa de Eucuresci
din 19 Iulie n. 1900.

bani 
gata

măUss A- 2.40 cr.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 15 Iulie 1900.

Nr. 11086—1900

Cuali-
S fl m i n + p tatea Prețul per

per 
Hect. 100 chilograme

dela pănă Îs
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.50 7.70
Grâu dela Tisa .... 80 7.45 7.55
Grâu de Festa 80 7.30 7.50
Grâu de Alba regală . . 80 7.80 8.—
Grâu de Bâcska .... 80
Grâu unguresc de nord . 80 —.— —•.
Grâu românesc .... 80 —- —•—

Cuali-
Semințe vechi

Soiul tatea Prețul per
ori noue per 

Hect. 100 chilograme

dela pănă le
Secara . . ■ 0- 72 (1.45 6.60
Orz .... nutreț. . 60-62 6.25 6.40
Orz .... de rachiu 62—64 5.90 6.10
Orz .... de bere . 114- 66 5.60 5.80
Ov&s . . . 
Cucuruz . .

0.-
bănățen . 75 —,—

Cucuruz . . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă . .

H Jî
5.— 530

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela pănă
Săm. de trifoii'i Luțernă ungur. 0 —.—

„ transilvană n —.— —.—
n „ bănățenă i!

&n „ roșiă —.— —.—
Ulei de rapiță rafinat duplu 0 — — —.—
Ulei de in . —.— —.—
Unsdre de porc dela Pesta 0 55.— 55.50

H 71 dela țeră . <D — —
Slănină . . . sventată . ■d 46.50 47.--
Prune .... din Bosnia • • 0

53.— 53.50
n

Lictar .... Slavon și Serbia
0
vi ia— iâbO

din Serbia în s. A —,— —.—
Nuci . . . • slavon nou P( —.—
Gogoși. . . • sârbesc

n din Ungaria —.— —.—
Miere .... ungurescl. CJ —.— —.—

serbescl . p! —.— —
Ceră .... brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s. —.— T"*r"

PUBLICAȚIUNE.
Conform inaltului circular (Or- 

dinațiune) a ministrului de comer- 
citi din 30 Alai 1900 Nr. 6155/V. 
se aduce prin acesta la cunoscință 
publică, că bucatele adunate, cari vor 
fi transportate de pe locul arăturei, sut.t 
până la timpul acesta, astfel de a 
se araDgia (aduna ia un ioc) ca dis
tanța acestora vis-a-vis de obiectele 
gărei, sâ corespundă distanții de 95 
metri și anume din acel motiv, pen
tru a fi „asigurate de un eventual jofr.

Se provocă deci toți posesorii 
de pământuri, a căror locui! se măr- 
ginesce cu hotarul obiectelor găiei, 
râu sunt în apropierea acestora, de 
a lua strict în considerare sus nu
mita ordinațiune, pentru a nu fi su
pus pedepsei.

Se observă încă în fine, că acei 
proprietari, a căror loc se află în 
distanță mai mică de 95 metri, de 
a-și transporta 
mai curând.

Brașov,
1024.1—1.

bucatele adunate cât

în 17 Iulie 1900.
ii/ai/isiratoZ orășenesc.

amortisabilă
n Impr. 1892 . . .

din 1893 . . .
1891 int. 6 mii.

Impr. de 32'/, mii.
Impr. de 50 mii. . 
impr. de 2,4 m. 1890
Impr. de 45 m. 1891
Im. de 120 mii. 1-94
Impr de 90 mii. 1396 

,. de Stat (Conv rurale) 
Casei Pensiunilor fr. 300 
comunei BucurescI 

„ din 
„ din 
„ din

Hi.—
90 —
90 —

n 
n 
» 
n 
n 
n

n
n 
n

18<3
1H84
188S
1890

77.--
77. </,
77 ’/,
77-Vi
7t'/2
78. —
78.—

și mai
Mostre
albe și colorate, dela 45 cr. până la 14 fi. 65 cr. metru.

G. HEOEBERG fabricant ie mătăsuri Qilrat al cărți c. r.) ZURICH.

scumpe! — 4 metri. — Trimise libere de porto și de vamă! 
se trimit imediat, asemenna și de „mătăsuri Henneberg^ negre,

Avss publicului, carecerceteză Brașovul!

Restaurantul „Pomul verde“ 
este cel mai potrivit îndeosebi pentru vară, având gră
dina cea mai irumosă în Brașov și un mare Pa vi Ion de 
sticlă.

Mâncări râci și calde bine pregătite și beuturi curate
de diferite soiuri, se servesc prompt și momentan.

La „Pomul verde“ se află și vr’o 24 odăi mari 
și mici, m.rat ținute și mobilate, trăsuri pentru gară etc., 
astfel, că âspeților încuartirațl aici nimic nu le lipseece 
din comoditatea dorită.

1890

8

i? 
n
n

Banca nat. a Rom.
Avansuri pe efecte
Casa de depuneri
Londra . . . .
Viena....................

Renta
n
n
n
»
n
n
n
n

Oblig.

n
n
n

Scrisuri fonciare rurale 
Scris, fonciare rurale din

„ urbane Bucurosc

'50 v. 
într. v. 
150 v. 
într. v.
n
n
n

93 —

106.—

nici

1017,3-3.

*
*

3

I

■MH

Na$
§
<•

c.
7J

Ti

JîM 
n 

n
Prețuri curente și tarifa vamală g atis.

ETTLINGER &Co. Hamburg.

„ „ „ I ași.
Oblig. Soc. de basalt artificiali

Banca Rom. uit. div. fr. 12.SI 
Banca Națion. uit. ’iv. 86.— 
Banca agricolă...............................
Dac'a-România uit. div. 35 lei 
Naționala de asig uit. div. lei 43 
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 
„Patria'1 Soc. de asii. uit. 4 lei 
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0

„ „ „ „2 em. u. d.O
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 80 1 
Sociat. p. constr de Tramaxs 
20 franci aur...............................
Fabricile Unite de gazdse. . .

25.20
334 —
279 —
446.-
457 —

30.—

0
0

S c o in p t u r 1:
12

8% Paris .... 37o

iHjp
9 n Petersburg . .
12, Berlin .... 5''/o
8 „ Belgia ....
4’/, Elveția ....

Subscrisul îmi iau voe a reco
manda FensionatuB meu, în care 
se primesc 5—6 fete pe lângă tdtă 
întreținerea și cu prețul Cel 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 trances’.

Onor, părinți, care voesc a șl 
așeeja fetele în pensionatul meu, sunt 
rugați ca cel mult până la 30 Iulie a. 
c. st. n. 
noscința

B r a

se binevoâac.ă a me încu- 
în scris seu verbal.
ș o v, Iulie 1900.

Cu deosebită stimă:
B. Obert Fuhrman,

Str. Orfanilor SO.

t direct din HamburgwAr LA 43/4 Kilo garan„
Calitatea cea mai bună, liberă de
porto, cu rambursă, s6u trimiterea

1010.3—10. prețului:
Afrik. Mocca, perlbohn. . .
Santos, extra fină ............
Salvador, ff. verde, cu tărie
Ceylon, venă'ă verde, extraf.
Goidjava, gălbuie...............
Perlkaffee. forte fină ....
Arab Wlocca, ff. arom. . . .

7.70
7 70
870

11.80
11.20 
10 80 
13.20

1 Fenta SESONUL & Primăvară- fl Vară 
I 19 0 0 925.40—40

STOFE die
Un coupon de metri 3.10 iun- ( A- 2-75. 3.70, 4.80 din stofă bună 
gime pentru un costum corn- ] *’■ ~ 6 90 ",ai bunfi
plet roc, pantaloni și jiletcă ] flllă

costa numai | B. 10 „ 16'te lină I
Un coupon pentru costum <le salon fl. ftfl.— cum și stofe de pardiseuri,

deo pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile i'abricei re
numita și cunoscută ea solidă și reela fabrică de postavuri

I SIEGEL-IMHOF in BRUNN.
—^3 Mostre gratis și franco. 'Ml Liferație conform mostri se garanteză. sa — 

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

r

o s
p

Lg-

i ’•

Afacere cu câștig
este faba'icația de lichior. — Ori cine pote fabrica 

lichioruri și rachiuri fine, 
întrebuințând specialitățile (le esențe ale mele, care au fost ade- 
se-orî premiate, ca forte bune și nevătămătore. Nu sunt de lipsă eunoscințe 
speciale, nici osteuelă seu perdere de vreme.

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

Se pot căpăta prospecte și înformațiuni dela

fabrică de s peci a 1 i tâți de esențe și 
etablisment pentru aranjarea completă de fabrici de lichiorurî.

Vi 11/2 Franzensbriickonstrasse 3. 997.5—5

Is OHlOliS âill V ÎBUgI mulțumi
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect
OpigmaU Pasta Pompa^oisr 

inventată de fericit med. Dr. A. R.IX.
Cine se folosesc© de acest mijloc, capătă o colore sănOtosă 

a fetei, teint frumos fără încrețituri pănă la bătrânețe, depăr- 
teză pistruie, pete de ficat, bubat, coși, roșeță și tote necu
rățeniile pielei, despre ce se garanteză, seu se dă bani îndărăt, 

a aplicat acesta pomadă, de persons distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
se pote dovedi cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
bunătate și efectul ei este, că esistă de 40 ani și în intervalul acesta sute 

și mii de mijloce pentru frumsețe seu inventat și ărășl au dispărut. Prețul unui 
borcănel pe 6 luni 1 fl. 50 CV. Sul de probă bucata 50 cr.

I orvfaia Pumnarlniip pielei ° alb6 ă ca laptele, care remâno și după ce se 
- r'-,- L ’ ulsljjduUulI spală fața. Un flacon original I fl. 5<f» cr.

Pompadour săpun 30 cr. Pompadour pudră roșa creme albă 1 fl. 25 cr.
A se adresa cu contiență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton 
Rix & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
TOROK Konigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR ROTH Farmacia -la urs“ 
lângă teatru, la TEUTSCH & TARTLER. — Pachetele sunt plombate. 2—9,889.

fi

$
în frumsețâ și bunătatea lor sunt ciascipmceBe

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

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

forte fin lucrate numai 7 fi. Lanț de aur duble potri- 
pentru bărbați și dame 1 fl. 50 cr. — Se trimite cu Ramburs. — 
Ceriu convine se schimbă, seu se înapoieză hanii, de aceea nu este nici un risic 
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


