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Ițele se ’^curcă mereu.
De ani de cjil® s’a vorbit atât 

de mult de pace și de întemeierea 
ei pe timp îndelungat, încât lumea 
cu tote înarmările nesfîrșite începuse 
se crâdă în tarmecul și puterea ei. 
De când cu conferenția de pace inse, 
pe care a conchemat’o Țarul Rusiei 
la Haga, pare că s’a deocbiat de tot.

Mai întâitt a isbucnit resboiul 
sângeros între Englesi și Burl. El a 
durat lung și dureză încă și astăcți. 
Pe când se crede, că Englesii au 
repus total pe Buri, intrând în Pre
toria, etă că isbucnesce revolufiunea 
în China și cu ea starea de resboiu 
între acesta uriașă împerățiă cu 400 
de milibne suflete și între statele 
mari europene, Japonia și America 
de nord, cari au sărit să-și scutbscă 
interesele lor și pe supușii lor ame
ninț,ați de a fi toți măcelăriți de 
Boxeri.

Burii n’a.u fost răpuși. Ei s’au 
ridicat ârășl cu putere și au dobân
dit noue învingeri contra Englesi- 
lor. Er ciocnirile puternice cu China 
revoltată au produs o încurcătură 
cum n’a mai fost nici-odată și care 
nici că se pote prevedâ ce urmări 
mai pote avâ.

In mijlocul liniscei verei aces
teia căldurose se aude sgomotul ar
melor mobilisărllor parțiale, ce se 
fac aprope pretutindeni contra Chi
nei. Depărtarea e forte mare și de 
aceea numai puterile vecine cu China 
pot trimite acolo trupe în numer 
mai mare. Der și celelalte mari pu
teri se întrec una pe alta de a tri
mite cât mai multă oștire și corăbii, 
după puterile și împrejurările lor, pe 
câmpul de luptă din fundul Asiei.

In fruntea acestora stă Germa
nia firm hotărîtă de a resbuna uci
derea ambasadorului ei din Peking. 
Ea va trimite în China un mare con
tingent de trupe, 20,000 de omeni, 
și pe lângă pedepsirea Cbinesilor 
mai urmăresce și ținta de-așl asigura 
un rol de frunte în desfășurarea ces- 
tiunei Chinese.

Pănă acum puterile europene 
cu Japonesii și Americanii au mers 

cum au mers în înțelegerea trupele 
lor luptând umer la umăr în contra 
Boxerilor și a armatei Chinese. De 
aci încolo însă, încep pe c|i ce merge 
a-se da tot mai mult pe față neîn
țelegerile, ce isvoresc din interesele 
lor deosebite. Statele-Unite ameri
cane umblă să se facă mijlocitore 
de pace cum nu le place celorlalte 
puteri, âr Englesii au și început a- 
merge drumul lor deosebit de cei
lalți. Așa-der acțiunea comună are 
un temeiu șubred și pote nu va trece 
mult și puterile vor fi erăși despăr
țite, luptând fiă-care cum va crede 
mai bine pentru interesele ei.

Și dâcă ei nu se înțeleg între 
sine cum trebue colo departe la țărmii 
Mării galbine, cum se vor înțelege 
acasă în Europa?

Aici domnesce încă o pace, ca 
vai de ea. S’a cțis și s’a asigurat, 
că acum pacea este încă mai mult 
întărită prin înțelegerea ce au luat’o 
în parte statele centrale ale triplei 
alianțe cu Rusia și cu Francia.

Peninsula Balcanică pănă nu 
de muit era un focar de agitațiune 
și era temerea, că de acolo va pute 
sări ușor scânteia, care se aprindă 
răsboiul. S’au înțeles însă Rusia cu 
Austro-Ungaria ca tăte se rămână 
în acâstă Penintulă așa cum sunt 
și aceste puteri se stărue solidar pen
tru susținerea ordinei și a liniștei 
acolo.

Se mai asigură, că acum Ru
sia are alte griji peste țări și peste 
mări, în Asia, și de aceea vrea se 
aibă lini.sc.e în Orientul .european. 
Va fi pote așa, der ceea-ce se pe
trece acum în Belgradul Serbiei, nu 
prea dovedesce, că stăpânirea ru- 
sâscă nu mai vrea să facă nici o in
trigă, nu mai vrea să facă nici o 
încurcătură în Peninsula Balcanică.

Acum se vede, că diplomația 
rusescă a lucrat în ascuns și. a pân
dit momentul ca să schimbe dintr’o- 
dată totă sceneria în Belgrad.

In urma logodnei neașteptate a 
regelui sârbesc Alexandru, omul di
plomației austro-ungare ex-regele 
Milan a fost depărtat din fruntea 
armatei și a conducerei firelor po

litice sârbesc!; tînărul rege vrea să 
domnescă el singur, lipsindu-se de 
tutoratul tatălui său, care este con
trar mare căsătoriei sale cu văduva 
sârbă Draga Mașin.

împăratul Nicolae II, nașul lui 
Alexandru, vine acum să-l felicite și 
să-l îmbrățișeze cu drag. Dovadă, că 
influența rusăscă ârășl e tare și mare 
la curtea sârbâscă.

Nu puțină neliniște și îngrijiri 
au causat aceste întâmplări la Viena 
și lumea se și întrebă, decă proce- 
derea diplomației rusescl în Serbia 
nu pote da nascere la vre-o încur
cătură și în Orientul european?

Revista politică.
In vălmășagul enevimentelor de 

tot felul, ce se petrec în străinătate, 
mai prin Asia resăritână, mai prin 
vecini peste Dunăre în regatul sâr
besc, lumea dela noi trece cu ve
derea luptele și svîrcolirile din tabăra 
guvernamentală ungurescă, cu tote că 
în sînul celor ce dețin ac|I puterea 
în „fericita" Ungariă, decurge o mare 
cruciadă după căpătuire. „Dă-te jos 
să mă urc eu" — acâsta este, ce c|i 
de c|i, ceas de ceas formâză punctul 
de culminațiune în daraverile acelor 
ispravnici guvernamentali din Buda
pesta. cari cu venirea la cârmă a 
guvernului Szell s’au prăbușit.

Pe când ministru-președinte Szell 
s’a refugiat la moșia sa din Ratot, 
ca liniștea lui sufletâscă să nu fiă 
turburată de pasiunile clocotitore 
ale politicei, prin gazetele „liberale" 
maghiare se răspândesc glasuri lu
gubre. Unele din acestea cântă „veci- 
nica pomenire" carierei a doi mi
niștri : Fejervary, ministru de hon- 
vec|i, și Daranyi, ministru de agricul
tură. Fejervary, care face băi în 
Carlsbad, a dat de scire unui amic 
al său, că el nu vre să mai fiă mi
nistru. Oausa? Unii <Jic, că-i bătrân 
și a muncit destul, alții însă — și 
pâte că aceștia o nimeresc mai bine 
— spun, că Fejervary s’a supărat 
rău pe Col oman Szell, pe care nu-1 
mai are la inimă de când a pactat 
cu apponyiștii și de când face prie- 

tiniă cu Horanszky. Szell, adecă, ar 
vre să pună pe Horanszky în foto
liul ministeriului de interne, în care 
scop acesta l’a și visitat în Ratot, 
er Fejervary nu vrâ să șec|ă într’un 
ministeriu alături cu adversarul seu 
de odinibră. Și cum Banffy cu Tisza 
portă Sâmbetele lui Szell, ei au su- 
muțat pe Fejervary să arangeze o 
mică crisă ministerială prin repăși- 
rea lui. Uneltirile acestea le carac- 
terisâză forte apropo o fbiă clericală 
ungurăscă, cțicând: Fejervary va fi 
„prințul Tuan", tiszaiștii și banffyștii 
„Boxerii", cari dau în cap „străinilor" 
din partida liberală, pentru-că au in
trat în „Peking“-ul jidano-maghiar și 
vor să poruncâscă „indigenilor" din 
clubul Lloyd.

*
Intr’aceea tiszaiștii și banffyștii 

sunt de-o sîrguință neadormită în 
pregătirea terenului pentru viitorele 
alegeri. Coloman Tisza se pregătesce 
a ține la Oradea-mare, înainte de 
deschiderea dietei, un discurc în stil 
mare, er Banffy adună în jurul său 
garda, ține conferențe și mișcă tote 
pietrile, ca slușbașii de prin comi
tate să agite pentru vechiul sistem, 
pe când Coloman Szell, încie4endu- 
se în vraja cuvintelor lui dulci, ce 
le împarte cu tote ocasiunile, pri- 
vesce liniștit cum adversarii sapă 
gropa în jurul său.

*

Și cum că ispita alegerilor clietale 
începe a neliniști, spiritele politicia- 
nilor unguri în mare măsură, se vede 
și dintr’o scrisdre, ce i-se trimite din 
Budapesta oficiosei „Pol. Corr“ din 
Viena. Se c|ioe anume în scrisbrea 
acesta, că la viitorele alegeri cam
pania electorală are să fiă o probă 
de foc pentru partida guvernamen
tală, care va fi avisată numai la 
propriele puteri. Nu cum-va asta vre 
să însemne un avis pentru adversarii 
din partid ai lui Szell, pe cari în chipul 
acesta vor să-i sparie și să-i deter
mine a nu mai conturba circulii 
ministrului-președinte, când el are și 
va ave destul năcaz cu oposiția celor
lalte partide ?

♦

FOILETONUL „GAZ. THAN8.tt

Frumosei visătore.
După cum ne spune basmul
Cu luntrașul fermecat, 
Când plutea pe largul mării 
Rătăcit și ’ndurerat,
T a eșit în cale-o nimfă
T-a zîmbit și ’l-a ’necat...

Tot așa cu ochi-țl galeși 
Fermecat’ai pe-un străin...
’Mi-ai întins în cale vraja 
Zîmbetului tău senin,
M’ai făcut să-ml uit de mine 
Să-mi plec fruntea..., sămă’nchin.

Ochi nespus de dulci... enigmă, 
Cuib de patimi și de dor...
Ce păcat ar face ore
Un sburdalnic visător 
Se rămână viața ’ntregă 
Rătăcit în noptea lor?!?

Singur..., obosit de gânduri 
De ilusii alintat,
Când te văd trecând mărâța 
Ca ’ntr’un vis frumos..., curat, 
Mă aprinde-un dor de basmul 
Cu luntrașul fermecat.

Sân-JPetreannl.

Gimnasiul român din Brașov.
Date istorice dela 1850—1860.

(Fine).

în fine sosi și diua de Luni, 17 (29) 
Septemvre, alâsă de episcopul Andreii! Șa- 
guna pentru punerea petrei fundamentale. Era 
o di împărătescă, cum dice Românul. Par’că 
însu-șl ceriul se bucura de fapta frumosă 
și măruță, ce avea să se întâmple în 
acea di și de aceea se îmbrăcase în vest
mântul seu cel mai pompos. Sunete de clo
pote și bubuituri de trescurl vestiau des 
de dimineță serbarea de bucuria, ce avea 
să se petrâcă în acea di.

La-8 ore dimineță se începu slujba 
dumnecleescă în biserica S-lui Nicolae din

Prund, pontificând însu-șl episcopul, încun- 
giurat de-o asistență preoțâscă numărosă. 
După terminarea S-tei liturgii, întreg po
porul din biserică, în frunte cu episcopul 
și cu preoții .slujitori, îrnbrăcațl în ornate 
bisericescl, se îndreptă în procesiune, cu 
capetele descoperite, spre locul de clădire 
cântând imnuri evlaviose în laudă Părin
telui ceresc, care învrednicesce pe Românii 
credincioși a se pută bucura de-o asemenea 
di de mult dorită. Când conductul ajunse 
în spațiosul loc din Groverl, în fruntea 
căruia avea să se zidescă clădirea plănuită, 
musica militară a regimentului Bianchi îl 
saluta cu un frumos marș național. Pe 
piața festivă se afla adunată și o mulțime 
de funcționari civili și militari, represen- 
tanții diferitelor confesiuni din oraș, invi
tați de mai înainte Ia acăstă serbare și 
cari grăbiseră în număr deosebit de mare, 
ca se vadă, cum se vor sci presenta „Va
lahii", cari pănă acum fuseseră priviți peste 
umăr de concetățenii lor.J

Se făcu sânțirea apei de însu-șl epis
copul și de asistența sa preoțâscă. Locul 
pentru piatra fundamentală era unde se

află acum treptele dela intrare în gimnasiu. 
După terminarea sfeștaniei și după-ce se 
stropiră cu apă sânțiiă temeliile noului 
edificiu, episcopul cu cei din jurul său în- 
genunchiâ și cu glas plin de emoțiune ceti 
molitva pentru clădire, implorând pe Pă
rintele îndurărilor să verse harul său peste 
edificiul școlar și să trimită asupra tinere
tului, ce va învăța în el, „duhul înțelepciu- 
nei, Duhul înțelegerei, duhul temerei de 
Dumnedeu".

Nenumărata mulțime de omeni, ce 
acoperia estinsa piață de jur împrejur, era 
plină de cea mai profundă evlaviă. Ochii 
multora, mai ales ai bătrânilor, cari nici 
nu visaseră în tinerețele lor să vadă așa 
ceva, erau plini de lacremi.

Terminând rugăciunea, episcopul emo
ționat se coborî la peatra unghiulară, în a 
căreia scorbitură se aședase o cutiă de ti
nichea cu mai multe acte comemorative, luâ 
însu-șl cu lingura tinciu și aruncând asu
pra petrei, binecuvânta din nou clătlirea, 
dorind, ca ea se fiă în veci locașul sciinței 
și al virtuții. Puternice bubuituri de tres
curl salutară momentul acesta.
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In Austria domneace de-ocain- 
dată adâncă liniște. De când ministru 
președinte s’a reîntors dela Ischl, nu 
s’a petrecut acolo vr’un eveniment 
politic mai important și foile guver
nului austriac păstrâză o mare tă
cere asupra planurilor și intențiu- 
nilor adevărate ale d-lui Koerber. 
Din când în când se mai aude câte 
o voce, care esprimă temerile și în
grijirile asupra viitorului. Raportu
rile interiăre în Austria fiind ac|i 
fdrte nefavorabile unei durabile îm
păciuiri a naționalităților, va fi torte 
greu se se afle modalitatea restabi- 
lirei păcii și ordinei în parlament. Cu 
proiectul seu de lege a limbilor 
Koerber în loc de a îndrepta ceva, 
mai mult a stricat situațiunei. Nici 
Cehii, nici Germanii nu sunt mul
țumiți cu legea acâsta, protestâză și 
unii și alții contra ei. In astfel de 
împrejurări cu greu se va găsi băr
batul acela politic, care pe basa 
legii de limbă, să cuteze a încerca 
o apropiere între Cehi și Germani. 
De-ocamdată, cum am flis, este li
niște în Austria, dăr pentru acesta 
crisa n’a încetat și focul arde încă 
sub spuză. Când se va deschide la 
tbmnă „Reichsrath“-ul, el va isbucni 
cu putere îndoită.

*
Afară de încurcăturile din China 

nici în străinătate nu s’au petrecut 
săptămâna acâsta lucruri mai mari. 
Din când în când însă mai atrag 
Burii atențiunea lumei prin câte-o 
faptă de victoriă asupra oștilor lui 
Roberts.

Numai cjilele acestea vitejii Buri 
au scărmănat bine în vr’o câte-va lo
curi pe Englesi, așa, că de pildă la 
Derbepoort n’au căcjut mai puțin de
cât 400 Englesi într’o luptă mai 
mare. Acum sosesce — nu seim pen
tru a câtea-ără — scirea, că trupele 
lui Roberts au început se înainteze 
din Pretoria. Dăr că încătrău merg, 
nu se spune. Se scie însă despre 
Burii din Transvaal, că ei s’au re
tras spre Middleburg. P6te că în 
contra acestor Buri s’au îndreptat 
trupele englese. Despre aceea însă, 
că ce se petrece în Oranje, Roberts 
nu raportâză nimic, deși Anglia se 
teme, că evenimentele, ce s’au petre
cut săptămânile din urmă în Oranje, 
vor sili pe supremul ei comandat 
din Pretoria să se reîntorcă la Bloem
fontein.

Scurt cjis: răsboiul din Africa 
de miaȚă-Ți este departe încă de 
sfirșit -Și, Domne, rău îi cade acesta 
Angliei, care din pricina, că Burii 
o țin legată și ocupată cu ei, nu pote 
să desfășure o influență mare în 
starea lucrurilor din China, ci e silită 
a sta îndărătul Muscalului, Neam

țului și a tuturor celorlalte puteri 
mari.

Prigonire pentru colorile românesc!
Pot© că nicăirl nu se persecută oo- 

lorile românescl ou atâta furiă, ca de un 
timp încâce tocmai în Brașov, în acest 
oraș, locuit în preponderant de Sași și de 
Români. Par’că poliția Brașovului n’ar ave 
altă chiămare, decât numai să caute prilegiu 
de-a spiona și urmări pas de pas pe Ro- 
mâul și Romănoe spre a i terorisa și pe
depsi, fiind-că la portul obiolnuit țărănesc 
al unei femei, ori la portul strămoșesc al 
unui bărbat an dat cu ochii de colorile ro
mânescl, cari sunt din vechime parte între
gitor© a podâbei acestui port.

Intre multele cașuri întâmplate pănă 
acum, mai avem ac|I de-a înregistra unul 
nou. E vorba de-o Româncă dela Vâlcele 
(Elbpatak) ou numele Elena Bucșa, care ve
nind dilele acestea la Brașov și fiind ea 
îmbrăcată în portul său obicinuit românesc, 
cum se portă pe la Vâlcele, un polițist 
(Nr. 9) o zări pe stradă și imediat o de
nunță la polițiă. In urma acâsta Elena 
Bucșa fu citată la polițiă și pedepsită cu 
10 cortine, eventual 2 inchisdre. Ce se 
va mai fi întâmplat, nu seim, dâr oredem, 
că nu va fi rămas nedespoiată nici de po- 
dâbele îmbrăcămintei sale.

E bătător la ochi, oum trat.âză foia 
șovinistă ungurâscă din loo aoest cas. Fiind
că țăranca română declarase înaintea poli
ției, că în oomuna Vâlcele (oare de-altmin- 
trelea înafară de stabilimentul balnear e o 
comună românescă) așa este portul și că 
nimenea nu-1 opresoe, din care causă ea 
n’a sciut că aoele colori ar fi oprite — 
acostă fâia turbă de mâniă și „atrage aten
țiunea vice-spanului Treiscaunelor asupra 
demonstrației dela Elopatak, căci asemenea 
cașuri11 — cfice fițuica șovinistă — „sunt 
grave, sunt o ofensă nepatriotică a legilor 
esistente și la totă întâmplarea eserceză o 
influință demoralisatore asupra întregului 
corni tatu.

Ar fi spre biuele lor, decă pe căldu
rile acestea mari șoviniștii dela „Brassoi 
Lapoku nu s’ar iuți prea tare. Solgăbirăul, 
ori notarul dela Vâlcele au fost de sigur 
mai răcoriți la cap, când n’au procedat cu 
sabiă și foo oontra colorilor țesute în brâul 
seu în cătrința femeii, oi s’o fi gândit — 
mai soii? — și oeva mai departe, chibzuind, 
că nu e tocmai lucru cuminte a se blama 
cu astfel de prooedeurl medievale înaintea 
ăspeților străini, cari și așa de mult au în
ceput să ooolesoă băile săouescl și aoâsta 
de sigur, că nu din causa prea marei ama
bilități, cu care au fost îmbrățișați.

Der mai e probabil, că acei împiegațl 
administrativi sciu eeea oe poliția din Bra
șov nu scie, că în alte comitate colorile 
roșu-galben-venăt de pe îmbrăoămintea po
porală românâsoă n’au fost urmărite ca 
oprite, deorece nu li-se pote da nicl-decum 
caracterul de demonstrația de care vorbesc 
ordinele ministeriale, fiind parte întregitor© 

a costumelor țărănescl. De ofensa „legilor14 
nici că pote fi vorba, când se tratâză de 
colorea unui brâu său a unei cătrințe. Lege, 
care să reguleze folosirea colorilor nu esistă, 
ci numai ordonanțe ministeriale, cari însă, 
p© oât seim, nu dispun nimic eu privire la 
costumele poporale. Hiperzelul șoviniștilor 
dela amintita foiță n’are deci nici o basă 
legală, și totă procederea poliției se basâză 
numai pe o interpretare arbitrară a ordo
nanțelor ministeriale.

In fine în cașul dela Vâlcele mai vine 
la mijloc și obiceiul vechia special al fe
meilor de acolo, mai ales al celor, ce ser
vesc la fântânile ou apă miuerală, de a se 
împodobi ou pantlicl de tote colorile. Așa 
le-am pomenit și așa le o fi pomenit și sol- 
găbireul de acolo.

„Demonstrația14 o fac deol numai cei 
dela poliția din Brașov și dela „Brasoi 
Lapok“.

Starea lucrurilor în China.
Ar trebui se umplem colone în

tregi, de am voi se resumăm numai 
potopenia de sciri telegrafice con- 
traițicStore, sosite în cursul acestei 
septemânl din China și din capita
lele statelor europene mari, privitore 
la evenimentele, ce s’au petrecut în 
„imperiul ceresc44. Vom spune, der, 
că starea lucrurilor în China este 
afli tot așa de încurcată și nelămu
rită, cum a fost la începutul isbucni- 
rei râscblei Boxerilor.

*

Nici pănă acum nu s’a putut 
constata adevărul despre sortea amba
sadorilor streini din Peking. Miniștri 
chines! pe lângă curțile europene au 
făcut, ce-i drept, declarațiuni, pe basă 
de telegrame Chinese, că ambasadorii 
trăesc și se află bine, afară de am
basadorul german despre care se scie, 
că a fost omorît. Este într’adever 
forte ciudat și unic în felul seu 
faptul, că pe când Chinesii dau asi
gurări și se joră pe cer și pe pă
mânt, că streinilor din Peking nu 
li-s’a întâmplat nimic, pe atunci gu
vernele statelor interesate n’au primit 
încă pănă afli nici o iotă măcar dela 
representanții lor din capitala chinesă, 
sâu cel puțin dela vr’un om de al 
lor, în care se se dea semn, că sunt 
în viață. Der nici guvernul din Pe
king nu vrâ să dea oficial vr’o lă
murire liniștitore, tace ca pământul, 
căci bag’ semă așa-i vine mai bine.

$

împrejurarea acâsta îndemnă pe 
puteri se continue cu acgiwea con
tra Chinei. Se c|ice, că comandanții 
trupelor aliate la Tien-Cin au luat 
hotărîrea, ca, după-ce au ocupat dela 
Chinesi Tien-Cin-ul, se înainteze de 
aici spre Peking cu scop de-a mân

tui acolo, ce se mai pote mântui, 
înaintarea acâsta s’ar face pe la 
mijlocul lui August. Trupele aliate 
înse n’au pănă acum un comandant 
suprem. Va trebui dâr se se nu- 
mâscă unul, și tocmai acum formâză 
obiect de tratări între guvernele sta
telor, că pe cine se numescă. Se fiă 
acel comandant rus, engles, frances, 
german, sâu japones? Der precum 
în alte cestiuni, așa și aici s’au ivit 
neînțelegeri între puteri. Japonia nu 
vrâ ca trupele ei se fiă puse sub 
comandă streină, ea e înduplecată 
cel mult a coopera cu puterile.

❖
Intr’aceea raporturile dintre En

glesi și Ruși au devenit de-ocamdată 
forte încordate pe tema, că cine 
adecă se reconstruâscă calea ferată, 
ce duce la Tien-Cin, după-ce ordinea 
se va fi restabilit în China. Admi- 
ralul engles Seymour e de părere, că 
Anglia are mai mult drept la acâsta; 
Rușii dimpotrivă flic, că ei trebue 
se construâscă drumul de fier, âr cu 
Rușii sunt de-o părere și Francesii, 
cari pretind pentru ei controlul na- 
vigațiunei pe rîu. Oum Eoglesii sunt 
mai puțini, er Rușii mai mulțl, cei 
din urmă n’au voit se cedeze, la 
ceea-ce Englesii au amenințat, că 
nu vor mai lupta. Acest conflict a 
fost aplanat așa, că majoritatea ad
miraților a decis se se dea Rușilor 
inspecțiunea peste calea ferată Tien- 
Cin. Contra decisiunei Englesii au 
protestat.

¥
Periculul de a-se desface unita 

tea de acțiune a puterilor nu zace 
înse aici. In timpul din urmă s’au 
întâmplat lucruri mult mai grave, 
cari awiemn^î serios buna înțelegere. Etă 
despre ce e vorba:

împăratul Chinei Kvang Su s’a 
adresat cătră guvernele din Paris, 
Berlin și Washington, să intervină 
și mijiocâscă restabilirea stărilor pacl- 
nice. La Paris a întâmpinat refus, 
tot așa și la Berlin, nu înse și la Was
hington. După prima scire, că am
basadorul american din Peking tră- 
esce, președintele Statelor-Unite Mac- 
Kinley a declarat, că primesce se in
tervină la puteri în favorul restabi- 
lirei păci. A pus, ce-i drept, și 
America nordică condițiunl, însă 
mult mai moderate, ca cei din Ber
lin bună-âră, cari nici n’au vrut se 
presenteze împăratului Wilhelm te
legrama împăratului Chinei, în care 
acesta cerea ajutorul Germaniei, pe 
cât timp nu se va da satisfacțiă pen
tru omorârea ambasadorului german.

Mare sensațiă a produs pretu
tindeni o telegramă, ce i-s’a trimis 
din Washington biroului „Reuter44 
din Londra, telegramă din care se

După ceremonia religiosă, marele ar- 
chiereu se urca pe-o estradă anume ridi
cată și rosti memorabila vorbire festivă, 
în care esplicâ celor de față însemnătatea 
dilei Sfintei Sofii , începându-șl vorbirea 
astfel: „Am eșit sărbătoresc© din casa lui 
Dumnedeu și ne-am aședat în locul acesta, 
care de adl înainte are să ne fiă sfânt și 
prea sfânt. Locul acesta, unde stăm adi, 
este menit pentru gimnasiu, va sS dică 
pentru nisce școli mai înalte, de cum am 
avut pănă acum !...

După vrednicul Episcop, vorbi învă
țatul profesor și mai târdiu director al 
noului gimnasiu Gavriil Munieanu, care îșl 
luă ca temă întrebarea: „ Sti învățăm noi 
carfe?u Pentru importanța și frumsețea lui 
reproducem întreg acest discurs. Etă-1:

„Să învățăm noi carte? — Acesta este 
întrebăciunea, la care cuget a răspunde, 
Prea Sf. Stăpâne și onorabilă adunare, cu 
ocasiunea acestei solemnități mărețe.

• „Scopul învățăturei este formarea ini- I 
mei și luminarea minței. — Inima se for- 
meză prin cunoscința doctrinelor religiunei 

cu deosebire în Biserică; mintea se lumi- 
neză prin cultivarea sciințelor în școlă.

Formarea inimei stă mai cu semă în 
a da lui Dumnedeu, împăratului și la tot 
omul, ce este al său, adecă: în a fi drept.

„Sfânta nostră biserică, după neprețui
tul său dar, de care puține se bucură, de 
a împărți membrilor săi St. taină și cuvân
tul evangelic în limba poporului, a îngrijit 
tot-dâuna de formarea și îmbunătățirea 
inimei nostre. Nici un popor conlocuitor 
nu întrece pe poporul român în credința 
cătră Cesarul său; nici unul nu-1 covîrșesce 
cu bunătatea inimei, cu ospitalitatea, cu 
dreptatea, — scurt: cu amorea și frățieta
tea creștină cătră con-omenii săi. Ceri Ro
mânului sălaș: „Bucuros14, îți răspunde, 
„sălașul e al lui Dumnedeu!11 Treci pe 
lângă via lui, pe lângă grădina lui, bine
cuvântată de fructe, îți ese înainte cu rode : 
„Ține14, îți dice, „sunt dela Dumnecleu l14... 
Au venit un popor strein, au venit altul 
— și altul peste noi, și noi i-am primit, 
i-am îmbrățișat cu amore, cu frățietate 
creștină, încât poporele conlocuitor© și ve

cine, de vor fi ele drepte, nu pot să nu 
mărturisescă: că tote s’au folosit dela Ro
mân, însă el n’a luat dela nimene !...

„Dreptatea, bunătatea, toleranța acâsta 
evangelică sunt nisce roduri ale crescerei 
nostre celei bisericesc!.

„Insă, decă cu formarea inimei nu stăm 
mai jos decât nici un popor conlocuitor, 
noi cu atât mai înapoiațl ne aflăm cu lu
minarea minții.

„Neavând școle, ca să ne luminăm 
mintea, am primit o crescere numai pe ju
mătate. Sf. biserică ne învață, să fim buni, 
să fim drepți; școla ne învață, să fim înțe
lepți. Nu e destul să fim numai buni, drepți; 
ci natura nostră, posițiunea nostră cere, să 
fim și învățațl, circumspecțl, înțelepți: „Fiți 
blând! ca porumbii, și înțelepți ca șerpii!11

„A face bine și celora ce ne fac nouă 
rău, e lucru creștinesc; însă a fi circum
specțl, pentru ca inimicii noștri să nu ne 
potă face rău, e înțelepciune dreptă.

„N’am avut școle, ca prin luminarea 
minții să căpătăm înțelepciune și n’am avut 
nici istorici, nici juriști, nici advocațl ș. a. 

Streinii ni-au scris istoria, streinii ni-au 
păstrat hrisovele, streinii ne-au apărat drep
turile ... Domnilor, nu voiu să turbur bu
curia acestei dile, deducând și înfățișându- 
vă icona cea tristă a relelor, a pagubelor, 
ce au isvorît peste noi din lipsa școlelor!

„Că noi n’am avut școle, de când au 
început a ave și alții, e păcatul spiritului 
timpilor trecuțî. Păcatele părinților adese-orl 
se pedepsesc în fii și strănepoți; însă nici 
un păcat părintesc nu ajunge mai curând 
și mai sigur pe fii, decât păcatul șoolelor. 
Noi putem fi încredințați despre acest ade
văr ! — Ar fi blăstăm pentru copiii noștri, 
când din pățaniă nu ni-am fi învățat minte 
și am recădâ în păcatul strămoșilor.

„Ah ! decă bătrânii noștri, escelențl în 
evlavie, întemeiătorii atâtor sute de mănăs
tiri! sfinte, ar fi ridicat ei, după esemplul 
altor popore, măcar numai o universitate, 
— ceriul nostru ar fi mai senin!

„Deci: școle!
„Să nu-mi' dică unii: la ce școle? Sunt 

la conlocuitori destule școle, acolo pot în
văța și copiii noștri; căci toți, câți cugetă 
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vede, că Statele-Unite vor sesilescă pu
terile a încheia pace cu China. America 
amenință, că va eși din acțiunea 
comună, decă puterile nu vor fi 
concesive față cu China; cu alte cu
vinte America se întorce de-odată 
pe partea Chinei și în contra pute- 
terilor. Atitudinea ac&sta neașteptată 
a surprins cu drept cuvent diplo
mația europână și mai ales în Londra 
se accentuâză, că pasul acesta al 
Americei se va resbuna încă cumplit.

❖

Pe când se petrec acestea între 
puteri, răscola în China continuă și se 
lățesce, zadarnic promite împăratul și 
vice-regii chinesi, că vor face tot ce 
le stă prin putință pentru aperarea 
streinilor și sugrumarea rescolei. De 
când vice-regele Li-Hung-Clang a 
plecat din Canton, și provincia acâsta 
e în mare fierbere. Stăpân absolut 
este afli în Canton locțiitorul Taksu, 
un dușman înverșunat al streinilor. 
El urgiteză înarmarea Chinesilor și 
pretinde ca cele doue canoniere fran- 
cese, apoi câte una englesă și ame
ricană se fiă retrase. Pe canal cir
culă vase de răsboiu Chinese. Taksu 
a publicat un decret al guvernului 
chines, care varsă o viuă lumină asu
pra planurilor acestuia. Decretul, care 
s’a dat tocmai în cjiua în care gu
vernul Chinei cerea ertare del a pu
teri, cjice între altele, că Chinesii nu 
vor pută câștiga pacea, de nu vor 
purta mai întâii resboiu.

Pe când așa-der China vestesce 
în Europa pacea, pe atunci la ea 
acasă se înarmeză, ca se continue 
resboiul de estirpare contra străinilor.

Dela adunarea din Abrud 
a Societății pentru fond de teatru 

român.
pile irumose de bucuriă au avut 

Dumineca și Lunia trecută, în 8(21) și 9 (22) 
Iulie, frații noștri din Munții apuseni, pre
cum și toți aceia dintre Românii din apro
piere și din depărtare, cari au putut să ia 
parte la serbările frumose, ce Abrudenii 
le-au arangiat cu ooasiunea adunării Socie
tății pentru fond de teatru român.

Duminecă dimineța biserica română 
gr. or. era îndesuită de fruntași și de ță
rani, cari ascultau cu evlaviă frumosele 
cântări eseoutate de corul din Brașov con
dus de d-1 G. Dima.

După s. liturgiă urma în aceeași bi
serică deschiderea ședinței prime printr’un 
discurs frumos și plin de poesiă al d-lui 
președinte Iosif Vulcan, la care a răspuns 
ou oăldură d-1 advocat L. Pop. A mai vor
bit președintele despărțământului Abrud al 
Asociațiunei, d-1 A. Preda, salutând aduna
rea în numele acelui despărțământ, âr d-1 
protopop gr. cat. vorbi în numele Reuniu- 
nei femeilor din Abrud, Abrudsat și jur.

Din raportul comitetului s’a constatat, 
că capitalul societății s’a sporit în decursul 
anului trecut cu 17.602 cordne, așa că adl 
fondul e 271.811 cordne.

După terminarea agendelor s’a ținut 
o disertația din partea d-lui Dr. V. Bra- 
nisce.

Urmâ un banchet, la care au luat 
parte peste 200 persdne. Săra s’a dat un 
concert, în care a debutat cu mare succes 
corul de dame și bărbați (vre-o 36) conduși 
de d-1 Dima, apoi d-șorele: Adelina Piso 
(violină) Valeria Pop (cant-sopran) și d-1 
Vas. PopovicI tenor dela conservatorul din 
Bucurescl.

Luni a urmat ședința a doua. S’au 
însoris membri fundatori, pe vieță, ordi
nari și ajutători, încasându-se o sumă de 
5000 cor,, un succes asemenea căruia So
cietatea n’a avut pănă acum.

La invitarea Românilor din Șimleul 
Silvaniei, s’a decis, ca viitorea adunare a 
sooietății să se țină în Șimleul Silvaniei 
în an. 1901.

In aceeași tji sera festivitățile s’au 
încheiat printr’o representațiă teatrală. 
Despre acâsta și despre escursiunile, ce au 
urmat, raportorul nostru ne scrie urmă- 
țârele :

Abrud, 12 (25) Iulie. 

Representația teatrală.
Luni sera s’a representat în sala ho

telului „Detunata14 piesa d-lui I. Vulcan 
„Gărgăunii dragostei*. Representațiile aces
tea sunt ore-cum obligatorii, fiind scopul 
adunării: crearea unui teatru. Avem și o 
bibliotecă teatrală, din care diletanții pot 
să alegă acum piese destul de drăgălașe, 
er un isvor nesecat rămâne într’una încă 
colecția de comedii ale lui V. Alexan
dri, al cărui portret e văpsit în mijlocul 
cortinei teatrului abrudean. De data asta, 
după cum am aflat mai târcliu, causa că 
s’a ales chiar „Gărgăunii dragostei14, nu 
a fost numai isvorîtă din politeță față de 
d-1 Vulcan, ci din necesitate, căci piesa, 
care se studiase a trebuit să cadă din pro
iect din pricini neprevădute. E greu să 
scoți mult de unde n’ai ce scote, de aceea 
nici piesa acesta, cu lungile-i scene lipsite 
de umor, nu va produce nicl-odată vr’un 
efect deosebit. Cu tote acestea diletanții 
din Abrud s’au purtat atât de bine, în
cât au făcut, ca publicul să-i urmărescă 
cu interes dela început pănă la sfîrșit. Mai 
ales i-se cuvine laudă drăgălașei d-șore 
Elena Adamovid (Olimpia), care prin jocul 
ei nesilit, prin accentuarea potrivită a con
trastelor din sufletul unei femei, prin dră- 
gălășia mișcărilor, a jucat, încât îți venea 
să credl, că totă viața n’a făcut alt-ceva, 
decât se jdee.

Bine s’au purtat și ceilalți diletanțl. 
Numim la locul prim pe d-1 Țințar (Tergo- 
viștean), apoi d-șorele O. Stoica (Anica), 
Z. Adamovicl, A. Demian, H. Pop, O. și V. 
Pușcariu și G. Șuluț, precum și pe d-nii: 
A. Oprea (Marin), E. Baraban (Dr. Ursu- 
lescu), Jantea (Gogu) și Bancea (Alecu).

Piesei i-a premes „ Prologul * d-lui 
Vulcan, care a fost forte bine înscenat și 
în care rolurile principale au fost ținute 
cu pricepere din partea d-lor D. David 
(Poetul) și G. Banca (Moșneagul).

Detunata.
Marți a fost admirabila escursiune la 

Detunata, asupra căreia vom mai reveni. 
Un banderiu de peste 130 de Buciumau! 
conducea cortejul cel lung al trăsurilor. 
Păcat că a plouat aprope diua întrâgă; 
ploia n’a oprit însă voia bună și însufle
țirea generală.

La Câmpeni.
Miercuri s’a făcut escursia la Câm

peni, unde am fost primiți în casele ospi- 
tale ale d-lor Dr. (Jhirtop, Dr. Preda și 
Furduiă. Vom reveni.

La Roșia.
5

Joi am fost cu toții în Roșia, unde 
D-nii G. Cosma, Cioban, Maior, Butnar, 
Impu și Hensel ne-au primit cu brațele 
deschise.

Depestraje.

Surprinderi în Serbia.
De rendul acesta sesonul de vară 

în capitala micului regat serbesc dela 
Dunăre, a fost turburat în liniștea 
lui printr’o îndrăsndță hotărîre a ti- 
nerului rege Alexandru.

Sâmbăta trecută guvernul ser
besc GeorgevicI și-a dat dimisiunea. 
Lumea politică și diplomația a rămas 
surprinsă de acest fapt, pentru care 
în primul moment nu afla esplicare 
N’au trecut însă decât 48 6re, și 
etă că Dumineca trecută urmeză o 
și mai mare surprindere. Pe zidurile 
Belgradului se afișase o proclamațiă 
a regelui Alexandru, în care acesta 
dă de scire poporului său, că se că- 
sătoresce cu „o fiică din popor41. Alâsa 
inimii lui este văduviora Draga Ma- 
șin născută Lumevișa. A fost mări
tată după inginerul șerb Mașin cu 
care a trăit 6 ani; după mortea băr 
bățului ei mama regelui, Natalia, a 
luat’o ca damă de curte în Biaritz; 
de acolo s’a reîntors în urmă la Bel
grad, unde tînerul rege a îndrăgit’o 
foc. Ne mai putend trăi fără de ea, 
regele a hotărît s’o ia în căsetoriă 
și să-i pună pe cap corona de re
gină.

Ce surprindere mai mare tre-; 
buia? Și fiind-că Draga regelui Ale
xandru n’a văcjut mai puțin decât 
36 primăveri, 6r logodnicul ei abia 
decă a împlinit 24 ani, lumea din 
Serbia și din străinătate s’a crucit 
de mirare. Se pote 6re, ca un rege 
tînăr să facă asemenea pas? Nu ș’a 
găsit el o prințesă, vr’o milionară, 
vr’o duducuță din familiă boerescă? 
— Așa se întrebau toți.

Și ăcă s’a putut. Regele s’a și 
logodit deja Dumineca trecută, ăr 
data căsătoriei se cjice că e fixată 
în mod definitiv pe Dumineca viităre, 
și se crede, că pe atunci va sosi în 
Belgrad și mama regelui, Natalia.

Soirea căsătoriei a esplicat în
dată și demisiunea fostului guvern 
GeorgevicI, care s’a retras din causă 
că nu era învoit odată cu capul la 
acest pas al regelui.

*

După frământări de trei 4^e> 
regelui Alexandru i a succes se-șî 
compună un nou ministeriu sub con
ducerea lui Alexa Jovanovict, fost pre
ședinte al supremului tribunal de 
apelațiune din Belgrad.

*
Din prilejul căsătoriei regele a 

dat amnestiă generală tuturor condam- 
naților politici. Prin un ucaz publi
cat în fbia oficială serbescă, parte a 
redus cu ani de cjile pedepsele celor 
amestecați în complotul din anul 
trecut contra ex-regelui Milan, parte 
li-a iertat pedepsele.

❖

Partida lui Milan, care numără 
mulți membrii și în armată, este pe 
față contra acestei căsătorii. De 
târna, ca agitația se nu ia proporții, 
regele Alesandru a hotărît să aplice 
măsuri energice contra partisanilor 
lui Milan. Așa, el a dispus arestarea 
colonelului Cirici, care să dusese la 
Carlsbad să comunice lui Milan că
sătoria fiiului său. De altă parte a 
destituit pe colonelul Mihailo viei, mi
nistrul Serbiei la Viena, care făcuse 
o visită lui Milan.

Cu tote măsurile acestea, în 
cercurile înalte serbesci nemulțumirea 
se manifestă pe față. Gelozia a pro
dus o mare înverșunare mai ales în 
cercul ddmnelor din elita serbâscă.

*

Decât tăte acestea o surpindere 
estraordinar mai mare a produs feli
citarea farului Rusiei. Țarul a felicitat 
telegrafic pe regele Alesandru din 
incidentul căsătoriei acestuia și feli
citarea i-a fost presentată de agentul 
diplomatic rusesc din Belgrad Man
surov. îndată după acesta Mansurov 
a făcut o visită logodnicei regelui și 
i-a gratulai și ei.

Nu mai încape îndoiălă, că fe
licitarea Țarului este un act de în
semnătate politică, menit a înrîuri în 
primul rend asupra disposițiunei su
fletesc! a poporului serbesc.

așa, s’asemănă cu acei părinți degenerați, 
cari ar Țce: De ce trâbă mume matroue? 
Avem doici, care să ne crescă copiii!

„Deci: școle, fraților!
„Și încă cu atât mai vârtos școle, cu 

cât noi din dumnedeâscă proniă ne aflăm 
trăind într’un stat poliglot, într’un stat 
compus din mai multe popore, cu sângele 
și cu religiunea unul de altul deosebite; 
și cu cât Maiestatea sa cavalerescul nostru 
imperator (pe care Dumnedeu să-l țină!) 
în dreptatea sa cea de tată adevărat au 
chiămat pe tote poporele, ca deopotrivă să 
porte greutățile, și deopotrivă să se bucure 
de folosele statului.

„E dumnedeescă legea: ca trupul să 
servâscă sufletului, ca spiritul să domnescă 
peste materie. Poporele neînvățate, ca și 
individii, în veci au fost și vor fi robe la 
poporele cele luminate. De nu vom învăța 
noi carte, alte popore conlocuitdre vor în
văța, cum au învățat și pănă acum. Noi 
atunci și în viitor vom rămâne trup, ma
terie, și, ca astfel, osândiți a purta pururea 
numai la greutăți ca hamalii; în vreme ce 

i acelea, devenind minte luminată, se vor 
bucura de folosele statului, și vor domni 
peste noi.

„De vă va dice nescine: învățătura e 
nefolositore; nu vă dațl copiii la școlă! — 
atunci să vă aduceți aminte de cuvântul, 
care elice : „Pomul după rode, er omul după 
fapte se cunosce44.

„E învățat, care vă dă asemenea sfat? 
— atunci să scițl, că el nu vă voesce bi
nele, ci robia... E neînvățat? — atunci 
diceți: Domne iartă-1, că nu scie ce 
vurbesce!

„Cel-ce se îndoesce despre folosele 
școlelor și ale învățăturei, se îndoesce des
pre folosul sorelui și al radelor lui.

„Gum-că comunitățile bisericescl ro
mâne de d’aci, și anume D-Vostră, onora
bililor representanțl și benefactor!, sunteți 
pătrunși de folosul învățăturei, că cunoscețl 
spiritul timpului, trebuința naturei omului, 
posițiunea bisericei și a națiunei nostre, 
scițl ce ne lipsesce, este viă dovadă solem
nitatea acestei dile memorabile, ce o ser
băm acum. Drept-aceea în acestă privință 

n’am decât să vă urez, ca Dumnedeul vieții 
să vă lungescă dilele, ca să puteți sfirși 
sănătoși ceea-ce ați început cu atâta rîvnă 
vrednică de laudă. Cu ajutorul lui Dumne
zeu der, ca tot-deuna, mergeți înainte și 
acum cu esemplul cel bun, bravilor Bra
șoveni! — Prea Sf. Sa, prea bunul nostru 
Episcop, nu numai cu cuvântul, ci și cu 
fapta s’a pus în fruntea zelului D-Vostră, 
și credeți, că, pe lângă cununa cea neveș
tejită ce o umpleți în jurul numelui Sti
mat D-Vostre, părticica din capitalul, din 
rodul dreptelor osteneli ale D-Vbstre, ce 
o locațl în sprijinirea școlelor, va aduce 
dobândă însutită și sigură la fiii fiilor 
Dumnea-Vostră. „Amin!44

După frumosele vorbiri se recitară 
două poesii ocasionale, scrise de membrul 
Eforiei școlare Iacob Mureșianu: una în 
limba latină recitată de tinerul loan Me- 
țiami, astădi Archiepiscop'și Metropolit, er 
a doua, românăscă, disă de d-1 Gheorghe 
Bellissimus, director emerit al școlelor nos
tre primare.

Așa s’a terminat acestă serbare mă- 

răță, care a ridicat mult în ochii străinilor 
prestigiul Românilor brașoveni.

*

Se începu clădirea. In tomna an. 1851 
Românii cu mic cu mare se puseră pe lu
cru. Unii ajutau la adunatul și căratul pe
trei, alții dăruiau lemne de prin pădurile 
lor, muncitorii ajutau cu palma și mulți 
fără plată. Peste iârnă lucrarea a trebuit 
să fiă întreruptă, 6r în Maiu 1852 lucrul 
începu din nou și se continuă pănă tomna 
terminându-se întregă temelia și ridicân- 
du-se zidul pănă la ferestrile etagiului 
întâiu.

In 14 (26) Iulie a acestui an Brașovul 
avu norocirea să găzduâscă între zidurile 
sale pe Majestatea Sa împăratul și regele 
Francisc Iosif I, care ca domnitor tinăr 
tocmai venise să cerceteze frumosa țeră a 
Ardealului. Cu ooasiunea acâsta fruntașii 
Români din Brașov presentară Majestății 
Sale două rugărl: una pentru un ajutor 
pentru zidirea clădirei școlare, care însă a 
fost resolvată negativ, pe cuvânt, că gim- 
nasiul are caracter privat și că comuna
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0 voce germană despre România.
De curând cjiarul german „All- 

gemeine Munchener Zeitg.“ a pu
blicat un articul lung privitor la 
România, în care se ocupa de im
portanța regatului român, de starea 
socială și politică a țârii, de situa- 
țiunea ei financiară și de cestiunea 
ovreescă.

După-ce arată, că printre statele 
balcanice regatul României ocupă 
netăgăduit locul întâiei, și că el a 
fost ridicat la înălțimea unei esis- 
tențe de stat moderne europenesc! 
vorbesce de starea socială politică, 
și face apoi cu privire la cestiunea 
ovreescă următorele importante cons
tatări, cari pentru prima-dră desciiu 
situațiuuea în pressa streină în mod 
mai nepărtinitor. Etă ce (țice foia 
germană:

„Esistă un element etnio, care pă
trunde în România în tâte stratele po
porului, scie să se furișeze și să se sta- 
bilâsoă pretutindeni și îșl duce traiul din 
munoa altora. Aoeștia sunt număroșii Evrei 
rătăoitorl, cărora le cade jertfă atât țără
nimea, cât și boierul. Aoesta nu este o acu- 
sațiă în contra Evreilor, antisemitismul ne 
este străin ! Constatăm numai un fenomen 
social, ale cărei urmări desastrose nu le 
pâte tăgădui nici un om nepărtinitor. Acest 
fenomen ese tocmai acum din nou în evi
dență, deore-ce onmărâsa emigrare a Evrei
lor din România atrage atențiunea generală. 
O parte din pressa cjiinică europână atribue 
aceste emigrări persecutărilor Evreilor. Acâs- 
ta e o gresâlă. Negreșit au fost pe alocuri 
esoese ale poporului oprimat, în contra 
opresorilor și esploatatorilor săi; dâr emi
grarea în massă are alt motiv. După date 
ofioiale, în cele din urmă 12 luni au emi
grat din România 5786 de Evrei. Deore-ce 
emigrarea continuă, numărul emigranților va 
fi de fapt cu mult mai mare. Cei mai mulțl din 
acești emigranțl evrei nu aveau nici o ocu
pația său profesie determinată, numai mi
noritatea era compusă din meșteșugaii. 
Acești Evrei părăsesc țâra pentru-că sără
cirea poporului face ca să nu mai fie nimio 
de esploatat.

„Nu trebue să se uite, că în nordul 
României sunt localități, unde Evreii for- 
mâză 50 la sută din populația. Din aceste 
localități ei plâcă spre Sudul mai roditor 
și deore-ce și acesta se află aoum în mise- 
rie din causa crisei, emigranții evrei^ trec 
granița pentru a-șl căuta esistența în de
părtare. Cine cunosoe raporturile oficiale 
asupra isprăvilor acestor negustori la popo
rul rutean din Ungaria de nord-est, va în
țelege ușor de ce România nu pote dori 
niol nu pote favorisa rămâuerea acestui ele
ment al populației, care e ca un cancer 
într'un corp organic14.

SUIRILE DLL El.
5

— 15 (28) Iulie.

In causa transportului de mărfuri. 
In considerare, că anul acesta în urma re
coltei promițătore de grâne se va ivi tre
buință de un număr mare de vagone mai 
ales pentru esport, administrația căilor fe
rate de stat avertisâză pe comercianții de 
alte mărfuri, că în timpul liferăiei de bu
cate, începând dela finea lui Iulie și pănă 
pe la sfârșitul lui Octomvre, vagonele vor 
fi date în locul prim liferanților de bucate 
și numai în rândul al doilea vor veni co
mercianții de alte mărfuri.

Lupii au început să bântue prin unele 
părți muutose din jurul Brașovului; se 
spune, că cjilele trecute pe hotarul comunei 
Crisbav a fost ornorît de lupi un bou, âr 
acum se comunică soirea, că și într’o pă
dure de lângă Țînțarl, doi cai au fost uoișl 
și carnea lor aprope jumătate fu mâncată 
de lupi. Intre omeni se dice că a întrat 
frică și nu mai cutâză să-și ducă noptea 
vitele la pășune.

Drum de fier dela Sinaia pe mun
tele Caraiman. D. Take Ionesou, fostul 
ministru de finanțe, șl-a esprimat dorința 
îu discursul, pe care l’a ținut cu ocasia 
înaugurărei uzinei electrice din Sinaia, că 
aștâptă dela d-1 Heyneuman, directorul so
cietății electrice, ca să construiască înou- 
rend un drum de fier electrio din Sinaia 
de-asupra muntelui Caraiman. D 1 Heyneu
man împreună cu distinsul inginer Smich 
s’au hotărît, ca acestă dorință să devină o 
realitate. Sunt hotărîțl a începe în cursul 
aoestei luni studii seriose pe valea Praho
vei să vadă, dâoă se va pută canstrui dru
mul de fier, și atunci să aviseze la mijlo- 
cele cu oarl s’ar putâ construi acestă în
semnată luorare.

Congresele de medicină și liigienâ. 
D. Dr. Babeș direotorul institutului de bac- 
teriologiă din Bucuresol a plecat la Paris 
pentru a asista la congresele de medină și 
de igienă, care se vor țină în acel oraș. 
D-sa va face raporturile sciențifice despre 
cancer și despre sistemul nervos, eu oarl 
a fost însărcinat din partea congresului in
ternațional de medicină.

Semența de rapiță și grâu. Ferma 
Laza în urma culturei sistematice a rapi- 
ței, care a dat trei kiie la pogon, a decis 
vânzarea de sămânță cu prețul de 25 suta 
de kilograme. Doritorii se vor adresa chiar 
la acea fermă prin Văsluifi (România). Tot 
la acea fermă se va vinde grâul ales pen
tru sămânță. Acest grâu a dat 3 kile la pogon.

Juriul internațional al esposiției 
universale din Paris se compune din 
2.500 de persbne împărțite în 121 de clase. 
Dintre membrii 60 la sută sunt FrancesI, 
ceilalți represintă diferite state participants. 
Operațiunile juriului controlate de juriul 
superior, care este mai mult restrâns, se 
vor termina la 2 (15) Septemvre.

Transvaalul în Paris. Intre multele 
curiositățl, la esposiția din Paris mai mult 
decât tâte atrage atențiunea visitatorilor 
așa numitul „Transvaalul în Paris14. O trupă 
de vre’o 50 de Buri, alta de Hotentoțl și 
Zullu-Cafferl representă cjilnio lupta dela 
Spionkop, unde Englesii au fost amar bă
tuți de Buri. Lupta decurge pe un deal, 
oare era să represinte Vesuvul, cândesplo- 
deză. Acesta însă nu s’a făcut, fiind înpre- 
unat cu multe pericule și așa din Vezuv 
s’a prefăcut în Spionkop. Idilele trecute 
aceste reprezentații au fost sistate, deore- 
ce un Bur, oare avea rolul generalului Oronje, 
n’a voit să mai comandeze trupele învin- 
gătore pentru 60 de centime pe cji, ci a 
pretins un franc. In fine „generalului44 i-s’a 
urcat lâfa și acum din nou deourg luptele 
dela Spionkop în fața publicului curios.

Contra poștei din Bran, care este 
condusă de o femeiă, am primit mai de 
multe-orl plângeri din causă, că poporațiu- 
nea, după cum ni-se spune, e rău servită. 
Mai ales abonenții cjiarelor române, între 
cari și diarul nostru, au de-a suferi multe 
șicane și pagube prin aceea, că prea ade- 
se-orl li-se perd numerii, ceea-ce se presu
pune, că numai neatențiunei celor dela ofi
ciul postal din Bran se pote atribui; căci 
la alte oficii poștale nu se întâmplă atâta 
neregularitate.

Cununii. D-1 Ioan Pop, absolvent de 
teologiă, originar din Șieu-Cristur, și d-șora 
Lwdowa Morariu din Chiraleș, se vor cu
nuna în 12 August n. c. în biserica ro
mână gr. cat. din Chiraleș.

— D-1 Pomul Barbu, teolog abs,, orig. 
din Păgida, se va cununa în 5 August n. 
c. cu d-șora Eugenia Bereș din Ciuchicl.

Concerte. Musica orășenâscă va cânta 
mâne Duminecă, în grădina Hotelului „Po
mul verde44. începutul la 8 ore.

— Musioa militară de honvedl din 
Clușifi, ce se află de câte-va cfil0 m Brașov, 
va da mâne, Duminecă, un concert în res
taurantul „Elisioum44 (Schmidt) din nou. 
începutul la 3y2 bre d. a. Intrarea 50 bani. 
— Duminecă sera la 8 âre aceeași musică 
va cânta la hotel „Orient.44 Intrarea 60 bani.

Un institutor calificat, oare posede 
deplin limba română, maghiară, germană și 
franoesă, având din acâsta din urmă și di
plomă de calificațiă, doresce a se angaja 
ca educator într’o familiă său în vre-un pen
sionat. InformațiunI dela administrația cjia- 
rului nostru.

De necredut. Mii de mulțumiri și 
scrisori de recunoscințft oonstată, că flui
dul Elsa de Feller s’a dovedit ca oel mai 
bun la diferite bdle, chiar și la acelea, unde 
alte medicamente nu vindecă. Cu deosebire 
vindecă frigurile, podagra, reuma, dureri 
de cap, piept și de dinți, junghiuri, dureri 
de stomac, de ochi etc. iute și sigur. 12 
sticle 5 corone franco. Singurul producent 
e Eugen V. Feller, farmaoist în Stubioa Nr. 
135, Comitatul Agram. La nici o familiă 
să nu lipsâscă acest mijloc esoelent esaminut 
de autoritatea sanitară, și aflat de oel mai

bun mijloo, pe care ârl-cine, de-1 folosesce 
odată, pentru efectul său îl va folosi per
manent. „Orb am fost deja, și numai „Flui
dul Elsa44 de Feller mi-a salvat lumina 
oohilor — scrie Sziios Pâter din Budapesta 
(Felsorakpart 9).

Plecarea soldațîlor la manevre.
în săptămâna acesta soldații din păr

țile nostre au plecat la manevrele, ce se 
vor ține pe teritoriul dintre Mureș-Oșorheid 
si Reghinul săsesc. Manevrele de încheiere 
vor dura din 5 pănă în 7 Septemvre st. n., 
âr în 8 Sept, va urma concediarea tuturor 
ostașilor, cari și-au făcut anii de milițiă.

Din incidentul despărțirei, ostașii ro
mâni gr. or. din loc, însoțiți de musica 
militară, se presentară Dumineca trecută 
corporativ în biserica din cetate, asistând 
la serviciul divin. Cu ocasiunea acesta d-1 
capelan militar Nicolae Fizeșianu ținu osta
șilor o frumosă cuvântare ocasională. Vorbi 
întâii! despre manevre, îndemnând pe ostași 
să se porte brav și să se arate și de astă- 
dată vrednici de bunul nume, ce și-l’au 
eluptat ostașii români prin purtarea lor 
bravă și pururea credinciosă.

„Eu însu-ml44 — dise d-1 capelan — 
„am audit multe laude de acestea, ba am 
audit pe un vice-colonel, fost comandant 
al batalionului 23 de vânători, astădl co
lonel la regimentul 44 din CincI-bisericI, di- 
când, că dânsul servind tot la astfel de trupe, 
cari partea cea mai mare erau compuse din 
Români, a avut de nenumărate-orl prilej 
să cunoscă și să prețuâscă brava purtare 
a acestor ostași români, atât în timp de 
pace, cât și în vreme de răsboiîl44. „In totă 
viața mea militară — dise d-1 Stenzel, căci 
acesta e numele colonelului, despre care 
vorbesc — nu doresc mai mult, decât să am 
Pomâm sub comanda mea41.

După acăsta apelă încă-odată d-1 ca
pelan Fizeșanu la ostași, ca să continue 
a merge pe calea înaintașilor lor, cari prin 
bravura, statornicia și credința neclin
tită arătată și sigilată cu sângele lor în 
nenumăratele răsboie purtate pentru patriă 
și pentru vada și siguranța tronului, și-au 
stors recunoscința Majestății Sale, care a 
distins acest regiment (Nr. 50) cu medalia 
de aur „pentru neclintită, statornicia".

In partea a doua a vorbirii se adresă 
d-1 Fizeșanu cătră aceia dintre ostași, cari 
au să fiă concediațl și nu se vor reîntorce 
în serviciu. Acestora le dete povețe pre- 
țiose, ca să fie cu credință cătră s-ta bise
rică, să cinstescă pe Dumnedeu, să onoreze 
fețele bisericesc! și pe bărbații vrednici, 
dâr mai ales pe preoți și învățători să-i 
asculte și cinstescă după cuviință. „Fiți 
întot-dăuna cinstiți și de omeniă44.

In fine se întorșe cu nouă povețe că
tră aceia dintre ostași, cari au să continue 
serviciul, însuflețindu-i prin nouă momente 
istorice pentru împlinirea datorinței.

Vorbirea, ținută în limbagiu popo
ral, a fost ascultată cu multă plăcere și 
atențiune de toți cei de față.

bisericescă neunită din Brașov e una din 
cele mai avute din întrâgă țâra. A doua 
rugare privea încuviințarea unei colecte 
între Românii ardeleni de legea răsăritână. 
Acesta fu încuviințată, der colecta proiec
tată nu s’a pus în lucrare.

In timpul acesta întâmplându-se un 
atentat asupra Domnitorului, Episc. Șaguna 
scrise celor două parochii fruntașe din 
Brașov să trimită câte-un delegat, cari îm
preună cu alțl bărbați de frunte din Ar
deal să mărgă la Viena și să feliciteze pe 
Domnitor de fericita scăpare. La plecare 
representanțele celor două biserici deteră 
delegaților lor între altele și însărcinarea 
să stăruâscă din tote pentru recunoscerea 
gimnastului din partea ministeriului din 
Viena și pentru învestirea lui cu dreptul de 
publicitate. Intrevenirea delegaților brașo
veni, ajutați de Șaguna, cât și de ceilalți 
fruntași români aflători în Viena, nu ră
mase fără resultat, cel puțin întru cât s’a 
pus la cale recunoscerea din partea statului 
a noului gimnasiu.

In tomna anului 1853, când se des
chise cl. IV a gimnasiului, sosi în Sibiiu 

rescriptul ministerial din 27 August 1853, 
prin care se încuviințeză deschiderea cu 
începutul acelui an școlastic a gimnasiului 
românesc gr. or. din Brașov, aflător în or- 
ganisare, ca gimnasiu inferior cu patru clase; 
directorul și profesorii angajați se aprobă 
de-ocamdată ca suplenți, având a face la 
timpul său esamen de profesori definitivi 
și, în fine, se promite îndestrarea noului 
institut cu drept de publicitate „îndată ce 
se vor îndrepta unele neajunsuri44 (angaja
rea unui al 6-lea profesor, o împărțire a 
materialului de învățământ după speciali
tăți etc.)

Episcopul Șaguna se vădu îndemnat 
a veni însu-șî la Brașov pentru a împărtăși 
vestea acesta de bucuriă iubiților săi Bra
șoveni. De-odată cu vestea, bunul episcop 
promise, că va plăti la fondul profesoral 
timp de 10 ani câte 100 fi., der nu așteptă 
10 ani și nici nu plăti numai 100, ci la 
anul el dete de-odată 2000 fi. în obliga
țiuni de ale împrumutului din an. 1854.

Scirea împărtășită și petrecerea lui 
Șaguna câte-va dile în mijlocul Românilor 
din acest oraș fu un nou îndemn pentru 

Românii Brașoveni de a duce la sfîrșit 
opera începută. Nouă jertfe se cereau și 
aceștia le și prestară făcând ârășl contri- 
buirl, ba și marele patriot moldovean Const. 
Hurmuzachi sări în ajutorul Brașovenilor 
făcând la Iași o colectă de 222*/2 galbeni 
împărătesei.

După atâtea sacrificii, muncă încor
dată și osteneli fără sfîrșit, părea, că omenii 
s’au obosit, că au început a se bam răci 
și a-șl perde însuflețirea și un fel de ră- 
celă începu a pătrunde în inimile unora 
dintre cei mai zeloși. Atunci (în tomna an. 
școlar 1855 — 56) Șaguna din nou veni la 
Brașov, păși în mijlocul poporului și vărsă 
nouă speranțe și mângâieri în inima lui. 
Tot atunci un nou îndemn căpătară Ro
mânii brașoveni prin sosirea actului guver- 
nial din 14 Febr. 1856, prin care li-se făcu 
cunoscut, că Ministrul de culte și instruc
țiune prin decretul seu din 28 Ianuarie al 
aceluiași an, declară gimnasiul lor de public 
și-i investesce atestatele cu aceeași putere 
și cu aceleași drepturi, pe cari le au ates
tatele gimnasiilor de stat.

Decretul acesta a produs mare bucu

riă între toți Românii bine simțitori și fu 
anunțat în tote bisericile prin vorbiri în
sufleți tore.

Acum se mai recerea o nouă jertfă 
pentru acoperirea cheltuelilor celor mai 
neapărate. Se alese o comisiune, care avea 
să îndemne pe cei ce numai odată contri
buiseră, ca să-și bage încă-odată mâna în 
busunar. Și-au și băgat’o bunii Români și 
— mulțumită stăruinței comisiunei, al că
rei conducător era venerabilul d-n protop. 
Ioan Petrie, adl singurul în viață din acei 
vrednici bărbați — au mai scos 2709 fl.

Prin acestea și alte multe jertfe îu 
tomna anului 1856 întreg edificiul era gata.

Sunt 50 de ani de atunci și n’a fost 
de lipsă a se face încă nici o reparatură 
mai esențială la acest edificiu, ceea-ce vor
besce îndeajuns despre soliditatea lui. Spe
sele clădirei, după socotâla făcută de 
I. Jippa, se urcară cu totul la suma de 
65,737 fl. 51 or. m. c.; calculând însă și 
materialele dăruite, precum și lucrul făcut 
în cinste, întrâgă valorea edificiului se pâte 
prețui la cel puțin 80,000 fl. v. a.
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C o n v o e ă r s.
Reuniunea învățătorilor gr. cat. din 

Archi-Diaconatul părților Sătmărene apart, 
diecesei Oradane îsl va tine adunarea 1 )
generală anuală în 2 Aug. n. c. la 9 ore 
dimin. în comuna Sănislau (Szaniszlo), la 
care D-nii membri ai reuniunei cu onore 
sunt învitațî.

Membrii ordinari ai reuniunei să no
tifice presidiului succesele pentru eventuala 
lor absentare; er doritorii de a diserta cu 
ocasiunea adunării elaboratele sS le trimită 
la presidiu înainte.

Programa: 1) Dimineța la 7 ore 
participare la s. liturgiă. 2) Deschiderea 
ședinței la 9 ore dimin. 3) Cetirea și veri
ficarea protocolului adunărei generale an- 
■teriore. 4) Cetirea raportului anual al co
mitetului. 5) Alegerea a 6 comisiunl dife
rite. 6) Cassarul va ceti registrul restanțe- 
rilor și referitor la aceștia adunarea gene
rală va decide. 7) Defigerea locului și al 
timpului adunărei generale proxime. 8) Ra
portul comisiunilor. 9) Cetirea disertațiuni- 
lor aprobate prin comisiunea respectivă.
10) împărțirea diplomelor la membrii noi.
11) Propuneri diverse referitore la înainta
rea scopului reuniunei. 12) închiderea șe
dinței prin președinte.

Dat în Coreii-Mari, 9 Iulie 1900.
Dr. Felician Bran, Augustin Krespai, 

președinte, archidiacon. notar.
Notă: Trenul dela Satmar sosesce sera la 

S, dimineța la 5’/2 și la 10'/2.

•țs

Despărțământul XXIII (Turda) al 
.„Asociațiunei pentru literatura română și 
-cultura poporului român“ 'îșl va ține adu
narea generală în biserica gr. cat. din 
Turda vechiă la 12 August a. c. cu următorul 

Program : 1) Deschiderea adunărei la 
3 ore p. m. prin directorul despărțămân
tului. 2) Raportul despre activitatea comi
tetului. 3) Raportul cassarului. 4) Esmite- 
rea unei comisiunl pentru censurarea ra
porturilor, conscrierea de membrii noi și 
incassarea taxelor. 5) Inaugurarea bibliotecei 
poporale a despărțământului. 6) Eventuale 
disertațiunl. 7) Eventuale propuneri. 8) Ra
portul comisiunei esmise. 9) Statorirea bud
getului pe anul 1900/1901. 10) Alegerea 
delegaților pentru adunarea generală a Aso- 
ciațiunei. 11) Designarea locului pentru 
adunarea viitore. 12) Alegerea comisiunei 
pentru autenticarea protocolului și închi
derea.

Rugăm pe On. membri ai despărță
mântului și pe toți, cari doresc cultura 
poporului român, să participe la acestă 
adunare.

Turda, din ședința comitetului des
părțământului XXIII al Asociațiunei ținută 
la 30 Iunie 1900.
Artemln Coflarcea m. p., Dr, Engenin Pataceanu m. p.,

Protopop — director. secretar.

ULTIME SUIrU.
Belgrad, 27 Iulie. Intr’o scrisâre 

.adresată Giului seu ex-regele Milan, 
după-ce declară ca nușl dă învoirea 
la căsetoriă, c}ice: „Eu cel dintâiu, 
-ași saluta pe acel guvern, care după 
un ast-fel de pas le-ar alunga din țeră“.

Londra, 27 Iulie. „Daily Mail* 
■primesce dela corespondentul seu din 
.Shanghai următorele cu data de 26 
Iulie: Dela indigeni am primit din 
nou scirî sigure despre cele petre
cute în Peking. In 15 Iunie a isbuc- 
nit prima revoltă, când în biserica 
catedrală se ținea serviciu divin. 
Trupe împărătesei și resculațl au îm
presurat catedrala și au omorît 16 
misionari și mai bine de 200 creștini. 
Trupele au prins 40 de curieri chi- 
nesi, trimiși de ambasadori, i-au mal
tratat cumplit și apoi i au ucis. Am
basada austro-ungară și banca im
periului le-au pustiit în 22 Iunie.

— Lui „Daily Express11 i-se 
anunță tot din Shanghai, că în Hsian 
au fost omorîte soțiile a doi misionari 
■engi.esi, 6r „Times“ primesce scirea,

că în provincia Ilu Nan a fost ucis 
episcopul și trei preoți.

Moscva, 27 Iulie. Chinesii au 
confiscat în Kalagan, 150 chim, spre 
nord de Peking, un transport rusesc 
de ceaiu în valăre de 10 milione 
ruble.

Petreceri.
In tot anul s’a dat de cât-va timp 

încoce câte-o petrecere frumosă în Lechința, 
der petrecerea din 15 Iulie n. cred, că pe 
tote le-a întrecut. Public ales și tinerime 
veselă, unul ca unul petrecând în așa fru
mosă armoniă și atât de românesce, încât 
îți era mai mare dragul. Adevărat, că noi 
din ținutul acesta, numai în opidul locuit 
de Sași și de Români, Lechința, putem a ne 
veseli după pofta inimii, acolo ne putem 
petrece liber și neșicanați.

Petrecerea peste tot a avut caracter 
curat românesc. Public a fost destul de 
număros, mai ales, că tot atunci a mai fost 
o petrecere și în Cristur, care nu-i departe 
de Lechința. Au fost ospeți din Bistrița, 
din părțile Reghinului și ale Modului. Jo
curile de salon s’au dansat în câte două 
colone.

Dintre domnele cunoscute mie am vă- 
4ut între altele pe d-nele: Pascu (Șimotel- 
nic), Filipan (Năsal), Stupinean (Stupinî), 
Bălan (Brașfalău), Dănila (Budatelec), Ne- 
gruț (Herina), Groze (Manie), Goron (Bis
trița), Chifa (Visnia), Măiorean (Ius), Săpu
nesc (Budatelec), M. D. Cupșa fFeldiora). 
— Dintre d-șore: Stupinean (Stupinî), Pop 
(Visuia), Filipan (Năsal), Săpunesc (Buda
telec), Bălan și Chifa (Brașfalău), Mathei 
(Chiraleș), Nichi (Șimbor) și alte multe, pe 
cari nu le-am cunoscut.

Incheifi cu dorința, ca în viitor să 
ne revedem la Lechința în număr și mai 
mare, ca astfel venitul încă să fiă mai mare.

Maria din Câmpia.

Măieștrii cojocari din Lipova învită la 
petrecerea de dans, ce o vor arangia Joi 
în efiua de Sft. Ilie, 20 Iulie (2 Aug.) 1900 
în grădina berăriei (Bann). Venitul curat 
e destinat pentru procurarea unui prapor 
nou pe sema s-tei biserici rom. gr. or. din 
Lipova. începutul la 8 ore săra. Intrarea 
pentru persona 1 cor., pentru familiă 2 cor. 
40 bani. Oferte și suprasolvirl se primesc 
cu multămită la adresa cassarului Vasilie J
Nichiciu, și se vor chita pe cale publică.

*
Inteligența română din Sâncel (comi

tatul Ternavei mici) vă învită la producția 
musicală-declamatorică, ce o va arangia cu 
concursul coriștilor plugari din loc în 5 
August st. n. 1900 cu ocasiunea adunării 
generale a despărțământului XI Blașifi al 
Asociațiunii în Sâncel.

Invitări speciale nu se face.
Intrarea: pentru o personă 1 cor., 

(pentru plugari 50 bani); de familiă 3 cor. 
începutul la 6 bre d. a. Venitul curat se 
destinăză */2 pentru fondul Asociațiunii și 

1 ., pentru fondul coriștilor plugari din Sân
cel. După producțiunea urmeză dans.

Sâncel 24 Iulie n. 1900.
Vasilie Smigelschi, 
adm. paroch. gr. cat.

❖

In M.-Sântana se va arangia o petre
cere de vară Duminecă, în 5 August n. 
1900 în localitatea școlei române din loc 
din incidentul adunărei despărțământului Oșor- 
heiu al „Asociațiuneiu. începutul la 5 bre 
p. m. Intrarea: de o personă singură 1 cor. 
60 bani, de o personă în familiă 1 coronă 
20 bani. Venitul curat e destinat în favorul 
nou edificatei biserici române gr. cat. Mân
cările în îngrijirea st. familii. Ofertele ma- 
rinimose se vor chita pe calea publicității.

In Reghinul săsesc va arangia Comi
tetul despărțământului XXVI al Asocia- 
țiunei Vineri în 10 August n. 1900. în sala 
de vară a promenădii de acolo. Venitul cu
rat e destinat în favorul scolei confesionale 
gr. cat. din Reghinul săsesc. începutul la

8 ore sera. Intrarea: de personă 2 cor., 
de familiă până la 3 membrii 4 cor., dela 
3 membrii în sus 6 cor.

Oferte marinimose se primesc cu mul
țumită și se voi’ chita pe cale cliaristică.

♦

Despărțământul VII (Hațeg) al Asocia- 
ciațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român învită la petrecerea 
cu dans, ce se va țină Duminecă în 5 Au
gust n. c. în sala hotelului „Mielul de auru. 
începutul la 8 bre sera. Venitul curat e 
destinat în favorul despărțământului. Intra
rea: pentru familiă 4 cor., pentru personă 
2 cor. Ofertele marinimose se primesc cu 
mulțămită și se chiteză pe cale diaristică.

Câte va regule cu privire Ia crescerea 
vitelor.

Peste tot economii de vite se 
împart în: țineton și crescători de vite. 
Cei dintâiu se numesc astfel, fiind
că țin orl-ce soiu de vite, ce le vin 
în mână, er cei din urmă aleg vitele 
și nu țin decât de acelea, dela cari 
ved, că pot ave un folos mai mare, 
atât ca vite de venZare, cât și ca 
vite de lucru, carne seu lapte.

La crescerea vitelor economul 
trebue se bage semă tot-deuua nu 
numai la starea lui materială, ci și 
la aceea, cum sunt împrejurările lo
cale și anume: ce fel de nutreț are, 
ce fel de pășunat, este el aprope 
seu mai departe de oraș ș. a. Când 
și-le-a cumpănit acestea tote bine, 
atunci se pote apuca de crescerea 
vitelor.

La crescerea vitelor lucrul cel 
mai însemnat este, ca se seim alege 
vitele de prăsilă: taurii și vacile Ce 
se ține de tauri, în economiile mai 
mici, sarcina acesta nu prea cade 
pe singuratici, ci mai cu sămă pe 
comune, cari trebue se se îngrijescă 
de procurarea lor. Cât pentru vacile 
de prăsilă însă, economul trebue să 
îngrijescă. ca acelea se fie cât se 
pote de tari, sănătose, bune de lapte, 
fără scăderi, fără vr’un nărav rău și 
să corăspundă întru tote scopului, 
pentru care se intenționeză ținerea 
acelora.

Când vacile arată semne de go- 
nire, economul trebue să le ducă la 
taur. Decă vacile umblă cu taurul 
în ciurdă, atunci și-l caută ele, când 
le vine periodul. Trebue să se alegă 
tot-deuna taurul, pe care-1 află mai 
corăspuncțător scopului său de cres- 
cere. Pentru un taur se socotesc de 
regulă câte 60 de vaci de gonit în 
ciurdă și câte 80 de vaci din mână, 
adecă din grajd. Mai mult ca trei 
ani, nu e cu scop a ține un taur 
într’o economia, fiind-că de aci încolo 
îi vin chiar junincî de acelea, cari 
se trag dela el. A lăsa să se împă- 
recheze astfel de vite înrudite între 
sine nu este iertat, fiind-că ușor pot 
moșteni, ca și omenii, anumite băle 
și scăderi.

Decă vaca a prins, după 9 luni 
ea trebue se fete. Pe timpul cât 
portă vacile vițălul se pot și mulge 
mai la început, înainte înse de a 
făta, cu două luni, trebue lăsate se 
sterpescă, căci la din contră prea 
slăbesce vițelul din vacă. Economii, 
cari prind vacile și la jug, se nu le 
prea împovăreze când se apropie 
timpul fătatului.

Pe timpul cât portă vacile vi- 
țălul în fole, trebue se aibă pășune 
de ajuns său, decă sunt în grajd, 
nutreț corespunzător. Acesta să nu 
fie stricat, noroit, muced seu cu cui
buri de șoreci prin el, căci atunci 
ușor pot se lapede vițălul. De-ase- 
menea pot să lapede și atunci, decă 
sar peste obiecte mai înalte, seu bău 
ierna apă prea rece.

După cinci luni dela gonit, pu
tem sci, decă cutare seu cutare vacă 
are vițăl, seu nu. Acesta o putem 
face așa, că după adăpat, apăsam 
ușor cu o mână la uger, er cu cea
laltă în flămâiiflarea dreptă și îndată 
vom simți ore-care mișcare, pe care 
o face în urma apăsărei vițălul.

Când se apropie timpul fătatu
lui, vaca se pote cunosce, atât după 
uger, care tot cresce și se umple de 
lapte, cât și după prihod (părțile 
genitale), care asemenea se slobode 
în jos, er mai la rădăcina codii în
cepe a se gropăni. înainte de fătat 
vaca începe a deveni neliniștită, se 
culcă și se scolă adese-ori, apoi se 
uită des îndărăt, er înainte de a se 
arăta vițelul, se rupe beșica de apă, 
care înlesnesce 6re-cum actul făta
tului. Decă vițălul se arată cu pi- 
ciorele dinainte și cu capul pe ele, 
atunci fătatul e în regulă, în cașul 
contrar trebue adus un om pricepă
tor seu un veterinar, ca să ajute la 
actul fătatului. îndată după fătat, 
vițelul se pune la vacă ca să-l lingă, 
sortea se depărteză, er vaca trebue 
nutrită cu anumită lătură mai caldă 
amestecată cu urluălă de făină.

(Va urma).

Literatură.
Din „Cura de apă* ed. IV, apărută 

de curând, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu“ cu 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în soorță și cu es- 
terior plăcut 4 cor. plus 30 b. porto. Cura 
lui Kneipp e cunoscută în totă lumea și 
scrierile sale cu prețiâsele povețe igienice 
ar trebui să se afle în totă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii pot 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 600 pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor bolelor și povețelor de cari se trac- 
teză în op, în număr cam de 2200.

Prăsirea rațelor.
Prăsirea rațelor este împreunată 

cu puțină ostenelă, cu tote că aduce 
forte mare câștig, căci deși prețul 
unei rațe tinere nu este cu mult 
mai mare, decât al unui puiu de 
găină, der nici crescerea ei nu este 
împreunată cu atâta grijă și spese 
îndeosebi, decă locuim lângă o apă 
curgătore seu lac. Prăsitorii greșesc 
mult, când nu sunt cu deosebită 
atențiune la alegerea materialului 
de prăsilă, ci țin un material dege
nerat, a căror oue încă fiind mici, 
nici prăsilă nu se desvoltă pe deplin 
și degenereză din an în an.

Și rassa nostră de rend de rațe 
se pote desvoltă și nobilita, der pu
tem recomanda prăsitorilor cu tot- 
adinsul, ca se se nisuescă a împreuna 
(corci) rassa nostră cu cele din țări 
streine, când apoi prăsilă va ave 
trup mai desvoltat și când vom câș
tiga pe lângă mai multe pene și oue 
mai mari.

Este de recomandat, ca să ne 
procurăm un rățoiu din specialitățile 
streine de Pecking, Ronen seu de 
Aylesburg, său oue dela aceste spe
cialități, cari se găsesc și în țera 
nostră. Dăcă corcim specialitățile 
acestea cu rațele nostre micuțe, pu
tem din prăsilă căpăta esemplare 
frumose, cu trup mai mare și mai 
bine desvoltat, când apoi în tot ca
șul le putem valora, ori ca îngră
șate, ori în piațe. cu un preț mai 
mare. La transportarea ouelor anume 
comandate pentru prăsilă, trebue să 
fim cu mare băgare de semă, căci 
cele mai multe scuturându-se prin 
transportul lor cu calea ferată seu 
cu căruța, forte arare-orl dau puii 
în urma clocirei, pentru aceea este 
mai consult, ca să le transportăm 
fără scuturare, în corfe ducendu-le 
pe jos, er ăuele aduse pentru clocire 
se le lăsăm cel puțin trei cjfle hn 
odihnă și numai după aceea se le 
punem sub clocă>
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Intre tote specialitățile de rațe, 
aduse la noi din streinetate, se re
comandă rassa de Pecking, care în 
mărime este mai așa de mare, ca 
gâscele nostre de rend. Rața acesta 
are pene gălburii-albe, cari sunt mai 
de un preț cu ale gâscei. Ea este 
importată din China și se prăsesce 
în multe locuri ale țării, parte ca 
specialitate curată, er în multe părți 
corcite cu rațele nostre de rend. Ra
țele acestea au un avantagiu mare 
față cu cele de rend prin aceea, că 
nu sunt așa mâncăcibse și, deși au 
un trup mal mare, în proporțiune 
se îndestulesc cu nutrement mai pu
țin. Cresce și se desvoltă ușor nu 
numai pe lângă lacuri și rîuri, ci se 
îndestulesce și cu o băltuță mică. 
Ouăle sunt cu mult mai mari, ca ale 
rațelor de rend și putem căpăta dela 
una pe an 80—100 bucăți.

Rața, deși se asemănă în este- 
rior mult cu gâscă, totuși se deose- 
besce mult în. apucături de ea. Rața 
este forte mâncăciosă, înghite cu 
nesaț greurușii, insectele (gongele), 
broscele, intestinele animalelor și al
tele ; deși își împlântă ciocul în totă 
murdăria, totuși carnea ei are un 
gust mai bun, ca al altor sburătbre 
domestice.

Rața nu pasce ierbă prea bucu
ros și îi place numai plantele cu 
fruncțe grose, cum este macrișul, sa
lata și altele, der decă are apă cur- 
getore său stătătore, nici nu are lipsă 
de verdețuri. Ii place peste măsură 
apa și este în stare a petrece totă 
dpua, ba și o parte din nopte, pe 
apă, pe lângă tote acestea le putem 
cresce și fără apă mai mare, numai 
să aibă într’un vas corespun(țător 
apă prospătă și o băltuță mică unde 
se se potă curăți.

Dela o rață căpătăm pe an 
80—100 ouă, cu tote că nu ouă în 
continuu, ci din primăvara timpuriă 
pănă la seceriș; la 6—8 rațe avem 
se ținem un rățoifi, când apoi și 
ouăle vor fi fructifere; raței îi place 
a cloci numai atunci, când buăle nu 
se scot din cuib; der buăle de rață 
le putem pune și sub găini seu curci.

Rațele nu prea sunt supuse la 
morburi și, dăcă le păcjim de colera 
contagiosa a găinilor, nu prea ca
pătă altă bolă.

Cu îngrășarea rațelor avem se 
purcedem tot-așa, ca și cu gâscele; i 
unsorea ei e tot așa de gustosă și 
bună, ca a gâscei și penele — deși nu 
sunt așa căutate ca ale gâscelor — 
totuși se pot vinde. Numai atunci îi 
place se clocescă, dăcă și-a ales ea 
însa-și locul, când apoi și rămâne 
în cuib, der în anul acela nu dă 
mai mult, decât 20—30 ouă, pentru 
aceea este mai consult, decă adunăm 
buăle și le clocim prin găini seu 
curci. Puii rațelor ies din ou în 
28—30 Rile.

Puii de rață sunt forte sprin
teni, der în primele (file după eșirea 
din ou, ca și ai altor galițe, sunt 
slăbuți, pentru aceea trebue păziți 
în săptămâna primă de ploi, venturi 
reci și de mișcări mai mari.

In cțilele prime avem să le dăm 
brânză și păsat fiert în lapte, apa 
se fie tot-deuna înaintea lor, căci 
rațelor' le place după fie-care bucă- 
tură se bea și să se scalde.

După opt cJD*3 de îngrijire bună, 
puii de rață sunt forte ușor de cres
cut, der au să capete de multe-ori 
de mâncat și de beut, fiind dela na
tură forte mâncăcioșl. Nutrementul 
priucipal al raței este cucuruzul, or
zul seu tărîțele, în cari mestecăm 
nalba, urzică său salată tăiată mă
runt, der nutrementul nu trebue pre
gătit prea apătos, căci atunci -i se 
lipesce de cioc, pentru aceea punem 
numai atâta lapte, seu în lipsa lap
telui atâta apă, încât numai să se 
umecțescă. Ii plac forte mult și căr- 

năriile și, decă n’avem alte cămării, 
să le dăm mațe de vite, plămâni și 
altele. In grădini nu fac daună, ba 
ne fac și folos, căci consumă omi- 
dele și insectele, când însă s’au să
turat de acelea, trebue mânate la 
apă, căci la din contră ne fac pa
gubă în verdețuri. între altele îi 
plac omidele vercji de pe frunzele 
curechiului; deci decă observăm, că 
în vărzărie se ivesc insectele acestea 
păgubitbre, avem se mânăm puii de 
rață 1—2-ori pe <fi între verze, însă 
să nu-i lăsăm de-odată mult timp 
acolo, căci înghițând de-odată prea 
multe insecte, acbsta le pote strica.

Raței îi plac forte tare fragile, 
deci decă avem în curte câte-un 
frăgar, avem să-l scuturăm din când 
în când; pe timpul cocerei fragilor 
ele se îndestulesc pe c|i cu forte pu
ține grăunțe.

Când ajung deja la 8—10 săp
tămâni, au lipsă de grăunțe, cari 
trebue date în fie-care c]i pe lângă 
mestecătură de verdețuri cu tărîțe, 
cel puțin odată. Tomna se îndestu
lesc cu bostani, crumpene (cartofi), 
napi, pe lângă acestea, decă capătă 
numai puține grăunțe, se pot cresce 
cu forte bun succes. In urmă este 
de observat, că raței, deși îi place 
mult apa și ar petrece mult timp 
în locuri murdare, der totuși îi priesce 
un coteț călduț, curat și uscat, pen
tru aceea trebue se așec[ăm sub ele 
în coteț cu pae curate de câte-ori e 
de lipsă.

Regliiamil. 

Instinctul curatului.
E o lege firescă, — dice „Gazeta Să

teanului* 10 * * * 14 15 — anume, că tot ce-i în folosul 
desvoltărei animalului ori speciei nu numai 
să se păstreze cu sfințeniă, dăr chiar să se 
perfecționeze și să se moștenescă în viața 
unei specii, încât cu vremea ajunge sub 
formă de instinct. îngrijirea și dragostea 
de a avă trupul curat, de a se feri să nu 
bea apă murdară, ori de a nu mânca mân
cări necurate cu mirosuri bănuitore, tote 
aceste se găsesc la multe animale; ceea-ce 
ne face să credem, că la om dragostea de 
curat trebue se fie forte vechiă.

Vulcan pe fundul mării.

piarul din Londra „Times14 scrie ur- 
mătorele: Corabia englesă „Ringaromma44 
a trecut nu de mult pe la insulele Hebri- 
dele nouă.

In acestă călătoriă un torped s’a cu
fundat în fundul mării. Trei corlarl au fost 
trimiși să caute vasul înecat. Aceștia s’au 
corlit la locul arătat, der în curând au eșit 
din apă, spunând, că au dat de-un vulcan, 
care chiar atunci esploda, când ei se apro- 
piară și apa în urma esplosiunei vulcanului 
s’a încăldit și deveni ferbinte. Oorlarii, cari 
au fost opăriți binișor, abia putură să scape 
cu viâța.

*
Biciclete de hărtiă.

De present se zidesce în Springfield 
(Massachusetts) o fabrică, care va construi 
biciclete de hărtiă. La fabricarea biciclete
lor se va folosi hărtiă subțire de tot, care 
va fi întărită cu o soluțiă de sare cu amo
niac. întreg velocipedul, mânerul, rotele, 
pedalul, etc. tote vor fi fabricate din hărtiă 
și cel mai greu biciclu nu va trece peste
10 chilograme.

*
Spiritul.

Pilele acestea înaintea unuia dintre 
tribunalele din Mtinchen (Bavaria) sta pe
banoa aousaților o servitdre în etate de
15 ani. Copila a fost învinovățită, că ea ar 
fi făcut să umble spiritele în loouința pro
fesorului de musică cu numele Fahrnholz.

Fetița plângând, spuse înaintea jude
cătoriei, cum a ajuns ea să fiă numită spi
ritistă :

„Eram servitore la familia Fahrnholz 
și într’o sără mă aflam într’o odăiță, oare 
numai prin 0 ușă de sticlă era despărțită 
de odaia de loouit a stăpânului.

Mă jucam cu nisce perinițe de ace și 
de-odată am scăpat una; lovind în ferâstră, 
dădu un sunet, care mult mi-a plăcut. După 
acesta am aruncat eu anume în ferăstră 
perinița.

îmi era mare buouria, când am ob
servat, oă stăpânii mei în odaie se spariă 
și oredură, oă umblă spiritele prin locuință.

De altă-dată am aruncat în ferăstră 
eu oărbunl și stăpâna casei Rise, că umblă 
spiritul bunioei sale, deorece ea în viață 
a furat odată oărbunl.

In altă sâră am început să arunc din 
petrecere, dedrece Riua orl-cine venea la 
noi stăpâna le vorbea de spiritul ce umblă 
prin locuință și fiă-care voia să vadă acel 
spirit.

într’o seră, când ârășl aruncam ou 
cărbuni în ferăstră, de-odată oade de pe 
părete tabloul bunichei, spăriindu-mă tare 
și eu. Toți au început să plângă de frică.

piua următdre am continuat cu oăr- 
bunii.

Despre mine nimeni nu presupunea^ 
oă eu ași fi fost, oare făceam să umble 
„spiritul.44

In urmă au venit trimiși dela polițiă 
să cerceteze luorul, și. atunci eu li-am spus 
numai deoât cum stă luorul ou spiritul44.

Când judecătorul a îutrebat’o, că de 
ce a făout ea luorul acela, copila răspunse:

„Omenii aoeia erau atât de ușor cre- 
Rătorl și eu îmi aflam, o plăcere în oeea ce

Instinctul pentru curat a fost de mare 
folos vieței, căci a păzit animalul de multe 
bole și de multe parasite, cari, altfel, l’ar 
fi năvălit. Der acestă dragoste pentru cu
rat a fost ajutată și de simțul frumosului 
și cochetărei de a plăcea sexului opus, în
cât a fost și un factor aliat reproducerei. 
Instinctul de curat e mult mai răspândit 
în regnul animal decât ni-1 putem închipui 
la prima cercetare. Sunt insecte, între cari 
și muscele, cari își fac o toaletă forte amă
nunțită, curățindu-se cu labele peste tot 
corpul. Cine nu scie câtă îngrijire pun pa
sările spre curățirea și lustruirea penelor? 
De asemenea mamiferele (animale, ale căror 
femeiuscl au țîțe) a căror blană o admirăm 
în ce hal de necurățeniă n’ar fi, decă n’ar 
avea desvoltat simțul pentru curat? Acest 
simț e adese-on ajutat și de alte simțuri, 
cum e mirosul. Maimuțele din specia cyno- 
cefal ori cât ar fi de flămânde nu mănâncă 
bucate, cari ar fi otrăvite ori li-ar pute 
strica. De asemenea cânele de Arabia e 
forte gingaș, nu mănâncă nici nu bea din- 
tr’un vas necurat; chiar laptele în care 
și-a vîrît cineva mânile, nu-1 mănâncă. De 
asemenea se Rice, °ă unii cerbi nu se ating 
de pânea din care cineva a mușcat o îm
bucătură. De asemenea vor be o apă să
rată ori amară, der limpede, nici-odată o 
apă turbure.

Un purii de hipopotam (un mare ma
mifer din apele Africei) adus la Londra nu 
voi de loc se se deprindă cu laptele fals, 
ce ’i se dădea. Pănă acolo împing unele 
mamifere instinctul pentru curat, încât își 
spală mâncarea. Se spune despre un can
gur (un animal cu patru piciore din Aus
tralia, care are un buzunar, în care-șl as
cunde puii), că neavând pae, își strîngea 
mâncarea rămasă în nisip, der înainte de-a 
o mânca, o spăla într’un vas cu apă. Se

mai povestesce despre doi urși dela grădina 
plantelor, pe cari se hotărîseră a-i ucide, 
der dându-le biscoturl cu acid prusie amân
doi le respinseră cu disgust; mai pe urmă 
răsbițl de fome, se hotărîră a-le mânca, 
der mai întâiu le spălară în basenul cu apă.

La alte animale obiceiul de-a spăla 
mâncarea s’a prefăcut în instinct și pănă 
nu moie mâncarea în apă n’o mănâncă. 
Măgarul n’ar be nici-odată apă turbure, ne 
spune Brehm. Maimuțele arată mare iubire 
pentru curat; unele specii duc puii la gârlă 
și-i spală.

De obiceiu maimuțele își fac toaleta 
cu mânile și se curăță; ele se deprind lesne 
a se servi de obiectele de toaletă. S’a cunos
cut maimuța, care își ștergea gura cu șer
vetul după-ce bea; er femeia unui urangu
tan (o maimuță mare, în chipul omului) 
întrebuința scobitori după fie-care mâncare.

Cu toți cunoscem cât de mult îi place 
pisicei se fie curată și cu câtă dibăcie se 
păzesce de noroiu și necurățenii. Ceasuri 
întregi le petrece curățindu-șl și netedin- 
du-șl blana cu limba, cu care se curăță ca 
cu o periă. De asemenea au meșteșug de 
a-șl ascunde ghiarele, încât cu labele udate 
cu salivă se spală pe față și cap.

Coda îi slujesce leului de minune pen
tru a se scutura de praf. De asemenea ro- 
dătorele iubesc forte mult să fie curate și 
ca și felinele (feline se numesc animalele, 
ce semăna pisicei, ca leul, tigrul) între- 
buințeză limbile spre a se curăți. E nos
timă descrierea ce o face Brehm despre un 
rodetor:

Acesta întrebuințâză pentru toaleta 
sa mare parte din timp, își linge părul fir 
cu fir, lustruindu-1... Ii place forte mult 
nisipul, în care șe rostogolesce... Se ser- 
vesce minunat de labe spre a se curăți... 
După mai multe manevre, ce le face în ni
sip rostogolindu-se și aruncând nisip peste 
trup și peste cap, începe toaleta; își curăță 
cu multă grijă gura, obrajii, mai ales mus
tățile îi dau mult de lucru; după-ce ispră- 
vesce cu acestea, începe a se îngriji de 
trup. Cu labele de dinainte ia șuvițele de 
per, er cu dinții le piaptănă și netezesce. 
Ia posițiile cele mai deosebite spre a se 
pute îngriji peste tot trupul. Labele de 
dinapoi le pote mișca atât de repede, încât 
se zăresc numai ca o umbră, ce se mișcă. 
Erbivorele nu sunt atât de pretențiose, der 
orl-cum tot se curăță cu limba cât pot, se 
scutură cu coda de praf, er mușchii pielei 
le servesc a se scutura de praf; se scaldă 
adese-orl. Elefantul ia apă cu trompa și-și 
face duș, dr când întâlnesce o apă limpede 
se scaldă.

Din tote cele spuse se vede, că mai 
tote animalele au pănă la un punct simțul 
curatului și a trebuit, ca el se le fiă de 
mare folos pentru ca să se prefacă în ins
tinct. Și dâcă animalelor li-i de mare folos 
cu atât mai mult omului. Necurățenia e is- 
vorul tuturor bolelor. La noi unii țărani 
din diferite pricini au pierdut mult din 
dragostea pentru curat, ăr curățenia cas
nică e mai mult un fel de rit. Așa bună- 
oră țăranii, cari nu locuesc pe lângă ape 
nu se îmbăiază nici-odată, din aedstă pri
cină se întâmplă boli de piele, 6r porii 
aceștia se astupă încât respirația pielei e 
micșorată, fapt, care strică organismului 
în general și rinichilor în particular de 
vreme ce o parte din uree se elimineză 
prin sudore și, dâcă acesta nu se pote 
face prin pori, atunci ori rămâne în sânge 
și ne otrăvesce organismul, ori eliminân- 
du-se prin rinichi, îi surmenâză și îmbolnă- 
vesce. Din pricina necurățeniei insectele 
parasite își găsesc hrana din sângele omu
lui, îl slăbesc și tot-odată e înjositor pen
tru om a se lăsa de viu prada insectelor.

Dela necurățenia locuinței, a curței 
și a strădei se întâmplă o mulțime de bole; 
de aceea timpul ce-1 întrebuințăm cu cu
rățitul în general nu-i timp pierdut, cum 
cred unii. Curatul nu numai ne apără de 
bole, der ne înveselesce ochii, ne întăresce 
sufletul și ne dă dragoste și putere de 
muncă și de viață. 0 pânzătură albă e 
semnul curatului, de aceea bucatele cele 
mai simple puse pe ea par bune și gus- 
tose. O căsuță spoită cu alb ne atrage pri
virile, un țăran ori o țărancă îmbrăcațl în 

simpla lor cămașă țărănescă, der albă și 
curată, par mai frumoși, mai voinici și mai 
vrednici de dragostea tuturora.

Omul e Regele creațiunei, e cea mai 
perfectă făptură, de aceea ar fi o rușine, 
ca el să se lase întrecut de atâtea animale 
când e vorba de simțul curatului. Omul 
deprins a fi curat la fisic, curat va fi și la 
suflet. Poporul nostru are o mulțime de 
anecdote, proverbe și strigături despre fe
meile leneșe și, cari nu iubesc a fi curate 
în gospodăria lor; acestea trebue împros
pătate în mintea copiilor pe lângă învăță
turile higienice, căci ridiculul arde ca fierul 
roșiii cangrena.

MULTE ȘI DE TOTE.
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făceam.u După o scurtă sfătuire judecătoria 
a dat copilei drumul.

*
Omul pesce.

E de crecjut, că ar pută esista unde
va un individ așa de original, încât să-și 
petrâcă aprope o viâță întrâgă în apă ? 
Acest personagiu esoentrio și al oărui 
nume regretăm că nu-1 cunoscem, trăesce 
în ținutul Chesterfield și de oâte-va rjeciml 
de ani se dedă unei lungi serii de eseroiții 
aquatice după programul de mai jos:

Sculat la 4 6re diminâța, se vîră în- 
tr’un basin plin cu apă rece. Și șade acolo 
pănă la ora 7, când omul nostru se pune 
la masă. Dela cașurile 9 și pănă la 10 face 
dușuri într’o sală de băi speciale. Apoi 
puțină plimbare pănă la prând. Dela ora 
2—6 ârăși băi în basinul cu apă rece.

Esiscența curidsă a acestui om-pesce a 
fost descoperită, datorită fiind faptului, că fe- 
meea sa a oerut tribunalului de Chesterfield, 
divorțul. Judecătorii atinși de compătimire 
au dat libertatea acestei nenorooite crea
turi, al căreia bărbat petrecea mai bine de 
12 ore în basinul său.

*
Cătră vânători.

A trage bine la vânătâre, nu va se 
<jică a nu greși nici un foc. Și să nu-șl 
facă cine-va ideiă, că va ajunge să tragă 
cu foc de 90 Ia sută la vânatul de câmp, 
seu cu foc de 80, la cel de baltă, seu în 
pădure.

Am avut ocasia de a vena cu ‘buni 
vânători, de a face o vastă esperiență și 
de a oeti mult. Am aucjit însă mai multe... 
venătorescl. Sunt unii, cari tjic: „a^i n’am 
greșit nici un foc der.... “ Alții, oarl din o
sută de focuri au ucis o sută-două-c|eoi de 
prepelițe. Alții cari trag regulat cu foc de 
95 la sută. Dâr întrebați pe toți acești vâ
nători câte sute de cartușe au ars în tim
pul anului și cât vânat au împușcat.

După mine, precum după cei-ce au 
voit să se convingă de adevăr, e bun vâ
nător acela, care aduoe în termen media 
— dio aduce, nesocotind ceea-ce a rămas 
perdut seu lovit pe câmpuri — care aduce 
55 de buoățl la 100 de cartușe vânând la 
câmp, 35 sâu 40 la sută vânând la baltă 
său în pădure.

Veți spune, că atunol toți suntem 
buni vânători, dâr pentru a vă convinge 
de contrariu, lucrul e ușor: luațl o miie 
de oartușe, căutațl a le trage în diferitele 
feluri de vânat — prepelițe, potîrnichl, 
iepuri, becaține, rațe, etc. — fără a alege 
foourile, însemnați tot ceea-oe aduceți și., 
„tâmna vom număra bobocii.“

Faptul, care faoe să se înșele toți acei, 
cari nu se controlâză, este că uit seriile 
de focuri greșite și nu-șl aduc aminte peste 
câțl-va ani decât numai de seria de 30 de 
prepelițe, de seria de 20 de sitari, de cea 
de 10 beoaține — și cari serii, fie vorba 
între noi, cresc din an în an.

Tot ceea-ce urez mie și cetitorilor 
mei, este ca la fie-care miie de cartușe să 
aducem oâte 700 de bucăți, și cel ce va 
ajunge aoolo, va fi cel mai demn discipol 
al S-tului Hubert. Dâr fiți siguri, că nici 
unul nu vom ajunge aoolo. Vă mai promit, 
că în întrega Româniă nu veți găsi mai 
mult de 5 vânători și în întrega Europă 
mai mult de 100, oarl din miia de cartușe 
vor aduce 600 de diferite bucăți, fără a 
avâ mai mult de 150 de bucăți dintra- 
celașl fel de vânat. („Patriotul14)

*
înțelepciunea unui mandarin.

O gazetă italiană publică critioa unui 
•învățat chines (mandarin), oe a făcut’o des
pre modul cum se pârtă Europenii în China. 
Critica este următorea:

„Mai întâii! vin la noi domnii ou haine 
negre, oarl dm, că ei ne vor deschide ușile 
raiului; de fapt aceștia nu fao alta, decât 
spionâză. După aceștia viu domnii cu haine 
albe, cari fac cu noi comeroiă și ne înșelă. 
Dâcă noi însă îi luăm pe aceștia la răspun
dere, vin domnii cu haine pestrițe cu pusei 
.și cu tunuri și ne omârău. Acești trei domni, 
cari vin la noi, dice mandarinul, sunt: preo
tul, negustorul și soldatul.

*

Proverbe chinesescî.

Un bambus nu e o plută.
O avere mare nu face cât un venit 

mic cj.ilnie, der sigur.
Dinastiile se schimbă, dâr oaracterul 

rămâne.
Cerul de primăvară e adesea oa o 

mutră de sooră.
Albina cea bună nu se opresce pe o 

flore ofilită.
Viața bătrânului e ca lumina unei lu

minări în jeliștea vântului.
Ori cât de înalt să fie copacul, foile 

îi cad tot pe pământ.
Trebue să fi suferit însu-țî, ca să în

țelegi suferințele altora.
Copacul cu rădăcini adânci nu se teme 

de furtună.
E ușor să aduni soldați, greu e să afli 

general bun.
Capitala are multe momeli, dâr casa 

are pururi pe ale sale.
Adevărata iubire de omeni se arată 

trimițând cărbuni oelui oe suferă de frig, 
nu daruri celor fericiți.

Când ai vre-o grabă, atunol se sperie 
calul.

Vecini aprope e mai bine decât rude 
departe.

îndărătul unei guri dulci se asonnde 
inima otrăvită.

Pentru un cal bun e destul o lovitură; 
pentru omul înțelegător, o vorbă.

A te întreba pe tine insu-țl e mai 
bine, decât a întreba pe alții.

Greșala de o clipă e adesea supărare 
pe viața întregă.

Omul înțelept scie a se supune împre
jurărilor, cum apa soie a lua forma vasu
lui în oara o pui.

Inoonvde dudul cât e tînăr.

*

Alergători chines!.

In China veștile le duo alergători de 
meserie, tot aoeștia duc scrisori și pachete 
mid poștale. Se soie, că China are totuși 
un sistem de postă forte sigur. Tot prin 
acești poștași se trimit și bani, căol statul 
despăgubesce oomplet la cas de perdere.

In China sunt asemenea servicii de 
postă pretutindenea în orașe. Fie-care poș
taș portă în spate o greutate une-orl chiar 
treoe de 40 klgr., și încăroațl ou asemenea 
povară trebue să mârgă repede, căol tim
pul hotărît e sourt. La sfârșitul stației sale 
poștale dă, ou ore-șl cari regule, paohetul 
altuia și așa mai departe; la rândul său 
ia de aoolo alt paohet și îl duoe la looul 
său de plecare. Repausul ține oât timp e 
de nevoie pentru a desface saroina și a 
împărți după destinație pachetele.

Espediția se face neîntrerupt cji și 
noptă fie vreme bună, fie rea. Slujba e forte 
grea și poștașii se întăreso în deosebi pen
tru acâstă slujbă atât înainte de a întră în 
slujbă oât și în vremea ei. Concursurile 
sunt forte grele. De obioeiu Ohinesii nu 
umblă noptea, oăcl se tem de duhuri rele; 
poștașul nu vrâ să scie ce vrea să însemne 
frioa de duhuri ori de hoți și umblă di și 
noptea. La ooncurs poștașii trebue să do- 
vedâsoă prin fapt, că sunt dibaol alergând 
printre nisce saci de nisip atârnați pe o 
prăjină și prin funii și cari se hlobănâză 
ou iuțslă. Dâoă ar fi lovit vre unul din 
saol cade dela esamen.

Prognosa timpuiuî.
(JZ>-a.pă, CEblixidarvLl căpit. Spăriosvt.)

Săptămâna din 29 Iulie—4 August: 
ploios 30 și 31 Iulie.

Săptămâna din 5—11 August: tur
bure și vântos la sfîrșit.

Oa,lend.a,rvLl s^ptemânei.
IULIE. are 31 dile. CUPTOR.

țiilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni 
Marți 1
Mere. 
Joi.
Viner 
Sâm.

16 M. Antinogen
17 S. m. Marina
18 M. Iacintși Em.
19 Cuv. Mac., Dian.
20 f Sf. Prof, Iile
21 C. p. Sim. și Ion
22 S. Maria Magd.

29 Maria
30 Beatrice
31 Ignaț. de Loi

1 August. Petru
2 Gustav
3 M. Stefan
4 Dominic

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 27 Iulie 1900.

Mesura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L' Grâul cel mai frumos 11 'SO
n Grâu mijlociu . . . 11 40
n Grâu mai slab . . . 11 —

Grâu amestecat 9 40
P Săcară frumosă. . . 7 —
n Săcara mijlociă. . . 6 80
P Orz frumos .... 7 —
n Orz mijlociu. . . . 6 60

Ovăs frumos. . . . 5 —
n Ovăs mijlociu . . . 4 60
71 Cucuruz .................... 9 —
71 Mălaiu (meii!) . . . 8 40
7) Mazăre........................ 12 40
71 Linte ........................ 18 —
)) Fasole........................ 10 40

Sămânță de in . . . 22 40
71 Sămânță de cânepă . 9 20
f} Cartofi........................ 2 80
?1 Măzăriche................... — —

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

100 kil. Său de vită prospăt . 50 —
7? Seu de vită topit . . 72 —

Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —.—
Lire turcescl Cump. 10.72 Vând. —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Târgul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 24 

Iulie n. de 43,814 capete, la 25 Iulie n. au 
întrat 88 capete și au eșit 386 capete, 
rămânând la 26 Iulie n. un număr de 
43,516 capete.

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

Bursa de mărfuri din Budapesta.

Bursa de Bucuresci
din 26 Iulie n. 1900.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă.................... 6% ipr.-Oct' 91.'/,
„ „ Impr. 1892 . . . 5„ Ian.-Iul. 90 —
„ „ din 1893 . . . 5 „ 90—
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 » Aji.-Oct. —
„ „ Impr. de 32'/, mii. 4„ Ian.-lulie 77.'/,
„ „ Impr. de 50 mii. . 4„ » 51 78.--
„ „ Impr. de 2/4 m. 1890 4 » 78.—
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4„ ii n 78.—
„ „ Im. de 120 mii. 1894 78.—
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ îl 55 78.'/,

Oblig, de Stat (Conv. rurale) 6 X Mal-NOV. 78.'/2
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10
„ comunei Bucuresci 1883 5’/o iau.-Iul. —.—
» „. „ din 1884 5 x Mai-Nov. —.—
,, » x dm 1888 6 „ iun.-Dec. —
„ „ „ din 1890 5 x Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 x Ian.-lnli. 93.'/,
Scris, fonciare rurale din 18':0 4» 78.—

„ „ urbane Bucuresc 5 X 15 51 83 '/,
11 11 51 1 1 ' 5 x 11 51 74.’/,

Oblig1. Soc. de basalt artificiali 6 X 11 51 —

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81
V. N.
500 50 v.

Banca Națion. uit. liv. 86.— 500 într. v. 25.20
Banca agricolă............................... 500 150 v. 336 —
Daca-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 280-
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 31 51 445.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 457.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 2r’O 30.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —.—
„Patria44 Soc. de asiz. uit. 4 lei 100 55 H —.—
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 z> 51 —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 5) 55 —
„Bistrița41 soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 55 51
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 11 51 1 —.—
20 franci aur............................... — 51 11 1 —.—
Fabricile Unite de gazâse. . . 12 n 11 97.—

S c o 1» p t u r i:

din 26 Iulie 1900.

Semințe
Cuali- 
tatea 
per

Hect,

Prețul per
100 cliilograme

dela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.55 7.75
Grâu dela Tisa .... 80 7.65 7.75
Grâu de Pesta 80 7.50 7.50
Grâu de Alba regală . . 80 7.35 7.55
Grâu de Bâcska .... 80 —.— —.—
Grâu unguresc de nord . 80 —.—
Grâu românesc .... 80 ——• —. •

Cuali-
Semințe vechi

Soiul
tutea Prețul per

ori none per 
Hect.

100 cliilograme

dela pănă la
Săcara. . . ;o—72 6.50 6.70
Orz .... nutreț. . 60—62 5.90 6.10
Orz. . . . de rachiu 62—64 5.60 5.80
Orz .... de bere . 64-66 5.— 5.30
Ovăs . . . —— 0.- —.—
Cucuruz . . bănățen . 75 — —.—
Cucuruz . . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă . .

» 51
5.— 5.30

Producte div. Soiu 1 C u r s ul
dela pănă

Săm. de trifoiil Luțernă ungur. 0
„ transilvană a —.— —.—

11 „ bănățenă 1
x ™Șlă to —.— —.—

Ulei de .rapiță rafinat duplu . 0 
rd —.— —.—

Ulei de in . . <rl
rl —.— —•.—

Unsoro de porc dela Pesta 0 54.— 54.50
dela țeră . 0 —.— —•—

Slănină . . . sventată . , a ■d 46.— 46.50
Prune .... din Bosnia • • 0 52.— 53.—

51
Lictar .... Slavon și Serbia

O rl 18.— 18B0
din Serbia în s. —.— —.—

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

din Ungaria . . 3 —.— —.—
Miere . ... ungurescl. CJ —.— —.—

serbescl . H
Pi —.— —.—

Ceră . . . . brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s. —.— —♦—

Cursul losurilor private
din 26 Iulie I960.

cump. vinde

Cursul 9a bursa din Vâena.
Din 27 Iulie 1900.

Banca na;, a Rom. 8°/o Paris .... 87o
Avansuri pe efecte 9 x Petersburg . .
Casa de depuneri 12„ Berlin .... 5'7o
Londra .... 8 X Belgia .... 4uio
Viena..................... 4'/, Elveția .... b°/r

Renta ung. de aur 4°/0...................... 115.30
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.95
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 120.25
Impr. căii. fer. ung. înargint. 472% 99.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.75
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii................... 158.—
LosurIpentrureg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr............................ 97.50
Renta de hârtie austr............................ 97.15
Renta de aur austr.............................. 115.60
LosurI din 1860.................................. 133.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.03
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 689.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 665.50
NapoleondorI.......................................19.33
Mărci imperiale........................ 118.57 7^
London vista................................. 242.82 72
Paris vista........................................... 96.60
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.25
Note italiene....................................... 90.50

Cursul pieței Brașov.
Din 28 Iulie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump.

19.10 Vând. 19.14
18.80 Vând. 18.90
19.28 Vând. 19.32
11.30 Vând. 11.40

127.— Vând. _ #__

Basilica....................................
Credit....................................
Clary 40 fi. m...........................
Navig. pe Dunăre....................
Insbruck ..............................
Krakau....................................
Laibach.....................................
Buda.........................................
Pa’fiy......................   • • • •
Crucea roșie austriacă . .

x x P»?....................
x „ x ltal......................

Rudolf....................................
Salm.........................................
Salzburg.....................................
St. Genois ..........................
Stanislau...............................
Trientine 4t/2°/n 100 m. c. .

x 4»/0 50 ....................
Waldstein...............................

„ de 10 franci . . .
Banca h. ung. 4% • ■ • ■

12.60
384.—
128.—
127.75
64.50
72.—
47.50 

125.— 
131.—
43.—
20 —

('3 50
60'25

183. -

13.60 
387.— 
130 — 
128.25

66 50
72.50
49.50 

128.— 
133.--

43 75
23.25

65.50

61.25
185 —

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu.

Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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f] plătesc celui ceva
11, căpeta vre-odată 

re re de dinți, ori îl vamirosi 
după ce va folosi

mai 
du- 

gura,

apa da dinți
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani.
— (Pentru paohetare 20 filler deosebit) —

Erezii A. Bartilla (E- Winkler)
VIENA, 19/1., Sommerțjasse 1.

Să se câră pretutindenea apriat de
distți a lui Bartilla. Denunțări de falsifi
care vor fi bine plătite. La locurile, unde 
nu se pâte oăpăta, trimit 7 sticle cu 5 cor. 
20 fii. franco; 16 stile cu 9 cor. franco.

Se capătă în BRAȘOV la farmacia D-lui 
Victor I&otll. 14-*595.
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X

fL 10’50 cr»
și mai scumpe — 14 metri. — Trimise libere de porto și vamă. — 
Mostre se trimit imediat de „Mătăsuri Henneberg", negre, albe și co
lorate dela 45 cr. până la 14 fl. 65 cr. metru.

BIBg fatiicant îe mătăsuri Uitat al Burți a. j® 2«jhk.

lunar. Ofertele scrise cn mâna pro
pria sunt a-se înainta până în 16 Au
gust la 12 ore din l|i direcțiunei sus 
numitei easse. Ofertele sosite mai 
târfliu nu se vor lua în considerare. 
Refiectanții la aceste două posturi 
trebue se scie scrie și vorbi limba 
germană și maghiară, er cea 
română numai vorbi; se mai j e- 
cere să arate și ce praxă de bir„u 
are.

WS ll BUSIBBRrel *1’1

Nr. 233-1900.
a. f. c. șc. d.

CczicuLrs 
Sa posioaS de înveță^er.
La șcbla fundațională elemen

tară poporală din Munor susținută 
din fondul central șeoiastic din dis
tinctul Năsbudului, fiind cu 1 Sep- 
temvre 1900 de a se ocupa al 4-lea 
post de învățător, prin acăsta se pu
blică concurs.

Gu acest post sunt împreunate 
următbrele emolumente: 800 corone 
plata anuală, 60 cor. bani de cuar- 
tir și quinquenaie.

învățătorii, cari voesc se con
curgă, au se-șl așternă suplicele până 
în 10 August 1900.

Din ședința comisiunei admi- 
nistratdre de fondurile centrali șco- 
lastic și de stipendie d>n 
Năseudului ținută în

Năseud, la 23 Iunie 
Dr. Ioan Pop, Pentru

președinte. NÎCOlae RtlSZ.

Avis pishiicuhi, care cercefeă Brașovul!

dife-X

7.70
7.70
8.70

11.80
11 20
10.80
13.20

O.
n

T) .

n
n

71

77

1900.
secretar: g

Pomul verde“

Aplicarea este provisorică, 
termin de abcjicere de-o lună. .

Brașov, 27 Iulie n. 1890.
Oassa reuniune; bolnavilor din cercul 

Brașovului

1I
* 
% 
% 
%.

Concurs.
Se publică concurs pentru OGil 

parea a două posturi de controlori de 
bolnavi la cassa Reuniunei bolnavilor din 
cercul Brașovului, dotate CSI 60 Corone

mari 
etc., 

aici nimic nu le lipsesce
1025.3—3.

Victor Heustădter,
1032,1— 1 președinte.

districtul

1

1
în pungi (tocuri)

2

Tipografia A. Mureșianu. Brașov.

i

de argint, cel

l ârrâ d'rect îfln Hamburg 
Vnr L A 43^
Calitatea cea mai bună, liberă de 
porto, cu rambursă,. s6u trimiterea 

1010.4-10. prețului:
Afrik. Mocca, perlbohn. . .
Santos, extra fină............
Salvador, £f. verde, cu tărie
Ceylon, vânătă verde, extraf. 
Goidjava, gălbuie...............
Perlkaff'ee. forte fină ....
Arab Mocca, ff. arom. .....
Preturi curente și tarifa vainclă g atis.

ETTLINGEIU Co. Hamburg.

8 
X 
X 
X 
X 
ă 

$ 
â

V
cel mai potrivit îndeosebi pentru vară, având gră- 
cea mai friimosă în Brașov 
și un salon de ernă, cari se

și un mare Pavilon de 
pot da pentru petre-

este 
dina 
vară
ceri, nunți, întruniri etc. etc.

S^cătăHă recunoscută ca. . 1 . 1ST® V bună, mâncări reci și 
calde bine pregătite. Vinuri escelente și curate de 
rite soiuil, se servesc prompt și momentan.

In tăță săra caută o orchestră de dame.
La „Pomul verde11 se afla și vr’o 24 ©slăi 

și mici, curat ținute și mobilate, trăsuri pentru gară 
astfel, că ospeților încuartirați 
din comoditatea dorită.

X

X

15 bucăți fin 05
In viață eu se mai dă rară

no mai csa
ocasiune de a pute cumpera
ÎL ca*.

mai

colecțiune de obiecte :
2 nasturi pentru mangete, 

aur dublu cu mechanism, 
nasturi de chemisettes, 
nasture pentru guler, 
ac eleeant de cravată, 
etui pentru Ciasornic- 
Ancker, 
oglindă de busunar, cu 
etui.

nou facon.

următorea splendidă
pompos orologiu de bu
sunar Anoker-Remontoir ds
nickel, care merge regulat; 
garanție 3 ani.
lanț Goldin adevărat, său
nickel.
inele goldin imit. în fa-
ponul cel mai nou cu bri
liante imit.

1 părechiă de cercei
Tote aceste 15 obiecte de podobă, la olaltă cu orologiul Ancker-Remontoir costă 

numai 3 fi. 05 ci*.
Aceste 15 obiecte, der în locul ceasornicului Ancker-Remontoir, un alt orologiu 

Patent-Jubileu de Goldin, care înlocuesce pe deplin un orologiu de aur, și garanță de 
3 ani, costă numai 6 fl. 10 cr. Ceea ce nu convine, bucuros ce înschimbă seu se înapo
iază banii astfel că e eschis ori-ce risic. —• Asemenea annnciurl sunt imitate.

Comăndele se pot face cu bani gata ori cu rambursa (Nachnahme) (lela
-”1 ' , “T *T**°> dej»®sH e» ga*w® de
ALi- BinJ JsbmI xticJ sAksJ ®J-țgl»ge Ș» gîUVelit

în CRACOVIA (Krakau, Stradam 18; în Austria.
Liferantul Asoc'ației oficianților de stat austriacl ces. reg.

PreÎMrî cuvenite sîiasîraie gratis șă franco.

Femeile din. Viena m’ițJaml
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect

Original P©mpad@as§*
inventată de fericit med. Dr. A. RIX.

Cine se folosesce de acest mijlcc, capătă o colore sănălosă 
a fetei, teint frumos fără încrețituri pănft la băfrânețe, depăr- 
teză pistruie, pete de ficat, bubat, coși, roșeță și tote necu
rățeniile pielei, despre ce se garanteză, seu se dă bani înderăt. 

S’a aplicat acesta nomadă, de persone distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
se pote dovedi cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
bunătate ți efectul ei est", că esistă de 40 ani și în intervalul actsta sute 

borcănel pe 6 luni 1 fl. 50 cr. Sul de probă bucata 50 <*r.
5 ^H!rT?nîJfInS8** '1,t pielei 0 alte ă ca laptele, care remâne și după ce seFUnipdUUUr spală fața. Un flacon original fi li, 5® cr.'

Pomjjadotsr săpun 30 or. Pompadour pu«Iră roșa creme albă I ăi. 25 cr.
A se adresa cu contieuță la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOIINE (Anton 
Ri.x & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
TOROK Konigsgasse Nr. 12. în Brașov la VICTOR ROTH Farmacia ,.la urs4 
lângă teat)u, la TEUTSCH & TARTLER. - Pachetele sunt plombate. 3—9,889.

os
de
și mii de mijldce pentru frumsețe seu inventat și erășl au dispărut. Prețul unui

K e a j as sj se S
in frumseță si bunătatea lor sunt ohssmcde M

Brilant Schvarz-Stahl
Savonnett-Remontoir, duplu acoperite cu 3 capace de f't 
oțel negru briliant, mechanism precis, 3 ani garanție, 
arătători patentat, placă lucie de opal fondont, cer- $ 
cui arătătorii!. Corona de aur duble veritabil. Aceste bl' 
ciasornice umblă 36 ore și în urma eseentăril elegan- 
te, le portă fiă-ciue cu plăcere. u,

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

forte fin lucrate numai 7 fi. Lanț de aur duble potri- X 
bărbați și dame I fi, 50 cr. — Se trimite cu Ramburs. — Xpentru

Ce nu convine se schimbă, seu se înapoieză banii, de aceea nu este nici un risic. ''pv,

JOSEF SPIEHING, WIEK I. Postgasse 2. M 
Catalog ilustrat cu ciasornice, lanțuri inele etc. gratis și franco. ț’l

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

î? A-

n pachetat
©g wepitabi! m?» m rfMasfe 

(cu masweie Sacheriin/)
i p n n | n nnțn ajutorul cel mai hun și radical 
AuUOLu. OuLU contra plagei a ori și co insecte.
Se află de westdara : în Brașov: La Domnii I. L. ci A. Hesshaimer, 

Heinrich Zinz. DimitGe Eremios nepoții, Emil Por, Karl Irk, Julius Muller, Carol 
Schuster farmacist, Teufsch et Tartier, N. Grădinar, Eduard Kugler farm., Julius 
Hornung farmams*-, Htinri'h G. Obert, Ferdinand Jekelius farm., Victor Both farm., 
Karl Harth, Rudolf Stingi, T. Kelcmen farm., W. Stadlmilller, Lunar & Verzar, Henrich 
Petersberger. în Făgăraș: La Doimii; loharm P. Hermann, B. G. Romonțianti, I. 
laroșch Heinrich Schul, Alexander Nehrer, Iacob Fleissig. în Cohalm : La Domnii: 

Ernst Wolff, Eduard Victor Melas ș i u n d c s n n t a fl ș a. t e p 1 a c a t e.


