
:"S.4ȘCV, piața aiar-i Hr, 3A
Scrisori nefrmncuia nu 

M primesc. .Afrtnaswipte 
a a fia retrimat.
'ACERATE at puratei) bl Afc- 

WiKiâTRAȚIU«E în Brașov «,u .<= 
KftH&tfr61e Bir o urî ii o jih un c;l uri':

Xn Vi.cn n : 23. Buiau ?îiwhc. 
fflsx. Augunfold & Emf-rich leaner, 
W&Heh Sokalok. Rcdalf H«8bs. 
JU Oppeilke Naobr'. Anion Oppaflk. 
3ua Bu dap o : A. V. Gnldher- 
ftfipi Eistol?i SGniat 2n Ham- 
rnsrg:.*  Kâaretyi A Lteamann.

PREȚUL IHSEKȚJUHJLGR :w-j3e- 
jLĂ germond pe o cciâaă 6 or.

— Publicări mai daao <x?pă 
tarifă și Învoială

flECLAISE pe pftsțiD.» a S-a o 
Knztâ 16 ar. e6u 3G feanî.

(XsT\xxxl^x de Z^xxxxxixi.eo^ 30)

rgAg^TA“ iese în flecare fl.
Âtoiiamcntc iioniru Ausîro-Ungaria: 
Po un an 12 f I., pe ș6ae luni 

6 fi., pe trei luni 3 fI.
N-rii do Dumineca 2 fi. pe an.

Pentru România și străinătate: 
Po un an 40 franci, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 

N-rii de Duminecă 8 franci.
8e prenumeră la iote ofi

ciale poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Alionainentul pentru Brașit
i (. Piața nait 

Târgul Inului Nr. 30, etopre 
I.j Po un an 10 fi., po șese 
luni 5 fi., pe troi luni 2 fi. 50 cr. 
Cu dusul în casă : Po un sr 
12 fi., pe 6 luni 6 fl.. pc? trei 
luni 3 fl. — Un. esemplar 5 ar. 
v. a. b6u 15 bani. — AtAt abo
namentele efit și inscrțiunile 
simt a se plăti înainte.
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Săptămâna atentatelor.
Suntem la afirșițul vâcului și 

cele ce se petrec tocmai acum par’ 
că ar vre să ia în batjocură tbtă 
lumina, cultura și civiiisațiunea, cu 
care se pbte mândri acest veac.

Săptămâna acâsta a scos ărășî 
la ivălă din cuiburile lor ascunse pe 
anarchiștl, cari s’au.conjurat în contra 
vieții tuturor domnitorilor, cari vor se 
restbrne tote așeflămintele din lumea 
de acji, cari nu tin semă nici de or
dine, nici de legi, nici de religiune, 
nici de familia, nici de avere și iau 
în deșert totă civilisatiunea timpului 
nostru.

Acești anarchiștl nu sciu, decât 
să ucidă, se dărîme și să nimicescă 
tot ce trăesce și ce e clădit în so
cietatea de aeji. Principiul lor este 
a răsturna și derîma renduiala și or- 
ganisatiunea statelor și armele lor 
sunt pumnalul, revolverul, dinamita 
și tote mijlocele, prin cari pot ni
mici și dărîrna ce esistă. Țînta lor 
este a nimici ori-ce autoritate și a 
produce anarchiă, de unde le vine 
și numele de anarchiștl, și dascălii 
lor di°, numai pe ruinele socie
tății de pănă acum se va pută ri
dica împărăția lor.

O uneltă a acestor anarchiștl 
a pus capăt vieții Regelui Italiei, 
Umberto, acestui domnitor plin de 
bunătate și de nobleță inimei. Și ca 
să producă și mai mare groză și 
spaimă între cei ce stau în capul 
statelor, câte-va cjile după atentatul 
dela Monza, ei au încercat să ucidă 
și pe Șahul Persiei, pe acest dom
nitor din depărtare, care petrece la 
Paris ca ospe al Franciei. Domni
torul Perșilor însă a scăpat cu vieța.

Tote soirile mai nouă spun, că 
s’a dat de urma unui complot mare 
anarchist, care a decis, ca în de
cursul anului acestuia să mai ombre 
încă patru domnitori ai statelor eu
ropene. E lucru firesc, ca faptele pe
trecute și tote descoperirile, ce se 

fac despre lucrarea ascunsă a fana
ticilor fără de lege și fără pic de 
simț uman, au produs mare turbu- 
rare pretutindeni, tot-odată și temere 
pentru viitor, fiind-că se dovedesce, 
că statele cu tbtă puterea poliție- 
născă și cu totă puterea armată, de 
care dispun, nu sunt în stare să ză- 
dărnicescă . încercările de atentate 
anarchiste. Astăc|i toți se gândesc 
la nouă mijldee de apărare și cum 
să se garanteze mai bine siguranța 
personală a domnitorilor.

Ceea-ce face, ca lumea se pri- 
vescă cu uimire plină de indignare 
la uneltirile anarchiste, este și pur
tarea nepăsătore a ucigașilor după 
arestarea lor. Ca și Luccheni, care 
a omorît pe împărătesa Austriei și 
ca și toți soții iui anarchiștl se mân- 
dresce și ucigașul Regelui Umberto, 
Breșei, cu fapta lui. Iutrebat, decă 
se căesce de fapta lui, el a răspuns: 
„Nicidecum. Veți vedâ, că în scurt 
timp voii! eși din temniță; soții mei 
mă vor scăpa. Atunci va trebui să 
tremure și împăratul Rusiei!“

Așa se fălesc uneltele anarchis- 
mului cu faptele lor blăstămate și 
cu tote silințele, ce și-le dau cei 
dela tribunale, nu pot scbte dela ei 
nici o mărturisire cu privire la soții 
lor. Se vestesce însă, că de astă-dată 
poliția italiană a dat pe urma mai 
multor soți, cu cari ucigașul Breșei 
s’a întâlnit și s’a sfătuit înainte de 
atentat. Se spune, că erau trei inși 
cu armele pregătite, cari și-au îm
părțit rorurile, așa că, dâcă Regele 
Umberto ar fi scăpat din ghiarele 
unuia, ar fi întîmpinat revolverele 
celor-lalți.

Legăturile acestor anarchiștl sunt 
forte estinse prin Englitera și pănă 
în America și de aceea este greu 
pentru poliția europână să potă con
trola tote mișcările lor.

Este surprinfietor, că cu tot sgo- 
motul, ce l’a făcut atentatul dela 
Monza, și cu tbtă indignarea, ce a 
produs’o în Italia și ’n totă lumea, 
totuși s’au găsit anarchiștl, cari au 

cutezat să aprobe pe față asasinarea 
regelui Umberto. Firesce, că toți 
aceștia au fost arestați. Ba, când a 
sosit„tînerul rege, Victor Emanuel, 
la Roma — căci era dus în căle- 
toriă, unde a primit scirea despre 
mortea tatălui— între cei ce strigau 
„Evviva!“ s’au găsit doi inși, cari 
avură curagiul să strige: „Să trăăscă 
anarcliia!“

Cât de mare e grbza și temerea 
ce a produs’o îndrăznețul atentat de 
Duminecă săra, o dovedesc și mă
surile de precauțiune ne maj po
menite, ce s’au luat de cătră auto
ritățile italiene pentru a scuti tre
nul, cu care Regele Victor Ema
nuel a plecat dela Neapole prin 
Roma și Milano la Monza.

O ast-fel de supraveghiare p oii ți e- 
nâscă încă nu s’a mai vec|ut. Tote 
gările erau închise pentru public și 
și pe peronurî era așeejată gendar- 
meriă și poliția în număr mare. Ni
menea nu cuteza a-se apropia de 
trenul regal.

Ca și când ar fi voit să de
monstreze în contra faptei scelerate 
a ucigașului, tbtă Italia și tbte sta
tele și națiunile culte manifesteză 
pe întrecute condurerea pentru lo
vitura groznică ce a suferit’o familia 
regală italiană și Românii dela Du
năre și Carpațl nu sunt cei din 
urmă, cari împărtășesc în totă sin
ceritatea doliul națiune! lor surori

Doliul Italiei.
Mâne săra se împlinesce săptă

mâna de când frumbsa Italie, țâra 
cântecelor și a basmelor, regatul ale 
cărui coste sunt scăldate vecinie în 
valurile Adriaticei și Mediteranei — 
jelesce adânc. Jelesce mortea nobi
lului și generosului său rege Umberto 
ucis de glonțul, ce i l’a isbit drept 
în inimă un miserabil anarchist, pe 
când se întorcea dela serbarea gim
nasticilor din Monza.

*

Pentru-ca și cetitorii numărului 
nostru de Dumineca să aibă cunos- 
cințăde crima înfiorător© dela Monza, 
însemnăm pe scurt următorele: Re
gele Umberto, care petrecea în Monza 
cu regina Margareta, a fost învitat 
Dumineca trecută să participe la ser- 
bările gimnasticilor italieni. Regele a 
primit invitarea, s’a dus la serbare și 
a împărțit în persbnă mulțime de 
premii.

După serbare voi să plece la castel, 
însoțit fiind de adjutantul său con
tele Ponzio Vaglia. Dâr fatalitate ! Toc
mai în momentul când trăsura era 
să plece, un om tînăr, îmbrăcat des
tul de bine, a eșit din mijlocul mul- 
țimei, s’a apropiat repede de trăsură 
și a descărcat trei glonțe de revol
ver asupra lui Umberto. Tbte trei 
au nimerit pieptul regelui. Unul din 
glbnțe i-a pătruns inima, și regele șl-a 
și dat sufletul când trăsura ajunsese 
chiar la pbrta castelului.

Poporul înfuriat de crima ori
bilă, s’a aruncat asupra ucigașului, 
pe care era p’aci să-l sfâșie, de cumva 
în marea învălmășală, ce s’a produs, 
nu l’ar fi scos gendarmii din mâ- 
nile lui.

Ucigașul a fost dus în arest. El 
se numesce Gaetano Breșei, om de 
31 ani, de loc din Prato lângă 
Florența.

Patru am a petrecut în Ame. 
rica, de două luni se întorsese în 
Italia și numai cu două • cjile îna
inte de săvîrșirea crimei s’a fost dus 
anume la Monza. Ucigașul a mărtu
risit, că e anarchist revoluționar, că 
uresce din suflet instituțiunile mo- 
narchice și că a omorît pe Umberto, 
fiind-că și acesta făcea parte din rân
dul domnitorilor. Breșei a negat, că 
ar ave complici, der din cele ce au 
eșit în urmă la ivâlă și din arestă
rile unui mare număr de anarchiștl, 
apare neîndoios, că ucigașul a să- 
vîrșit crima sa la o anume însărci
nare din partea anarchiștilor, scurt 
cțis •’ regele Umberto a câ$ut jertfa unei 
mari conjurațiuni anarchiste.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.**

Anecdote
din viața Regelui Umberto.

Peste tot rotogolul pământului s’a 
dus vestea despre nobleță și bunătatea ini
mei Regelui Umberto al Italiei, care a că- 
clut jertfă crudului și bestialului atentat 
anarchist de Dumineca trecută. Etă câte-va 
din multele anecdote, cari ilustreză fru- 
mosele însușiri ale acestui Domnitor:

La Monza s’a întâmplat înainte cu 
câțl-va ani, că mergând la preumblare Re
gele Umberto a zărit doi băieți, cari dis
putau înfocat. Se vedea, că vorbeau despre 
dânsul. Așa a și fost. Dintr’odată unul din 
băieți a pășit înaintea lui și luându-șl pă
lăria respectuos dise:

— Mă rog de iertare Domnule, nu-i 
așa că d-ta nu ești Regele?

— Și de ce n’așl fi? întreba suridend 
Umberto.

— Eiind-că... fiind-că...
— „Beppo așa crede, pentru-că n’a- 

vețl coronă pe cap**,  dise soțul băiatului 

vrând să-l scotă din încurcătură. — „Par’că 
Regii tot-deuna ar umbla cu corona pe 
cap**  adause el. „Der eu sciu, că D-ta ești 
Regele, căci noi avem acasă un chip forte 
frumos, ce a costat 20 de centime. Beppo 
nu vrea să-o crâdă. Me rog frumos, spu- 
ne-i-o d-ta.**

— „Decă m’ai recunoscut1*,  dise su- 
ridend Regele, pe care îl distra mult acesta 
întâmplare, „n’o tăgăduesc. Eu sunt Regele. 
Ești mulțumit ?“

— „Sciam eu bine**,  striga victorios 
băiatul — „și e drept, că numai în sărbă
tori porțl corona?1*

— „Nu fiul meu**  răspunse devenind 
serios Regele. „Sărbătorile mele sunt toc
mai acele, în cari uit, că am și coronă. 
Der voi nu înțelegeți acâsta. Pentru ca însă 
să nu mă uitați, micilor prieteni, vă dau 
portretul meu. Nu e așa frumos, ca acela, 
pe care-1 aveți acasă, der e de mai mare 
preț**.

picând aceste dădu celor doi copii 
peste măsură fericiți câte un galben stră
lucitor.

*

Pe timpul, când bântuia colora în 
Neapole la 1884 s’a întâmplat, că Regele 
a visitat spitalul militar pentru bolele epi
demice. Lângă unul din paturi s’afla pe un 

scaun o tunică cu trei cruci pentru vitejiă 
ale soldatului bolnav. Când Regele vădii 
distincțiunile dise cătră soldat:

— Eiiule, așa un soldat ca tine, se 
uită cu curagid în fața morții. Căci dor nu 
se întâmplă acesta adi pentru prima-oră.

— Majestate, am nevastă și doi oopii, 
— răspunse cu voce slabă soldatul.

— Eu ca Rege îți promit, că decă 
vei muri, voiă cresce pe fiiul tău și neves
tei tale îi void da pensiune ca și unei ne
veste de oficer.

*

Umberto adese-orl pleca fără să fiă 
de nimeni însoițit la plimbare și nu numai 
odată s’a întâmplat, ea se ajungă așa pănă 
la câte un sat din apropierea orașului, 
unde’l cunoșteau omenii. La o astfel de 
plimbare s’a întâlnit c’un țeran, care ducea 
un purcel de-o sforicică și si se căznea să-l 
lege de un lemn înaintea cârciumei. Gră
sunul însă era forte neastîmpărat și-șl în
fășură sfor» în jurul lemnului.

— „Ți-se sugrumă purcelul**  cjise re
gele oătră țăran.

— „Să-l ia draou, porc, nu pot niol- 
decum birui cu el**.

— „Dăr de ce vrei să-l legi ?“ soirici 
Regele.

— „Ași vră să întru în cârciumă să 
trag o dușcă. ț)eu c’ai pută să-mi ții pănă 
atunci purcelul**  răspunse țăranul.

— „Bine, voiă griji de el**  (fiS0 Um
berto, Ar țăranul întră liniștit în cârciumă. 
După câte-va minute se re’ntbrse ou o 
sticlă și eu două pahare.

— „Ei, să băi și tu un pahar**,  cjise 
țăranul.

— „Dâr bre bun e?**  întreba Um
berto.

— „Bun? Cred dău. Din oeea-ce beu . 
eu, pote să bea și regele**.

Umberto gustâ vinul, apoi a întins ță
ranului paharul.

— „Ei, nu-I băi! D6r’ nu e bun?**
— „O să-ți trimit eu mai buu“, răs

punse Regele.
— „Bâr tu ai mai bun?**
— „Am, cjbu !**  răspunse Regele rîcjend 

și întincJSnd țăranului mâna ou prietiniă.
Numai atunci- sciu țăranul cu cine a 

avut de a face, când oăpătâ dece stiole de 
vin minunat din pivnițele Regelui.
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In privința acesta poliția din 
Geneva a stabilit, că acum doi ani 
Breșei a petrecut acolo și era supra- 
veghiat ca anarchist. Peste o lună 
se împlinesc doi ani, de când a fost 
omorîtă împerătesa Elisabeta în Ge
neva. Din incidentul asasinării rege
lui italian. Luccheni a fost întrebat 
în închisbre, decă cunosce pe Breșei. 
Luccheni n’a voit se răspundă. Ne 
aducem însă aminte, că înaintea ju
decătoriei din Geneva Luccheni măr
turisise, că asasinarea președintelui 
Franciei Carnot și a împărătesei Eli
sabeta, nu sunt decât primele epi
sode în planul stabilit pentru omo- 
rîrea mai multor domnitori. Luccheni 
a mai declarat acum doi ani, că ar 
fi omorît mai bucuros pe regele Um
berto. „Der — cjise el — ceea-ce 
n’am putut eu, va face altul“.

Pentru a-se vedâ și mai bine, 
că aici este vorba de o mare con- 
jurațiune anarchistă, vom mai spune, 
că procurorul din Milano întrebând 
pe Breșei, decă ’i pare rău de ce a 
făcut, ucigașul răspunse:

— Nici decât. Veți vede, că în 
curend voiu scăpa din închisbre. 
Amicii mei me vor libera. Atunci apoi 
are se tremure Țarul Rusiei.

*

Pe când s’a sevîrșit crima din 
Monza, unicul fiu al lui Umberto, 
principele de Neapole Victor Emanuel 
era dus în străinătate. Voia se facă 
cu soția sa o visită la socrii săi din 
Cetinje, căci —- se scie — Victor 
Emanuel ține în căsătoriă pe fiica 
principelui de Muntenegru. Incunos- 
ciințat despre mbrtea tatălui seu, 
s’a reîntors numai decât în țâră. 
Etă soirile despre sosirea lui în Roma 
și apoi în Monza.

Homa. 2 August: — Erl de dimi- 
năță regele Victor Emanuel III a trecut 
prin Roma. El a primit la gară, unde a 
stat cjece minute, pe miniștrii, cari i-au es- 
primat condolențele lor. Regele era palid, 
dâr neînfrânt. El a mulțumit și a răspuns:

„La aoăstă imensă nenorocire, eo mare 
mângăere pentru mine nobila purtare a 
ț&rei 1“

Generalul San Marziano, ministru de 
răsboiîi, a îmbrățișat pe rege. Momentul 
acesta a fost forte mișcător. Regina dur- 
mea în acest timp. Afară de miniștrii, nu 
se mai afla nimeni la gară.

Mfonaa, 2 August întâlnirea părechei 
regale cu regina văduvă Margareta a fost 
fdrte mișcătore. Regina Margareta aștepta 
pe fiiul ei în capul scărei. Regele a oăfjut 
suspinând în brațele mamei sale. Ei au 
stat strîns îmbrățișați timp de mai multe 
minute. După aceea ou toții s’au dus în ca
mera mortuară, unde se află cadavrul într’o 
stare de înaintată putrefactiă. Scena petre
cută aci, e de nedescris. Regele, earesimția 

că puterea începe să-l părăsescS, susținut 
de un călugăr s’a apropiat de sicriu, stri
gând în hohote de plâns.

— Tată ! Tată ! Iubitul meu tată 1
După aceea regele a înohenunchiat 

și a murmurat o scurtă rugăciune. In urmă 
generalul Ponzio Vaglia. și ministrul de 
răsboiîi au soos, țineudu-1 de braț, pe rege 
din camera mortuară.

Miniștrii s’au întrunit a<jl si au depus 
jurământ în manile regelui.

Acum pare oă e sigur, că a fost un 
vast complot. Au fost arestați la Milano doi 
indivizi, cari aoiim câte-va cjile spuseseră, 
că regele Umberto va fi asasinat. Și agen
tul de polițiă, Domino, care a refusat de 
a mărturisi amănuntele complotului, pe când 
declarase, mai înainte, că le cundsce bine, 
a fost arestat. Continuă peste tot locul per- 
chisițiunile și arestările. Se caută un tîner 
blond, care a fost văcjut împreună cu Breșei 
la Monza, luând o înghețată la cafenea. Ei 
vorbeau împreună limba englesă.

Borna, 2 August. Archiepiscopul din 
Neapole a trimes reginei Margareta o te
legramă de oondolență îndemnându-o la 
resemnare și să aibă încredere în Damue- 
<jeu. Regina văduvă a răspuns în chipul 
următor archiepiscopului din Neapole:

„Să facă Dumne4eu, ca rugăciunea 
d-ta’e se fiă ascultată și să ’ml dea atâta 
putere, cât de imensă este durerea mea. 
D-ta ai găsit adevărata cale, spre a-mi 
atinge inima. Nici o mângăere, niclocon- 
solațiă nu pote să ușureze o așa de mare 
nenorocire, decât o singură, înaltă și divină 
grațiă: resemnarea — Margareta sărmana 
femei ă.u

*

Noul rege Victor Emanuel III va 
lua îndată după îmormentarea tată
lui seu frânele domniei, se va înco
rona și va depune jurământ pe consti- 
tuțiune.

*
In privința consecințelor morții 

regelui Umberto, o telegramă din 
Londra anunță, că cea mai mare 
parte dintre <Țare constată, că prin 
asasinarea regelui Umberto al Italiei 
a dispărut unul dintre cei mai tari 
stâlpi ai triplei alianțe. Unele diare 
merg atât de departe, încât cred, că 
Italia se va alătura la alianța franco- 
rusă

Acesta se esplică prin faptul, că 
socrul actualului rege al Italiei este 
unul dintre cei mai mari rusofili. Ne 
aducem aminte, că Țarul Alexandru 
al III lea a declarat la un banchet, 
că cel mai bun al sâu amic este 
prințul Nicolae al Muntenegrului.

*

Mai dăm aici amănuntele ur- 
mătore:

Faris, 2 August. O telegramă sosită 
din New-York spune, că s’a perchisiționat 
la Hoboken domiciliul soției asasinului re

gelui Italiei, anume Sofia Presei. Acesta e 
cu totul sdrobită de durere. Ea a spus, că 
bărbatul ei a plecat în Italia .«pre a primi 
o mioă ereditate a mamei lui. Sofia Breșei 
a mai spus, că n’a sciut nici odată, că e 
anarchist. In oa«a ei nu s’a găsit nimic, 
care să dea loo la bănuell.

Viena, 2 August. Din New-York se 
telegrafeză, că oolonia italiană a lucrăto
rilor din Pattersou e plină de anarchișli. 
Complotul fu urzit la Patterson. Mai întâiîi 
fu desemnat Sperandio, der acesta a atacat 
pe Briga, șeful fabrioei, pe care l’a uois și 
apoi s’a sinucis. De aoeea atunci fu desem
nat Breșei, oa să omdre pe regele Italiei. 
El a plecat la 22 M&iîl st. n. prin Havre. 
Complotul fu dirigiat prin un anume conte 
de Moletesci, șeful anarchiștilor din Patter
son.

*
Revolverul de care s’a servit asasinul 

are pe mâneriul său scrisă data asasinatu
lui lui Caruot și aceea a asasinărei împă
rătesei Austriei. Revolverul găsit sub tri
buna societății de gimnastică și de care 
s’ar fi servit necunoscutul tovarăș al lui 
Bresoi, are pe mâner data asasinărei lui 
Carnot. Unul din revolvere e de calibru 8 
și niohelat cu totul. Celălalt e o armă ame- 
rioană de 20 oentimetri, de calibru 9. Po
liția orede în esistența complotului.

*
Din Berna se depeșeză, că la Biela 

mulțl anarhiști italieni au făcut o demon- 
strațiă de bucuria, cântând pe străcll pro
cedați de o armonică.

S’a afht, oă Breșei cu complicele sâu 
au fost Sâmbătă la Milano, unde au fost vă- 
duțl într’o lăptăriă. Amândoi aveau pungile 
pline ou bani. Asta ar dovedi complotul. 
Anarhiștii ar fi decis asasinarea regelui Um
berto, pentru-că Italia a luat inițiativa con
gresului internațional anti-anarchist.

Starea lucrurilor în China.
Se pare, că în China lucrurile 

au început se se mai liniștescă. Așa 
spun cel puțin soirile telegrafice so
site în urmă.

Mult s’a vorbit și septemâna 
acâsta despre sortea ambasadorilor și 
a streinilor din Peking. Acum se ves- 
tesce positiv, că ambasadorii trăesc.

Colonia streină din capitala 
Chinei a avut înse pierderi mari. In 
decursul asediului și al luptelor cu 
Chinesii au fost omorițl și răniți, 138 
de dmeni, dintre cari: 5 Englesî, 7
Italieni, 4 Ruși, 10 Germani, 4 Aus
triac!, 7 Americani, 8 Japonesi și 
11 Francesl.

Din 18 Iulie încoce sortea strei
nilor din Peking s’a întors spre bine. 
In 18 Iulie adecă trupele aliaților 
au bătut armata chinesă la Tien- 
Cin. In urma acestei victorii, gu
vernul chines șl-a tras pe sâmă și a 

dispus apărarea streinilor din Pe
king.

Der ambasadorii tot nu sunt 
încă liberi. Din Shanghai se tele
grafeză, că diplomatul chines Li- 
Hung-Clang a declarat consulilor 
de-acolo, că guvernul chines este îndu
plecat a pune îndată pe picior liber pe 
ambasadori, decă puterile vor promite, că 
trupele lor nu vor înainta spre Peking. 
Consulii înse au respins oiertul a- 
cesta

Se ivesce acum marea între
bare, că ce se va întâmpla, decă 
puterile îșî vor trimite trupele lor 
spre Peking? Aliații sunt în drum 
spre acest oraș, 6r trupele Chinese, 
întrerumpend asediarea ambasadelor, 
au eșit dintre zidurile lui, ca se țină 
calea aliaților și se-i împiedece a 
cuprinde capitala. Vexând cum se 
apropie periculul, împerătesa vă
duvă a luat tbte măsurile, ca la mo
mentul dat se părăsescă residența și 
să se refugieze în vre-o parte mai 
scutită contra primejdiei.

Cu tdtă starea strîmtorată, în 
care pare a fi ajuns acum China, 
nu este nici decât sigur, dâcă pu
terile mari vor fi în stare s’o ră
pună. Ba forte ușor se pote întâm
pla, ca d’aci înainte încă China să-și 
desfășure forțele ei colosale, văcjân- 
du-se pusă în fața întrebării, de-a fi 
seu a nu fi ? Apoi nu este nicl-decât 
lipsită de temeiu nici temerea ace
lora. că guvernul chines văzând cum 
armatele aliate și-au pus de gând 
să prăpădâscă Pekingul, va întbrce 
mantaua și va da curs liber fanatis
mul chinesesc de-a reîncepe atacul în 
contra representanților străini, cari 
sunt ținuți închiși, și de-a săvârși 
aevea măcelul înfricoșat despre care 
s’a vorbit atâta amar de vreme.

Atentat în contra Șahului Persiei.
N’au treout da oât vr’o cinci cjile dela 

asasinatul monstruos din Monza și ătă, că 
în Paris s’a încercat un atentat la viața Șa
hului Persiei.

încercarea de atentat s’a făcut în 2 
August. In momentul când eșia trăsura 
dela palatul Suveranilor, ,un individ a rupt 
cordonul sergenților de oraș și a înceroat 
să pună piciorul pe scara trăsurei. El ținea 
în mână un revolver, ce-1 întindea asupra 
Șahului, strigând : „Trăâsoă oopiil poporu
lui 1“ Șahul era însoțit de marele vizir, care 
văcjend mișcarea atentatorului, a isbutit să-i 
smulgă arma din mână, 6r poliția a pus 
mâna pe el. Mulțimea se aruncase asupra 
atentatorului, der poliția l’a apărat.

Dus la polițiă, atentatorul a declarat 
că fapta, ce voia s’o săvîrșescă, este un 
lucru despre care n’are să dea sâmă de 
oât consoiinței lui. El a mai declarat, că-i

R e u t ă c i o s a.
Piesă pentru fetițe.

(Prelucrare.)

Personele:
Cucona Sica Mitroiu
llinca
Măriuța
Stana

fiicele sale

'Dobrița I nep6teie 
Ioana | sale 
Măndica o fetiță săracă 
Neaga o servitore 
Dochia O babă bătrână.

(Acțiunea se petrece în casa cuconei Sica Mitroiil, 
unde se află o masă, pe care se ved mai multe 

obiecte pentru petrecerea fetelor).

Scena I.
llinca, Măriuța, Stana, Ioana și Dobrița.

Fetele stau pe lângă masă și lucreză la cio
rapi, altele cos. Pe masă se află farfurii, o cană 
pentru lapte, mere și câte-va bucățele de plăcintă.

Stana: De ce n’o fi venind mămuca ? 
La plecare ml-a făgăduit, că nu va întârdia 
mult!

llinca: Trebue sâ se fi vîrît iară în 
vre-un bordeib, unde-șl pierde vremea as
cultând flecăriile vre-unei sărăcăciose. De 

două-orl am avut nenorocul se mă ia și pe 
mine pe la aceste ființe nesuferite. Vai 1 
Der ce murdărie credeți c’am găsit? Ce 
miros ? Me cutremur, când mă gândesc! 
Nu pot înțelege ce plăcere pote simți cine
va colindând aceste cociobe!

Stana: Ah! dragă Ilinco, ce nesă
buită ești 1 Să nu credl, că toți omenii să
raci sunt murdari. Noi trebue să avem milă 
de ei și să-i ajutăm, căci acesta este da
toria avuților față de cei săraci. Mama nu 
se duce să petrecă acolo, ci să-și împlinescă 
o datoriă!

llinca: Ei scil că ai haz! îți fdrte 
mulțumesc de povață! Te-ai trecut cu vorba! 
Bagă de semă, că eu sunt cea mai mare 
și nu stă frumos, ca cei mai mici să vor- 
bescă astfel în fața celor mari!

Ioana: Dragă Ilinco! Stana nu-țl 
voesce răul! Și eu cred, ca și ea, că nu e 
frumos să vorbescl în batjocură de nisce....

llinca: (întrerupendu-o) Bine! Bine! 
Nu te mai supăra! Eu văd, că cu voi nu 
mă pot înțelege nicl-odată! Halal să vă 
fie, decă voi credeți, că trebue să ne pur
tăm și să trăim cu cei săraci, ca și cu cei- 

lațl omeni (se scdlă, ca să iasă din casă, însă 
nu pote, pentru-că Dobrița îi închide drumul, 
llinca împletind la ciorap nu o observă).

Stana: Dobrițo tu nu vedî? Fă loc 
pentru Măria sa (rar).

Dobrița: (Sărind de pe scaun și aple- 
cându-se spre păment) Să ne fiă cu iertăciune, 
Măria Ta!

Ioana: Lumea dice, că unde sunt 
multe fete este și certă! Bine ar fi, ca noi 
să nu ne certăm. A! iată vine și mătușica.

Scena II.
Aceleași persone, cucona Sica Mitroiu 

și Măndica.
(Cucona Sica întră de mână cu Măndica, 

care este rău îmbrăcată. Fetele se scdlă si privesc 
cu uimire pe noua venită).

Cucona Sica: Fetelor! Fiind-că am 
întârdiat prea mult, iată vă aduc o păpușe 
mare, mare de tot, care mănâncă, bea, 
umblă, vorbesce, câte-odată plânge chiar. 
Ce cjicețl, vă place?

(llinca se întorce și privesce cu dispreț pe 
Măndica, care pare forte sfiiciosă).

Cucona Sica: Să mergem la masă, 

căci laptele este gata! Vino și tu Măndico, 
ia-țl un scaun. Să nu-țl fie rușine. Aici ești 
ca și la tine acasă! (Măndica se apropie cu 
sfială și se așecj.ă pe scaun).

llinca: Mamă... n’arfi... cred...
Cucona Sica: Ce vrei să spui ?
llinca: Am voit să spun, că ar fi 

mai bine să trimețl pe fetița la bucătăriă, 
slujnica pote să îi dea ceva de mâncare!

Cucona S i c a : Și de ce credl tu, că 
ar fi mai bine?

llinca: Cred, fiind-că nu se cade să 
stea la masa ndstră, și...

Ioana: (întrerupând) Mătușico! Der 
Măndica nu ia lapte! (Adresându-se Măndicbii) 
Ce, nu-țl place să mănânci cu noi? Mă
nâncă, pentru ca să prindl putere și să te 
faci mare!

Măndica: (sfiiciosă) Ba mănânc. 
(Apucă lingurița cu sfială, se uită pe la tote și 
mănâncă).

Măriuța: Acum să mâncăm turta! 
Ah! ce bine e! (Bate în palme) Pot s’o tai 
mămuco ?

Cucona Sica: Tai-o! Der bagă de 
semă să nu-țl tai vr’un deget, ca anul 
trecut!
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pare rău, că n’a putut să omore pe Șahul. 
Revolverul, ce voia să-1 descarce, era încăr
cat cu cinei gldnțe.

înainte de plecarea Șahului dela palat, 
i s’a dat o scrisore semnată cu inițiala unui 
nume. Serisdrea era datstă din Neapole, 
der fusese pusă la posta din Paris. Autorul 
serisorei spunea, că un atentat se va să- 
virși în oontra Șahului, dăr Șahul nu i-a 
d-.t nici o însemnătate, ci a comunicat’o 
oomisarului special de polițiă.

Marî turburărl în Odessa.
Din Odessa se scrie, oă la începutul 

săptemânei s’au produs acolo mari turbu- 
rărl cu caracter antisemit. Etă cum s’au 
petrecut lucrurile :

Acum vre-o oinol d.ile, făceudu-se la 
Odessa pregătirile peDtru soldații trimiși în 
China, se adunase forte mulțl soldați în 
piața cea mare din Odessa, unde soldații 
unii îșl cumpărau merinde seu alte obiecte 
necesare pentru drum, seu că-șl vindeau în 
hala vechiturilor din apropiere din piața cea 
mare obiectele, cari le aveau de prisos. Un 
soldat vendu unui Evreu mai multe obiecte 
pentru suma de 4 ruble. Soldatul, oând eși 
afară din prăvălia Evreului, observă, că 
cele 4 ruble îi lipsesc. Se întorse imediat 
în prăvălia și observă stăpânului, oă servi
torii săi i-au furat banii. Toți Evreii din 
prăvăliă începură a țipa la el și a-1- lovi 
cu bastonele. Soldatul scose sabia și lovi 
grav pe vre-o câțl-va din ei. Eși apoi în 
stradă, ohemâ îndată pe oam&ra^ii săi, oarl 
vădendu-șl soțul plin de sânge și grav 
rănit la cap și cu mâna tăiată, se înfuriară 
și toți, pănă la unul, împreună cu gradele 
inferiore, se năpustiră asupra Evreilor.

Intr’un singur minut tot cartierul era 
în picidre, soldații pătrundeau în prăvăliile 
Evreilor, îi loviau cu săbiile și le dărîmau 
prăvăliile. T6te mărfurile au fost aruncate 
în stradă. Geamurile cu ceroevele cu tot 
sburau în aer. Evreii, în numdr destul de 
mare, loviau și ei ou drugi de fier în sol
dați. Forte mulțl răniți, se cjice, și morțl, 
au rămas în urma acestor lupte crâncene 
între soldați și Evrei, care luptă cu forte 
mare greutate a putut fi liniștită în urma 
intervenției unui mare cordon de jandarmi 
polițiști.

A doua cji des-de dimineță totă po- 
pulațiunea creștină și aprdpe tdtă studen
țimea din Odessa s’a adunat în piață și în 
urma unui nou incident, devastările și în- 
căerările au început și cu mai mare furiă 
ca în cjiua precedentă. Groza era teribilă. 
Evreii unii susțineau lupta, unii chiar au 
tras focuri de revolvere asupra populațiunei 
reseulate, er alții s’au asouns prin pivnițl. 
Panica nu mai puțin era mare și printre 
populațiunea creștină, cât și printre negus
tori mai cu sdmă, care de tămă de-a nu fi 
bătuți și prăvăliile lor devastate, au atârnat 
stăgurl naționale la ferestri, cât și icone și 
candele aprinse, și numai așa au soăpat de 
a fi devastați.

Atât din rândurile Evreilor, cât și din 
rândurile populațiunei creștine au rămas 
mulțl răniți și morțl.

Nu mult după aceste teribile înoăe- 
rărî, cari ținură mai bine de-o 6ră, în pas 
alergător sosi pe piață pe tote stradele 
totă armata, care se afla în garnisonă. Mai 
toți soldații aveau cnuturi în mână și cu 
arcanul prindeau pe turburători. Numărul 
arestaților se cjice a fi de 1141. Insă după 
soiri oficiale ei trec de 2000. Răniții au 
fost duși la spitale, 6r morții ridicați și 
duși la morga orașului. Săra târdiu, după 
strajnioe măsuri, abia liniștea a putut 
fi restabilită. A treia di sute de familii 
evreescl au luat trenul și tot ce au avut 
și au părăsit Odessa, de târna nouelor es- 
oes^.

Pagubele pricinuite de devastări se 
urcă la cifra de peste 500.000 lei.

Pregătiri pentru adunarea Aso- 
ciatiunei.

Cava ș-Sever in, 3 Aug. n.

încă nu s’au șters impresiile adunării 
dela Lugoș și âtă din nou ne aflăm în 
pragul bucuriei de a pută saluta în mij
locul nostru pe frații ardeleni și ungureni.

Oând sentimentele de solidaritate mai 
viu au să fiă esprimate, când cultura ro- 
mânâscă este acel teren, pe oare cu toții 
deopotrivă avem să ne angajăm puterile, 
suntem mândri, că cea mai mărâță institu- 
țiune culturală națională „Asociațiunea pentru 
literatura română și cultura poporului romdnu 
din nou îșl va țină adunarea generală pe 
pământul bănățeneso — și încă pe teri
toriul celui mai tînăr despărțământ, la 
Băile Herculane. Radele culturei române se 
vor revărsa mai puternic și peste aceste 
ținuturi isolate, și poporul va grăbi cu mio 
cu mare să se adape din isvorul soiinței și 
culturei nostre naționale.

Pentru a asigura succesul viitorei 
adunări, mai mulțl bărbați însuflețiți de 
idealul național s’au întrunit în 16 (29) 
Iulie a. c. la Băile Herculane pentru de a 
se înțelege asupra modalităților, oarl ar 
ușura participarea la adunare în număr cât 
mai mare a țăranilor noștri și asupra festi
vităților, ”ce vor fi a-se arangia din inci
dentul adunării.

Consfătuirea s’a ținut sub presidiul 
P. O. Dn Protopresbiter din Mehadia, Mi
hail PopovicI, s’a ales comitetul arangiator 
împărțit în diferite secțiuni. Și anume: pe 
lângă directorul despărțământului din Ca
ransebeș, Protopresbiterul Andrei Ghidin, 
s’a ales o) birou] din d-nii : Președinte: 
Mihail PopovicI, v.-președinți Uie Curescu, 
președintele Comunității de avere, și Dr. 
G. Vuia medie balnear. Secretari: Dr. 
Petru Barbu profesor, Dr. Petru lonescu 
profesor; membrii: Dr. Const. Dure, preot, 
Traian Hențu. Cassarl: Nic. Nestoroviol 
comerciant, Vas. Săgărcean forestier, Sim. 

; Brinzei. 6) Secțiunea pentru primirea și 

încuartirarea ospeților: Președinte: Dr. G 
Vuia. Secretari: Dr. C. Dure. Membrii: N. 
Nestoroviol, D. Valușesou, Vas. Săgărcean, 
V. PopovicI.

c) Secțiunea pentru arangiarea ședin
țelor; Președinte: A. Ghidiu ; seoretar: Dr. 
P. lonescu; membri: Dr. G. Vuia, G. Tă- 
tucu, T. Hențu, P. Drăgălina, Dr. loan Po
povicI. — d) Secțiunea pentru înscrierea 
membrilor: Dr. P. Ionesou, T. Gambor, P. 
Magdescu, N. Spătar, Pavel Sandru, I. Bo- 
goevicl, N. Aldea.

e) Secțiunea pentru arangiarea con
certului și a seratei: Președinte : Dr. G. Vuia ; 
secretar : Dr. M. Pop ; membri : Const. Dure, 
D. PopovicI, C. Pepa, G. Novacoviol, S. 
Brinzei, I. Sușoi, T. Ghidiu, V. Trailovicl. 
— f) Secțiunea pentru arangiarea banche
tului și a petrecerei poporale; președ.: Dr. 
M. Pop; seoretar: N. Talpeș ; membrii: I. 
PopovicI, N. Spătari, Z. Miulesou, I. Po- 
popovicl, N. Aldea, I. Radulescu, D. Popo- 
vicl. p) Secțiunea pentru escursiunl: Preș,: 
M. PopovicI, secretar: T. Hențu; membrii: 
I. Brinzei, T. Gambor, G. Ionesou, Ior- 
daehe Iorgovan, Vas. Săgărcean, Dr. I. 
PopovicI.

Astfel fiind constituit comitetul a ho- 
tărît și programa în liniamente generale: 
Sâmbătă în 9 Sep. st. v. primirea și în
cuartirarea dspeților. Săra convenire în sa
lonul de cură.

Duminecă în 10 Sept. a. m. servioiu 
divin, prima ședință (disertaut Dr. G. Vuia) 
PrâncJ â la carte, după amâcjl petreoere 
poporală cu premiarea celor mai frumdse 
costume naționale femeesol (5 premii.) — 
Sâra: Concertul.

Luni, în 11 Sept. v.: diminâța, a doua 
ședință (disertant D-l P. Drăgălina.) Apoi 
Banohet, sâra petrecere cu dane.

Marți, în 12 eventual MereurI esour- 
siunl la Orșova, Adacale, Cezan, Turnu- 
Severin.

La petrecerea poporală vor fi repre- 
sentați toți țăranii din întreg Bănatul și 
vor începe jocul cu Hora.

Pentru premiarea costumelor, va fi 
un juriu compus din dame.

La Concert s’au oferit mai mulțl ar
tiști și artiste române — precum și mai 
multe coruri. Tot-odată dnpă-cum sunt in
format, comitetul arangiator s’a înțeles ou 
directorul băilor asupra favorurilor, ce se 
acordă ospeților, și astfel prețurile de cuar- 
tir vor fi dela 1 oor. în sus, er prețurile 
bucatelor vor fi reduse cu 25°/0. Favoru
rile acestea le vor avâ ospeții și deoă vor 
rămână și mai departe în Băile Herculane.

Nu pot sfârși, fără se nu apelez la 
sentimentele iubirei de neam ale Românilor 
din tote unghiurile țării, rugându-i să gră- 
bâsca a lua parte la adunare în număr cât 
mai mare, și astfel se ridicăm strălucirea 
măreței nostre instituțiunl oulturale prin o 
presență numărâsă.

Munca uriașă începută cu atâta ab- 
negațiune de luceferii uațiunei ndstre, să o 
ducem cu puteri unite mai departe, ca să 

vedem realisat oât mai ourând mărețul 
soop, ce-1 urmftresce Asociațiunea.

Să salte inima fieece-eărui Român, — 
er devisa să ne fiă la revedere la Băile 
Herculane!

„Gene".

— 22 Iulie v.
Adunări culturale. Despărțământul 

Bran al „Asociațiunei1* îșl va ține aduna
rea în 12 August st. n. în Moeciul inferior. 
— Despărțământul XXIII (Turda) al „Aso
ciațiunei14 este convocat pe 12 August st. 
n. în Turda vechiă. — Despărțământul 
XV {Mocni) al „Asociațiunei14 îșl va țină 
adunarea în 12 Aug. n. în Mooiu. — Des
părțământul „ Hi da- Huedin^ al „Axociațiu- 
nei“ îșl va țină adunarea cerc. în 12 Au
gust n. în Hida (Hidalmâs).

La tote aceste adunări e de dorit să 
ia parte cât mai mulțl Români, bărbați și 
femei.

Biblioteci pentru popor. Comitetul 
despărțământului Beiuș al Asociațiunei în șe
dința sa dela 3 Iunie n. o. a decis înființarea a 
două agenturi în Sombatșag-Rogoz și Vas- 
cou și a două biblioteci ambulante. — Comi
tetul despărțământului de curând constituit 
Panciova a înființat o biblioteoă și o agen
tură a Asociațiunei în Alibunar. — Des
părțământul Timișora are păna acum o bi
bliotecă poporală. Noul despărțământ Ora
dea mare a hotărît să înființeze o biblio
tecă în Oradea. Aprope în tote despărță- 
mintele Asociațiunei nostre se desfășură 
o frumosă activitate pentru cultura poporu
lui român.

Liga culturală și mortea lui Um
berto. Liga pentru unitatea culturală a tu- 
taror Românilor a adresat următorea tele
gramă președintelui consiliului de miniștri 
din Roma :

„Liga culturală română îșl unesce la
crimile ei cu lacrimile poporului italian și 
ale poporului român. Dumnedeu protâgă 
Italia și gloriosa dinastiă. V. A. Urechiă*.

Sindicatul diaristilor din Bucu- ț •>
reset a adresat prin președintele său, d-l 
Ales. Ciurcu, în numele presei române o 
telegramă de condolență Regelui Victor 
Emanuel III. Tot odată a adresat o tele
gramă de condurere Principesei Maria a 
României din incidentul morții tatălui ei.

Mortea ducelui de Coburg. In urma 
încetărei din viâță a ducelui domnitor Al
fred de Saxen-Coburg și Gotha, curtea ro
mână a luat doliu pe timp de trei luni. 
Principele moștenitor Ferdinand și princi
pesa Maria, împreună cu micii principi au 
plecat Miercuri la Coburg.

Din Miinchen se oomunioă, că Stu
denții români de acolo, din incidentul asa
sinării Regelui Italiei Umberto, au adresat 
federațiunei internaționale de studențl „Corda 
Fraires11 din Turin următorea telegramă: 
„Afiâudu-se de odiosul atentat, studenții

Măr iuta: O! dâr anul trecut eram J
mititică, mititică de tot! Dâr acum ? Acum 
sunt mare, mare de tot! (Se înalță. în vârful 
degetelor) Ia uita-ți-vă I Nu e așa ? (Taie turta) 
Bucata acesta este pentru mama, er acesta 
pentru Măndica, musafira nostră, căci așa 
se cade se dăm întâii! la musafiri, nu e 
așa mamă ? (Pune bucata Măndichil, apoi dă și 
celorlalte).

Cucdna Sica: Așa e fiica mea! Nu 
mai pot de bucuriă, că te văd așa de cu
minte I

Dobrița: Mătușică! Ne spuneai, că 
ne-ai adus nouă pe Măndica! O să rămâie 
la .noi ?

Cucona Sica: Te-ai bucura, decă 
Măndica s’ar face tovarășa ta de joc?

Dobrița: Mă mai întrebi mătușico? 
Cucona Sica: Să sciți, fetelor, că 

Măndica va râmând la noi. AflațI, că ea 
este nenorocită, n’are părinți, nici rude, 
care sâ o îngrijăscă și să-i întindă o mână 
de ajutor. Mulțumesc lui Dumnedeu, că 
sunt în stare să-i pot înlesni traiul. Ea de 
aci înainte va fi suriora vostră. Nu mă în- 
doeso, că cu totele o veți iubi.

Ioana: Ah mătușico! eu o iubesc 
chiar de acum.

Stana: (luând de mână pe Măndica) Decă 
ai să-mi fii surioră, vino de-mi vedl jucă
riile mele. Fiind-că eu în tot-deuna ascult 
pe mama, și nicl-odată n’o năcăjesc, ml-a 
cumpărat o păpușe frumosă! Acum o să 
facem cu ea o nuntă mare! Vrei să fii 
nașe ? Vino! Vino !

M ă r i U ț a : (adresându-se cătră Măndica) 
Și eu ascult pe mama și mama ml-a cum
părat și mie lucruri frumdse! Der ale mele 
sunt și mai frumdse ca ale Stanei! Să vil 
să le vecii întâii! ale mele! Iți plac cerceii 
ăștia? Cum lucesc! Der. să vedl cum mă 
prind!

Măndica: (luând cerceii în mână) Ce 
frumoși sunt!

Ilinca: (forte supărată) Bine mamă, 
Dumniata glumescl? O calică, o sdrențu- 
rosă... o ...

Cucona Sica: (întrerupând) Destul 
Ilinco! Indrăsnela ta e prea mare! Nu e 
frumos, e chiar rușinos, ca tu, fata cea mai 
mare din casă, să fii așa de ușurică la minte ! 

Tu ar trebui să te porțl altfel, fiind-că tu 
trebue să dai pildă celor mici!

Ilinca: (iritată) E prea mult mamă! 
Nu, nu putem primi între noi pe sărăcă- 
ciosa asta! Ne face rușine. Tdtă lumea va 
rîde de noi! Of! e ceva de nesuferit!

Cucona Sica: /supărată) Nu sărăcia 
pote face pe un om nesuferit, ci purtarea 
lui cea rea. Câte inimi bune nu stau as
cunse sub haine sdrențurose. Mă prind, că 
Măndica e un suflet bun, vrednic de iubi
rea nostră. Isprăvesce cu bârfelile! (ilinca 
privind în jos. Se face o mică pausă).

Cucona Sica: Fetelor, vreți să eșițl 
puțin în grădină? Acolo puteți să vă ju- 
cațl, să petrecețl. Vremea e prea frumosă!

M ă r i u ț a: Cu. plăcere mamă. Dâr ... 
ași vrea să arăt Măndichil mai întâii! lu
crurile mele!

Cucona Sica: Nu-i nimic fata mea. 
Acesta poți să o faci și după-ce vă veți 
întorce din grădină!

Măriuța: Să fie cum did D-ta 
mamă! D-ta tot-dâuna ne înveți bine. Hai
deți fetelor să ne jucăm cu mingea! Să 

vedem cine ajunge mai iute! Una! Două! 
Trei!

Dobrița: (luând pe Măndica de mână) 
Vino cu mine Măndico!

(Tote sar, Ilinca rămâne în urmă mergând 
încet).

S c e n a III.
Cucona Sica (singură dând din cap).

Ilinca îmi dă mult de gândit! Tot- 
deuna mi-s’a părut înțeleptă, tot-deuna m’a 
ascultat și ml-a arătat multă dragoste... 
der acum... (iese dusă pe gânduri, puțin mai 
târdiu întră Ilinca și se aședă pe un fotoliu).

Scena 1V.
Ilinca (singură).

E peste putință! Nu pot eu să mă' 
joc cu o ființă nesuferită, luată de pe dru
muri și fără căpătâiî! (o pausă) Cum ? Nu 
se pote găsi nici un mijloc de a goni din 
casa nostră pe acestă păcătosă? (Se spriji- 
nesce pe cote) A....! Ml-aduc aminte!.... 
Da!..'. Mama spunea... purtarea rea... 
(gândindu-se) Da! Așa e! Decă nemernica 
asta s’ar purta necuviincios ... atunci de 
sigur mama ar goni-o și astfel ași pute fi 
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români printre cei dintâiu suferă cu voi, 
iubiți cameradl și frați**.  — Remus Iliescu, 
stud, architect, cohbuI al secțiunii române 
din Munchen,

„Poirea Serbiei.“ Din Timișora se 
vestesce, oă sub titlul aoesta s’a tipărit în 
mai multe mii de esemplare o foie volantă 
serbâseă, care a fost confiscata la granița 
Serbiei. Se dice, că a scris’o un profesor 
sârbesc, un om de încredere al lui Milan. 
In acâstă. foiă se provdcă toți patrioții 
șerbi dea să împotrivi întâmplărilor (adecă 
căsătoriei Regelui Alexandru și urmărilor 
ei), căci aceste întâmplări vor aduce pe- 
irea Serbiei. „Vă provoc!**  se dice în in
troducere, „în numele multor sute de cre
dincioși patrioțl, să vă alăturați la Liga 
nostră, care cu tote mijldoc-le, fiă acelea 
Jegaie său nelegale, vre să împedece pei- 
rca nostră, căci c^ea-ce este pentru unul o 
nuntă însemnată pentru mii de omeni, o în
mormânta? e* . La sfârșit se d'ce: „Dum- 
nedeu e ou îndurare adl față ou ucigașul 
de regi, el favorisâză lucrarea lor și le dă 
ertare pentru păcatul lor**.  Sa crede, că 
scriitorul acestei foi volante vrea să orga
nises o conjurațiune secretă. S’au pornit 
cercetări pentru a descoperi complotul. 
Pdte că in urma acestor uneltiri se lățise 
faima, că și asupra vieței regelui Alesandru 
s’a săvîrșit un atentat. Faima însă nu s’a 
adeverit.

Guvernul român și Evreii. Unele 
<iiare au publicat soirea, că guvernul ro
mân a început a da drepturi Evreilor, a 
început a-le permite asediarea la sate etc. 
Riarul „Timpul**  din BucurescI arată din 
causa acâsta cuprinsul eirculărei ministrului 
de interne cătră prefecți, care a dat nas- 
cere acelei soiri. Din acâstă circulară se 
vede, dice „Timpul**,  oă străinilor în genere 
la comunele rurale nu li-se dă nici o altă 
favore, decât aceea, oe li-o dă legea și mi
nistrul de interne a dat circulara pentru a 
precisa îndatoririle organelor administra
tive și a pune capăt abusurilor, ce se fă
ceau, fiă din nepricepere, fiiă din rea cre
dință.

Logodnă. D-l D?. George Ciula, con- 
cepist la direcțiunea financiară din Turda, 
s’a logodit cu d-ra Marini Bologa, fiica vă
duvei preotese, d-na Lucia Bologa născ. 
Patița, în Turda. — Dorim fericire tinerei 
păreohl 1

Predici. In biserica S-lui Nicolae din 
loo va predica mâne venerabilul protopop 
al Brașovului, D-l Ioan Petrie.

Cununia. D-lr Iuliu L. Danciu, învă
țător în Orța de mijloc, și d-șora Ludovica 
Popp din Bistrița, se vor cununa Duminecă 
în 5 August n. c. la 5 ore p. m. în bise
rica română gr. cat. din Bistrița.

Zaclierlin preserat prin odae, e9te 
mijlooul oel mai bun de a stîrpi musoele. 
Se capătă în drogherii și prăvălii de co
loniale.

înființarea unui nou despărțământ al 
Asociațiunei.

Sasea-mordană, 19 Iulie v. 1900.

Dumineoă, 16 Iulie v. 1900, s’au ivit 
și la noi, în orășelul Sasca-montană, radele 
luminei de cultură națională română. Iu 
numita di, după săvârșirea sf. liturgii, s’a 
ținut aici ședință pentru a-se face un nou 
despărțământ (Oravița) al Asociațiunei. Din 
constituirea despărțământului putem să ne 
buourăm și să sperăm, că va ave viitor 
pentru noi binecuvântat.

Vin și pe acâstă cale a mulțămi din 
inimă bunilor bărbați, cari nici pe noi nu 
ne-au uitat, ci au venit si în mijlocul nos
tru. Primul loc se cuvine bătrânului băr
bat, care și acum încă mai luoesoe, ilustru
lui d-n V Bnbeș care, într’o etate înaintată, 
n’a cruțat oatenelă și a venit ea să ne 
lumineze. Domne! mulțămesou-țl, că ochii 
mei mai văfiură pe bătrânul lucâfăr al 
nâmului nostru româneso! Ține-1, Domne, 
în pace și întreg sănătos pănă la sfîrșitul 
vieții sale !

In al doilea loo se cuvine mulțămită 
St. d-n Dr. Mihaifi Gropșan, mlăditei nos- 
tre din comună, cu care ne șimândrimnoi 
S&soăni, dâr și avem mare speranțe în 
viitor dela dânsul. — In al trei-Iea loc 
avem a mulțămi și bătrânului librar din 
Oravița, St. d-n I. E. Țăran.

La rândul al patrulea primâscă mul
țumirile nostre dnii : Idn Murgit, preot în 
loc. Sofronie Liub'i, învăț. în Maidan și 
Nic. Mircea învăț. în Sasca-română, cari ne-au 
luminat cu prea frumosele și folositârele 
lor prelegeri.

Mai la urmă mulțămesc la tot publi
cul român : Inteligență, industriași, plugari 
și ocnarl, cari au fost presențl la acea 
adunare și rog pe cei oe nu au putut par
ticipa la acea adunare,—îi rog să se’nsorie 
cât de mulțl ca membri la acâstă frumdsă 
lucrare.

Trăâscă Asociațiunea de oultură a po
porului român 1

Fraților Români! alergați din tâte 
părțile sub stâgul culturei, oăcl suntem în 
dra a 11-a. Sfîrșeso cu cuvintele poetului : 

Acum ori niol-odată!

Băiaș, 
ocnariă.

Societatea românescă „Consum“.
Pin marginea Bănatului, Iul. 1900.

Cu buouriă vedem, oă tot mai mult 
am început a ne deștepta și noi și, pe 
lângă lupta ideală, ce o purtăm pentru 
postulatele de viâță ale poporului nostru, 
ne-am convins, că trebue să ne împărțim 
puterile și pe un alt teren de luptă, lupta 
pe terenul comercial.

Gât de sigură este învingerea acestei 
lupte, o putem vedâ din resultatele dobân
dite pănă acum ale modestelor nostre so
cietăți comeroiale, cari din an în an se 

sporeso și la a căror conducere sunt omeni 
modești și fără dorințe egoiste.

Intre aceste sooietățl putem număra 
și „Consumul11 din Marga. Despre acest 
„Consum**  nu s’a scris în 4’ar0le nostre 
pănă acum mai nimic. Se vede, că condu
cătorii nu fac parte dintre aceia, oărora 
atât de mult le place a alarma lumea prin 
laude împrumutate. Vor fi acești conducă
tori pătrunși de <Țisa moștenită din bătrâni: 
„mai mult cu fapta, decât cu vorba11.

„Consumul1* din Marga s’a înființat 
înainte cu 3 ani, având un capital de cinci 
mii florini împărțit în acții de câte 25 fi. 
Acei domni, cari s’au trudit să înființeze 
acâstă societate, sunt dmenl eșițl din po
por și în nemijlocită atingere cu el.

Anume sunt domnii : Nicola» Iv&nescu, 
pe atunci absolvent de teologii, âr acum 
preot în Marga; preotul R. Raoa din BouțarI, 
George Adam, învățător pensionat, Nioo- 
lae Neagoe conducător, aotuaiul învățător 
comunal Iosif Olariu, și alții. Dânșii fao 
parte și din Direcțiunea societății, afară de 
d-l Olariu, care în urma unor uneltiri din 
partea „fibirăului**  a trebuit să abdică chiar 
și din postul de compt&bil.

Ga să putem apreția în de-ajuns va- 
lorea acestei societăți din Marga, trebue 
mai întâiu se arătăm împrejurările, oarl au 
grăbit înființarea ei.

Marga este o comună la granița din
tre Ardeal și Bănat, în protopretoriatul din 
Caransebeș ; comuna numără peste 2 mii 
locuitori români. Ținutul e muntos. Pădu
rile conțin multă bogăția în cărbuni de 
petră neesploatate încă — dâr ajunse în 
dreptul de esploatare a societăților jido- 
vescl. Afară de'acâsta se ard cărbuni de lemn.

Locuitorii puțin se ocupă cu cultiva
rea pământului, deâre ce sunt săraci pro- 
pietarl de pământ. Cu atât mai mult se 
ooupă însă ou așa clisul „cărăuf.is^1, adecă 
cu furnisarea cărbunilor de lemn și de 
soândurl de brad. Acestea sunt isvorele de 
venit, care venit însă nu este tocmai așa 
de mic, încât să nu fi atras vre-o trei Ji
dani în sat. Acești Jidani, după obioeiul 
lor, au înoeput a stârce și sărăci poporul, 
ba și a-1 demoralisa. Au ajuns pănă acolo 
acești venetici, încât micile proprietăți ale 
Românilor începură a fi amenințate cu in
trarea în manila Jidanilor.

Conducătorii poporului, înțelegând însă 
primejdia, s’au pus pe lucru și sfîrșitul 
ostenelelor lor a fostsooietatea comercială, 
ce o vedem acll în Marga.

Cât de sigură a fost învingerea Ro
mânilor, cu consoiința adevărat națională, 
putem deduce din împrejurarea — că un 
Jidan s’a dus deja, al doilea e pe ducă, 
âr celalalt îșl aștâptă banorotul în tot mo
mentul. O luptă, care nu esne sdruncinată 
de interesele egoiste, nutnai astfel de re- 
sultate pdte ave. Conducătorii acestei so
cietăți, spre ondrea dânșilor fiă dis, au 
fost și sunt în deplină înțelegere și nu se 
pismuesc unii pe alții. Resultatul este în
florirea societății.

Nu pot sferș', fără de a aminti și pe 
harnicul oonduoător de prăvălia, d-l Neagoe, 
care în iubirea sa de neam preferă să fie 
angajat la un sat cu o leafă mai mică, de
cât la oraș unde) sufletul său de Român 
nu pote primi nut'emânt de încurajare din 
oausa desbinărilor, cu cari prea adese-orl 
ne întâlnim în sinul inteligenței nostre de 
pe la orașe.

Dea Dumnefleu, ca tot atari conducă
tori să avem la tot.e institutele nostre, pre
cum sunt la Marga, atunci nu esistă pu
tere pămâutâsoă, care să :ne împedece în 
progresul nostru n ițioual.

El.

Producțiunl și petreceri.
lincimea română academică învită la 

concertul urmat de dans ce-1 va aranja în 
Baia-Mare sub patronajul d-lui George Pop 
de Băsescî cu grațiosul concurs al distin
selor artiste și artist Adelina Piso, Wilhelm 
Șorban (Viena) și Valeria Pop (Budapesta) 
Duminecă în 12 August st. n. 1900 în pa- 
vilonul „Parcului orășenesc1*.  Venitul curat 
e destinat pentru înființarea unui fond de 
ajutorare pe sema universitarilor lipsiți.

începutul precis la 7 ’/2 sâra. Intrarea : 
de personă 3 cor., de familiă de 3 membri 
7 cor., mai departe pentrufie-care membru
2 cor. Ofertele generose se primesc cu mul
țămită și sunt a se trimite la adresa, v.- 
preșeclintelui: Dr. loan Tă'ar (Nagybânya) 
și se vor chita pe cale diaristică. NB: 
Trenul de cătră Clușifi, Bistrița-Zălau și 
Șimleu sosesce la gara din Baia-Mare la
3 ore și 10 minute p. m. âr de cătră Săt- 
mar și Cărei la 9 ore 50 in. dim. unde vor 
sta trăsuri gratuite la disposiția știm, os- 
pețl. Pentru încuartirare este a se adresa 
la: Romul Avram stud. jur. (Nagybânya) 
cel mult pănă în 10 August. Pentru joc e 
angajată prima musică din Bistriță.

Comitetul arangiator: Dr. Cor. Mese- 
șan adv. președinte; Dr. V. Colceriu med. 
Dr. I. Tătar când, de adv. vice-președințl; 
Al. Pop stud. jur. secretar; I. Coste teol. 
abs., cassar; V. Șimon, esact., controlor. 
(Urmâză încă vre-o 40 membri în comitet).

*

Inteligența română din Valea Alma- 
șuhii și jur învită la petrecerea cu dans 
împreunată cu concert și represent uțiune tea
trală ce o va arangia cu ocasiunea I-ei 
adunări generale a noului înființat despăr
țământ al Asociațiunei: Hida-Huedin, la 
12 August n. 1900 (Duminecă) în Hicia 
(Hidalmâs), sub scut sigur, spre scop filan
tropic. Intrarea: de personă 2 cor., în fa
milie 1 cor. 60 b. Suprasolvirile se vor 
chita. în public. On. ospețl sunt rugați a 
se insinua președintelui secției de iuquar- 
tirare On. dn. Iuliu Chiffa preot în Hida. 
Despre viptuale se îngrijesc© comitetul.

Comitetul arangiator: I. Moldovan, 
I. Pop, P. Roșea președinți; I. Hațiegan, 
Iov. Murășian, Va^. L. Pop v.-pre-:edințl I.; 
Dr. Lad. Gyurko, Dr. A. Pop, Dr. S. Ta- 
masiu vice-președințl II; T. Ciuca, secre
tar I: I. Suefan, secretar II; I. A. Domșia

liniștită (0 pausă) Cam ce ar putâ să facă 
ea?... să... a...! să fure! Da! da! să 
fure! De sigur, că atunci mama n’ar mai 
ține-o în casă! Dâr ce se fac? (Privesce în 
tote părțilei A! cerceii! Am vădut’o eu ju- 
cându-se cu ei! Unde-o fi? (Căutând, cerceii) 
A! iată-i! (îi ia și vre se iasă. Se opresce însă 
nesciind. ce să facă) Nu! nu! Ah! Ce neso
cotită sunt! (îi pune la loc). (După un moment 
de gândire) O! da ce slabă sunt! Dâr bine 
ticălosa aia de câte-orl n’o fi furat! Chiar 
la noi, dâcă avea prilej ar fi șterpelit ceva ! 
Așa-dâr înainte Ilinco, nu te speria! Ei, 
der acum să fac să nu se simtă cum-va și
retenia mea? (Segândesce) A... am aflat! 
O să mă încerc în timpul jocului, să-i bag 
cerceii în buzunar! Ah ! ce mulțumită sunt, 
că void putâ scăpa de nesuferita de Măn- 
dica!... Da, așa voiu face! tPune cerceii în 
buzunar și plecă. După eșirea ei, întră cucona 
Sica pe altă ușă).

Scena V.

Cucona Sica: Ah! ce neorânduială! 
Baba asta mai mult mă încurcă! Mănâncă 
de gâba și mă necăjesce prea mult! (Se 
apucă să așede pe masă și strigă pe slujnică).

Neaga: (intrând) Aud cucono ! Na, du 
astea d’aicl! Și bagă de sâmă, ca să strîngl 
masa tot-dâuna, după-ce s’a isprăvit de 
mâncat.

Neaga: Așa oiQ. face cuconițo ! (Ese, 
după ea vin fetițele sărind. Una se împiedecă de 
un scaun, alta cântă, împrăștiindu-se în tâte păr
țile casei).

Scena VI.
Cucona Sica Mitroiu, llinca, Mărmța, Stana, 

Ioana, Ddbrița și Măndica.

Ioana: Ah! mătușică de ai sci ce 
frumos a fost în grădină! Dâr să vedl ce 
jocuri am întins! Și scii de-a ce ne-am ju
cat? De-a baba orba! Măndica ne-a făcut 
multă plăcere! Să vedl ce șiretă a fost, 
mătușico! S’a ascuns după pomul cel mare 
și noi a trebuit s’o căutăm mult, mult de 
tot! Dâr cât am rîs, când am găsit’o ! A! 
der iată și llinca! Dâr tu nu ai fost cu 
noi! Se vede, că noi nu suntem așa mari 
și așa de cuminte ca tine!

llinca: Te înșeli Ioano ! Eu am gă
sit o ascundătore mai bună decât voi!

Cucona Sica: De ce n’ațl rămas în 

grădină, fetelor, dâcă v’a plăcut așa de 
mult?

D o b r i ț a: Măriuța vrâ să-și ia cerceii 
(rîdend). Nu scie unde să-i mai pue, ca să 
fie tot lângă ea!

Măriuța: (tot rîdend) Ei Dobrițo, 
dâr dâcă ai avâ și tu nisce cercei ca ăștia.... 
(întrerup endu-se) Dâr unde Or fi? (Se uită în 
tâte părțile) Nu-i văd nicăirl! Ia-i luat tu 
mamă?

Cucona Sica: Nu, fata mea!
Stana: La cine au fost în mână mai 

pe urmă?
Măriuța: Mi-se pare, că la Măndica. 
Ioana: Nu-țl aduci aminte, Măndico, 

unde i-ai pus?
Măndica: (speriată) Eu i-am pus pe 

masă.
Măriuța: Eu te cred, Măndico, dâr 

uite că nu sunt aici! (caută).
Cucona Sica: Nu vă speriațl, fetelor! 

Cine era să-i ia ? N’a fost nimeni aici! Pdte 
din întâmplare i-o fi băgat vr’una din voi 
în buzunar.

Stana: (întorcendu-șl buzunarul) Uite, 
la mine nu sunt!

(Tote caută prin buzunare. Măndica se apro
pie de masă și caută).

Măndica: Nu sunt aici scitl eu ce 
s’o fi făcut? (cam speriată).

llinca: Mă prind, că cerceii sunt fu
rați, mamă, da mă mir cum? că aici n’a 
fost nimeni decât doră....

Cucona Sica: (întrerupând; Nu se pdte! 
vre-una dintre voi trebue să-i fi ascuns! 
CăutațI cu totele prin buzunare! (Tote caută 
și scot fel de fel de lucruri).

Măndica: (speriată) Săraca de mine: 
(scote întâiu o batistă și apoi cerceii din buzunar).

llinca: Nu vă spuneam eu?
Măndica: Mă pot jura pe ce am 

mai scump în lume, că nici prin gând nu 
ml-a trecut să săvîrșesc o astfel de faptă. 
Se vede, că ml-a fost dat să pat și acâstă 
rușine! Ce nenorocită sunt! (plângând).

Măriuța: Eram tare îngrijată! Bine 
cel puțin, că s’au găsit! Mă mir cum au 
putut ei ajunge în buzunarul tău, Măndico?

Măndica: (tot plângând) Mă mir și 
eu! că eu i-am pus pe masă!

llinca: Eu cred, că cerceii au făcut 
piciore și au intrat singuri în buzunar 
(ironic !)
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Cassar; I. Pop, Nic. Murășan, controlori. 
(Urmeză încă, vre-o 43 membri în comitet.)

Programa: 1) întâmpinarea membri
lor comitetului și a ospeților din ținutul 
Huedinului și de pe valea Agrijului în Sân- 
mihaiul deșert la 9 ore diminâța. 2) la 10 
ore primirea comitetului în Hida. 3) La 
IO1/, participarea în corpore la serviciul 
divin, ce se va celebra în biserica rom. gr. 
or. din Hida. 4) După serviciul divin adu
narea generală a despărțământului. 5) La 
3 ore după amiadl prând. 6) La 7 ore sera 
începutul concertului, a representațiunei și 
:a petrecerei.

♦

Tinerimea română din Turda învită 
la petrecerea de vară, ce se va ține Du
minecă, în 12 August n. f3n Iulie v.) în 
sala hotelului „Central “ din Tur ia. Venitul 
curat e destinat în favorul fondului biblio
tecilor poporale din despărțământul XXIII 
al Asociațiunei. începutul la 8 ore sera. 
Intrarea: de personă 2 cor. de familia pănă 
la 3 membri 4 cor. de msi multi membri 
6 cor.

Turda, 28 Iulie 1900.
Comitetul arangiator: Val. Bugner, Vict. 

Bugner, Dr. Gr. Ciuta, I. Codarcea, M. Găz- 
dac, I. Lupu, I. Mesaroșiîi, L. Mesaroșiîi, 
I. Miclea, I. Moldovan, Dr. V. Moldovan, 
V. Moldovan, S. Poruțiu, V. Sândean.

*
Tinerim'a din Varviz și jur învită la 

petrecerea, ce o va aranja Duminecă în 12 
August n. 1900 în sala școlei gr. oat. din 
Varviz. Venitul curat e destinat în favo
rul edificândei biserici. începutul la 8 ore 
săra. Intrarea: de personă 2 cor., de f&mi- 
hă 4 cor.

Literatură.
Cărți cu prețuri reduse. Atragem aten

țiunea cetitorilor asupra cărților de mai 
jos, cari au fost puse la disposiția admi
nistrației diarului nostru spre ase da, drept 
premii, d-lor abonențl ai „Gazetei Transil
vaniei cu prețuri reduse, ba chiar mimai 
pe jumătate, de cum s’ou vândut pană acum. 
Lista acestor cărți este următorea:

1) Lascar V'orcscu, O icon.ă a mol
dovei din 1851 de WUhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cu., cum s’a 
vândut pănă acum, este adl numai 2 cor- 
.(-|- 30 bani porto.)

2) JPoesi'i de Veronica Micl.e, regretata 
nostră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
-cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-f- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiiie 
lui ocupă un loo frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-ț- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în șco
lile de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de J). lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la șcâla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. o 1 cor. 50 b. (-|~ 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor i de 
JL C. Suțu, o interesantă conferență ținută 

la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Sloenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. ou esterior plăcut 
și bine îugrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se lauciă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. 10 b. porte.)

7) „ Vrei să te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-|- 5 b. porto).

LLT1ML 8C1K.L
(kadea-mare, 4 August. La con

gresul internațional studențesc, ce se va 
deschide mâue în Paris, tinerimea 
universitară română dela noi va fi 
rapresentată, prin delegatul Ion Scuriu. 
$i fiindcă vice-președintele secției 
românesc! a federațiunei internațio
nale de studenți, d-1 L. Bolcaș, din 
causa unor pedecl neprevecjute e 
silit a absenta dela congres, el va fi 
suplinit în postul acesta tot de d-1 
Scurtu.

Moriza, 3 August. Cadavrul re
gelui Umberto a fost așezat într’un 
cosciug turnat în plumb. Este ge
nerală părerea, că regele va fi în
mormântat în Pantbeonul din Roma, 
lângă mormântul lui Rafael. înmor
mântarea se va face în ii August.

Milano, 3 August. Cercetările în 
afacerea asasinatului din Monza scot 
la ivâlă amănunte tot mai înfioră- 
tore. Deja Sâmbătă înainte de aten
tat, au sosit din America întrebări 
la Bergamo, dâcă regele Umberto a 
murit? Anarchistul Quintavalli a fost 
însărcinat se ucidă pe regina Mar
gareta.

Kew-York, 4 August. „Herald“ 
spune din isvor sigur, că .27 anar- 
chiști au plecat din America cu scop ho- 
tărit de a ucide pe toțî domnitori! eu 
rope ni.

Milano, 4 August. Un anarchist a 
atentat la viața prințului Odeschalschi. 
Prințul a fost rănit.

Recompensele și pedepsele în 
școla poporală.*)

*) Intr’unul din numerii trecuțl ai 
„Gazetei“ de Duminecă, în cari publicasem 
articolul: „Pedepsa corporală in școla popo
rală1* după Fr. Wiedemann, promisesem, că 
mai târdiu void publica asupra acesteia și

(Studiu pedagogic de I. DARIU.)

Este un lucru prea cunoscut de 
toți, câți se ocupă cu educațiunea și 
instrucțiunea tinerime!, că în viața 
școlară de multe-orl se ivesce cașul, 
că pentru lucrarea și purtarea copi
lului seu pentru înaintarea și per

fecționarea lui trebue se se între
buințeze, pe lângă mijlocele generale 
ordinare recomandate de pedagogiă, 
și unele mijloce estraordinare. Prin 
aplicarea acestor mijloce estraordi
nare copilul bun și silitor se stimu- 
leza și se încuragiază tot mai mult, 
spre a merge neîntrerupt și cu stă
ruință neslăbită pe calea deliniată 
de școla și acesta se face prin felu
rite și așa numite recompense sâu re- 
munerațiuni ; er copilul rău, îndărătnic 
și leneș prin acele mijloce se reține 
dela rău îndreptându-se spre bine și 
acesta se întâmplă prin felurite pe
depse aplicate în raport cu fapta rea 
comisă. Prin recompense se produc 
în copil sentimente plăcute și încu- 
ragietore spre bine, âr prin pedepse 
sentimente neplăcute și opritor© dela 
rău. Aceste mijloce estraordinare se 
întrebuințâză numai acolo, unde ce
lelalte mijloce disciplinare ordinare | 
n’au putut pe nici o cale a îndu
pleca pe copil să apuce pe calea 
binelui și se ocolescă răul. Așa-der 
atât recompensele, cât și pedepsele 
sunt nisce mijloce admise, ba chiar 
recomandate de pedagogiă spre a 
se aplica în școlă, pentru-că sunt de 
lipsă la promovarea desvoltării și 
perfecționării copilului.

A) Recompensele seu remunerațiunile.
Decă faci in lume bine, 
Faci bine tot pentru tine. 
Finele nu cere plată 
Dela nime nici-odată.

1. Noțiunea și împărțirea recompenselor.

După cum s’a văcțut, recompen
sele sunt nisce disposițiuni esterne, 
cari contribue la întărirea pornirilor 
bune în elev, făcându-1 se-șl împli- 
nescă pe viitor și cu mai mare rîvnă 
datoriile sale și predispunându-1 spre 
săvârșirea de lucrări nobile și folo- 
sitore.

părerea mea întemeiată pe părerile mai 
multor pedagogi de renume. Acum vreu 
se și împlinesc acea promisiune.

Pentru ca lucrarea acâsta însă se fie 
mai complectă, nu m’am putut opri numai 
la partea amintită, ci am ținut de lipsă a 
da un studiu mai pe larg, nu numai asu
pra pedepsei corporale, ci asupra tuturor 
pedepselor, precum și a recompenselor apli
cabile în școlă. E drept, că un studiu asu
pra recompenselor s’a publicat din parte-mi 
în „Foia pedagogică11 din Sibiiu N-ril 21 și 
22 din an. II. Tot așa am publicat un alt 
studii! asupra pedepselor în foia: „Școla 
poporală11. N-ril 18, 19, 20, 21 și 22. Stu
diul acesta din urmă a fost presentat mai 
întâiu ca „Memoriu*  în primul congres al 
corpului didactic din Homânia ținut la 1884 
în Bucurescl, unde a fost viii aplaudat din 
partea întregului congres în urma raportu
lui dat de consiliul de administrația al 
aceluia. Amândouă studiile acestea le-am 
mai prelucrat și complectat și acum le 
presint On. public interesat în forma de față.

Autorul.

Ele sunt deci mijloce îndenmă- 
tore spre bine și tot-deodată plăcute 
pentru cel-ce le primesce. In scurt, 
sunt urinările plăcute ale binelui. 
Ca atari le putem considera de mij
loce positive ale educațiunii. Din 
considerare, că ele se întrebuințâză 
numai în cașuri escepționale sâu 
estraordinare, când adecă celelalte 
mijloce ale educațiunii n’au fost de 
ajuns spre a îndemna pe elev, ca 
singur și din convingere propriă se 
ocolescă răul și să facă binele, se 
mai numesc, cum cjiseiu, și mijloce 
estraordinare ale educațiunii.

Recompensele, ca și pedepsele, 
nu sunt nici decum acte de împă
care, ci medicamente pentru bolnavii 
morali, adecă pentru aceia, a căror 
cultură morală este neîndestulitbre 
și anormală, căci nu celui sănătos, 
ci celui bohiav îi trebue doftori și 
lecurl. Kelvr se esprimă așa: „Omul 
face binele fără a aștepta laude seu re
compense, și încungiură răul fără mus
trare seu pedepsit. Insă nu astfel stă 
lucrul cu cel bolnav în privința morală. 
Prin urmare, decă învățătorul este un 
doftor la împărțirea laudei și a mustrării, 
atunci și procederea sa întregă trebue 
să corăspundă medicinei morale11.

Educațiunea se folosesce de ele 
pentru a determina voința slabă și 
neajutorată a elevului spre a face 
binele și sunt nedespărțite de senti
mentele și acțiunile lui. Acestea se 
numesc recompense naturale spre deo
sebire de cele artificiale seu arbitrare, 
cari nu stau în nici o legătură sta
tornică cu sentimentele. De pildă: 
încrederea nostră într’un elev este o 
recompensă naturală, ce i-o dăm, 
pentru-că ni-a spus tot-deuna adevă
rul, și a fost sincer față de noi. Din 
contră este o disposițiune arbitrară, 
decă diligința continuă a elevului o 
recompensăm prin libertate mai mare 
decât la ceilalți, seu prin jucării, 
prin cărți, chipuri ș. a.

Remunerațiunile esprimate prin 
cuvinte de complacere iau numele 
de laude, decă însă se esprimă prin 
daruri seu presente, atunci se nu
mesc premii. Unii însă au numit pre- 
miare ori-ce recompensă.

Recompensele seu remunerațiu
nile au jucat în trecutul educațiunii 
un rol forte însemnat; astăcji însă 
din mai multe cause, pe cari le vom 
arăta mai jos, ele nu mai sunt de 
absolută trebuință. Căci de bună 
semă o școlă, în care ordinea și pro
gresul nu sufere, deși nu se folosesce 
de recompense, este mai bună decât 
aceea, care le folosesce pentru sus
ținerea ordinei și pentru împintena- 
rea la progres.

(Va urma).

(Cucona Sica se uită urît ia Ilinca. Iliuca 
-se rușineză și se întorce în altă parte).

D o b riț a: Nu mătușico ! Cu fotele 
.am plecat!

Cucona Sica: Atunci ? (Se aude bătend 
în ușe) Poftim!

Seen a VII.
(Cele precedente și servitorea).

Neaga: Cucono! A venit o babă. 
-Ci că .o chiamă baba Dochia. Vrea să-ți 
spue o vorbă!

Cucona Sica: Bine! Bine! A venit 
la vreme. Ea o se ne dovedescă adevărul! 
(Cucona Sica iese cu servitorea).

Scena VIII.
(Tot cele dinainte afară de cucona Sica și 

servitorea).

Ioana: (Ilinchii) Cine o mai fi și asta ? 
Eu nici n’am audit de ea!

Ilinc a: (cu dispreț) Of! Asta-i o mare 
obrasnică: Mereu cere dela mama și-i spune 
câte în lună, câte în sore! Nu pot s’o în
țeleg pe mama! Cum o pote suferi?

Ioana: Der ai audit ce spunea mă

tușa? Bine! Bine! Acum o să se descopere 
adevărul.

Ilinca: (dând din umeri) Ce se mai 
afle? Ce-a fost de aflat, s’a aflat!

Stana: Am audit, că baba Dochia 
e vrăjitore! Mai soil minune! (CuconaSica 
întră cu baba Dochia).

Scena IX.

Cocona Sica: Fetelor! Eu am po
vestit Dochiei totă întâmplarea. Ea o se 
afle tot!

Ilinca (încet): Ce să mai aflăm? Noi 
seim tot?

Dochia: Ce spui fetițo ? Nu e des
tul să sci numai d-ta ?

Ilinca (aparte): Ef! Da nesuferită 
e și asta!

Cocona Sica: Eu am nădejde, că vi
novata o să se dea singură prinsă! Ați vrut 
pote să glumiți care-va săsperiațlpe Măn- 
dica! Ce... tăceți? (Tote tac).

Dochia: Decă nu spune nimeni, 
întreb pe Mițișora mea!

Dobrița (uimită): Ia audl!... Pe 
Mita !...5

Dochia: Așa! așa mâncațe-așl ochii! 
Nu scii ce cu minte e! Ea va prinde pe 
vinovata! Ei, multe a făcut pisicuța mea 
și multi o pomenesc! Mă duc s’o aduc. 
(Dochia ese.)

Scena X.

Stana (ldnei): Eu am vădut de multe- 
ori pisica Dochiei și o cunosc, der nu cred 
să afle cum au ajuns cerceii în buzunarul 
Măndichii!

Ioana: Eu nu sein ce să die! Der 
se pote! Baba Dochia a spus cu totă nă
dejdea !

Măriuța: Pisica e negră, negră de 
tot! Eu m’am jucat odată cu ea, când am 
fost cu m»ma la Dochia. Der acum mi-ar 
fi frică să mă mai joc.

Dobrița (Ilinchii) -. Der ce credeți,- 
soro, că pisica o să scie? Minciună!

Ilinca.- Tare am fi proste. decă am 
crede una ca asta!

(Dochia ÎDtră cu un coș, în care se afla pi
sica, acoperită cu o brobodă negră. Nu i-se vede,- 
decât numai capul).

Scena XI.
Dobrița: Etă și pisica! (Tote se a- 

dună împrejurul coșului afară de Ilinca, care se 
uită cu dispreț la celelalte).

Măriuța: Ia uitați-vă fetelor, ce 
ochi frumoși are!

Stana: Ilinco, tu nu te uiți la vrăji- 
torea asta (încet)?

Ilinca: Eu nu suut prostă ca voi!
Dobrița: Ia uite cum se uită la 

mine! Nu te uita așa, pisicuțo, căci eu n’am 
făcut nimic! Eu nu sunt vinovată!

Stana: Uf!- Da îngrozită mai e! Par’ 
că mi-e frică!’

Măndica: Par’ că și pe mine m’a 
cuprins frica!

(Ilinca stă la ferestră și. privesce afară).
Dochia (punând coșul pe masă): Fetele 

maichii, ia aședați-vă una după alta, întâia 
cele mai mari și apoi cele mai mici!

(Cocona Sica le face semn se se arangieze.) 
Cocona Sica: VenițI mai repede! 

Intâiîi tu Ioano, că ești mai mare, apoi 
Ilinca!

(Ilinca se apropie supărată. Celelalte se gră
mădesc1 se se așefle).
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Câte-va regule cu privire Ia crescerea 
vitelor.
(F i n e).

Laptele, care vine în uger în
dată după fătat, se numesce corastă. 
Acesta e de mare însemnătate pen
tru vițăl, de-orece îi curăța mațele 
de materiile reșinose, ce se află în 
ele. De aceea corasta trebue lăsată, 
ca se o sugă totă vițelul. Timp de 
o septemână, vițelul se pote lăsa 
tot cu vaca la-daltă, ca se potă 
suge de atâtea-ori, de câte-orl are 
lipsă. După o septemână se pote 
alege vițălu.1 dela vacă și se se lase 
la supt numai de câte 5-orI în timp 
de 24 ore. In septemână a 3-a și a 
4-a se pdte lăsa numai de câte 4-orI, 
er în a 5-a și a 6-a numai de câte 
3-orT; de aci încolo și numai de 
câte 2-orI.

Peste tot vițelul se lasă se sugă 
câte 3—4 luni. Dela 4 septemânî 
încolo se pote învăța și cu un nu
treț mai tare, precum e fenul. îna
inte de a-1 lăsa la supt ’i se pote 
pune în gură puțină făină de cucu
ruz seu păsat, amestecat cu sare 
măruntă, ca laptele supt se-i țină cu 
atât mai bine de fonie. Ierba din 
mână nu e bună la crescerea viței
lor, de-orece se pot călbeji de ea, 
de asemenea nici otava nu se pote 
recomanda, fîind-ca se prea îngrașă.

Vițelul, care află lapte destul 
și bun la mamă-sa, este gras și fru
mos, pe când un vițel, care nu află 
lapte destul, seu și decă află, e rău, 
atunci vițălul nu pote fi. decât slab, 
cu părul sburlit și-l vecji cât de colo 
ce amărît e. Când vedem vițelul 
intr’o asemenea stare, trebue să îm
bunătățim nutrețul vacii. Decă eco
nomul n’are lipsă și de lapte, ci nu
mai de vițel, atunci îi lasă tot lap
tele acestuia. Astfel de viței, decă 
umblă vara cu mamele lor la pă
șune, sug pană când îi înțarcă va
cile înse-șl.

Decă economul are lipsă și de 
lapte și de vițăl, atunci o parte din 
iapte o lasă la vițăl, er cealaltă 
parte o mulge. Mulsul vacilor tre
bue să se facă tot-deuna cu amân
două mânile și cât mai îngrabă. Cu 
cât se mulg vacile mai des, cu atâta 
dau lapte mai mult și mai gras, și 
din contră cu cât ele se mulg mai 
rar, cu atât dau lapte mai subțire 
și mai slab.

Cine vre se crescă viței buni și 
frumoși, acela trebue să porte multă 

grijă de ei, cu deosebire în anul 
dintâiu. In anul dintâiu e bine, ca 
vițelul să umble cât mai mult în 
aer liber, care-l întăresce și oțelesce. 
De aceea e bine, deca și vițeii ti
neri se pot scote la pășune. A ține 
vițelul pănă. e mic tot în grajd, nu 
e bine, fiind-că din acea închisore 
pote se capete chiar și anumite bble. 
Decă vițelul nu se pote scote la pă
șune, atunci să se lase măcar prin 
curte seu grădină, ca să potă face 
mișcările de lipsă.

Curățenia este lucrul de căpete
nia la crescerea vitelor, și fiind-că 
pe econom acesta n.u-1 costă nimic, 
ea trebue ținută cu cea. mai mare 
acurateță. Decă vedem, că vitelor 
tinere le cresc unghiile, cu deosebire, 
dăcă stau prea mult în grajd, atunci 
acelea trebue tăiate și neteflite, er 
decă vedem, că încep a slăbi și a 
li-se sburli perul, trebue să le îmbu
nătățim nutrețul.

Nutrementul cel mai bun pen
tru vitele tinere este vara pășuna- 
tul în câmp, unde trebue se aibă 
și apă bună de beut, apoi anumițl 
arbori mai mari, sub cari se se potă 
adăposti pe timpul căldurilor mai 
mari, er peste iernă e fenul bun de 
pe lunci, ovesul și câte puțină făină 
amestecată cu sare măruntă. Pe lângă 
acestea se mai pot adauge și alte 
nutrețuri în măsură mai mică.

Așternutul vitelor din grajd tre
bue se fie tot-deuna uscat și curat, 
căci lăsându-se să înote în gunoifl, 
ușor pot să capete anumite bole la 
piciore seu chiar și în trup.

Junincele tinere nu trebue lă
sate se se gonescă mai înainte, pănă 
când nu li-s’au desvoltat trupul de
plin, ăr juncii nu trebue învățațl la 
jug seu puși la povară, pănă când 
asemenea nu s’au desvoltat și au 
crescut de ajuns.

Acestea sunt câte-va din regu- 
lele pentru crescerea vitelor, — re- 
gule, pe cari ar trebui se și-le în
semneze bine fiă-care econom de vite.

POVEȚE.

Folosul cepei. Pe lângă aceea, 
că cepa este o hrană bună și sănă- 
tosă, ea se pote folosi și ca bun 
mijloc de vindecarea în contra de
geraturilor dela mâni și piciore. Cepa 
se sdrobesce (piseză) bine și astfel 
se pune pe locurile bolnave. După 
câte-va durerile încetăză și bol
navul pe încetul se tămăduesce. — 
Cepa se mai folosesce și ca mijloc 
de a pute durmi. Pentru omenii, 

cari n’au noptea. somn, se recomandă 
se mănânce săra înainte de a se 
culca cepa, mai ales în stare crudă, 
ca mărul. Căpa acăsta. are o influință 
deosebită asupra nervilor de a-i li- 
nisci și prin acăsta de a asigura 
creerilor odilma de lipsă.

*

Sobolul ca profet de timp. 
S’a constatat, că schimbrea timpului 
are o influință deosebită asupra so
bolului. Astfel se dice, că decă scote 
mușinoie prospete în cele vechi, ur- 
meză furtună, er când se trage afund 
în pământ, seu îșl părăsesce locul, 
urmeză secetă îndelungată.

♦

Tractarea closcilor. Gloscile tre
bue aședate în cuiburi deosebite de 
celelalte găini. Cuiburile trebue pre
gătite din fân, otavă seu paie moi 
și ceva mai mărunte. Locul, unde 
trebue să clocăscă, încă trebue anume 
ales, ca cloca să nu potă fi contur
bată pe timpul clocitului. Mai bine 
e, decă se pot pune, ca să clocăscă 
în vre-un loc mai ferit și cevași în
tunecos. Pe timpul clocitului, trebue 
lăsate să se scalde adeseori în nisip. 
Grăunțele de cucuruz, orz seu câ
nepă, de lângă cari să nu lipsescă 
apa prospătă, sunt forte priincidse 
clocii or.

*

Păstrarea primelor. Nu tote 
pdmele se pot păstra mult timp: 
așa cireșele, caisele, prunele, merele 
și perele de vară. Aceste pome, ca 
să se potă păstra, se usucă seu se 
afumă, cum sunt prunele. Merele și 
perele se taie felii, se opăresc și se 
usucă. In chipul acesta se pot păs
tra în locuri uscate fără ca să se 
strice.

Pomele cărnose tomnatice și 
iernatice cum sunt: perele, merele 
și gutuiele, nu este destul să se cu- 
legă numai cu mâna de pe pomi, 
ci trebue să li-se dea o altă îngri
jire, păstrându-se la un loc uscat și 
aerisat, și se aibă căldură dela 5—10° 
și se nu mai fie alte legume, cum 
este varza, căci pomele se strică; 
de-asemenea nu trebue să fie nici 
șorecl.

Despre chipul cum trebue să fie 
îngrijite pomele în timpul iernii, dă 
„Albina41 din BncurescI următorele 
sfaturi: In odaia unde se păstreză 
pomele să fie mai multe lăviț'I de 
scânduri, pe cari se așâdă pomele 
cu codițele în sus, depărtate puțin 
unele de altele. Pe laviță se pune 
un strat mic de paie său mușchi. 

Pdmele cu coja grosă se pot așecja 
la iernat după 2 flile dela cules ; er 
cele cu coja subțire se țin câte-va 
septemânî la aer sub un șopron, și 
după aceea se așăcjă. Pdmele se mai 
pot păstra și în dulapuri cu mai 
multe lavițe. După-ce s’au așecjat 
tdte pdmele, se acoper pe de-asupra 
cu hârtie ca se țină umecjâlă. Soiu
rile de pdme cu cojă grosă se pot 
pune mai multe straturi unele peste 
altele, însă la fiă-care rend să se 
punăun strat de paie groscidre.

Odaia trebue se se țină închisă 
și să fie întunecosă. Aerul șl lumina 
strică pdmele. Pdmele trebue căutate 
de 2-orî pe septemână ca se nu se 
strice. Când s’a stricat vre-o pomă, 
trebue aruncată numai decât, ca se 
nu se strice și celelalte bune.

Prunele se mai pot păstra și în 
boloboce. Se pune pe fundul bolo- 
bocului un strat de nisip gros și us
cat, după aceea se pune un rend de 
prune învelite în hârtie, după aceea 
se pune un alt strat de nisip uni- 
plendu-se golurile tdte între ele, și 
un alt strat de prune, și așa se face, 
pănă ce se umple bolobocul. După 
aceea se astupă bine și se pune în 
pivniță său se îngrdpă în pământ de 
câte-va palme.

Persecile se pot păstra în tărîțe 
de grâu seu în nisip uscat.

Agricultura în China.

Voesc să dau de pildă muncitorilor 
de pământ pe un popor, care a aflat cum 
trebuesc îngrijite țarinile, ca să le dea re
colte îmbelșugate. Voesc se le dau de pildă, 
o țeră depărtată, a cărei îmbelșugare, în 
loc să descrescă, se menține său cresce me
reu de vre-o trei mii de ani încoce. Și tre
bue să băgăm de sâmă, că cuprinde pe un 
pogon de loc mai mulțl locuitori, decât 
orl-ce țeră cu populație dăsă din Europa.

După cercetările cele mai vechi, ca 
și după cele mai nouă, făcute la fața lo
cului, în China nu se scie ce este cultura 
plantelor de nutreț, nici ceea-ce privesce 
hrana vitelor. Chinesii n’au nici o cunos- 
cință de bălegar. Cu tote astea, fiă-care 
ogor aduce anual două recolte, și nu ră
mâne nici odată paragină.

Grâul dă de 120 de ori sămînța lui. 
La noi se socotesce ca o recoltă mijlociă 
aceea ce ar aduce de 15-0rI sămînță. Tdte 
mijlocele, pe care cultivatorii noștri le cred 
neapărate pentru mărirea productelor pă
mântului, Chinesii le cred cu totul nefolo- 
sitore; și afară de acesta ei sciu să dobân- 
dâscă fără ajutorul acelor mijloce producte 
îndoite.

E adevărat, că în China sunt alte 
condițiunl decât la noi. Chinesii sunt în.

Dobrița: Suntem gata! începe baba 
Do cliia!

(Tote așteptă nerăbdătâre, arătându-șl tema 
prin diferite mișcări).

D ochi a: Acum să fiți cu băgare de 
semă, fetelor 1 O să vă chem pe rend! Aceea, 
pe care void chiema-o eu, va sta lângă 
> oș, va pune mâna sub brobodă și va ne- 
tedi de trei-orl pisica pe spinare. Pe urmă 
pune la spate mâna cu care a netedit pi
sica și plâcă înapoi. Cred, că m’ațl înțeles 
fetițele babii!

M a r i u ț a: Cum nu ! Mai e vorbă! 
Ne-ai esplicat așa de bine 1

Ioana: Tare sunt nerăbdătore, ași 
vrea să văd ce face cocona mâța?

Dobrița: Eu pot fi liniștită, că sciu 
cl n’am luat nicl-odată cerceii în mână!

Cocona Sica (ședend pe scaun): Haide ! 
începe babă Dochio !

Dochia (pisicii): Drăgălașa babei să 
începem!

(întinde mâna peste coș și dice :)
Nu poți tu ghici
Decă e aci,
Ăl vinovat 
Ăl care-a furat?

(Face semn Ionei, care se duce la coș și 
lace cele ce i-a recomandat Dochia).

D o c h i a (pisicii):
Ia te uită bine
Asta-i care vine?
Der să nu greșesc!, 
Că păcătuescl!

(Ilinca face aceeași lucrare, apoi se retrage. 
Dochia face semn Stanei, repetând versurile de 
mai sus. Așa se face cu tote. După-ce s’a terminat 
Dobrița uitând, că trebue să țină mâna la spate, 
bate din palme și strigă).

Dobrița: Bravo! Bravo ! Nici una 
din noi nu e vinovată!

(Observă apoi, că mânile sale sunt înegrite 
și strigă speriată): A...! Der mânile mele 
sunt negri!

Măriuța: Și ale mele soro! (Strigă 
tote afară de Ilinca;.

Ilinca: (cu bucuria) Numai ale mele 
sunt curate ! Ia priviți! (Arată mânile).

(Dochia duce pe Ilinca la mama ei, deși ea 
se opune).

Dochia: Iată vinovata!
Ilinca: (superată) Nu e adevărat! Eu 

nu sciu dău nimic.
Cucona Sica: O singură vorbă! Tu 

ești vinovata, căci n’ai avut curagiul a 
atinge pisica, altfel mânile tale, ar fi tot 
așa de murdare, ca și a celorlalte. Dochia 

a uns pisica cu funingine. (Tdte stau uimite. 
Ilinca îșl acopere fața cu amendouă mânile).

Cucona Sica: Pe cât ești de mândră, 
pe atât de haină ești la suflet! (Ilinca plânge), 
Plecă de aici! Veninul tău pote otrăvi și 
bucuria de astăc}!. Cere întâifi. iertare dela 
Măndica, dela sdrențerosa, pe care tu ai 
necinstit’o și fapta ta se serve de pildă fe
telor fără inimă și rușine!

(Ilinca se apropie cam superată de Măndica, 
care alergă și o îmbrățișezi).

Măndica: Vino, dragă Ilinco, nu 
mai plânge. Cu totă greșâla ta eu te iu
besc. Inima m»a iartă lesne!

Cucona Sica: (Ilinchii) Plecă d’aicl! 
(Ilinca iese plângând).

Scena XII.
Cucona Sica: Fetelor! când cine-va 

face în ascuns vre-o faptă rea, el crede, 
că nimeni nu l'a vădut. Se înșală cumplit, 
fiind-că este cine-va, care vede tote și acel 
cine-va nu este, decât bunul Dumnedeu, 
care caută să descopere lumii acele fapte, 
spre a îndrepta pe cel ce a greșit. Dum
nedeu a făcut pe om după chipul și ase
mănarea sa. Noi suntem fiii lui Dumnedeu 
și deci fiă-care om este fratele nostru. Decă 
furtunile vieții aruncă pe vr’un frate al 

nostru în vre-o prăpastia, să nu rîdem, ci 
să-i dăm mână de ajutor. Cine rîde și pis- 
muesce pe fratele său, pe Dumnedeu pis- 
muesce!

întâmplarea de astădl a fost o învă
țătură și pentru voi și pentru Ilinca. Ilinca 
s’a rușinat și a plâns, dovadă, că i-a părut 
rău de fapta sa! Consciința, pe care Dum- 
nefleu a sădit’o în om o certă și-i cere so- 
cotelă de cele ce a făcut!

Ilinca: (descliidend ușa încet și intrând 
cu sfială) Dragă Măndico iartă-mă!.... Pote 
tu nu mă ierți!... O șoptă ascunsă îmi 
spune, că greșala mea a fost mare !... Rogă 
și pe mama să mă ierte, căci eu nu mar 
pot ridica ochii spre densa!... Sunt neli
niștită, consciința mă mustră, mă chinuesce !

Cucona Sica: (cu ton serios) Dumne
deu te-a pedepsit după fapta ta! Greșala. 
mărturisită este pe jumătate iertată!.... 
Te iert! De aci înainte să nu mai greșescl!

Ilinca: Bine dicea D-na nostră la. 
școlă: Vocea consciinței e vocea lui Dumne
zeu, și cine face reu lui îșl face!

(Cortina cade).
(„înv. Prim.11) Gh. Gheretei.. 
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parte budhiști și nu mănâncă, came; noi 
mâncăm mai multă carne, decât ei; așa, 
că trebue să producem nutrețuri, ca să avem 
carne; afară ele asta, multi cred, că trebue 
să avem nutrețuri, nu ca să dobândim carne, 
ci spre a produce bălegar. Cei care cred 
acesta, că e trebuitor spre a avă bălegar, 
■să avem plante de nutreț și vite cornute, 
se înșelă.

Trebue să stabilim o deosebire între 
trebuitor și util. Vitele pot fi forte utile 
în ce privesce carnea, untul, laptele și 
brânza; numai că muncitorul trebue se scie 
■și trebue să-l învățăm, că nu e silit să 
le țină.

Vitele sunt trebuitore pentru produ
cerea bălegarului, der acesta nu e trebuitor 
spre a face pământul fertil. Cultura plan
telor de nutreț și culcarea lor în pământul 
arabil este singura trebuitore, și e nefolo
sitor pentru cereale, ca plantele de nutreț 
să fi fost întâiu mâncate de vite și prefă
cute în bălegar.

Producțiunea grânelor nu e câtuși de 
puțin în legătură cu aceea a cărnii seu a 
brânzii, căci ceea-ce se produce în carne, 
se pierde în grâne. Noi nu ne putem lipsi 
nici de carne, nici de lapte, nici de brânză 
•și, decă crescătorul, care se îndeletnicesce 
să le producă, lasă cultivatorului grija cul
turii grânelor, ambii vor scote, ca și con
sumatorul, un folos însemnat.

In Anglia, acestă practică 'e forte 
bună, și când cultivatorul român va face 
tot astfel, va fi minunat.

In China nu se scie nimic de regulele 
lucrării pământului. Afară de îngrășemin- 
tele verdi, nu se cunosce alt îngrășat, de
cât gunoiul omenesc. De altfel cele dintâiu 
în privința cantității și a resultatului pro
dus, sunt puțin lucru față de rămășițele 
luate dela omeni.

E cu neputință se ne facem o ideă, 
câtă grijă au Chinesii, ca să aibă folose din 
gunoiul omenesc. Pentru ei, acesta e sucul 
hrănitor al pământului, care îșl datoresce 
îmbelșugarea acestui puternic mijloc.

Chinesul, a cărui locuință e tot ceea- 
ce era de mult, adecă o simplă colibă clă
dită din piatră și lemn, Chinesul nu cu
nosce privata, ca la oraș. Se observă nu
mai într’un loc bine vădut die de pământ 
seu gropi zidite cu multă grijă. Puțin le 
pasă de mirosul urît; căci ideia utilității 
e mai puternică la săraci, ca și la bogați, 
decât desgustul adus de mirosuri. Un Chi
mes șe miră forte, când ’i s’ar plânge cine-va 
de putorea ce ese din acele locuri. Ei fe
resc gunoiul de orl-ce fel de împrăsciere, 
■căci sciu forte bine, că perde din putere, 
■dâcă vine în atingere ou aerul.

După negoțul cu grâne și mărfuri de 
hrană, nu e la ei altul, decât al acestui 
Jfel de îngrășeminte. Pe tote drumurile se 
văd nisce căruțe lungi și urîte, care duc 
dilnic gunoiul omenesc la țeră. Fie-care 
vțăran, care s’a dus des de diminăță să-și 
vândă marfa la târg, aduce săra acasă două 
.găleți cu asemenea gunoiîi, acățate pe un 
lemn de bambus (un fel de trestie).

Se face atâta cas de acest gunoiîi, că 
•fie-care scie cât un om dă pe di, pe lună, 
pe an. Ori care Chines consideră ca o ne- 
■cinste mare din partea ospelui seu, decă 
acesta îi plecă din casă fără să-i fi lăsat 
.acel folos, la care are dreptul în schimbul 
găzduirii. Se socotesce gunoiul a cinci 
•omeni doi Teu (6 litri) pe cli, seu 20 hec
tolitri pe an, cu preț de 14 lei un hectl.

In vecinătatea orașelor mari, gunoiul 
e prefăcut în praf, care e trimis în chip 
•de turte în ținuturile cele mai depărtate 
ale împărăției. Acolo se îmoie cu apă și 
se folosesce în stare lichidă. Afară de orez, 
Chinesii nu îngrașe nici odată țarinele, ci 
plantele, care cresc în ele.

Orl-ce rămășiță de vegetale seu de 
animale, e strînsă cu grijă de ChineșI și 
prefăcută în îngrășement. Turtele, cornele, 
osele au la ei un mare preț; tot așa cu 
funingenea și mai mu semă cu cenușa. Ne 
putem face o ideiă de prețul ce-1 are tot 

• ceea-ce vine dela animale, când vom spune, 
■ că tote pierderile de barbă și de păr dela 
atâtea sute de milione de capete rase în 
dote dilele sunt strînse cu grijă și vândute. 
‘Chinesii au încredere ,în ipsos și în var, 

ceea-ce ’i face să curețe tencuela de prin 
bucătăriile lor și s’o întrebuințeze ca în
grășement.

Nici un muncitor chines nu-șl semănă 
ogorul mai nainte de a fi afundat semin
țele în must de gunoiîi omenesc întins cu 
apă. Le lasă acolo pănă încep să încolțescă. 
încercările dese, spun ei, i-au învățat, că 
plantele ating astfel o mai mare desvoltare 
și că semințele se găsesc apărate de gân- 
găniile ascunse în pământ.

In timpul verii, tote rămășițele vege
tale, paie, iârbă, tulpină, frunde, sunt ames
tecate cu pământ și puse morman. Când 
ele sunt uscate, li-se dă foc și se lasă să 
ardă mai multe dile, pănă când se schimbă 
într’un pământ negricios. Acest îngrășement 
nu e întrebuințat, decât pentru sămânță. 
Când timpul semănatului a sosit, un om 
face găuri, în care un altul, care urmâză 
pune sămânță, un al treilea aruncă peste 
acâsta puțin pământ negricios. Tînăra plantă 
astfel îngrijită se desvoltă cu așa putere, 
că rădăcinele pătrund în părțile cele mai 
îndesate ale pământului și sug de acolo 
materiile hrănitore, de care au nevoia.

Muncitorul chines semănă grâul după 
ce a muiat sămânța în must de gunoiîi 
omenesc.

Bobele de grâu sunt sămănate în ră
sadnițe, unde se găsesc forte aprope unele 
de altele; apoi se răsădesc airea. Câte
odată bobele se semănă de-adreptul, în așa 
chip, că sunt depărtate de patru degete. 
Răsădirea se face în Decemvrie; în Martie, • 
planta a dat șepte pănă la nouă cotore, 
având fie-care câte-un spic. Paiul e ceva 
mai scurt decât la noi. Se spune, că grâul 
dă de 120 de ori sămânța, ceea-ce răsplă- 
tesce cu prisos ostenelile și munca depuse.

La Tschusan și în tote orezăriile din 
Tchichiangși Kiangsu se cultivă într’adins 
două feluri de plante ca îngrășeminte verdi 
pentru orez. Una este un fel de cununiță, 
er alta este trifoiul. Se fac gropi forte largi 
asemănătore acelora, ce slujesc la cultura 
țelinei.

In aceste gropi se pun semințele la o 
depărtare de cinci degete una de alta. 
După câte-va dile încolțirea are loc și cu 
multă vreme înainte de venirea iernei, în
tregul câmp e acoperit de vegetațiune bo
gată. In Aprilie se îngropă plantele în pă
mânt și putredirea lor se face repede când 
e însoțită de un miros forte neplăcut. Obi
ceiul e același ori unde Chinesii voesc să 
cultive orezul.

Aceste observațiunl sunt îndestulătore 
spre a proba muncitorului român, că prac
tica lui, față de a celei mai vechi popu
lații agricole din lume, este practica unui 
copil pusă față în față cu a unui om înțe
lept și încercat. Agricultura chinesă e cu 
atât mai cu vadă, cu cât ei și-au dobândit 
cunoscințele lor numai prin încercări.

învățământul lor îndepărteză orl-ce 
întrebare, orl-ce pentru-ce^ al lucrurilor, care 
ar putâ conduce lasciință; de vecurl acest 
popor a pierdut din acestă pricină putința 
ori-cărei propășiri, afară pote de aceea ce 
ar pute resulta din maimuțărire.

întrebuințarea legilor firii, care ne 
face se poruncim puterilor firescl, este cu 
neputință la Chines!; căci legiuitorul lor 
cel mai vechiu, Confucius, opresce pe șco
lari să pună în practică vre-o ideiă în afară 
de cele cuprinse în cărțile sale sfinte.

Este adevărat, că ceea-ce e bun pen
tru un popor, nu pote fi și pentru un altul. 
E însă un adevăr însemnat și netăgăduit, 
care reiese din agricultura chinesă, că pă
mânturile muncitorului chines și-au păstrat 
îmbelșugarea lor și s’au menținut în aceeași 
stare de tinerețe ca și pe timpul lui Avraam 
și a celei dintâiu piramide din Egipt (în 
care se regăsesc vase de porțelan din China 
de aceeași formă și cu aceleași semne ca 
și adi).

Acestă îmbelșugare necurmată n’are 
decât o unică pricină: înlocuirea rodelor, 
ce au fost răpite pământului, printr’un în
grășement, din care cea mai mare parte se 
pierde seu lipsesce în agricultura nostră.

S 1T O V EJ.

Baba si măgarul.

O babă avea și ea un măgar; der în
tâmplau du-se să moră măgarul, baba, de 
mult ce ținea la el, nu mai contenia plânsul.

Intr’o di baba veni și ea la biserică, 
după legea creștinescă.

Și nu sciu ce-i veni babei, că începu 
să plângă, de-țl era mai mare mila de ea. 
Plângea și se uita în ochii dascălului, care 
cânta în strană; dâr dascălul, credând că 
baba plânge de minunățiile pe care le 
cânta el, căci scii, așa e obiceiul babelor, 
să plângă când aud de patimile sfinților, 
și, cum îți spui, dascălul, răcnia mereu și 
din ce în ce mai tare; er baba plângea și 
ea mereu 1

In sfîrșit, dascălul întreba pe baba, 
de ce plânge?

Baba atunci îi răspunse: „Apoi cum 
să nu plâng, căci aveam și eu un măgar 
și tare mă slujeam cu el!... mi-se rupe 
inima când mă gândesc la el, sărmanul a 
murit!

Și tot așa sbiera și el câte-odată, cum 
sbieri d-ta acum!

*

Țiganul și putina cu lapte.
Fost’a odată un țigan, care slujise și 

el la un boier și; drept răsplată, i-a dat și 
lui o putină cu lapte.- Cum s’o ducă el 
acasă, că era grea ? O pune în cap și pe 
drum ce se gândesce țiganul:

„Pe laptele ăsta eu iau două-cjec! lei; 
cu două-decl lei eu iau două oi; două oi 
îmi fată doi miei: se fac patru cu totele: 
încă patru se fac opt și așa mai încolo. O 
să ajungă vremea, să am o miiă de oi; 
atunci am să-mi cumpăr un faiton cu 4 cai 
înaintași și o pălăriă d’aia tare. Când o 
trece socru-meu, pe lângă mine o să-și ia 
căciula și eu o să-i fac „moț“ (și-ș! plecă 
capul în jos); der n’am să-mi scot pălăria 
măcar să crape și dracu. O să trecă și gi- 
nere-meu, er așa; o să trâcă popa, tot așa; 
boierul dela moșie, tot așa...“

Și tot plecând țiganul capul mereu, 
putina se tot vărsa și de-odată se împie
decă de o ciuturugă și vărsă tot laptele.

„Na“, dise țiganul, — „N’apucai să-mi 
cumpăr nici faiton, nici pălăriă, nici oche
lari; astea ca astea, der mălai la bieții co
pilași, și mie ițarl, căci suflă vântul pe de 
desuptL

*

Țiganiil și epurile.

Acum ci-că a fost un țigan, care s’a 
dus și el la o stână. Ciobanii, cum sunt ei 
miloși, i-au dat destulă jintiță. A mâncat, 
s’a săturat și la urma urmei i-au mai dat 
ăi ciobani și o olă cu lapte să o ducă la 
ăi dănciucl de acasă. El le ureză multă 
sănătate și plecă. Trecea printr’o pădure. 
Nu departe vede el într’o tufă un epure. 
Acum, ce se gândea el? „II prind mânca- 
te-așl și-l fac jumătate fript și jumătate 
ciorbă și am să mai pui și un ardei și când 
oiu mânca se fac „hraaa“. In timpul ăsta, 
când el dice: „hraaa“ iepurile se speriă și 
fuge; er el „sfîrrrr“ cu ola cu lapte după 
el, dicend:

„lainte olă fire-ai al dracului, lapte, 
Căci nici de iepure n’avusei parte!“

MULTE ȘI UE TOTE.
Un dat*  împărțit.

Un boier de peste Oltj veni într’o di 
în BucurescI și oeru să între la Vodă, la 
Matei Basarabii!. Țâra pe aoele vremuri 
gemea de Greci, oarl jefuiau fără de milă 
poporul. Insu-șl marele Domn nu se putea 
scutura de ei.

La ușa iatacului domnesc sta de pază 
un căpitan greo.

— Vrei să îutri la Vodă?
— Vrâu.
— Biue. Der numai așa te las să in

tri, dâcă împărți pe din două ou mine da
rurile, ce vei prirni dela Vodă.

Chiar în palatul domnesc se jefui» 
lumea. Nimeni nu întră și nu eșia dela 
Vodă, fără ca să nu-șl împartă punga cu 

acești hoți. Vodă sciea, dâr n’avea ce să 
faoă.

Boierul întră la Vodă. Când era să 
iese, el se ruga de Domn să-i dea două 
palme. Domnul sta mirat; stăruind insă bo
ierul, i-se făpu pe voie.

Afară la ușă, Grecul îl prinse de haină.
— Ei, ce-i? Impărțim?
— Impărțim.
Atunci boierul trase o palmă Grecu

lui, de se duse învîrtindu-se și se isbi de 
un părete. S'a făcut sgomot mare, s adu
nară soldații. In urmă eși și Vodă.

— Ce-i aici?
— Măria-ta, boierul ăsta mi-a dat o 

palmă așa din senin, mie, care păzeso viața 
Măriei Tale.

— Așa e Măria Ta. Ne-a fost vorba 
să impărțim darul Mărei Tale, căci al-fel 
nu mă lăsa înlăuntru. Măria Ta mi-a dat 
două palme, și eu după bună draptate am 
dat una oăpitanului.

Vodă încreți fruntea.
— Decă e vorba de împărțelă, eu nu 

măamesteo. Vodă se retrase, Olteanul pleca, 
er Grecul rămase cu palma.

Ps’ogBiosa tâmpului.
(XOixpâ căLian.d.am.1 căpit. Spărios-o..)

Săptămâna din 12—18 August: ploi 
în 12, 18 si 14, schimbăcios 15

Săptămâna din 19—25 August: ploi 
19, 20 21, schimbăcios 22, ici colo furtuni.

Calendarul septemanei.
IULIE. are 31 dile. CUPTOR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 23 S. m. Trofin. 5 Maria
Luni 24 S. m. Christina. 6 Seim, la față
Marți 25 ț Adormi, sf. Ana 7 Caietan
Mere. 26 S. m. Ier. Ermol. 8 Ciriac.
Joi. 27 ț S. m. Pantelem. 9 M. Roman
Viner 28 A. Proch. și Nica 10 Laurențiu
Sâm. 29 S.m. Calinic 11 Herman

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 3 Aug. 1900.

Mesura 
seu 

greutatea
Calitate a.

Valuta 
în

Kor.| fii.

1 H. L' Grâul cel mai frumos 1.1
n Grâu mijlociu . . . 10 60

Grâu mai slab . . . 10 40
Grâu amestecat , . 9 —

p Secară frumosă. 7 —

p Săcară mijlocia. . . 6 60
p Orz frumos .... 7 20
n Orz mijlociu. . . . 6 80

Ovăs frumos. . . . 5 20
n Ovăs mijlociu . . . 4 80

Cucuruz ...................... 9 20
n Mălaiu (meifi) . . . 8 2C

Mazăre........................... 12 20
Linte........................... 18 20
Fasole........................... 10 40

n Sămânță de in . . . 24 —
n Sămânță de cânepă . 9 40
A» Cartofi........................... 2 60
p Măzăriche..................... — —

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

100 kil. Său de vită prospăt . 40 —
n Său de vită topit . . 64 —

Cursul pieți
Din 4 Au;

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump 
Lire turcesc! Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/ft

i fSrașcw.
ust 1900.
19.10 Vând. 19.14
18.80 Vând. 18.90
19.28 Vând. 19.32
11.30 Vând. 11.40
.27.— Vend. — .—
58.50 Vend. —•—
10.72 Vând. —•—
.00.- Vând. 101.-

Târgul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 31 

Iulie n. de 42,827 capete, la 1 Aug. n. au 
întrat 142 capete și au eșit 400 capete, 
rămânând la 2 Aug. n. un număr de 
42,569 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 90 —91 fii. marfă ungurescă 
tînără grea dela 94—95 fii. de mijloc 
dela 93 — 94 fii. ușoră dela 93 — 94 
fii. — Serbescă: grea 95—96 fii., de 
mijloc 93—94 fii., ușoră: 93 — 94 fii.- 
kilogram.
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CawswS 5a' hwsa dîn Vâeiraa.
Din 4 August 19C0.

Renta ung. de aur 4%.....................
Renta de corone ung. 4%. . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 •
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4,/2°/o
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4% .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii.....................
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin .
Renta de argint austr.........................
Renta de hârtie austr..........................
Renta de aur austr...............................
Losurl din 1860.....................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 686.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 666.50 
NapoleondorI.......................................... 19.32
Mărci imperiale.....................................118.50
London vista........................................ 242.82
Paris vista................................................96.61
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.65
Note italiene...........................................90.61

125.50
90.80

119.75
99.30

117.75
91.—
93.—

F8.50
138.75

97.85
97.35

115.85
134.25

17.12

Coney r s.
Pentru ocuparea postului 

de Comptabii-Cassar la „Comoara11, 
asociat uns de consum în Sasca- 
montană, prin acesta se escrie con
curs cu un salariu 
corone (500 fi.) 
pul se va mări

Postul este 
vre 1900 st. n.

Rugările împreună cu documen- 
necesare sunt a se trimite, până 
Octomvre 1900, D iui Iustin 
în Szâszkabânya, 
Șasea - ra ontan ă , la 1 

gust n. 1900. 
1036,1-2.

In viață r.u se mai dă rară
BassBEsa. s euu

anual de 1000 
care salariu cu tim- 
treptat.
de ocupat cu 1 Noem-

1

1

tele 
la 1 
riîla

Ohi

Au-

Directiunea,

2

ocasiuue de a pute cumpăra
fl. 3.^5 ce-.
colecțiune de obiecte :

2 nasturi pentru mangete,

3
1.
1
1

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

de argint, cel mai nou fașon.

1

cercei
de podobă, la olaltă cu orologiul Ancker-Remontoir costă

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 1 Aug. 1900.

Cuali- 
tatea 
perHect.

Praful per
100 chilogrftme

Grâu
Grâu
Grâu
Giâu
Grâu 
Grâu 
Grâu

Bănățenesc . .
dela Tisa . . .
de Pesta. . . .
de Alba regală . 
de Bâcska . . . 
unguresc de nord 
românesc . . .

80
80
80
80
80
!-0
80

dela
7.55
7.65
7/0
7.35

până la
7.75
7.75
7.60
7.55

Bursa de Bucuresci
din 1 Aug. n. 1900.

Semințe vechi 
ori none Soiul

Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela până la
Săcara. . . .0—72 6.55 6.70
Orz .... nutreț. . 60—62 5.90 6.10
Orz .... de rachiu 62—64 5.6'0 5.80
Orz .... de bere . 6 4— 66 5.— 5.30
Oves . . . 0— —.—
Cucuruz . . bănățăn . 75 — —.—
Cucuruz . . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . . D 11Hirișcă . . 5.30

Producte div. Soiu 1 C u râul
dela până

Săm. de trifoib Luțernă ungur. fl)
„ transilvană fl —.— —.—

n „ bănățenă
n „ roșiă to —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat duplu 0 — —.—
Ulei de in . 3 —.— —.—
Unsore de porc dela Pesta 0 54.- 55.—

n n dela țeră . 0Slănină . . . sventată . ■d 46.— 46.50
Prune .... diu Bosnia 50.— 51.50

• • 6 — —.—
Lictar .... Slavon și Serbia rl 18.— 18.50

din Serbia în s. M — —.—
Muci . . . • slavon nou Pi —.—
Gogoși. . . • serbeșo^ .

11 din Ungaria 3 —.— —.—
Miere .... ungurescl. 0 —t—. —,—

serbescl . wfi —,— —,—
Ceră .... brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s.

S e «i bsi ji t u r î :

Valori o’? Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata ,

Renta amortisabilâ................. Apr.-Oct 91.'/2
„ „ Impr. 1892 . . . 5 „ Ian.-Iul. 90.-
„ ,. din 1893 . . . 5 >, 90.—
„ „ 1894 int. 6 mii. L ĂJI.-Oct
„ „ Impr. de 321/, mii. 4„ ian.-nuie 77 --
„ „ Impr. de 50 mii. . n n 77.1/.
„ „ Impr. de 214 m. 1890 ii n 77.’/2
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4 „ 77.’/,
„ „ lm. de 120 mil. 1 94 4 n 77.'/,
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 a '18.—

Oblig, de Stat (Conv rurale) 6 n Mal-Nov 78.—
„ Casei Pensiunilor fr. 900 10 —.—
„ comunei Bucuresci 1833 5% Ian.-Itil. —.—
„ „ „ din 1884 5 „ Mai-Nov —.—
„ „ „ din 188i n a Iun.-Dec —.—
„ „ „ din 1890 5 a Mai-Nov. .—

Scrisuri fonciare rurale . . . fi a Ian.-inli. 93A3
Scris, fonciare rurale din 18> 0 4 „ 78.—

., „ urbaue Bucuresc F’ a 83
n ' ii h ai?^ • * 5„ n n 75.’/4

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 a
V. N.

n >’
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 50' > 50 v.
Banca Națion. uit. iv. 8?.— ' 00 înt". v. 25.15
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 332 —
Dac’a-Rornânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 280 —
Maționala de asig. uit. div. lei 43 2i;0 4-15.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 2c0 455 —
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 2 0 30.—
Soc. rom. de hâriie uit. —.— 106 —.—
Patria’1 Soc. de asL. uit. 4 1-1 100

Soc. rom. de petrol L era. u. d. 0 200 « »„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
.Bistrița11 soc. p. f. hârbi 30 1 1000 b n;ociat. p. constr de Tramaxs 200 —.—
20 franci aur.......................... — —,—
Fabricile Unite de gazose. . . 12 17 97.—

Banca na;, a Rom. 
Avansuri pe efecte 
E’isa de depuneri 
f.ondra . . . .
V iena.................

8°/o Paris ....
9 a Petersburg . .
12., Berlin ....
3 a Belgia . .
4'/, Elveția ....

Proprietar: Dr. Aurei
Redactor responsabil: ifaw.

pe
29

Escriere de oferi
Pentru predarea în arendă 

timpul din 29 Sept. 1900. până în 
Sept. 1903, a localităților casei oră-
șănesci din Strada Castelului Nr. 47. 
conținând 2 odăi cătră uliță, 2 că
tră curte, una laterală, o cuhnă, o 
cămară, loc pentru lemne, o pivniță, 
pod și un grajd ; mai departe și lo
cuința superifira; în fine locuința din 
catul prim a casei orașului 
Măcelarilor (Fleischergasse) 
conține 2 odăi cătră uliță, 1 
cu tdte părțile trebuinciose,
ține in 13 August a. C. o pertracta
re de ofert în biroul de economie 
la firele 10 a. m.

Ofertele cât și condițiunile de 
vede până la termi- 
în biroul orășenesc

Strada
Nr. 7, 
cuhnă 
se va

contract se pot 
nul pertractărei 
de economie.

Brașov, 1
1037,1-2.

August 1900. 
Oficiul orășenesc economic.

6176-1900.

publication
După ce îri urma decisiunei din 

partea tribunalului de admiaistrațiu- 
ne ees. reg. ung. din 4 Maiii a. c. 
Nr. 10174—1900, au da a fi adău
gate din partea proprietarilor case
lor tdte plățile primite dela chiriași 
pentru instalarea apaductului (nu da
rea de apă) iluminarea de ndpte, 
transportarea gunoiului ș. m. la chi
riile stipulate cu chiriașii locuințelor, 
și ase și fasiona; și că acele plătiri 
tormeză basa pentru socotăla dârei 
de casă,— se provfică acei proprietari 
de case, cari în sensul ordinațiunei 
din partea direc.țiunei financiară din 
13 Iulie a. c. Nr. 24539 —1900 au 
intrelăsat a fasiona aceste venite la
terale în colele de tasiune pentru da
rea de casă pe anii 1899, 1900 și 
1901 înmanuate: a înscrie aceste ve
nite laterale negreșit la subscrisul 
oficiul orășenesc de dare, unde se 
capătă și cdlele de fasiunie până in 
16 August a. c.; cu atât mai mult, pen
tru că în cas decă proprietarii ca
selor nu vor fasiona aceste venite 
laterale și acesta ținere în secret se 
va afla din partea direcțiunei finan
ciare, se va introduce în contra lor 
cercetarea dm oficiu pentru prescur
tarea venitului statului.

Brașov, in 31. Iulie 1900. 
1035,2- 3. Oficiul orășenesc do da»'C..

Nr.

A N UI C IU RI 
■tebrțiw și itel») 

a se a:#-esia 
iaciministr&tiunL fa gra»

unui aranclu mggj 
el© -se tfssss® koâdemeraS.

cm cââ jjiwStsliiicant;a 
se face rasa» multe-erl.

Admi-istr. „Gazetei Transă

(A;
3g>

c£)

următovra splendidă
pompos orologiu ce bu
sunar Ancker-Kemontoir de
nickel, care me'ge regulat;
garanție 3 ani. 
lanț Goldin adevărat, seu 
nickel.
inele goldin imit. în fa
sonul cel mai nou cu bri
liante imit.

1 părech'ă de
To'e aceste la obiecte 

numai 3 ii. 05 cr.
Aceste 15 obiecte, der în locul ceasornicului Ancker-Remontoir, un alt orologiu 

Patent-Jubileu de Goldin, care înlocuesce pe deplin un orologiu de aur, șț garanță de 
3 ani, costă nun’ai 6 fl. 10 cr. Ceea ce nu convine, bucuros ce înschimbă seu se înapo
iază banii astfel că e i-schis ori-ce risic. —■ Asemenea anunciurl sunt imitate.

Comandele se pot face cu bani gata ori cu rambursa (Nachnahme) dela
«leposH ei» ga-ws <le

. 'w aXmd A-.- ! ntoLd crol<is<‘ și g-iuvelîi

în CRACOVIA (Krakau, Strădui 18) în Austria.
Liferantul Asociației cficianților de stat austriacl ces. reg.

Prețuri curentte illustrate gratis și franco. 3-3
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A- Mureșianu 

QKrașov, Tergtal Imdui W. 30.

Acest stabiliment este provedut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put6 esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-ATVTE.

ra pWodicl
BILETE DE VTSITĂ

DIFERITE FORMATE. 

programȚelegante. 
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE HBTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul înuhn Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MWȘIANU, Brașov.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tdte speciile de serviciuri.

EILAurTTVSI.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cozi/vert/la., vn iotă măzfimea.

I b/l Ai
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

.și RESTAURANTE. 

prepi-cureȘe și diverse 
BILETE DE INMORKIENTAKI. 
se primesc în biuroul

1

ftSeajunse
în frumseță și bunătatea lor sunt câaisoirmceie

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

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

forte fiu lucrate numai 7 fi. Lanț da aur duble potri- 
pentru bărbați și dame I fi. 50 cr. — Se trimite cu Ramburs. — 
Ce nu convine se schimbă, seu se înapoieză banii, de aceea nu este nici un risic.

JOSEF SPIE», WO L Postgasse 2.
Catalog ilustrat cu ciasornice, lanțuri inele etc. gratis și franco.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


