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„Asociațiunea“ ia Mehadia.
Mâne, Duminecă, se vor întruni 

pe Valea Cernei, lângă băile lui 
Hercule, numeroși fii luminați ai po
porului nostru din ținuturile bănă
țene, ardelene și ungurene, la adu
narea generală a „Asociațiunei pen
tru literatura și cultura poporului 
român".

Este a patru-rțecea adunare ge
nerală, ce o ține Asociațiunea. In 
împrejurările escepțional de grele, 
în cari trăim, acestă societate ne 
oferă unica ocasiune de a ne pută 
da semă de situația nbstră generală 
culturală și de a ne pute sfătui, ce 
urmhză să mai facem și se mai în
treprindem pentru ca să ne apărăm 
pe cât numai se pbte, cu zelul, cu 
energia și cu mijlocele nbstre pro
prii, marile interese ale culturei 
nbstre naționale, dovedind, că sun
tem un popor, care ține cu mândria 
la limba, la datinele și obiceiurile, 
la literatura și cultura sa românbscă 
și care merită a figura cu onore 
între popărele doritbre de progres 
ale acestei monarchii.

Nu ne îndoim, că după frumb- 
sele pregătiri, ce le-au făcut frații 
bănățeni pentru primirea bspeților 
în Mehadia, adunărei de mâne i-se 
va da nimbul cuvenit și sperăm, că 
ea va fi nu numai bine cercetată, ci 
condusă și de însuflețirea pentru 
marile scopuri, la cari țîntesce Aso
ciațiunea.

S’au ținut în ultimele patru de
cenii adunări, în cari s’a manifestat 
cea mai nobilă însuflețire pentru 
problemele Asociațiunei. Ou tote 
acestea nu putem (țice, că lucrarea 
prestată în serviciul culturei nbstre 
ar fi corăspuns și numai pe departe 
nobilului avent, ce adese-orl și-l’au 
luat membrii Asociațiunei în adună
rile ei generale.

însuflețirea, ce se manifesta din 
timp în timp, când se vedeau ărășî 
cu toții întruniți la olaltă, era sem
nul cel mai vădit, că poporul nostru 
este primitor pentru tot, ce privesce 
cultivarea lui; era dovada, că mun
tele nu-i lipsit de vena de aur, ce 
pbte aduce bunăstare și mulțumire.

Der ca să se ajungă la acăstă 
bunăstare și mulțumire, nu-i destul 
o înflăcărare momentană produsă de 
bucuria, că s’a dat de urma aurului, 
ci se recere înainte de tote muncă,- 
muncă sistematică, devatată și neo
bosită, muncă cu pricepere și pre- 
cautiune și— unirea tuturor forțelor 
pentru a răsbi la scop.

Fost’a bre tot-dăuna așa și în
tru cât privesce esploatarea nobilei 
dorințe înăscute Românului pentru 
cultivare și progres? ArÎDsemna, că 
nu voim cu totă sinceritatea acest 
progres, dbcă n’am mărturisi, că 
prea multă vreme nu s’a lucrat cu 
sistemă în sînul Asociațiunei și că 
întru cât s’a făcut ceva, s’a lucrat 
cam în sec.

Pentru-ca. însuflețirea spre ajun
gerea scopurilor Asociațiunei, mani
festată sporadic cu ocasiunea adună
rilor generale, să fiă transplantată în 
popor ca să potă aduce rodele ei 
binecuvântate, era de lipsă înainte de 
tbte a se susține și cultiva din cen
tru contactul necurmat cu poporul. 
Multă vreme însă a domnit părerea 
greșită, că numai cei cu carte și 
cu învățătură, așa numita inteligență, 
aveau să lucreze pentru popor, fără 
concursul direct al acestuia.

De un șir de ani numai a înce
put a se lăți tot mai mult convin
gerea, că cei din comitet și jurul 
său n’au decât rolul de a conduce 
lucrarea Asociațiunei, ăr acestă lu
crare ca să fiă de folos trebue să 
fiă săvîrșită de-o potrivă și dintr’o- 
dată prin însuflețirea și munca în
tregului popor,

Astfel s’a desvoltat ideia salu
tară. ca în tot ce se întreprinde din 
partea conducerei Asociațiunei se se 
aibă în vedere, că numai prin atra
gerea poporului pe tbte terenele, ce 
se oferă, în cercul muncei culturale 
naționale a acestei societăți literare- 
culturale, ea își pbte resolva pro
blema sa spre binele nbmului întreg.

Tot-odată cu propagarea acestei 
idei, care a făcut să se părăsbscă 
era stipendiilor și să vină o nouă 
eră a răspândirei de scrieri folosi- 
tbre între popor, a bibliotecilor po
porale etc. s’ă întărit și idea, că con
ducerea Asociațiunei trebue să țină 
semă cu scumpetate în stăruințele 
sale de sentimentele nobile și deli
cate ale întregului popor, sentimente 
cari formâză singura hrană pentru 
păstrarea și lățirea adevăratei însm 
flețiri, fără de care nu se pbte realisa 
nici unul din scopurile Asociațiunei.

Dorind din suflet, ca adunarea 
generală dela Mehadia să facă un 
pas înainte în direcția acâsta singur 
mântuitbre, salutăm cu iubire pe 
frații întruniți cu scopul măreț de-a 
da un nou avent muncei, ce cu toții 
trebue s’o prestăm pentru cultura 
nbstră națională.

Misiunea română la Constantinopol.
Primirea misiunei române la 

Constantinopol, a fost într’adevăr 
strălucită.

Ceremonialul întrebuințat cu 
acestă ocasiune, s’a deosebit, în unele 
părți, chiar de cel care se useză 
pentru primirea ambasadorilor. Fas
tul și splendorea recepțiunei făcute mi
siunei române, au produs o adevărată 
sensațiă, in tote cercurile diplomatice din 
capitala Turciei.

Pe basa informațiunilor sale 
particulare „Epoca“ dă ore-cari de
talii, în acăstă privință.

21eei<Ientul Iui Djelal Pașa.

Der mai întâiu un accident:
Șe scie, că Djelal Pașa, adjutant al 

M. Sale Sultanului, a fost atașat pe lângă 
persona d-lui Marghiloman, ministrul ro
mân de esterne.

Când vaporul „Regele Carol" a ajuns 
la intrarea Bosforului, Djelal Pașa a por
nit cu un mic vaporaș (bateau mouche), 
întru întimpinarea sa.

O manevră greșită a provocat un ac
cident, care putea să aibă triste urmări.

Vaporașul, pe care se aflau represen- 
tanții Sultanului, s’a isbit de o stâncă și 
s’a răsturnat. Djelal Pașa a cădut în apă 
și numai cu mare greutate a putut fi salvat.

Prânzul dela Yldiz-Hiosk.

A doua-di, după sosirea misiunei, a 
avut loc la Yldiz-Kiosk prândul oferit de 
M. S. Sultanul, în onorea misiunilor streine.

Chiar după locul ce d. Marghiloman 
ocupa la masă, se putea vede conside
rația ce s’a dat misiunei Regelui Carol, în 
acestă solemnă ocasiune.

La prând au luat parte 150 persone.
Sultanul, așeclat în capul mesei, avea 

la drepta și la stânga sa pe ambasadorii 
marilor puteri în ordinea următore:

La drepta — baronul Calice, amba
sadorul Austro-Ungariei și decan al cor
pului diplomatic; d. Zinovief — ambasa
dorul Rusiei și d. Constans, ambasadorul 
Franciei.

La stânga — d-nii O’Connor, amba
sadorul Marei Britanii; Marschall al Ger
maniei și Panza al Italiei.

Imediat după ambasadori, la drepta am
basadorului Franciei și înaintea tuturor celor
lalți trimiși estraordinarl, era așezat ministrul 
român.

întreg personalul legațiunei române a 
luat parte la prând, împreună cu drago
manul ei, d. Lahaille, singurul dintre dra
gomanii invitați.

E drept, că a fost invitat și drago
manul ambasadei ruse, d. Maximof, acesta 
are însă rangul de ministru plenipotențiar.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Spre sară....
Era ’ntr’o (ți spre sară, 

Bătrânul sbre vesel
pe dealuri poposit 

Se pregătea se plece
pribeg în altă țâră.... 

Un sbre nou în locu-i
pe cer de-ar fi zîmbit 

N’ar fi rămas pădurea
așa de aiurată

Ca ’n fața ta curată, 
Când ai trecut pe gânduri 

prin crângul înflorit!

Era ’ntr’o (ți spre sară, 
Oprit’ai lumea ’n cale 

cu ochii-țî ângerescl 
Scântei senine rupte

din cer de primă-vară... 
Trimis-ai fost pe lume

pe toți se ne uimesci; 
Căci mersul tău molatic

nici lebăda nu scie 
De-i dulce poesie,

Seu de-i al unei umbre 
pierdută prin povești!

Era ’ntr’o cți spre sară, 
Steteam de vorbă singuri 

sub fagul aplecat, 
Și sfîntele-ți cuvinte, 

accente de chitară, 
Cădeau duibse, blânde 

pe-un suflet înoptat 
Ca nisce stropi de rouă 

pe-o flore ’n părăsire....
Și ’mi-ai jurat iubire, 

Și martor ne-a fost fagul 
din crângul parfumat.

Era ’ntr’o (ți spre sară, 
Treceam visând a-lene 

prin crângul mohorît, 
Căci tomna-i dase-o față 

pustie și amară.... 
Și fagul de-astădată 

stetea posomorit.... 
Mă mângăiai c’un zîmbet 

când ml-adusei aminte
De-a tale jurăminte, 

Și fagul par’că-ml spuse:
„A fost un vis, și-atât!"

Sân-Fetreanul.

Desertornl.
(Ncveletă.)

Bătrânul Sburlea era forte mulțumit 
într’una din seri.

De obiceiti, după sfințitul sorelui, el 
se așefla pe prispa casei, ca să respire 
aerul răcoros, după o nesfîrșită de muncă, 
și să se gândâscă la cele ce avea de făcut 
a doua <j’- Der acea sbră el nu eși din 
casă, până în momentul când cina fu gata. 
Măriuca îșl privea unchiașul pus pe gân
duri și-i părea rău văcjendu-l mâhnit.

Oe i-s’o fi întâmplat? ougeta ea.
O fi primit vr’o veste rea dela Nistor, 

o fi bolnav!... Ardo focu de milițiă!... Răs- 
bois’ar lupii în capetele ălor de ne duc 
copiii la bătăliă.

Cu tbte acestea ea nu îndrăsni să în
trebe nimic pe bărbatul său ; îngrijată ca 
și densul, ourățâ ridichile, oe trebuiau să le 
pue la modesta lor masă.

— Audi blăstămații... Au<țl venejă- 
torii... cjise în cele din urmă bătrânul Sbur
lea, îndârjit de mâniă.

— Der pe cine ești supărat, frățibre?.. 
îl întrebă Măriuca, voind să afle înțelesul 
ouvintelor lui.

— Ia pe cină !... Pe nisce vencjătorl, pe

nisce omeni mici la suflet, care-șl lasă to
vărășii să-și verse sângele pentru țâră, br 
ei fug și se ascund prin podurile părinților 
lor, care-i primesc și-i ospătbză, ca și oum 
ar fi săvârșit o faptă bună.

— Și cine sunt aoeia?... Unde i-ai 
văcțut?...

— Un militar bătrân ca mine, care a 
văcjut multe focuri și vijelii, descopere în 
tot-deuna vizuinile oelor fricoși! și

— Și cum ?
Feciorii lui Stan Gună și Niță al 

Sandi, au deșertat erl nbpte din tabără și 
aoum sunt în sat. piua stau pitiți prin po- 
dina oasei, și nbptea dorm în clăile cu fen.

— Si ce-țl pasă de faptele lor!...
— Firesce, oă-ml pasă! Am și eu un 

fecior în răsboiil... și n’așl voi, când el 
este în fața morții, alții să se răsfețe în 
liniște și îndestulare. Să ferâscă sfântul, să 
fi săvîrșit Nistor al nostru o asemenea 
faptă, că uite, cât sunt de bătrân și cât 
mi e pușca de ruginită, un glonț i-așl trânti 
în piept, și i’așl culca la pământ, fără niol 
un păoat!

— Nu ored să se întâmple una oa 
asta! Nistor e vrednic de tine! <ț'8e 
riuoa ou lacrămile în oohl, gândindu-se la
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Misiunea bulgară.

Rolul misiunei bulgare a fost ou de
săvârșire șters.

Câte-va incidente petrecute cu oca- 
siunea primirei miniștrilor prințului Ferdi
nand, vor ilustra mai bine cele ce spunem.

Mai întâiu la masă, d-nii Ivancioff, 
Rafloslavoff și Papricoff, au fost aședațl prin
tre funcționarii turci, alăturea cu perso- 
nagiile de mâna a doua. Au fost astfel 
tratați ca adevărațl vasali, ceea-ce a supă
rat, pănă în adâncul sufletului, pe domnii 
aceștia și i-a făcut, după cum ni-se afirmă, 
să protesteze.

Un alt incident caracteristic e și îm
prejurarea, că guvernul turc a refusat să 
dea escortă militară representanților misiu
nei bulgare, în tot timpul cât au rămas în 
Constantinopol.

Supărarea miniștrilor bulgari a fost 
cu atât mai mare, cu cât chiar ministrul 
Muntenegrului s’a bucurat de acâstă onore.

0 nouă și ultimă umilință a suferit 
misiunea bulgară cu prilejul iluminațiuni- 
lor pe Bosfor.

Un vapor special a fost pus de Sul
tan la dispOsițiunea ambasadorilor, pentru 
a asista la acest spectacol feeric.

La debarcader, miniștri bulgari au 
voit și ei să se urce în vaporul acesta. Un 
înalt funcționar, însărcinat cu primirea, i-a 
făcut însă se înțelâgă, că, în acel vapor, 
nu e loc pentru asemenea personagii și i-a 
trimis alăturea ou funcționarii turci pe un 
alt vapor.

I>. Marghiloman Ia Sultanul.
Audiența d-lui Marghiloman la Sul

tanul a ținut peste limitele obicinuite în 
asemenea împrejurări. Nici unuia dintre 
trimișii estraordinari nu i-s’a acordat o așa 
lungă audiență, ceea-ce a surprins mult 
t6te cercurile diplomatice din Gonstanti- 
nopol.

Miniștrii bulgari, cari n’au făcut decât 
să între și să iasă dela audiența imperială 
au rămas cu totul plouați.

Chiar și în timpul mesei, la Yldiz- 
Kiosk, s’a remarcat atenția pe care Sulta
nul a acordat’o d-lui Marghiloman, de-ore- 
ce de mai multe ori i-a adresat cuvântul 
prin , intermediul lui Ibrahim-Pașa, marele 
măestru de ceremonii al palatului, care stă
tea în. piciore din dărătul jilțului imperial, 
după cum prescrie protocolul turcesc.

Cișmeaua.

Putem da, cu acăstă ocasiă, un inte
resant detaliu. Alăturea de salonul de re- 
cepțiune, în care M. S. Sultanul acorda au
diențe representanților misiunilor străine, 
se află o cameră misteriosă, a căreia mo
bilă nu se compune decât dintr’un divan 
turcesc circular și un fotolii!, aședat în 
mijloc.

Un funcționar de încredere ocupă 
aeestă cameră. El are ca misiune de a da 

drumul unei cișmele, așecjate într’un colț 
al camerei, ori de câte ori Sultanul are o 
conversațiă ou vr’un personagiu, în salonul 
de alături.

Sgomotul pe care-’l face apa că4end, 
împiedică de a se audi conversația din ca
mera de alături, și astfel secretele de stat 
nu pot fi divulgate.

Alte detalii.
Un alt detalii! caracteristic e faptul, 

că musica imperială turcâscă a esecutat 
imnul regal român în perfecție. Membrii 
misiunei române au fost plăcut impresio
nați de o eseouție, pe care — ne-a afirmat 
un membru al misiunei — nu au audit’o 
nici în țâră.

Putem adăoga cu prilejul acesta, că 
șeful musicei imperiale e un grande de 
Spania, având rangul de general de divizie 
în armata turcă.

Convenția comercială.

Efectul produs de acordul comercial 
turco-român în cercurile diplomatice, este 
într’adevăr extraordinar.

D. Marghiloman a fost viu felicitat 
de ambasadorii marilor puteri. D. Constans, 
ambasadorul Franciei, a ținut, în special, 
să esprime ministrului ronân de esterne 
totă stima și considerația sa pentru reușita 
negociațiunilor diplomatice românescl.

In tote cercurile, acordul comercial 
se consideră ca un adevărat succes al di
plomației românesc!.

Revista politică.
S’apropie t6mna și de-odată cu 

ea viața politică încă începe se de
vină mai viuă. Pănă la deschiderea 
dietei unguresc! vor mai trece încă 
vre-o 2—3 săptămâni. Se observă 
însă deja de pe acum o mare fierbere 
în cercurile politice maghiare și în
tre partidele unguresc!. Ceimaimulț! 
9e întrâbă, dăcă vor fi ori nu tămna 
acesta alegeri dietale';? Foile gu
vernului țin să liniștăscă spiritele 
prin comunicate și declarațiuni ofi- 
ciose, că nu pote fi vorba de ale
geri anul acesta, și că Coloman 
Szell n’are de gând să facă alegeri, 
decât în primăvara anului viitor.

*
Nu mai puțin sunt agitate spi

ritele între Maghiari prin lupta con
fesională, ce s’a declarat între cato
lic! și protestanți. Certele și animo- 
sitățile coniesionale între Unguri se 
ivesc aprope (filnic nu se întâm
plă lucru mai însemnat, fiă politic, 
fiă cultural său social, fără ca spi
ritul confesional să nu-ș! ridice ca
pul. Serbările catolice, ținute pe la 
finea lui August, când s’a făcut ani

versarea jubileului de 900 an! dela 
Introducerea catolicismului la Un
guri, încă au avut darul de-a scâte 
la ivălă cârta confesională între ca
tolici și protestanți. Se scie, că la 
acele serbări n’au luat parte și pro
testanții, fiind-că aceștia s’au simțit 
atinși în ambiția lor, prin modul cum 
s’au aranjat sărbările. Mâhnirii pro
testanților i-a și dat espresiune pre
ședintele conventului evangelic, care 
s’a întrunit 4^e'e acestea în Baia- 
mare, Mihail Zsilinszky, care e tot-o- 
dată și secretar de stat la ministe- 
riul de culte și instrucțiune publică. 
Amar s’a plâns Zsilinszky în vor
birea lui de deschidere în contra 
catolicilor, acusându-i de ură și ne- 
toleranță religibsă și numind pe ora
torii dela serbările catolice, „omeni 
cu idei medievale14. Zsilinszky a mai 
flis, că protestanții au luptat tot așa 
de mult pentru libertatea și inde
pendența patriei și că principiile lor 
stau dor’ mai aprope de creștinismul 
primului rege maghiar, decât ale 
catolicilor. Cuvintele acestea sunt 
ca și o alarmă la luptă și au fost 
mult remarcate în cercurile politice 
unguresc!, mai ales, că le-a fiis un 
protestant, care face parte din gu
vern și care mai mult seu mai pu
țin representă părerile guvernului.

*
Intregă săptămâna acesta cer

curile politice din Austria au fost în 
continuă agitațiune. După-ce nu i-a 
succes cabinetului Koerber să mul- 
comescă pe Cehi și să-i abată dela 
hotărîrea lor de-a relua firul obstruc- 
țiunei în parlament, care era să se 
întrunâscă încurend, guvernul în în
țelegere cu corona s’a decis la un 
pas însemnat, anume: se disolve par
lamentul. Asupra disolvării nu mai 
încape acum nici o îndoiâlă. ErI s’a 
ținut un consiliu de miniștri, în care 
s’au luat ultime și definitive deci- 
siunl în privința acâsta. Mare între
bare este acum, când se va întruni 
noul parlament. Unii sunt de pă
rere, că acâsta nu se va întâmpla 
curând și că mult timp se va gu
verna în Austria cu §-ul 14. Alții 
cred dimpotrivă, că guvernul va 
face nouăle alegeri deja anul acesta, 
așa ca „Reichsrath“-ul să pbtă fi 
deschis în Ianuarie anul viitor. Se 
mai cjice, că guvernul, înainte de-a 
face alegerile, va introduce nisce re
gulamente mult mai însemnate, de
cât de pildă octroarea legilor de 
limbă. Un mare secret se păstreză 
asupra cuprinsului acestor regula
mente. Or! cum ar fi, fapt este și o 

recunosc cu toții, că Austria se află 
în ajunul unei mari și însemnate 
decisiunl, și nimeni nu scie unde 
vor resufla lucrurile în apropiatul 
viitor.

*
Dela frații noștri din Bucovina 

a sosit săptămâna acăsta o scire îm- 
bucurătâre. Un mare număr de băr
bați de încredere ai poporului ro
mân s’au adunat la Cernăuți și au 
hotărît să înființeze un nou partid 
politic. El va purta numirea de par
tidul poporal național., având drept țintă 
dobândirea drepturilor poporului ro
mân din Buoovina pe tote terenele 
vieții publice. Aderenții noului par
tid s’au grupat cu toții în jurul (fla- 
rului poporal „Deșteptarea41, care 
este a-se privi ca organ al partidu
lui și care va apare pe viitor de 
două-orl în săptămână. In comuni
catul, ce l’a publicat „Deșteptarea44 
despre decisiunea acăsta, se (flee, că 
se are în vedere apropierea cât mai 
mare între clasele societății române 
din Bucovina, ca să se surpe astfel pă- 
reții dintre popor și așa numita 
clasă inteligentă, și să se păstreze 
unitatea națiunei române din Bu
covina. *

Privitor la complotul bulgar cerceta
rea judecătorâscă continuă. Intre al
tele s’a descoperit, că Sarafoff, preșe
dintele comitetului revoluționar din 
Sofia, a scris unui anume Marco Bos- 
neacoff la Bucurescî, ordonându-i 
omor ir ea Begelui Carol. Scrisorea acâBta, 
trimisă înainte cu câte-va luni, a fost 
cetită de Trifanoff, care a mărturi
sit, că în sorisârea lui Sarafoff se 
aflau și nisce note esplicative, în 
care se flicea, că de va fi omorît 
Regele Carol se va produce în Ro
mânia o adevărată zăpăcâlă și Bul
garii vor putâ năvăli în Macedonia 
spre a o cuceri. Se fac mulțime de 
arestări, găsindu-se asupra arestați- 
lor revolvere și hârtii compromi- 
țătore.

Intr’aceea se vestesce tot mai 
mult, că Bulgarii fac mari pregătiri 
militare pe malul drept al Dunării și 
la granița de cătră Dobrogea. Ei 
adună material de răsboiii și întă
resc cetățile dela Dunăre. Se asi
gură, că Turcia ar fi cerut guver
nului bulgar să-ș! retragă imediat 
trupele dela granița română, căci 
de nu o va face, Turcia, care do- 
resce liniștea în Balcani, se va vede 
constrînsă a trimite trupe la granița 
bulgară.

Cumcă Turcia consideră pe Bul
gari ca un element turburător, se

unicul ei fiu, dus departe, și pe oare oine 
scie dâoă avea să-l mai vacjă.

— Tot așa (fio ȘÎ eu 1 urma Sburlea, 
și nu-mi înohipueso să-mi mânjesc numele 
tocmai la bătrânețe.

Și (ficend acestea, veteranul se liniști. 
Cina era gata. Amândoi bătrânii mâncau 
în tăoere. Sburlea avea un presimțământ 
ascuns, și neputând să-l înlăture, după 
cină pleoâ prin sat să-și sohimbe gân
durile.

Măriuca râmase singură. După-ce îșl 
închise puicele în coteț și după-oe adună 
oloscile prin cuiburile lor, întră în casă și 
luând furoa în brâu, toroea și plângea, 
plângea cu gândul tot la fiul său, pe care-1 
doria și nu scia dâcă era să se mai în- 
tbreă. Ea îșl aducea aminte de pe când 
era el copil, și i-se părea, că-1 vede ju- 
cându-se prin grădină, îșl aduoea aminte 
cum după-oe crescuse mare îi cultiva braz
dele semănând flori și legume; îl vedea ou 
fața lui rumenă și fragedă și suspina adeno, 
ougetând, că părul lui lung și buclat fusese 
tăiat de forfecele nemilâse ale soldăției.

Și în aoâstă stare de jale nemângă- 
iată, mintea ei se moleșise, laorămile nu-’i 
mai curgeau pe obrajii săi, încrețiți de as
primea timpului și a suferinții.

De-odată însă ușa se deschise și Ma- 
riuca tresări.

— Bine te-am găsit, măicuță !... (fise 
atunci un tînăr oștean, oare intrase pe ne
așteptate.

Era el, Nistor al ei, oare se întorsese 
din răsboiO, dâr care purta pe frunte o 
pată neiertată.

Nenorocitul! Venise odată cu aceia, 
pe oarl tatăl său îi numise, cu puțin mai 
înainte, vîntjătorl de țâră, și se învirtise 
mult timp împrejurul casei, așteptând ple
carea lui, ca să pbtă intra.

Biata lui mamă nu-1 văcjuse de mult, 
nu-1 sărutase demult.

Și apoi el soiri s’o mintă de întorce- 
rea lui. Mama și fiul se luară în brațe, se 
sărutară, și pe când ea vărsa lacrimi de 
buouriă, desertorul tresărea la orl-ce miș- 
oare, îugrozindu-se a da ochi ou neînduple
catul său tată.

Prin curte se aucjiră pași de om. Era 
de sigur bătrânul Sburlea.

— Asounde-te, Nistore.... Vine tată- 
tău!... Ascunde-te, să am oel puțin vreme 
să-i vorbesc, să-i deslușeso prioina veni- 
rei tale.

Și ou o iuțâlă mai presus de forțele 
femeiescl, ea ’1 împinse după ușa tindei și 

apoi se întbrse tremurând întru întâmpina
rea bărbatului său.

Din nenorooire însă ranița desertoru- 
lui rămăsese pe un scaun și bătrânul Sbur
lea, vă(jend turburarea femeiei sale, înțelese 
totul.

— Desertorul este aci! ... strigă el 
ou o voce detunătdre, repeejindu-se eu fu- 
riă asupra puștei, atîrnată într’un ouiG.

Mama se arunoă între tată și fiu.
— Nu!... Nu-1 omorî! Nu este el vi

novat. .. Eu i-am soris să vie ! I am scris, 
oă ești bolnav pe mbrte și el a venit.

— Pioend aoestea, se arunca de gâ
tul îndirjitului veteran și cu laorimile în 
ochi îl rugă s’o asoulte, să orâdă în spu
sele ei.

Sburlea se opri, — și privi lung la 
femeia sa.

— A, tu i-ai scris să vie!... Bine!... 
Să rămâe atunol!...

Mâne vom vedâ, ce e de făout!
A doua (fi de diminâță, Sburlea se 

sculă, îșl trase cișmele în pioiore, îmbrăcă 
mantaua fiului său și mergând la dânsul, 
îi (fise:

— Aide! So61ă-te!...
Nistor se sculă și nesciind, ce să facă, 

voi să-și ia ranița și pușoa.

— Nu, lasă astea/... Ranița și pușca 
sunt pentru mine! (fise ou asprime bătrâ
nul său tată.

— Dâr oe vrăi să faci?.. întrâbă Ma- 
riuca speriată.

— Dă-i uneltele mele de muncă. Ra
nița nu e pentru densul...

Și (ficend acestea, Sburlea îșl aruncă 
ranița în spinare, ca și cum ar fi fost în 
tbtă vigbrea tinereței sale.

- Etă!... (fise el fiului său, âtă unel
tele! Iți las ogorul, oasa și grădina,., aibl 
grijă de densele. De6re-ce ți-ai rîs de cin
stea nâmului tău pentru oâsă și pentru 
mama ta., rămâi cu ele! Ești stăpân de
săvârșit!... Eu plec!.. Tu ai furat trei ani 
de slujbă țerei tale, ei bine, îi voii! plăti 
eu!.. Rămâneți sănătoși!..

Fură zadarnice lacrimale mamei, ră
maseră fără sunet rugăoiunile fiului ei. Sbur
lea plecă și nu mni privi înapoi.

■ Oștenii se luptau de mârte sub redu
tele Plevnei!.... Printre voluntari se afla și 
un bătrân de &b de ani.

(„Apăr. Naț.“) D. Petrescu. 
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vede și din declarația, ce a fâcut’o 
ministrul de esterne turcesc Tewfîc- 
pașa ministrului român de esterne 
A. Marghiloman cu ocasiunea între- 
vederei lor în Constantinopole. Mi
nistrul turcesc a dat se se înțelegă, 
că Turcia a însciințat puterile de 
cele ce se petrec în Bulgaria și de 
posibilitatea unei intervenirî a ei în 
cas când Bulgarii ar provoca revo
luția în Macedonia, sâu când ar is- 
bucni un resboid între Bulgaria și 
România.

Despre atitudinea din urmă a 
guvernului din Sofia dăm amănunte 
mai jos.

*
Afară de încurcăturile în China 

și de cele ce se petrec în Africa de 
mlatță-cji, nu s’a întâmplat în străină
tate vr’un eveniment politic mai în
semnat.

Este vrednic de amintit însă, 
că Țarul Nicolae al Rusiei a ținut să 
dea Franciei un nou semn de amicițiă, 
El a conferit presidentului Franciei, 
Loubet, ordinul ,,Sf. Andreiu“, înso- 
țindu-1 de o scrisbre, în care accen- 
tueză buna înțelegere dintre Rusia 
și Francia. Țarul cțioe, că nu va 
pută visita esposiția francesă, dăr 
asigură, că atât el, cât și împărătăsa 
urmăresc din depărtare ca și din 
apropiere tot ce privesce Francia și 
cu mulțumire ia la cunoscință tot 
ceea-ce este spre gloria și binele 
Franciei.

Scrisorea acesta o salută pressa 
parisiană cu bucuriă.

Conflictul României cu Bulgaria.
Cetim în „Constituționalul":
^Universul* are o depeșă din Viena, 

după care Agenția telegrafică bulgară din So
fia ar fi desmințit, oă d-1 NaceovicI, ministrul 
interimar al afacerilor străine în Bulgaria, 
a oferit să urmărăscă pe membrii comite
tului maoedonean, pe ba6a ordonanței jude
cătorului de instrucția din Buouresol.

Nu am putut verifica, dâcă depeșa 
„Universului" este întemeiată. Dăr, pentru 
a tăia scurt orl-cărei interpretațiunl, dăm 
din nou textul comunicării făcute de dom
nul Mișu și la Constantinopol și la Buou- 
rescl, comunicare confirmată dintr’un lung 
raport amănunțit:

„D-1 NaceovicI, ministrul interimar 
al afacerilor străine, îmi declară în aoest 
moment chiar, că guvernul princiar este 
hotărît să esercite urmăriri în contra mem
brilor comitetului macedoneam pe temeiul 
ordonanței judecătorului de instrucție dih 
Bucuresol și a scrisorilor, dovedind compli
citatea lor în asasinatul lui Mihăileanu. D-1 
NaceovicI mai arată, că d-1 Ivanoeoff, 
presidentul consiliului, necunoscend termenii 
juridici, când mi-a vorbit de dosar defini
tiv și de hotărîre, n’a înțeles printr’acăsta 
judecata definitivă a afacerii". •

Nu avem să ne întindem asupra es- 
plicațiunei, ce d-1 NaceovicI a dat refusu- 
lui de pănă acum al presidentului consiliu
lui bulgar. Ne mărginim a consemna fap
tul în el însuși.

Declarația d-lui NaceovicI este prea 
onorabilă pentru d-sa, pentru-ca să nu o 
dăm astfel cum a fost transmisă.

Ne-am mira, ca o comunicațiune ofi- 
cidsă în străinătate să caute a o strîmba, 
său a o retracta. De aceea s’a pus în în
doială temeiul depeșii din „Universul".

In ourend de altmintrelea se va în
chide instrucțiunea în Buouresol și atunci 
se va vedâ cu preoisiune, ce atitudine de
finitivă va lua guvernul din Sofia față de 
conspiratorii din comitet, în contra cărora 
s’au adunat probele sdrobitâre, oe totă lumea 
le cunosce.

*
„Z« Roumanieu‘ primesoe soirea din Man

galia, port la Marea-nâgră, situat doi chilo- 
metri dela granița româno-bulgară, că de 
câteva dile se faoe mare mișcare de trupe 
bulgare la graniță. Patrule de oavaleriă fao 
mai în tăte cjilele reoundscerl de-a lungul 
graniței.

Pretutindeni în România s’au ținut și 
se țin meetingurl de protestare în contra 
comploturilor bulgare. Duminecă se va țină 
un mare meeting la Tuloea (Dobrogea), la 
care va lua parte și o delegațiune a tine- 
rimei universitare din Buourescl.

*
Țiarul „Timpul" din BucurescI a des

chis o subsoripțiune publică spre a veni în 
ajutor familiei regretatului Stefan Mihăi
leanu. D-1 Al. Giurou, directorul „Timpu
lui", s’a însoris în fruntea listei cu 100 
franol.

*
Următorii Bulgari au fost espuleațl 

din România: Din județul Putna: Anghe) 
Stefu, Cristea Stoian, Costi Tomatoff și 
Haralambie Stefanoff. Din județul Argeș: 
Penciu și Nedu Ghenoiu. Din județul Doljiîî: 
Dumitru Petroff și Stoian Nedu.

Patrioții de „cvas“ (borș).
ȚHarul bulgar „Now-Veac", cri

ticând atitudinea carelor, cari ațîță 
contra României, acrie un articul in
teresant, din care estragem urmă- 
torele:

Oficiosul ciomăgașilor „Narodni Prava", 
precum și organul detronatorului de Prin
cipe si trădător Caraveloff, „Preporaț", ne 
aousă de lipsă de patriotism, fiind-că or
ganul nostru nu atacă și nu insultă pe Ro
mâni, ca organele lor. Noi nu ne infiorăm 
de asemenea aousărl, deâre-ce în nici un 
mod nu putem să oensimțim, că adevăratul 
patriotism consistă în artioule violente, în 
atacuri înfocate și insulte grave contra 
ori-cărui stat ar ti.

Și în Rusia se află șoviniștl cunos- 
cuțl, cari propagă ocuparea de Rusia a îu- 
tregei lumi slave, pentru-ca să se întindă 
pe o suprafață mai mare prăjiturile și 
ovasul ruseso ; însă guvernul nu le dă aten
țiune, ohiar elita societăței rusescl, care nu 
păte fi oondamnată nicl-decum de lipsă de 
patriotism, îșl bate joc de șoviniștl și-i nu- 
mesoe patrioții cvasului (borșului). Ou aoeștl 
patrioțl ai ovasului se asămănă și șoviniștii 
noștri, cari consideră oa înalt patriotism 
ațîțarea pasiunilor între Bulgari și Români 
și purtarea de resbel ou România.

Noi înțelegem și privim oa patriotice 
numai aoele fapte, cari se diotăză de ade
văratele și bine înțelesele interese ale pa
triei. Patriotism este atunol, când ajuți pa
triei tale, când aperi interesele, onorea și 
prestigiul ei, ăr nu când o espui la peri
cole, iără a fi vre-un motiv serios. Dăoă 
Românii ar fi năvălit pe teritoriul nostru, 
dâcă ne-ar fi adus nisoai-va atingeri la in
teresele statului, său dăoă ar ofensa națio
nalitatea și prestigiul nostru, noi am fi 
fost cei dintiiiîi, cari am fi dat alarma 
pentru apărarea patriei și am fi reclamat 
răsbelul.

Dăr, actuala neînțelegere între Ro
mânia și Bulgaria s’a iscat în urma asasi
nării unei persâne — crimă de caracter 
comun, și n’are sens, ca un motiv așa de 
mic să devină un oonfliot politio și să ajungă 
lucrul pănă la o colisiune înarmată între 
ambele State vecine.

Noi găsim, oă interesele nostre de 
stat astăcp nu sunt atacate pănă la un 
asemenea grad, ca să oerem noi cei dintâiii 
resbel cu România, ci din oontră suntem 
convin-?I, că conflictul înarmat ou acel stat 
vecin trebuesce încunjurat, deore-ce acăsta 
se cere, după părerea năstră, de interesele 
Bulgariei.

Pentru acest scop mai înainte trebue 
să se calmeze pasiunile agitate ale opiniei 
publice române și să se lase înțelepoiunilor 
calme ale bărbaților de stat să studieze 
neînțelegerile, după cerințele onorei națio
nale și adevăratele interese ale ambelor 
state.

Noi avem încredere în bărbații de 
stat români, precum și în Alteța Sa Re
gală Principele bulgar, și sperăm oă dânșii 
îșl vor îndeplini datoria și vor evita orl-ce 
pas greșit, llltă dăr pentru-oe noi am fost 
oei dintâi, cari am oondamnat limbagiul 
grav al pressei române și atacurile ei oontra 
Principelui și a poporului bulgar, și reoo- 
mandam pressei nostre să fiă oalmă și mo
destă, și noi am fost oei dintâi oarl am 
dat esemplu pentru aoesta.

Nu ne neliniștim deci de aousările, 
oum-oă noi n’am poseda patriotism. După 
adânca nostră convingere și pricepere ne
înțelegerea cu România, după prilejul și 
timpul ei, impune regularea ei într’un mod 
puclnio din ambele părți, er artioulele vio
lente și ideia de răsbel a patrioților noștri 
de cvas, nu vor ajuta câtuși de puțin pentru 
o asemenea hotărîre a cestiunei. Ca omeni 

toți greșim, noi însă vom menține punotnl 
nostru de vedere și timpul va dovedi oine 
a avut dreptate și cine nu.

Starea lucrurilor în China.
Săptemâna acesta a adus o mare 

surprindere. Prin o notă adresată 
tuturor puterilor, Rusia a propus, ca 
trupele internaționale sS părăsâscă 
Pekingul, după-ce dorința puterilor 
de a libera pe ambasadori s’a împli
nit, și să se încheie pace cu China. 
Pasul acesta al Rusiei are aerul, de 
a arăta Chinei, că-i este prietină și 
de-a încurca tot-odată pe celelalte 
puteri.

Propunerea rusâscă întîmpină 
aprdpe pretutindeni oposițiă. In pri
mul rend Germania și Anglia nu pot 
se fiă învoite cu retragerea trupelor 
din Peking, fiind-că acăsta, cpc 
ar face se crăscă îndrăsnâla Chi- 
nesilor și aceștia se năvălăscă din nou 
și se măcelărăscă pe streini. Dăr nici 
America și Italia nu prea sunt învoite, 
ăr despre Japonia se cjice> ca n’ar 
fi în contră, dâcă mai întâiu Rusia 
ar da ordin trupelor sale ^se pără- 
sâscă Pekingul. Acum se tractâză 
între guverne asupra unui mod de 
soluțiune a cestiunei. La Berlin se 
crede, că se va face totuși un com
promis între puteri, In înțelesul că
ruia se se retragă o partea a trupe
lor din Peking, dăr se se lase acolo 
o garnisonă mai mare.

Intr’aceea împărătăsa Chinei sim- 
țindu-se încurajată de propunerea 
Rusiei, continuă a da și acum edicte 
în spirit dușmănos streinilor. Prin- 
tr’un edict mai nou, în care arată 
causa pentru care s’a vecjut silită a 
părăsi Pekingul, împărătăsa provăcă 
pe vice-regl, să se unăscă și să res- 
bune vătămările, ce le-a suferit China 
din partea puterilor. Spre scopul 
acesta ordonă să se arunce dări nouă 
și cu banii încassați să se organiseze 
trupe.

Efectul acestui edict se și arată 
deja. In provinciile 'de miacJă-tȚ ale 
Chinei se observă o mare mișcare 
printre Chines! și sunt temeri fun
date, că în provincia Canton va is- 
bucni rescola.

In astfel de împrejurări este 
fărte greu a-se prevedă, unde au să 
iese lucrurile în China și ce va urma, 
dăcă neînțelegerile dintre puteri se 
vor continua?

Burii înfrânți?
Luni în 3 Septemvre n. mareșalul Ro

berts a făcut în Transvaal oeea-ce a făout 
și în statul liber Oranje : a dat o procla
mația, prin care declară republica Transvaa
lului de teritor incorporat formal la impe
riul universal al Angliei.

După concepția lui Roberts și a gu
vernului din Londra, Transvaalul nu mai 
esistă, cu tâte că armata englesă n’a ocu
pat pănă acuma în mod efectiv, decât o 
pătrime din teritoriul Transvaalului.

Ca efectul proolamației lui Roberts 
să fiă și mai mare, telegrame din sorginte 
englesă dau de scire lumii, oă acum s’a 
sfîrșit și cu Buni, ei ar fi înfrânți pe ve- 
ciă și nu mai pot fi considerați pe viitor, 
decât ca nisce „rebeli". Ba se spune chiar, 
că Roberts va părăsi Transvaalul, se va 
reîntorce în Anglia și va lăsa oa urmaș al 
său pe Buller, fiind-că comandantul suprem 
al trupelor din Africa sudică consideră răs- 
boiul de încheiat.

Tot telegrame din isvor engles spun, 
oă starea Burilor este desperată, ba oă în
suși J&ilger se pregătesoe a-șl părăsi țâra 
și a merge în străinătate, probabil în Olanda. 
In aoelașl timp însă vine soirea, oă preșe
dintele Kruger a protestat printr’o notă fârte 
energică in contra anexiunei Transvaalului, 
notă, ce a trimis’o guvernului engles și tu
turor puterilor. Și tot din sorginte englesă 
se telegrafâză, că Burii vor da înoă o luptă 

ultimă și decisivă, la care va lua parte și 
generalul Dewett.

Vom vedâ. Credem însă, că mult va 
mai trece încă până oând Burii să fiă ou 
desăvîrșire înfrânți.

Pentru cultura poporului.
Arad, 5 Sept. 1900.

E un adevăr recunoscut de toți, că 
cel mai potrivit mijloo pentru răspândirea 
învățăturilor e școla poporală, a cărei fru- 
mosă datorință e să răspândăscă sciința pe 
rozorele întunecose ale nesciinței. Dâr nu 
mai puțin adevărat e și faptul, că școla 
poporală singură nu e în stare să facă mult, 
fiind însă unicul mijloc pentru înaintarea 
în învățătură a păturei de jos a poporului, 
pe ea trebue s’o privim ca fundament al 
mai departei desăvârșiri în învățătură.

Avem — nu o pildă — despre omeni, 
cari însușindu-șl învățătura unei școle po
porale prin strădaniă și voință tare, au ajuns 
în cele mai înalte slujbe și onoruri. Durere 
însă, oă ni-se dă să vedem și cașuri triste, 
când unii și mai ales din cei de pe la orașe 
și-au părăsit limba, în urma însușirei alteia, 
și-au lăpădat obiceiurile și datinele, ba unii 
s’au aruncat în brațele socialiștilor și ale 
diferitelor secte.

D’aceea e mare lipsă, ca cei buni ai 
poporului să se îngrijescă de luminarea tu
turor acelora, care au părăsit școla popo
rală. Să se pună la mâna poporului cărți 
bune și ieftine, să se întemeieze biblioteci 
poporale, să se țină prelegeri și acestea 
tote — gratuit. Acăsta fruntașii poporului 
nostru au să o facă. Durere însă, mulțl 
dintre cei chiămațl ai noștri, prea puțin ori 
chiar de loc nu se îngrijesc, ca poporul 
dela sate să se deștepte și lumineze și după 
eșirea din școlă prin cetirea de cărți și 
diare bune etc., cu al căror ajutor să-și 
potă mai curând crea o stare mai bună și 
mai fericită.

La alte popore încătrău te întorci dai 
de societăți pentru ridicarea în bunăstare 
a poporului dela sate; la noi încă s’au dat, 
ce-i drept, cele mai frumdse probe de pu
terea de viață a poporului nostru și de do
rul lui de înaintare, durere însă, că dintre 
fiii luminați ai săi prea puțini sunt cari 
să-l conducă, ci cei mai mulțl îl lasă uitat 
în mâna sorții.

O bună pornire vedem însă în sînul 
învățătorimei nostre, prin gruparea sa în 
reuniuni pentru a se instrui pe sine; mai 
ales în unele părți aceste societăți lucră pe 
întrecute nu numai în cercul lor strîns, ci 
și în cercuri mai largi.

Intre aceste societăți active se pote nu
măra la unul din cele mai de frunte locuri 
Reuniunea învățătorilor români din proto
popiatele Arad, Boroșineu, ButenI, Chiși- 
neu, Hălmagiu, Radna și Șiria. E cunoscut 
publicului cu cât zel luorâză acâstă reu
niune, mai ales la controlarea învățămân
tului și prin organisarea și strînsa disci
plină între învățători.

Am vădut cu bucuriă însă, că membrii 
acestei reuniuni se ocupă și cu înființarea 
unor societăți poporale de economiă, în 
care scop au lucrat și un proiect de statut,' 
pe care-1 vedem publicat în broșură prin
tre actele protocolului adunărei generale a 
X-a a acestei reuniuni.

Scopul acestor statute, care împreună 
cu broșura s’a împărțit printre învățători 
și care e astfel redactat, ca fie-care ușor 
să se potă orienta, este de-a stărui fiă-care 
învățător să înființeze prin comunele lor 
câte-o asemenea societate menită a ajutora 
pe popor și a contribui la înaintarea și 
bunăstarea lui.

Se mai urmăresce și scopul de-a pro
paga între țărani cultivarea albinăritului 
rațional, premergând învățătorii înși-șl cu 
esemplul.

Despre tote acestea s’a discutat și în 
adunarea generală a Reuniunei ținută în 
12 și 13 Iulie n. c.

Ceea ce-mi rămâne este să felicit pe 
harnicii noștri învățători și pe conducătorii 
lor pentru ideile practice, ce-i preocupă. 
Le urez succese și mulțl imitatori printre 
învățătorii români din tote părțile.

Mgl.
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Proiect de budget pentru școlele 
de stat. Guvernul unguresc luoreză la un 
proieot de lege pentru oele mai „neamâ
nate4 cheltueli ale singuraticelor porto
folii. Intre spesele mai însemnate la lo
cul prim se află cinci milidne corone pentru 
clădirea da șcdle noub ungurescl de sfat îm
preună cu loouințe pentru învățători. Pe 
lângă șcâlele nouă, oe se vor înfiiuța, esistă 
în timpul de față 400 de șoole închiriate 
neoorăspuncjătore; ministrul Wlassics a lu
crat un proiect, după care în timp de cinci 
ani ou spese de câte un milion cor. va 
preface tdte cele 400 de șoâle în clădiri 
moderne. — Plătiți dări, cetățeni, căoi soie 
guvernul unguresc cum să le folosdsoă pen
tru maghiarisarea naționalităților!

Serbările din Blașiu. Primim pen
tru publicare următorul Avis: Din inci
dentul aniversării ducentenarului St. Uniri, 
care va avă loo înBlașiiî din 17 —19 Sept., 
inteligența română din Blașiîî, afară de pro
gramul oficios a proiectat mai multe ser
bări, precum : retragere ou torțe, iluminația 
concert, petrecere cu joo etc. Pentru pri
mirea și înouartirarea âspeților s’a format 
un comitet anume. P. T. publio român, 
oare voiesoe să asiste la .'aceste sărbărl, 
binevoiâsoă a se adresa în oestiunea ouar- 
tirului la d-1 Aron Papiu, asesor consisto
rial în Blașiîl (Balâzsfalva), cel mult pănă 
în 16 Septemvrie nou. La mandatul comi
tetului arangiator: G. Precup, profesor.

Portul Constanța. Aflăm ou buouriă, 
oă în consiliul de miniștri din Buouresoi 
de Mierouri s’a decis reînoeperea lucrărilor 
portului Constanța. D. ,Grădișteanu, minis
trul lucrărilor publice, va da ordinele ne
cesare, și ou începerea dela 1 Septemvrie, 
șantierele vor reintra în aotivitate.

O scire îmbucurătore. Primim ur- 
mătorele: La unica mănăstire ortodocsă 
Hodoș-Bodrog, din diecesa Aradului, din 
an în an se sporesc procesiunile religiose 
ale poporului, care spre lauda lui fie dis 
nu mai e dispus a cerceta mănăstirile ser- 
besei sâu romano-catolice. De Sta-Mărie 
s’au adunat la s-ta mănăstire peste 10,000 
credincioși, cari au mers unii cale de o fii, 
în cete și de câte 5—600 cu preoții lor și 
cu praporii bisericilor. Slujba divină s’a 
făcut sub ceriul liber, căci edificiul mănăs
tire! era prea mic. Bună impresiă au făcut 
corurile poporale, precum și participarea 
țăranilor din satele pe unde s’au încuibat 
scrintiții de „nazaricuși4. Cuvioșii călugări 
au împărțit tuturor de tote, ăr egumenul 
mănăstirei P. C. Sa Arch. Augustin Hamsea, 
prin predicele sale înțelepte și pline de 
sfaturi părintescl a versat picurii mângăerii 
în inimile celor obidiți. Dumnedeu să ni-1 
țină pe acest cuvios călugăr spre mângâ
ierea decilor de mii, cari alărgă să-i as
culte predicele cele pline de învățături 
creștinesci. — Un peregrin.

Cununia. Mâne, Duminecă, în 9 Sep
temvrie n. se va serba în biserica S-tei 
Adormiri din cetate oununia D rei Sofia 
Slănescu, fiica d-lui Tache Stăuesou din loc, 
cu d-1 Dr. Eudoxiu Procopovicl din Cer
năuți. — Felicitările nâstrn cordiale!

„Imnul împerătesc4, „megis hun- 
czut4 și „cântecul lui Kossuth4. ț>ia- 
rul „Egyetertes“ comunică următorea is
toria hazlia, ce s’ar fi întâmplat în Czegled 
în <4iua St. Stefan. In serbarea cjilei s’a 
araDgiat o paradă militară și un banchet 
oficeresc; după prând se adunară câțî-va 
voluntari maturisauți și sub-ofițerl din re
gimentul 32 de infanteria, în restaurantul 
„Moskovitz4. In aoelași local, printre alțl 
civili, și la o altă masă, își petreoea și un 
Slovac, în care ferbea sângele slav. El se 
ridică, luâ un pahar și întorcendu se spre 
masa unde ședea căpitanul B. ou 2 ofioeri 
de reservă, ținu un toast în limba maghiară 
așa cum o vorbea el, în săuătatea „împă
ratului4 și apoi c|ise lăutarilor din local să 
cânte „Imnul împărăteso4. — Oficerii se 
descoperiră, er voluntarii și oficerii de re
servă săriră în sus, și puseră mâna pe ba

ionete pentru a-se arunoa asupra lăutarilor, 
ca să-i faoă să înoeteze. Sub-oficerul Sza- 
kacs înoepu a îmblânzi pe camarazii săi, 
dâr înjură cum se oade pe țigani, smulse 
primarului violina din mână și întonă el 
singur cânteoul „Migis hunczut a n£mettt.... 
(Tot e mișel Nâmțu). Aplausele, sgomotul, 
strigătele de „Eljen4 oe urmară, erau asur- 
ditore. După-oe se mai potoli larma, ser
gentul de „bokonoioșl4 (infanteriștii cu 
nădragi 9trîmțl și ou ghete, boooncl), fiise 
soldaților: Băeți, aouma am să flic cânte
cul nostru! șu înoepu a trage pe vidră oân- 
tecul „Kossuth Lajos azt izente* (Kossuth ne 
face de soire). La aoăsta, ca la comandă 
se sculară, 'civili și militari, întregul pu
blio și descoperindu-se, cântară din tdtă 
inima acest cântec revoluționar al lui Ko
ssuth, așa cum ar fi oântat o melodiă bi- 
sericâscă, o rugăoiune. Acesta fu, fără în
doială, oel mai culminant moment din so
lemnitatea flilei S-tului Stefan. Sperăm) (jitie 
„Sieb. D. Tgbl.4 din Sibiiu, reproduoend 
aoâsta istorisire, că autoritățile superiore 
vor pregăti alte momente, mai puțin „plă
cute4 d-lor demonstranți, cari nu se sfiiră 
a batjooori ast-fel pe șeful suprem al ar
matei.

Serviciul militar al candidaților 
de notari. Aoelor ascultători ai cursu
rilor administrative oomunale, cari sunt 
asentați la honvecji și oari în Ootomvrie ar 
trebui să-și încâpă serviciul activ, ministrul 
ung. de honvecjl 11-a aoordat o amânare de 
serviciu pe un an ; aoelași favor îl vor avă 
și fiitorii elevi ai cursurilor din 1901 și 
1902. Ministrul comun înoă a fost rugat 
să acorde acest favor candidaților înrolați 
în armata comună.

închiderea Esposiției francese. In 
urma anchetei ordonate de ministrul de co- 
mereiti Millerand, s’a menținut disposiția, 
oa Esposiția să fie închisă la 5 Noemvrie 
st. n.

Agata Bârsescu jefuită. ț)iarele 
germane primesc din Badeu soirea, că d-ra 
Agata Bârsescu, celebra tragediană română, 
aflătore aoolo pentru vilegiatură, a fost je
fuită într’un chip forte îndrăsneț. D-sa'lo- 
ouesce întv’o vilă din strada Flaming. O ne- 
potă a d-sale din Paris, care e actualmente 
la densa în gazdă, s’a dus într’o diminâță 
ou o prietenă și cu cei doi câni ai artistei 
in grădină. Tragediana studia nisce roluri 
în camera sa de luoru. In timpul acesta 
un hoț a pătruns în casă, a întrat în ca
mera de primire, a luat dintr’o oasetă des- 
ohisă mai multe juvaere în valore de 1000 
lei și a dispărut. Pungașul trebue să fie 
cunoscător în ale juvaerelor, oăoî a lăsat din 
tote numai două obieote de o valdre neîn
semnată.

Nenorocirea unui vapor. O tele
gramă din Budapeșta anunță, oă pe Du
năre, în apropiere de Cladova, s’a întâmplat 
alaltăeri o groznică oatastrofă. Vaporul sâr
besc „Negotin* trăgea 4 șlepuri pe Dunăre 
în sus. In apropiere de Cladova a esplodat 
cazanul vaporului. întregul corp al vapo
rului s’a sfărîmat. Părțile singuratice s’au 
cufundat. Pe vapor se aflau în timpul ca
tastrofei căpitanul Ivan Bozoviol, un con
trolor, doi oârmaol, un mașinist, patru ma
trozi și patru fochiștl. Dintre aceste per- 
sâne a putut să scape numai cârmaciul Mi- 
loș Obadiol. Căpitanul și matrozii, oari se 
aflau pe bord, răniți de sburăturile mași- 
nei, au oă(jut jos, perflendu-și consoiința 
și s’au îneoat în Dunăre. Celalalt personal, 
care se afla în oabine, s’a cufundat împre
ună cu vaporul. Șlepurile devenite libere 
în urma esplosiei, s’au isbit unul de altul 
cu mare vehemență. Șlepul „Miloș4 înoăr- 
cat cu meiQ, s’a aufundat. Cadavrele muti
late ale oăpitanului și celor 4 matrozi au 
fost sodse din valuri, celelalte oadavre 
se află în soheletul vaporului cufundat. 
Oficiul portului Orșova înounosoiințat te
legrafic despre aoestă catastrofă, a trimis 
în ajutor vaporul „Kladova4. Șlepurile au 
putut fi duse în siguranță. S’au început lu
crările pentru scdterea vaporului si a șle
pului cufundat.

Convenire colegială. Suntem rugați 
a publica următorea invitare : Subscrișii ne 

luăm libertate a conchema convenirea cole
gială, ce se va țină la 17 Sepiemvre n. c. in 
Blașiil, la care convenire sunt rugați a 
participa, conform înțelegerei avute, toți 
învățătorii, cari în anul școl. 1895/6 au ab- 
solvat cursul pedagogic la institutul prepa- 
randial gr. cat. din Blașiu. Duminecă în 16 
Sept, la 6 ore p. m. va fi consfătuire prea
labilă. Teodor Stoia învăț, dir. în Veștem; 
loan Pampu învăț, prim. în A.-Julia.

Ciuma ÎI1 Anglia. Asupra epidemiei 
de oiumă, isbucnită în portul Glascow în 
Anglia, d-1 dr. Obreja, direotorul general al 
serviciului sanitar român, comunică urmă- 
târele : Epidemia de ciumă dăinuesce nu 
numai în orașul Glascow, ci și în județele 
limitrofe. După soirile sosite în ultimul 
timp, cașurile de ciumă oonstatate sunt 
mult mai numărdse, deoât s’au anunțat. Asu
pra măsurilor luate în România față cu 
epidemia, d-1 dr. Obreja (jioe, că tâte pro
veniențele din Glascow și din județele ve
cine vor fi refusate la Constanța de aci 
înainte. Ele nu vor mai fi primite, decât în 
lazaretul dela Sulma, unde vor fi supuse la o 
carantină de dece <}ile. Pe de altă parte 
serviciul român sanitar este aprovisionat 
destul de bine cu sftrwwwi anti-pestis, des- 
ooperit de doctorul Yersen și perfecționat 
de dr. Rony, subdirectorul institutului an- 
tirabic Pasteur, serum care s’a dovedit a 
avă calități estraordinare atât ca preven- 
țiune, cât și ca mijloo curativ. D-1 dr. Obreja 
cu prilejul ultimei sale oălătorii la Paris 
a adus o mare cantitate de acest serum.

Recolta acestui an. Din constatările 
statistice oficiose din tâte țările, apare, că 
anul acesta în cele mai multe state, reoolta 
a fost mai slabă oa anul trecut. Mai pu
țină recoltă oa anul trecut a fost în ță
rile: Anglia, iFrancia, Germania, Austria, 
Italia, Belgia, Elveția, Svedie-Norvegia, 
Portugalia și Grecia, și anume grâu a fost 
mai puțin ca anul trecut cu lă9 mii. heo- 
tol., săcară ou 4 mii. h., orz ou 67 mii. h., 
ovăs ou 46 mii. h., și ououruz cu 93 mii. 
h. In total aceste țări pentru aooperirea 
trebuințelor poporațiuni au în anul aoesta 
lipsă de: 433 milidne heot. grâu, 236 mii. 
h. săoară, 201 mii. h. orz, 437 mii. h.ovăs, 
149 mii. h. cuouruz. Rusia a avut ou 85 
milione hectol. mai mult ca anul trecut. 
România mai mult ou 30 — 34 mii. h. Bul
garia cu 3 — 4 mii. heot. Turcia ou 7—8 
mii. heot. Statele-Unite ale Amerioei au 
avut anul aoesta ou 150 mii. h. mai mult 
decât le trebue. Canada ou 2 — 3 mil. Ar
gentina ou 34 mii., ăr Australia, Cili, Uru
guay, Algeria, Egiptul, Tunis și Tripolis 
au avut oam atâtea de câte au lipsă pen
tru trebuința poporațiunii. — In Ungaria 
reoolta a fost anul aoesta ou 30 — 32 mi
lidne hot. mai slabă oa anul trecut.

Mare terg de vite. Comisiunea agro- 
nomioă a comitatului Huniedora, scrie „Bun. 
Eoon.4, a aranjat și vestesce pe (jiua de 12 
Ootomvrie n. 1900 mare târg de vite cor
nute la Ilia.

Un curagios salvator. Dumineoă 
20 o., mai multe familii din Galați: Payla, 
Stiehler, Felmayer etc., după-oe au făcut o 
plimbare ou baroa pe Dunăre, au vrut să 
debarce, la mal, în fața grădinei Petrini, 
fostă Pohll. Deore-ce n’au găsit alt loo 
mai buu de debarcare, baroa a acostat 
lângă două vapdre, alipite unul de altul. 
După-oe tdte persdnele au trecut din baroă 
în primul vapor, au început a trece pe al 
doilea vapor, oare după oum am tjis, era 
alăturat. Tocmai în momentul când treoea 
d-na Payla, nisce valuri oolosale făcute de 
un al treilea vapor, oare naviga spre Bră
ila, despărți primele vapdre. Distanța între 
ele făcându-se dintr’odată mare, d-na Payla 
își pierdu echilibrul și cădii intre vase. La 
moment apele o înghițiră. Cu un ne mai 
pomenit sânge rece curagiosul domn Stieh
ler, văcjând nenorooirea, se asvârli imediat, 
îmbrăcat cum era, după d-na Payla. Timp 
de trei minute, celelalte familii și persdne 
așteptară îngrozite resultatul întreprinderii 
prea periouldse a bunului înnotător d-1 
Stiehler. După o atât de lungă așteptare, 
apăru la suprafață temerarul salvator, adu
când pe bord în brațe pe d-na Payla — 
oare acum e înafară de orl-ce perioul.

Necrolog. Gregoriu Sabo, preot român 
gr. oat. in Aiton, după lungi suferințe a 
răposat în 6 Sept. n. o. II jălesoe întrieta- 
ta-i soțiă Maria năso. Nestor; Valeriu funo- 
ționar la tren, ou soția Maria n. Covaci, 
Emil profesor, și Leontina Sabo ou fiii și 
nora, ou numărdse rudenii.

Om de 119 ani. Ni-se scrie din Tir- 
nova, că acolo se află un locuitor român 
cu numele loan Păunescu, care a împlinit 
etatea de 119 ani. Etă cum îl caracterisăză 
un abonent al nostru de-acolo: „la cap 
alb ca oia, la față roșu ca bujorul, în miș
cări sprinten și iute, par’că ar fi de 25 
de ani4.

Cununii și logodne. D-1 Nicolau 
Chirciu teolog abs. și d-ra Virginia I. Cențu 
se vor oununa Duminecă, în 3 (16) Sept, 
o. în biserica română gr. or. din Șirnea.

— D-1 Dumitru 1. Perșunar se va ou- 
nunn mâne în biserica Sf. Treimi de pe 
Tocile cu d-ra Olimpia I. Negușih.

— D-1 Eliu Micșa, funcționar la oărțile 
funduare din Deșiil, s’a logodit cu d-ra Ana 
Lemeni, nepdtă a venerabilului protopop 
Al. Lemeni din Gherla.

Luptă pe morte și viață. Pe dru
mul de fer între Karczag și Dobrițin :po- 
lițistul Franț Donăth escortă mai deunăcji 
doi criminali, Paul Orasi și Ștefan Bârth 
la Dobrițiu, unde aceștia trebuiau să fiă 
predați procurorului. Pe când toți trei șe
deau în unul din oupeurile de clasa IlI-a 
a trenului, săriră amândoi arestanții asu
pra polițistului și se încinse o luptă des
perată între ei, agresorii voiud să fugă. Pa
sagerii din oupeul de alăturea, auflând sgo
motul, anunțară personalul trenului și aoesta 
dădu semnalul pentru a se opri trenul. Pe 
când trenul mergea mai încet, sări arestan- 
tul Ștefan Bârth din aupeu însă se lovi cu 
capul de piatra ohilometrioă, înoât rămase 
fără simțire. Colegul său voind și el să sară, 
smânci după sine pe polițist, oare’l țină să 
nu fugă. Totuși arestantul se aoățâ ou hai
nele de scara vagonului oătjfi astfel, că pi- 
oiorele ajungându-i sub râte i-se rupseră 
de la genunchi, âr oorpul sângerând îi fu 
tîrît de tren pe o distanță de 50 metri. 
Acest arestant Paul Orâsi muri pe drum, 
âr tovarășul său suferi o sdruncinare gravă 
a oreerilor. Polițistul din norocire scăpâ 
teafăr.

©in Sătinar.
— Septemvrie, 1900.

Onorată Redacțiunel Având a călă
tori în o afacerea privată pănă la Sătmar, 
în calea mea m’am abătut pe la bravul 
cantor învățător din Botiz-Oașvarău, d-1 
Petru Pop, unde am rămas oa âspe al d-sale 
pe cjiua fi0 26 Aug. n. o, fiind tot-odată și 
Dumineoă.

Cine ounâsce mai de-aprdpe împreju
rările critice între cari trăesc aoești frați 
ai noștri, îndată ar cugeta pote, că aid 
orl-ce sentiment și ideal mai înalt în fa
vorul oulturei poporului nostru, este isolat, 
amorțit.

Cu buouriă însă Vă înounosoiințez, 
On. Redacțiune, că aceste temeri și presu
puneri ou privire la poporul acestei co
mune nu se refereso, deârece și de pe așe- 
(jămintele sale culturale de oari dispune — 
șoola și biserica frumosă — înoă se pâte 
deduce, că are harnioi conduoători, pe de
plin devotați misiunei lor.

M’am oonvins și mai apriat de acâsta 
participând la serviciul divin oelebrat în 
cjlua memorată prin bravul preot looal, d-1 
Daniil Napoian, la oare servioiu oântările au 
fost eseoutate cu multă preoisiune și măes- 
triă și în mod cu totul înălțător sub eon- 
duoerea desterului învățător d-1 Petru Pop, 
oare precum se vede, în deours de vre-o 7 
ani, de când funoționâză aoolo, și-a dat și-și 
dă totă nisuința să oorăspundă întru tdte 
pe deplin ofioiuiui său, atât în șoălă, cât 
și afară de ea, conduoând ou tâtă diligința 
atât tinerimea școlară, cât și cea adultă la 
însușirea tuturor ounoscințelor de oari mai 
târziu va avă lipsă In vieță, oa creștin, 
român și oetățân oredinoios.

Apoi nioi d-lui preot Napoian, precum 
am observat, nu-i oade ou greu și sub dem
nitatea sa, ca altora, a îndemna de pe 
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•mvon poporul oredinoios cu totă puterea 
ouventului la susținerea și provederea școlei 
ou oele necesare, cum și sakrisarea onestă 
și punotuală a docentului, esplicându-le 
ohiar și disposable legilor referitâre la in
strucțiune și salaTisarea învățătorilor.

Când oonduoătorl de ai poporului ca 
și d-nii Daniil Năpoian și Petru Pop îșl 
împlineso chemarea cu atâta abnegations 
și zel, numai bucura ue putem și cred, că 
împărtășesc dorința tuturor Românilor de 
bine, când (fio c& să ne dea Dumnezeu 
cât mai rnulțl conducători harnici ca aceștia.

T. I. e.

Petreceri.
Bucsrdea vinosă, 26 Aug. 1900.

Tinerimea studiosă din Bucerdea vi
nosă și jur sprijinită de inteligență a dat 
în 19 August n. c. o producțiune teatrală 
urmată de dans, cu scopul de a înființa în 
Bucerdea vinosă o bibliotecă poporală.

Cu plăcere am onore a vă raporta, 
că acestă petrecere atât în privința morală, 
cât și materială, a succes peste așteptare.

Diletanții., ca începători, deși după o 
pregătire relativ forte scurtă au jucat ro
lurile cu mult zel și dexteritate, încât și 
publicul ales aflător, ce era de față s’a 
arătat încântat și pe deplin mulțflmit, răs
plătind succesul cu aplause îndelungate.

După producțiune a urmat dans, care 
a durat pănă dimineța. Cu acestă ocasiune 
au intrat suprasolvirî dela st. d-ni: Nicolau 
Pap director de finanțe (Oradea mare) 8 co
rone; Dr. Emil Gerasim advocat (Aiud) 
4 cor.; Ioan Rusu (Aiud) 3 cor.; George 
Crețariu (Vingard), Dr. G. Tokos pretor 
(Ighiu), Is. Neamțu (Iaraslău), I. Rusan (Me- 
sentea), Mitra Truța (Blașiîî), Rud. Ulbrich 
(Alba-Julia), Nic. Anca (MiceștI), Moise 
Meteș, Antoniu Pop (Bucerdea) câte 2 cor. 
Enea Barbu (Crieău), I. Rusu (Ludoș), Vic
tor Dumitrean (Budapesta), S. Molnar (Sard), 
G. Stikosd (Ighiu), I. Kostner (Crieău) câte 
1 coronă.

Primăscă P. T. Domni și pe acestă 
cale mulțămitele nostre cele mai ferbinți.

S’au încassat cu totul 116 corone 80 
bani, din cari substrăgend spesele de 60 cor. 
28 bani, a rămas venit curat 56 cor 52 bani, 
care s’a și predat cassarului bibliotecar.

Rugându-ne a publica acesta dare de 
sâmă în prețuita „Gazetă" sunt cu

totă stima
Antoniu Pop.

Concurs.

Pentru ocuparea unui post de învă- 
țătdre pentru lucrul de mână la șeola ci
vilă de fete a Asociațiunii se publică con
curs.

Doritorele de a ocupa acest post au 
să presents următorele documente:

a) atestat de botez;
b) document despre cualificațiunea 

cerută prin legea statului pentru ocuparea 
posturilor de învățătore la școlele civila;

c) o arătare despre studiile pregăti- 
tdre și despre ocupațiunea de pănă acum;

d) un atestat despre cunoscința în 
teorie și în praxă a lucrului de mână fe- 
meesc;

e) să dovedăscă. oă vorbesc bine ro- 
mânesce și unguresee, eventual și nem- 
țesce.

Vor fi preferite acele concurente, cari 
au oualificațiă din ore-care categoria de 
studii, îndeosebi din grupul limbilor.

Invățătorea sup entă primesce o re
munerația anuală de 600 corone, so'vită în 
rate lunare anticipative, și întrăgă întreți
nerea în internat.

Invățătorea aDgajată va avă să dea 
directorei mână de ajutor la agendele in
ternatului. Postul este a-se ocupa cu 1 Oc- 
tomvre a. c.

Concursele sunt a se înainta pănă la 
20 Septemvre a. o.

Din ședința comitetului central al 
Asociațiunii, ținută în Sibiiu la 3 Sept. 1900.

Dr. II. Pușcariu, Dr. Beu,
vicepreședinte. seer. II.

fîflidțămită publică.
Cheșeiu, 5 August n. 1900.

Cu ocasinnea serbărilor împreunate 
cu sânțirea nouei nostre biserici din Che- 
șeiu, ceis’a făcut în 2 Septemvrie n. o., st. 
Dr, Teodor Mihali și stimata-i soția Vio
rica, au fost așa de generdsă, de a primi 
să figureze ca patroni. Deși dumnialor, re
ținuți de cura, ce-o făceau în Karlsbad, un 
au putut lua parte în personă, au lăsat 
însă a fi repres^ntațî prin știm, d-nl Dr. 
loan Vajda ca cumnat oferind Știm, d-nă 
Mihali 120 oor. bisericei.

Pentru onărea, ce ni-s'a făcut din par
tea acestor d-nl și a generdsei ddmne, pre
cum și pentru darul amintit, le aduoem 
mulțumirile nostre cele mai cordiale.

De asemenea mulțumim d-lui Dr. Li- 
viu Micșa advocat, vice-președint.e al comi
tetului, precum și tuturor celor ce au 
oontribuit, anume:

D-nii: Dr. Liviu Micșa 3 cor., Vasile 
Pop 2 cor., Dr. Clemente Sârbul 10 cor., 
loan Barbul preot 3 cor., loan Murășan 
preot 3 cor., Dr. loan Kerekeș 6 cor., Aug. 
Paul profesor în Bârlad 2 cor., G. Blând 
locotenent 2 cor., G. Mezei 1 cor., Z. Per- 
haița preot 3 cor., I. Cherebeț notar 1 cor., 
D ua Mureșan preotâsă I cor., I. Pop iurist 
1 oor., I. Barbul preot 3 cor., I. Aneean 1 
cor., D-na Brehar 1 cor, I, Bud preot 1 
cor., Augustin Bud preot 1 cor., I. Vajda 
notar 1 cor., V. Tamaș preot 1 cor., T. 
Grigorescu 1 cor., Torăk jude 1 cor., I. 
Nemeș preot 1 cor., d-ua Incze 1 cor, Eu
genia Balint 1 cor., Ioan Medan 1 cor., T. 
Purdea pr--ot 1 cor., Kovacs Andras 1 cor. 
Lengyel Gero 1 oor.,Varady Jânos 1 cor., 
Ioan Toiok 1 cor., Gavril Muște 1 cor., 
Cornel Mustea 1 cor.

Deci în numele comitetului bisericesc 
vă rugăm a aduce cordiala ndstră mulță- 
mită pe cale jurnalistică.

Eliă Centea, loan Prunduș,
preot, local curator prim.

Insciințare.
La șeola elementară-capitală gr. or. 

română de fete cu V clase din Brașov anul 
școlar 1900—1901 se va începe Vineri în
1 (14) Sept. a. c. Părinții, cari doresc a-șl 
da copilele la acestă școlă, sunt poftiți a 
se presenta cu fiicele lor în cancelaria di- 
recțiunei în dilele de 1, 2 și 4 Septemvre 
st. v. pentru înmatriculare în orele dela 
8--11 a. m. și dela 2—4 ore p. m.

Copilele esterne, afară de cele bote
zate în parochia Sf. Nicolae din Schein și 
S-tei Adormire din Cetate, cari se înma- 
triculeză pentru prima-dată la șeola nostră 
se cere ca să producă testimoniu școlastic 
despre clasele absolvate, estras de botez și 
certificat de vaccinare seu revaecinare.

Taxele școlare sunt următorele:
In clasa I A. și B. pe un semestru 

ca didactru 1 fl.; pentru bibliotecă pe an 
10 cr.; pentru fondul de pensiune pe an 
15 cr.

In clasa a Il-a A. și B. pe un semes
tru ca didactru 1 fl. 50 cr.; pentru biblio
tecă pe an 10 cr.; pentru fondul de pen
siune pe an 15 cr.

In cl. IV—V pe un semestru didactru
2 fl.; pentru bibliotecă pe an 10 cr.; pen
tru fondul de pensiune pe an 15 cr.

Tote școlărițele, cari vin dela alte 
școle, pot fi supuse la un esamen și au a 
solvi la fondul bibliotecei taxa de 1 fl.

Elevele, caii s’ar presenta mai târdiu, 
au să petiționeze la direcțiune, dovedind 
cu atestat valabil causa întârdierei.

Brașov, 24 August 1900.
Direcțiunea școlei elementare-capitale 

gr. or. române de fete în Brașov.
IOAN ARON, 

director.

Literatură.
A apărut Protocolul adunării generale 

a Beuniunei învățătorilor dm diecesa Ar-'dulai 
(7 protopopiate). Anuarul se estinde pe 126 
pagine, hârtiă fină, tipar frumos. Se vinde 
cu 20 cr. la „tipografia diecesană" în Arad. 
Pe lângă afacerile interne ale Reun. anua
rul cuprinde vre-o câte-va prelegeri prac
tice, disertațiunl și un bine alcătuit regu

lament pentru afacerile interne, precum și 
statute pentru societăți de ajutorare și un 
remarcabil Cuvânt rostit de directorul și 
profesorul școlei pedagogice din Arad, Teo
dor Ceontea. Anuarul acesta îl recomandăm 
tuturor învățătorilor de ambe confesiunile.

*

Noțiuni, de Economia Vitelor, 
prețibsa scriere economică a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai cu vitele, oi cu tot os privesoe o 
bună gospodăriă, începând dela boi, cai, 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puifi de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, cari 
sunt mai bune etc. Acest op economio soris 
cu multă cunoscință de causă și forte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministeriul român al cultelor 
și instrucțiunei publice pentru seolele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pdte procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu" cu 2 cor. 
(plus 10 bani porto.)

Recompensele și pedepsele în 
șeola poporală.

(Studiu pedagogic de I. DARIU.) 

(Urmare.)

B) Pedepsele.
„Copilul nepedepsit 
Rămâne nepricopsit".

O vorbă din betrânî.

„Si pedepsim, ca 
st nu mai pedepsim".

Un pedagog de renume.

1. Valorea și necesitatea pedepselor.
Decă recompensele au fost ur

mări plăcute ale binelui, atunci pedep
sele, lucru firesc, sunt urmări neplă
cute ale rSului. Amândouă stau în 
strînsă legătură unele cu altele, cu 
simpla deosebire, că. cele dintâiîî 
sunt plăcute și cele din urmă neplă
cute pentru cel-ce le primesce. Intre 
sine, recompensele sunt mijloce dis
ciplinare positive, er pedepsele negative.

Pedâpsa își are originea dela 
însuși Dumnecjeu aplicată protopă- 
rinților noștri în raiu pentru călca
rea primei sale poruucl date lor. De 
aci încolo în bibliă mai pe fîă-care 
pagină cetim amenințări de pedepse, 
ba le vedem chiar și aplicate în felu
rite chipuri. Și ac|I care stat, care 
comună, care familia pot fi scutite 
de a nu aplica nici un fel de pe
depsă celor ce greșesc într’un chip 
seu altul, și în consecință, care școlă 
pdte fi așa de fericită, care se aibă 
astfel de școlari, cari se nu merite 
nicl-odată nici un fel de pedepsă? 
Nici una. Copii sunt crescuți în fa- 
miliă în felurite chipuri și cu felu
rite apucături; afară de aceea lumea 
din afară atenteză forte des asupra 
nevinovăției copiilor și-i îndemnă a 
comite felurite fapte rele, cari nu 
pot fi trecute cu vederea, fără a fi 
pedepsite de aceia, cari sunt puși în 
fruntea lor de a-i conduce spre calea 
binelui, luminei și adevărului.

Cei mai rnulțl dintre părinți co
mit o mulțime de greșeli în cresce- 
rea copiilor lor. Unii copil, spre 
esemplu, au fost tractați prea indul
gent, alții prea sever, unii prea res- 
fățațl, alții prea urgisiți, unii au con
tractat o mulțime de apucături rele 
ș. a. Șeola trebue se îudrepteze aceste 
greșeli, căci altmintrelea nu-șl pdte 
ajunge scopul, eră pentru îndrepta
rea acelor greșeli prea des e silită a 
aplica pe lângă mijlocele ordinare, 
când acestea au fost fără resultat, și 
mijldce estraordinare — pedepse, căci 
altfel nu se pdte și face.

Astăcji cei mai rnulțl părinți, 
când încredințeză învățătorului pe 

copiii lor spre crescere și instruire, 
îi dau strajnica grijă, ca nu cum-va 
îngerașii lor să fie pedepsiți vre-odată, 
pentru-că, 4i° eL îngerașii lor sunt 
micuți și în versta asta așa de fra
gedă, ei nu sciu să greșăscă. Alțl 
părinți, dimpotrivă, cpc că se-i t>ațî 
pe copii lor pănă le vei lua 4ec® 
piei de pe ei, numai să învețe și să 
se porte cum se cade. De sine se 
înțelege, că învățătorul nu pdte as
culta nici pe unii, nici pe alții. El 
va aplica pedăpsă aceluia, — fîă ori 
cine ar fi, căruia celelalte mijldce, 
ce le recomandă pedagogia n’au pu
tut avă nici un resultat bun asupra 
purtării lui și care prin urmare me
rită cu tot dreptul a fi pedepsit, 
decă nu voesce să-l lase a aluneca cu 
totul în prăpastia răului, de unde 
nu mai este întorcere.

Decă părinții i-ar aduce învăță
torului în advăr tot numai îngerași, 
cum 4ic ei, atunci el, după espre- 
siunea pedagogului Wiedemann, bu
curos și-ar arunca nuelușa în foc, 
pentru-că mulțămită ceriului, astă4'i 
nu credem să se mai afle pe unde-va 
și învățători de aceia, cari să simță 
o plăcere în a pedepsi vre-un copil 
cu vină și fără vină.

A4i în fie-care școlă, fiă chiar 
și într’o stare mai primitivă, se aud 
vorbele: „Copil, ședețl frumos! — 
Tăceți! — Ascultați! — Băgați bine 
de semă? — Invățați! — Lucrați 
bărbătesce! — Fiți de trăbă! — Nu 
faceți gălăgie, și alte multe, care 
iau formă de legi școlastice și, cari 
trebue să se împlinăscă întocmai fără 
nici o abatere, decă voesce, ca și 
învățătorul să-și împlinăscă cu scum- 
pătate datoria sa cea sfântă de a 
deștepta și cresce pe copiii încredin
țați lui, așa după cum cere scopul 
suprem al educațiunei.

Un învățător cu deplină cu
noscință de chiămarea sa, scie în 
fie-care 4i cu cine ce are de a 
face. El scie, ce le trebue micuților 
încredințați lui. Scie și aceea, că 
pomul nu cade dintr’o așchiă. De 
aceea el e pururea activ, paclnic, 
răbdător și bun. El spune la toți cu 
vorbe blânde și înțelese, tot ce au 
să facă și cum să se porte în școlă, 
pe stradă și acasă. Ba și arată în- 
su-șl ce vede, că e de lipsă pentru 
ei. Ei trebue numai să ia bine săma 
și să asculte cu atențiune, ca să scie, 
ce au să facă după asta.

Ei, der aci e buba, că nu toți 
fac asta. Nu toți ascultă, învățătorul 
are multă răbdare cu îngerașii mamii 
și ai tatii și, dăcă vede, că nu toți au 
făcut aceea ce erau datori a face, 
mai repeteză odată, de două-orl, ba 
și de câte dece-orl aceea ce le-a spus, 
numai să înțelegă ei bine și se 
facă. Ei, dăr și acum mai sunt încă 
de aceia, cari nu atât pentru-că 
nu pricep, ci numai pentru că nu 
vrău să facă aceea, ce li-s’a spus. 
Atunci ce e de făcut? Pedepsă, și 
punct. Românul 4i°e: „Copilul nepe
depsit, rămâne nepricopsit, și că bă
taia e din rain; ori dă-i la dos, ca 
să-i mergă mintea la cap! “ Mai fli- 
ce-se și aceea: „Părinții au mâncat 
mere pădurețe și li-s’au strepedit 
dinții copiilor." „Greșelile părinților 
să răsbună asupra fiilor — pănă în 
al nouălea nem." învățătorul, de cruță 
nuelușa, se face și el culpabil de aceste 
pecate și-i părtaș pe jumătate cu părinții 
la ele.

Progresul omenirei merge tare 
încetișor din pricina atâtor greșeli 
ale părinților și învățătorilor în cres- 
cerea și instruirea copiilor. Nu văd 
râul într’altă parte. Aci e cuibul 
răului. P6te-că mă va înțelege cine-va.

(Va urma.)
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Lucrarea pământului.

La lucrarea pământului avem 
se ne însemnăm două lucruri mai 
de căpeteniă: timpul când se se lucre 
pământul pentru fie-care semănătură 
și modul cum e a se face semă
nătura.

Timpul trebue ales așa, ca pen
tru fie-care sămănătură, când se lucră 
să nu fie nici prea mâle, nici prea 
tare, ci să aibă gradul de mijloc 
între umecțâlă și uscăciune.

Dâcă pământul se lucră în stare 
prea umedă, atunci la arat brazdele 
se țin într’una și uscându-se în sta
rea acesta, se întăresce prea tare, 
așa, că sămințele cultivate pe el abia 
pot străbate prin scârța dela supra
față, ca să răsară, er dâcă pămân
tul e prea uscat, atunci se fac bo
lovani mari, prin cari sămințele de- 
asemenea nu pot răsări într’o mă
sură potrivită. De aceea economiștii 
practici au calculat, că, decă se lucră 
pământul, acesta să nu aibă mai 
mult, decât cam jumătate din ume
ri ela sa.

Ce se ține de modul lucrării 
pământului, el trebue să se lucre 
potrivit, pentru cultura fiă-cărui soiu 
de plantă. Astfel pentru cultura plan
telor mai mari în paid, pământul 
trebue lucrat mai afund și mai des, 
âr pentru cele mai mărunte, mai pe 
de-asupra.

De regulă pământul la ogor tre- 
bae să se lucre mai afund, ca la 
întors și la sămănat. A lucra pămân
tul și la sămănat tot așa de afund, 
ca și la ogor, ntt numai că nu e fo
lositor, dâr pote să fîă chiar strică- 
cios prin aceea, că alunecând grăun
țele prea afund în pământ, acolo ar 
pută să se putre4escă și să piară

Peste tot, arăturile se împart 
în trei părți: arături afunde seu ogor, 
cari nu trec peste 20 cm., arături 
mijlocii, cari trec peste 10 cm. și 
arături la față, cari nu trec peste 
10 cm. Arăturile afunde nu trebue 
făcute dintr’odată, ci treptat, întor- 
cându-se cu prilejul facerei ogorului 
câte-o pătură mai subțire, din pă
tura cea mârtă de desupt a pămân
tului. Tot așa nu trebue făcute ară
turile, nici tot la suprafață, căci 
atunci se sleiesce pătura cea rodi
tore a pământului.

Pământul, care se lucră și în- 
târce cu plugul, sâu celelalte unelte 
economice, se numesc pătura cea 
roditore, er cel de desuptul acesteia 
se numesce pătura cea mortă (sub 
sol). Pătura roditore e de mare în
semnătate pentru cultura plantelor, 
de ore-ce cu cât ea e mai grosă, cu 
atât au plantele o suprafață mai 
mare, din care se se potă nutri. De 
aceea se ară și sapă pământul, ca 
pătura roditâre se se mărunțâscă și 
țerîneze cât mai bine, ca astfel cu 
prilejul ploilor se se potă topi mai 
ușor sărurile aflătore în ea și plan
tele cultivate, cu ajutorul rădăcini
lor, se potă suge leșiile de lipsă pen
tru încolțirea, crescerea seu coce- 
rea lor.

Dela modul, cum se lucră și în- 
grijesce pământul atârnă tot-deuna 
și resultatul recoltelor, de-6re-ce s’a 
constatat, că pe același pământ se
mănăturile pot să fie mai bune seu 
mai slabe, după-cum adecă au fost 
și recerințele de lucrat și sămânța 
sămănată.

Peste tot uneltele pentru lucra
rea pământului se împart: în unelte 
de mână, de vite și mașini. La în
ceputul economiei, uneltele pentru 
lucrarea pământului au fost numai 
de lemn. Cu aflarea metalelor s’au 
aflat și introdus și uneltele de fer, 

cari întrec în tote privințele pe cele 
de lemn.

Pe întinderi mai mici, cum e 
la cultura legumilor în mic, pămân
tul se sapă cu hîrlețul, pe întinderi 
mai mari, cum e la cultura bucate
lor seu a legumilor în mare, pămân
tul se lucră cu plugul, tras de vite 
său mânat de puterea aborului și a 
electricității. După socotâla unui eco
nomist, lucrul omului e de 5—6 ori 
mai scump, ca cel săvârșit cu vitele 
și de 40—50 ori mai scump, ca cel 
săvârșit cu puterea aborului seu a 
electricității.

Dâcă pământul nu s’ar lucra, el 
s’ar îndesa și împetri tot mai tare, 
așa, că în cele din urmă nu ar mai 
pute cresce și esista nici o plantă 
nobilă pe el, ci numai buruenî ne- 
folositore, ba unele pote chiar și 
veninâse.

Fie-care sămănătură după re
coltă lăsă pământul, pe care a fost 
cultivată, într’o stare mai rea și mai 
săracă în materii nutritore, de cum 
a fost acela înainte de semănat. De 
aci s’a ivit trebuința, de a lucra pă
mântul în fie-care an de nou, decă 
voim a cultiva nouă plante pe el.

Prin lucrarea curentă, pământul 
îșl capătă tote acele însușiri, cari se 
recer pentru încolțirea, crescerea și 
cocerea nâuălor plante. El devine 
mai permeabil, afânat seu pufăios, 
așa, că căldura, aerul, ume4ela și 
lumina îl pot străbate mai ușor.

Prin lucrare și întorcere, pămân
tul se amestecă și întrupâză mai bine 
cu gunoiul, ce se întinde pe el, se 
mai sparg și nimicesc și cuiburile 
de șorecl și alte animale de pe sub 
pământ, apoi se mai nimicesc mul
țime de âuă și insecte stricăciose 
sămănăturilor și în urmă pământul 
îșl recâștigă în parte puterea per- 
dută prin desele recolte seu culesuri.

Lucrarea curentă și îngrijirea 
pământului supus culturii vădesce 
tot-deuna pe economul harnic și prac
tic în economiă, pe când cel nelu
crat și neîngrijit de-ajuns arată pe 
economul mai puțin harnic și prac
tic în cele economice. Astfel dintr’o 
singură privire a pământului supus 
culturii, omul îșl pote face judecată 
și asupra proprietarului său.

Așa stând lucrul prea firesc, ca 
fie-care econom, să caute și aplice 
tâte acelea unelte practice în eco
nomie, cu ajutorul cărora pote să 
facă din pământurile supuse cul
turii plantelor, un adevărat raiu pă
mântesc.

1. Georgescu.

Prăsirea gâscelor.

Gâscă este una din cele mai folosi- 
tore; adevărat, că nu ouă atât, ca găina 
și așa nici nu putem av6 așa mult câștig 
din ouă, precum avem dela găină, der per- 
derea acesta o suplinesc alte folose, ce câș
tigăm dela gâscă. Chiar dăcă căpătăm dela 
o gâseă numai 15—20 ouă, din cari se pun 
sub cloșcă 10—12, avem însă carnea și pe 
nele, er pe lângă tote acestea putem conta 
la un câștig frumos din prăsirea lor.

Mulțl sunt de părere, că gâscele se 
pot prăsi numai pe lângă ape curgătore, 
seu lacuri; din causa asta, fiind-că nu lo- 
cuesc lângă ape, nici nu se ocupă cu pră
sirea lor.

Este adevărat, că gâscă se ține de 
specialitatea paserilor de apă, îi place mult 
apa, fiind-că se scaldă și curăță în apă, er 
nu în nisip ca găina, dâr nu ne costă multă 
ostenelă de a pregăti lângă fântână o băl- 
tuță pe sâma ei, prin care îi satisfacem în 
parte recerințelor.

Este adevărat, că în locurile, ce se 
află lângă o apă curgătore seu lac, ținerea 
și crescerea gâscelor ne costă mai puțin, 
căci în apele acestea gâscele îșl găsesc 
nutrementul corăspundător firei lor și aflân- 
du-se în locuri de acestea este de-ajuns, 
dâcă capătă pe săptămână de 2—3 ori 

nisce grăunțe. De aceea greșesc mult cei-ce 
locuesc pe lângă ape curgătdre său lacuri 
și nu prăsesc gâsce ori rațe; căci în locu
rile acestea se pote o gâscă bătrână ciu
peli pe an de 4-ori, âr una tînără de 3 și 
așa o gâscă bătrână ne aduce un câștig 
anual din pene dela 1 cor. pănă la 1 cor. 
60 bani, âr una tînără 80 bani pănă la 1 
cor. 20 bani.

Gâscei îi place timpurile ploiose și 
nici nu este așa simțitore în contra frigului 
ca găina; dâr pentru aceea îi priesce co
tețul uscat și călduț și de acesta are și 
mare lipsă, căci dâcă ierneză într’un coteț 
friguros, umed și necurățit, atunci începe 
a oua mai târdiu și astfel întârd" i și cu 
clocitul, deși numai gâscă din Mărțișor se 
pote bine valorisa, căci atunci puii se pot 
deja vinde în terg cu preț mai bun, er de 
altă parte și pentru aceea, fiind-că cele 
scose din luna lui Mărțișor se pot de mai 
multe-orl ciupeli.

Specialitățile nostre de gâscă sunt de 
o natură forte vânjdsă și acomodate de 
îngrășat. Deși au trup mai mic, decât cele 
din țări străine, de es. ca cele din Emdem, 
Pomerania și Toulous, dâr nu sunt așa de 
gingașe și de natură simțitore ca acelea.

Sunt în rătăcire, cari cred, că ținerea 
gâscelor ar fi costisitâre, căci deși recer 
deosebită băgare de semă în deosebi pe 
timpul clocirei, când și nâptea trebue cloș- 
cele căutate, ca puii mici să nu se înnece 
în ouă, dâr găsea are și aventagiul, că se 
pote țină 8—10 ani și e espusă la atâtea 
bole, ca găina și de boia de găini așa nu
mită coleră, pe care-o capătă și rațele, gâscă 
nu se molipsesce.

Dâcă gâscă are iârna un coteț căldu
ros, se împreună încă în Ianuarie și în cu
rând începe a oua. Indată-ce observăm, că 
împreunarea s’a început, avem să pregătim 
cuiburile, ca să potă cloci tot în cuibul 
acela, unde a ouat. Cuiburile gâscelor, cari 
clocesc, sunt a se aședa la o anumită de
părtare unul de altul, căci ele încontinuu 
se cârtă, și fiind prea aprope, prin svîrco- 
lirea lor sparg multe ouă, și — pe lângă 
asta — ouăle se răcesc și puii se pot îneca.

Ouăle sunt a se scote din cuib în tote 
dilele și este bine a se însemna cu cerusa 
datul și că sunt dela gâscă tinără sâu mai 
bătrână, ca așa să putem pune sub cloșcă 
ouăle dela gâsce mai bătrâne și nu prea 
vechi, âr dela gâsce mai tinere să punem 
numai atunci, dăcă nu avem dela cele mai 
bătrâne.

Ouăle sune a se ținâ în loc răcoros 
și uscat. Când gâscă încătă de-a oua în
cepe a ședâ în cuib și a și-l curăți; acesta 
este semnul, că nu putem pune mai mult 
de 13 — 15 ouă, căci fiind mari, mai multe 
nu pâte bine coperi. Ouăle rămase se pot 
prea bine valora, căci o 100 bucăți se cum
pără cu 20—24 corone.

iVa urma.)

POVEȚE.

Foldsele prăsire! găinilor. 
Avem forte mare câștig din prăsirea 
găinelor, din care în multe cașuri 
pot trăi familii întregi, ba pot pune 
din câștig și ceva la o parte.

Se luăm ca basă a socotelei 
nostre numai o găină, care în calcul 
de mijloc pote da la an 120—140 
ouă; din acestea punem 22 sub cloșcă 
și-iese din aceste 18 pui, cari îi pu
tem cresce, și ouăle celelalte le vin
dem în calcul de mijloc cu 3 cor.

Ven4end cei 18 pui, căpătăm 
câte 60 bani pe unul, având la olaltă 
suma de 10 cor. 80 bani; decă mai 
audaugem la asta și suma de 3 cor. 
căpătată din vend area ouălor, avem 
suma de 13 cor. 80 bani.

Nutrementul cel mai acomodat 
pe sâma găinelor este orzul, și, decă 
dăm găinei în lunile de iârnă, adecă 
în Noemvre, Decemvre, Ianuar și 
Faur, când găina este așa 4icen(I 
restrînsă și avisată la nutrirea din 
mână, 3/10 litre pe 4l socotind litra 
cu 48 bani, er în celelalte 8 luni, 
adecă 249 4ile: dela 1 Martie pănă 

la finea lunei Oct., când găina îșT 
găsesce ierbă și diferite insecte, pu
tem socoti yt0 litre pe 4b socotindu-o 
cu 48 bani.

Calculând hectolitrul de orz cu 
3 cor. 28 bani; adăugând lângă asta 
și celelalte spese 2 corone 52 bani 
avem la olaltă 5 cor. 80 bani.

Decă subtragem cheltuelile aces
tea de 5 cor. 80 bani din venitul 
mai sus arătat de 13 cor. 80 bani, 
după o găină, rămâne un câștig cu
rat de 8 cortine.

Prăsirea găinelor în mare este 
împreunată" cu spese mai multe, și 
decă mai socotim 2 cor. la fiă-care 
găină pentru îngrijire, întocmirea 
cotețului, perderile prin bolele găi
nelor, totuși ne mai rămân 6 cor. 
ca câștig curat pentru fiă-care găină.

Avem să mai socotim la câști
gul acesta folosul, ce avem din gu
noiul, penele lor, și etă venim la 
conclusiunea, că rar este un ram de 
economiă, care ne pote aduce folose 
mai mari și. care să ne potă ajutora 
la ajungerea unei stări materiale mai 
bune, ca prăsirea găinelor, — numai 
să o facem rațional, și să ne alegem 
specialități aclimatisate și c.orăspun- 
4ăt6re împrejurărilor nostre.

*
Ingrftșarea gftinelor. Găinele 

îngrășate sunt forte căutate în pia- 
țele orașelor mari, se plătesc cu bani 
scumpi în ospătării, fiind-că servesc 
ca fripturi plăcute. De aceea trebue 
să ne silim ca să îngrășăm găinile 
spre a-le pută vinde mai cu preț.

Găinile mai bătrâne, cât și pui
cile și claponii, pe cari voim a-i 
îngrășa, îi despărțim de ceilalți și îi 
așe4ăm cât se pâte în loc mai în
gust, ca așa să nu fie în stare a face 
mișcări mai mari, căci condițiunea 
principală a îngrășărei galițelor este 
ca ele să nu facă multă mișcare.

In cele 10 4ile dintâiu le dăm, 
schimbând cucuruz și orz fert, de-o- 
dată numai atât, cât pot mânca la
com și cu poftă bună, der să capete 
peste 4i cât de des de mâncare. 
Este de recomandat, ca se fierbem 
cucuruzul și orzul în apă sărată.. 
Odată pe 4i ie putem da și sămânță 
de cânepă, âr în loc de apă le dăm1 
lapte acru sâu zăr. Ca să le mărim 
pofta de mâncare, putem să meste
căm tot a treia 4i iu beutura lor 
puțin antimoniu luat cu vârful cuți
tului.

După 10 4he Ic nutrim tot în 
decurs de 10 4ilc cu un aluat fră
mântat din tărîțe de cucuruz și grâu, 
care mestecându-le cu puțină unsâre-. 
seu lapte, le dăm dumicate în bu
căți mărunte. In cașul, când nu ar 
mânca lacom și n’ar consuma de-, 
sine cantitatea recerută, putem să 
le și îndopăm, ca gâscele. De beut 
au se capete în aceste 10 4ile din 
urmă în tot cașul lapte acru, fără 
a le mai da grăunțe de cânepă.

După modalitatea acesta îngră- 
șarea ține numai 20 cjile, în care 
timp găinele se îngrașă forte fru
mos, și prețuesc de doue-ori atâta,, 
ca cele neîngrășate. Cu tot-adinsul 
se recomandă deci economelor nâs- 
tre, ca să-și îngrașe galițele de vân- 
4are, căci vor ave un câștig îndoit,, 
încă și în acel cas, când neposedând 
găini din prăsii a proprie, vor fi ne- 
voiți a le cumpăra spre acest scop.

Reghianul.

MULTE ȘI DE TOTE.
Originea femeei.

într’o poveste indiană — tradusă de 
un învățat englez din limba hindostană, se 
dă următorea interesantă versiune despre- 
originea femeei:
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Când Parabrahma, creatorul univer
sului în mitologia indiană, voi să creeze pe 
femeiă, a făcut fatala observare, că la crea
rea bărbatului ’i-s’a isprăvit întreg mate
rialul. Consternațiunea i-a fost mare și l’a 
pus pe gânduri adânci. Resgândindu-se a 
ajuns la următorul resultat: Luă grațiosa 
rotundime a lumei, liniile undulătore și 
mlădioșia șerpelui, spiralele elegante ale 
plantei suitore, tremurul ușor al firului de 
ierbă, gracilitatea și flexibilitatea sălciei, 
frăgedimea fibrei, ușurătatea penei, privirea 
blândă a porumbiții, racja migălitore și șă
galnică a sorelui, lacrimile norului trecător, 
neconstanța vântului, sfiala iepurelui, vani
tatea păunului, rigiditatea diamantului, dul- 
câța mierei, cruclimea tigrului, văpaia fo
cului și răcela zăpedei, limbuta papaga
lului, ciripirea turturicei, lingușirea, precum 
falsitatea și maliția pisicei. Tote acestea 
Parabrahma le amestecă și alcătui din ele 
femeia, pe care o dete bărbatului de soțiă.

Povestea ne spune mai departe, că 
bărbatul gustând societatea femeei timp de 
o săptămână, se duse la creatorul și dise: 
„O Domne, creatura ce mi-ai dat, îmi otră- 
vesce viața. Ea-’șl bate gura necontenit și 
îmi ocupă totă ființa. Se plânge mult fără 
a ave motiv, și e mai tot-dâuna bolnavă. 
Te rog, scapă-mă de ea, căci nu pot trăi 
cu ea“. Și Dumnedeu îi luă înapoi crea
tura hulită. Der după o săptămână se ivi 
omul. „O Domne, dise el, de când mi-s’a 
dus soția, mă simț isolat. Acum ’ml aduc 
aminte, că femeea £nu numai flecărea 
■și suspina, ci îmi și cânta cu glas dulce 
și mă desmerda. Decă nu o pot redobândi, 
eu încă nu vrâu să mai trăesc“. îndelung 
răbdătorul Creator avu compătimire ou 
omul mâhnit și-i predă încă odată fe
meia. Der abia trecură trei dile și omul 
ârăsl se presentă înaintea lui Parabrahma 
și se plânse : „O Domne, nu sciu cum mai e, 
der acum sunt convins, că soția îmi face 
mai multă supărare, decât bucurie. Te rog, 
scapă-mă de ea“. „Făptură ingrată! dise 
Dumnedeu forte mănios, „du-te și vedl 
cum te vei împăca cu ea. Eu nu vă mai 
despărțesc. Tu cjicl, că nu poți trăi cu ea, 
der de acum înainte nici să nu fi în stare 
a trăi fără de ea!“

Și așa a rămas pănă în dilele nostre.
*

Vizirul cel ințelept.

Mahomet, regele Christanului, principe 
desfrânat, era cârmuit numai de lingușitorii 
eunuci ai săi.

El îșl petrecea viața în mijlocul ha
remului său, printre femeile lui, într’o adâncă 
lene, și frânele guvernului le lăsa în ma
nile vizirului său.

Din fericire acei ‘a nu-i semăna, el 
avea darurile ce lipseai Sultanului, iubea 
dreptatea și veghea fără bosire asupra gu
vernului său, pedepsind pe toți fără a face 
■escepțiă de personă.

Pentru acesta toți lingușitorii și tote 
femeile din haremul Sultanulu. erau ne
mulțumiți.

Ei calumniară pe bietul vizir în fața 
Sultanului lor, încât acesta îl dete afară 
din marea lui slujbă.

Virtuosul vizir văcju, că orl-ce ar dice 
pentru apărarea sa ar fi de prisos și de 
aceea se supuse orbește la hotărîrea exilu
lui, mulțumindu-se numai a aminti regelui, 
că întot-dânna și-a dat silința de a-șl în
deplini datoriile și, drept mulțumire de 
acestea, să îl lase să cultive un pământ, ce 
n’a mai fost cultivat și a-1 aduce în stare 
de a produce și de a-se hrăni din el. Ma
homet, neputând refusa o cerere atât de 
neînsemnată pentru el, unui om a cărui 
sîrguință era cunoscută pretutindenea, po
runci să se caute un asemenea pământ, 
însă după tote căutările nu se găsi în nici 
■un colț al împărăției sale.

Totă țâra era productivă.
Nicăerl nu se afla nici un loc pustiii, 

nici sărăciă, nici săraci, .cum se văd în alte 
■țâri, în care săraci sunt cu sutele de mii, 
și nimeni nu ia inițiativa de a face ospi- 
ciurl pentru ei.

Regele, căruia aoâstă soire îi fu adusă 
• de cătră omeni, cire vedeau nevinovăția

exilatului, îi spuse, că îi va da un teren 
cultivat cel mai frumos, care îșl va alege.

Dâr vizirul răspunse:
„Nu cer altceva pentru serviciile mele 

decât mulțumirea sufletescă de a fi slujit 
țâra cu cea mai mare credință“.

„N’am dorit altceva, decât a vedâ ce 
die toți âmenii despre mineu.

Acest răspuns deschise ochii regelui.
El restabili din nou pe înțeleptul vi

zir, dându-i cea mai mare demnitate în 
totă împărăția sa și cârmuirea statului, — 
hotărîre căreia se dice, că i-a rămas cre
dincios pănă la sfîrșitul vieții.

POSTA REDA0Ț1UNEI.
D-hii Y., Munții apuseni. Trebuia să se 

scrie la timpul său în raport special. Cum dorescl 
d-ta nu putem face.

Prcgnosa timpului.
(ID-a.pă că.lim.d.a.x-a.1 cârpit. Sp&xiosai.)

Săptămâna din 2—8 Sept-, ploios:
2—4, chimbăcios în 7.

Săptămâna din 9—15 Sept., ploios: 
în 9, 10 și 15.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 7. Septe'nvre 1900.

Câlenciarul săptâmânei.
AUGUST. are 31 dile. MĂSĂLAR.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni
Marți
Mere. 
Joi.
Viner 
Sâm.

27 Cuv. păr. Pim.
28 C. p. Moi. arap.
29 f'Tăi. cap. sf. Io.
30 Alesandr. Pavel
31 Brâu 1 P. V. Mar.

1 f C. Simion stâl.
2 M. Mamaut

9 Gorgoniu
10 Nicodin
11 Atanasia
12 Valeriu
13 Ida și Melida
14 j- Ină'ț. Cruci
15 Nicodin

Cursul ia bursa dinViena

MSsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L- Grâul cel mai frumos 1.1 60
71 Grâu mijlociu . . . 11 20
71 Grâu mai slab . . . 11 —
n Grâu amestecat 9 4C
71 Săcară frumosă. . . 7 20
71 Săcară mijlocia. . . 6 80
Ti Orz frumos .... 7 ■ -
n Orz mijlociu. . . . 6 60
71 Oyăs frumos. . . . 5 —

71 Ovăs mijlociu . . . 4 60
n Cucuruz ................... 9 40
îi Mălaiu (meiîi) . . , 8 2(
n Mazăre........................ 14 —
71 Linte........................ 20 —
71 Fasole........................ 9 —
7! Sămânță de in . . . 92 —
77 Sămânță de cânepă . 9 —

Cartofi........................ 1 50
71 Măzăriche................... — —

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

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

Din 7 Septemb. 1900.
Renta ung. de aur 4°/0......................115.10
Renta de oorone ung. 4°/0. . . . 90.80
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2% • 120.—
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2°/0 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.25
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii................... 160.—
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 142.—
Renta de argint austr...........................97.60
Renta de hârtie austr. . . . . . 97.20
Renta de aur austr.
LosurI din 1860,

116.80
132.50

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.96
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 685.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 666.50
NapoleondorI...................................... 19.30
Mărci imperiale........................ 118.20
London vista................................. 242.05
Pains vista.................................. 96.25
Rente de corone austr. 4°/tt • • • 97.90
Note italiene....................................... 90,50

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregunu Maur.

Cursul pieței Brașov.
Din 8 Septembre 1900.

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

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

19.06
18.80
19.26
11.30

127.—
58.50
10.71

100.—

19.10
18.86
19.30
11.40

101.-

Cancelaria advocațială
a advocatului

Eh Mfcg
e în. Stra,<fl.a, ZF’orții Nr.

AVZS.
La subsemnatul în O r e ș t i e 

(Szâszvâros) se cap e t ă cantitate 
de il5( Kilograme de

Slănină grăsă
albă, de pîrlit, cu preț fote moderat,

Voitorii 
edu dela 50 
adreseze la

de a o cumpăra tbtă 
kilograme în bus, ae se

1056.1-4.
Vasllie N. EBidu 

în Oi’eștle (Szăszvăros).

Instrucție în Violină.
Domna Olga Coulin născ. Foga- 

rascher a început a da instruc
ție in vâoBinâ, și se primesc 
încă elevi și eleve.

Informațiunl mai de aprbpe se 
pot lua în Strada nouă de sus nr. 
23, dela 6rele 9—10 a. m. și de
la 2—3 p. m. 1075,2—3

De închiriat.
hi Sir. CâpitanaaBui (Scheiu) 

nr. A2/C. O Bocmnță couetătă- 
t6re din 4 odăi, bucătărie, pameră, 
pod, pivniță, (etagiul prim).

InformațiunT se pot lua la servi
torul dela „Albina". Loco. 1078.2—2

RAGEREA ULTIMĂ

Mi

W
pj

Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

cxxxx 
INSTBWCTME 

în CUSUT, CROIT și DESEMNUL 
a tot felul de tipare pentru 

HAINE de DAME 
se dă cu preț moderat.

Brașov (Sclieitt), Strada căpitanului nr. 19
XXXXXXXMXX

In Pensionatul concesionat 
KONOPASEE, Erasov 
se Primesc cu prețuri moderate 
eleve atât interne cât si exter
ne pentru instrucțiune în sciințe, 
musică, limbi si lucruri de mână.

Programe se (Iau gratîh.
1079.2—3.

f’asa Nr. 75, Brașovul-vechit
din Strada laingă este

-= de vânzare =-
din măaă liberă.

Iuforinațiunî tot acolo. io78.3—3.

&

a înr â direct din Hambur9 
WAF LA 4b/4 Kilo garant. 

Calitatea oea mai bună, liberă de 
porto, cu rambursă, sâu trimiterea 

1010.9-10. prețului:
Afrik. Mocca, perlbohn. . . 
Santos, extra fină............
Salvador, ff. verde, cu tărie 
Ceylon, vânătă verde, extraf. 
Goidjava, gălbuie...............
Perlkaffee. forte fină .... 
Arab Mocca, ff. arom. . . .

7.70
7.70
8.70 

11.80 
11 20 
10 80 
13 20

<4
I

^ETȚLîNGER&Co. Hamburg.

C.

J!

>1 

JI 

JJ

Prețuri curente și tarifa vamală gratis.

a Loteriei de clasă ungară 
începe în 12 Sept și dureză pănă în 10 Octob. ~~O 

30,000 numere cu 9.550.000 câștiguri.
Câștigul cel mai mare în cașul cel mai norocos: 

LOGO,00® (un milion) Owrat 
Premia 600,000 (șese sute de mii) corâne.

Alte câștiguri principale î

ă
ă
ă

400,000 Corone
200,000 99

100,000 99

60,000 s,

40,000 99

30-000 ,9

20,000 9,

10,000 9’

200 99

2
3

20
Câștigul cel mai mic

Prețwl losaariiors
Un los întreg 06© corone, o jumătate 80 corone,

Un sfert . . 40 „ o optime 20 „
și se pot căjpeta în marea aSegere Ba

Jacob L. Adler & Fratele
societate de bancă in comandită.

BRAȘOV.
Sr

B

r»
H,
ft

J
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Licitațiune și pertractare de oferte.
Pentru esarândarea agrilor (holdelor) și livezilor ale 

orașului Brașov din comunele, cari au aparținut 6re-când Brașovului, 
Apața, Crizbav, Bran, Zernesti, Tohanul nou și Vlădeni; mai departe a drep
tului de pescuit al orașului Brașov îu Apața pe timpul dela I No
vembre 1900 pană la 3( Octombre 1903, precum și livada numită „Fleischer*1, 
în Buzeul mic pe timpul dela I Novembre 1900 pănă la 3| Octombre 1906, 
se va ține în 14 Septembre 1900 la 9 ore a. m. o lioitațiuneși 
pertractare de oferte la oficiul economatului orășenesc din loc.

Anume: se vor esarenda agrii și 1 i ve dii 1 e
din Apața c’un preț de strigare dela 300 cordn e,

Crizbav n r 5? n 55 400 55

n Bran 5) w 55 55 55 600 55

n Zernești n 55 55 55 55 280
r Tohanu- nou „ ji 55 55 55 400 55

15 Vlădenl n w r 55 55 280 55

dreptul de pescuit din .Apața 15 75 10 55

și livada „Fleischer “ din Buzău 55 55 1600 n

Licitațiunea și condițiunile contractului de esarendare se pot vede 
pănă la cjiua sus numită iu biroul economatului orășenesc.

Agrii și li vecile din fiă-care sus numitele comune se vor esarenda 
la olaltă ca o singură grupă și astfel pentru fiă-care grupă sunt a se 
înainta oferte.

Brașov, în 25 August 1900. 
1077,2—2. Oficiul economatului orășenesc.

Subsemnata Librărie ’șl permite a aduce la cuno- 
scința Onor, public și a binevoitdrei sale clientele, că șâ-a C

Librăria în str. Hirscher nr. IS, 
alături cu Tipografia Ciurcu & Co. O

Tot cu acăsta ocasiune r6gă Librăria Editdre pe Onor. C 
public și clientelă, ca se binevoescă a-o onora și în viitor cu O 
sprijinul D-lor, asigurându-le servicii prompt și solid.

Cu deosebită stimă:
ILibraria-MSditore © 

108U-3 CiUFCII.

B. Goldstein.
p r 1 iu e 8 e.

de a se țind drept, Corsete

Aduc la cunoscința On. public, că am 
deschis în Strada Vămii nr. 28, vis-a-vis de 
biserica catolică isn

pentru Corsete (specialități) 
de Viena și Paris, 

unde se efectueză după măsură tote fasdnele 
de Corsete, Ajour, Batist, Seintur, ce absdrbe 
transpirațiunea,

' de casă și de Veloeiped.
Ware asortiment în <C®rsete gftta

Me rog de o cercetare numerdsă

Reparaturi se

mulțumi frumseța lor
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și. 

cu deplin efect
Original Fasta Fomp^gloisr» 

inventată de fericit med. Dr. A. RIX.
Cine se folosesce de acest mijloc, capătă o colore sănăiosă 

a fe(e.i, teint frumos fără încrețituri pănă la bătrânețe, depăr
tezi pistruie, pete de ficat, bubat, coși, roșeță și tote necu
rățeniile pielei, despre ce se garantâzâ, seu se dă bani îndărăt. 

S’a aplicat acesta pomadă, de persone distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
oe se pote dovedi cil atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate :i efectul ei est-, că esistă de 40 ani și în intervalul acesta sute 
și mii de mijloce pentru frumsețe seu inventat și ărășl au dispărut. Prețul unui 
borcăne) pe 6 luni 1 fi. 50 cr. Sul de probă bucata 50 cr.

I or.Aj.lrt iSnmnndnui» dă pielei o albe ă ca laptele, care remâne și după ce se 
UapiulO i Om pali uliii spală fața. Un flacon original A fi. er.

Pompadour săpun 30 cr. Pompadour pudră roșa creme albă I fl. 25 cr.
A se adresa cu conliență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton 
Rix & Bruder), WIE N Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
t6r,()K Konigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR R0TH Farmacia „la urs14 
lăn ă t atiu’ 1* TEUTSCH & TARTLER. — Pachetele sunt plombate. S—9,889.

<3
Ri
o
F-i

Avem ondrea a atrage atențiunea On. public amator 

de bere, că cu începere de 9 Septembre a. c. vom pu
ne în vendare în Restaurația nostră recunoscută ca 
bună

Bere de Martie (Mărzen Bier)
din Berăria pe acțiuni Steinbruch cu

—= 8 cr. paharul. ==—
Se pdte lua dejun în porții mici (Zonen). 
NB. La Concerte se dă berea tot cu prețul de sus.

Cu totă stima:

KOIBADT & STEI& 
arcndatoriă Motelului.1079.1—3

X
8
X
MO «~t-<T>

fi►Io

"X" 
a 
X

Oele xxn-sii 'b\n-:n.e
Pianuri și Pianinuri 

din cel mai bun material, solid lucrate și cu gust adiustate, 
c’un ton admirabil, durabile în acordare, avend un al treilea 
pedal (registru de harpă specialitate) prin care se pot dobândi 
efecte dulci-delicate ale tonului, (de es. echoul),

lifereză fabricanții de pianurî c. și reg. ai curții 

Prații
proprietarii celor mai mari fabrici de Pianuri în monarchîa austro- 
ung.j posesori de 33 de distîncțiunij doue ordine etc«

Pentru fie-care instrument cumpărat dela acestă fabrică 
se dă o garanția de decs am. Esemplare alese se găsesc și 
fi încercate la Domnul

IULIU JASCHIK, director de nwsică,
Strania Orfanilor nr< ©, etagiul I.

Aici un amator de piano și pianist se nu întâriție se vadă și se încerce

pot

Nici odată însă deschis

e veritabil numai în cunoscutele

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner 
suplinește în modul cel mai bun cafeaua de 
boana acolo, unde din considerații sanitare 

aceasta e oprita de medici.

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner 
se bea în sute de mii de familii cu plăcere și 

succes crescând.

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner 
este cel mai gustos, unic sănetos și tot odată 
cel mai ieftin surogat la cafeaua de boane.

Tipografii A. Mureșianu, Brașov.


