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Tot cu cel mai tare!
Luptele naționale din Austria, 

cari acum, după disolvarea camerei 
vienese, se vor continua cu foc în
doit în mișcările electorale, vrend 
fiâ-care dintre partidele naționale și 
politice să câștige cât mai multe 
mandate de deputați, dau mult de 
gândit și ocârmuitorilor din Ungaria.

Și bine sciindu-se în ce legătură 
strînsă stă desvoltarea din partea de 
dincoce a monarchiei cu cea din ță
rile austriace, se impune afli mai 
mult cu ori și când întrebarea: ce 
va fi cu cestiunea naționalităților 
la noi?

Ori cum vom lua lucrul, din 
ori și ce parte îl vom privi și ori 
cât de mult s’ar svîrcoli cei cu găr
găunii șovinismului violent în cap, 
lucrul de căpeteniă pentru întărirea 
și înflorirea viitore a statului este 
și rămâne tot numai împăcarea și 
mulțumirea naționalităților; căci 
nici o lege, nici o ordonanță — fiă 
orî și cât de papricată cu măsuri 
maghiarisătore — nu pote să su
grume viața națională a popdrelor 
nemagliiare, care are rădăcini adencl 
și mai tari, decât ca să potă fi 
smulse de nisce bărbați politici or
biți și neputincioși prin nesațul și 
îngâmfarea lor.

Cu cestiunea naționalităților s’a 
ocupat și cunoscutul deputat sas ar
delean Melzer în darea de semă, ce 
a făcut’o înaintea alegătorilor săi 
din Sighișâra. Der a vorbit așa, în
cât, drept spuind, ne-a surprins încât- 
va, căci în timpul din urmă ne-am 
dedat să vedem pe acest deputat 
luând în apărare cu energia la câte
va ocasiunî causa națională a cona
ționalilor săi sași. Er acum îl vedem 
dându-și silința de a afla erăși un 
mijloc, ca să facă puntea pe care Sașii 
încet încet să potă trece sub Szell 
ărăși în tabăra guvernului, pe care 
au fost părăsit’o sub Banffy.

Nouă cel puțin ni-a lăsat acăstă 
împresiune discursul său amintit, în 
care aduce laude bărbârților de stat 
unguri ca Deak și Eotvbs, cari au 
dat viață stîrpiturei numită lege de 
naționalitate. Vine în cele din urmă 
să declare, că în multe puncte esen
țiale deputății sași au primit enun- 
ciațiunile, ce le-a făcut ministru-pre- 
ședinte Szell iărna trecută în ces
tiunea naționalităților asupra princi
piilor politicei sale de cârmuire, cți- 
cend, că aceste dau dovadă de multă 
înțelepciune și pătrundere.

Ceea-ce însă ne bate mai mult 
la ochi, este, că deputatul Melzer 
umblă Bă se lapede în vorbirea sa 
de prepusul, ce a căflut asupra 
deputaților sași dietall din partea 
maghiară șovinistă, că ei ar voi să 
figureze ca partidă de naționalitate 
în dietă. Acesta, (flee el, ar însemna, 
că Sașii au nisuințe politice, cari 
vor să spargă unitatea politică a 
statului și cari fac pretensiuni uni
laterale naționale, ce n’au loc în 
cadrul scopului comun al statului. 
De astfel de nisuințe se lapădăînsă 
Melzer flicend, că stă pe basa legii 
de naționalitate.

Vefli, ce însemneză politica șo- 
văitdre, care se gândesce tot numai 
la aceea, cum să se pună mai bine 
cu cel mai tare. Este forte regreta
bil, că un deputat sas de talia lui 
Melzer du scie încă, ori se face a 
nu sci, că acea lege de naționalitate 
pe care vre să se razime, este de 
fapt scosă din vigore prin legile de 
maghiarisare, ce i-au urmat!

Programul serbărilor jubilare 
din Blașifl. e următorul:

1) Luni, în 17 Sept, n.: întrunirea 
membrilor Sinodului prov. îd ședință pre- 
gătitbre. Sâra iluminarea orașului și con
duct cu torțe.

2) Marți 18 Sept. dim. liturgiă so
lemnă pontificată de Metropolitul cu asis
tența episcopilor și a membrilor Sinodului; 
la 6ra 1 prâud de gală ; sâra concert sub 
conducerea prof. I. Mureșianu.

3) Jfiercwki 19 Sept. dim.liturgiă pon
tificate de unul din arebierei ou asistență 
numărosă. Corul d-lui prof. I. Mureșianu.

La concertul de Marți corul format din 
inteligență va eseenta oratoriul Uie, după 
cuvintele vechiului testament de Mendels
sohn și Lirumărelul baladă poporală de I. 
Mureșianu; s’a declama un Imn religios, 
er operista din Milano, Emilia Abertoni, va 
cânta „Stabat materu de Rossini. Tot atunci 
Serenada de Mureșianu, și încă altele.

Mercurl see. I a Sinod. Ședința fest, a 
institutelor de învățământ, la care vor fi 
esecutate mai multe oânt.ărl de diferitele 
coruri ale tinerimei, printre ele declama- 
țiuul și escelenta prioâsnă „Ochiul inimii 
meleu de Mureșianu.

Revista politică.
Conflictul diplomatic dintre Ho- 

mânia și Bulgaria continuă să agite 
spiritele nu numai în cele două state 
vecine, ci și în străinătate. Guvernul 
din Sofia nu scie cum s’o mai su- 
căscă, numai ca să-și ia timp și să 
amâne împlinirea datoriei sale de a 
urmări crimele politice descoperite 
de justiția română și de a pedepsi 
pe cei din comitetul macedonean, 
cari sunt complici la asasinatele să- 
vîrșite și încercate.

Guvernul din Sofia cere „do- 
vefll suficiente". Ei bine, acum i-se 
va comunica și ordonanța judelui 
de instrucțiune din Bucurescl și nu 
va mai pută flice, că nu are dovefll 
ca să urmărăscă pe asasinii și pe 
complicii lor.

Intr’aceea din Bulgaria sosesc 
scirl despre pregătiri militare și con
centrări de trupe bulgare. Comitetul 
revoluționar ațîță poporul bulgar 
pentru răsboiu cu România și se flice, 
că tot mai mult de frica comitetului 
acestuia secret guvernul bulgar face 
acele pregătiri militare.

La Viena, Berlin și chiar și la 
curtea din Petersburg nu doresce ni
meni răsboiul, căci puterile au des
tul cu încurcătura chinesă. De aceea 
chiar de ar vră se încăpă răsboiu 
cu România, Bulgarii nu vor avă de 
nicăiri sprijin, ba Turcia îi amenință, 
că în cașul acesta va interveni și 
ea cu putere armată în Bulgaria.

Principele Bulgariei Ferdinand 
a sosit la Sofia. Lumea aștăpta acum 
cu mare încordare se vadă, cum va 
sci el să pună capăt stărilor anar- 
chice din țăra sa și ce pași va lua 
pentru a face să se aplaneze con

flictul cu România, care în cas con
trar ar pută să aibă urmări fatale.

*
Situațiunea înăuntru a rămas 

neschimbată săptămâna acesta. In 
sinul partidelor maghiare se fac însă 
de pe acum pregătiri în ajunul des
chidere! dietei din Peșta și după tote 
semnele spiritele la Maghiari sunt 
predispuse pentru o strașnică luptă 
în parlament. Chiar în sînul parti
dei guvernului neînțelegerile și fre
cările dintre diferitele grupări sunt 
la culme și ele vor eși la ivălă de 
de sigur atunci când va bate ora 
camerei de față, der mai ales cu 
prilejul viitorelelor alegereri die- 
tale despre cari — cu tăte desmin- 
țirile oficiăselor guvernului — se 
vorbesce încă flilnic, că sunt forte 
apropiate. O făie din Pojun, „Press- 
burger Zeitung", aduce scirea, că 
pela începutul lui August s’a dat 
fișpanilor un‘ayis secret, în care li-se 
impune să facă toți pașii de lipsă, 
ca guvernul să iese tare și mare din 
nouele alegeri. Aceeași făie mai scie 
să spună, că pregătirile guvernului 
în diferitele cercuri electorale s’au fă
cut deja cu mare grabă. Li-s’a dat avis 
și organelor administrative de prin 
comitate, în special esecutorilor de 
dare, se nu mai crutreere comunele 
și să cruțe pe cât se p<5te pe alegă
tori, fîresce, cu scop de a nu i îns- 
străina de guvern și de a-și asigura 
acesta voturile lor.*

Nu numai dincăce, der și din
colo de Laita, în se fac
maripregătirl pentru viitbrele alegeripar- 
lamentare, în urma disolvării „Reichs- 
rath“-ului. Gazetele din Viena aduc 
scirea, că nouele alegeri pentru ca
meră se vor face în lunile Decem
vrie și Ianuarie. In Bucovina și Ga- 
liția alegerile pentru curia a patra 
și a cincea se vor face între 15 și 
24 Decemvrie, 6r pentru cel alte curii 
între 2 și 8 Decemvrie. In tăte ce
lelalte țări din împărăția Austriei 
alegerile se vor face între 8 și 15 
Ianuarie 1901. *

Intr’aceea se comentăză forte 
mult o declarațiune, ce a făcut’o 
împăratul cu ocasia primirei unei 
deputațiuul a Polonilor, în Jaslo, 
unde s’a reîntors monarchul după 
finirea marilor manevre din Galiția. 
Vorbind cu conducătorul Polonilur, 
cavalerul Jaworsky, Majestatea Sa a 
flis, că disolvarea parlamentului și 
nouele alegeri le consideră, ca ulti
mul mijloc constituțional, de care se 
pâte folosi guvernul. Altui fruntaș 
polon i-a flis Majestatea Sa, că „pu
țină speranță este, de a se îmbunetăți 
situațiunea“. Evident, că monarchul 
a făcut alusiune la stările din par
lament, esprimându-șl îndoiăla, că 
nici din alegerile nouă nu se va 
compune o cameră, cu care să se 
lucreze neturburat.*

Mare sensațiă a produs pretu
tindeni, dâr mai ales la CroațI, un 
așa numit dorgatoriu (admonițiune), ce 
i-s’a dat metropolitului Stadler din 
Serajevo (capitala Bosniei) de cătră 
șeful cancelariei cabinetului imperial 
din Viena în 8 1. o. Scrisorea, ce a 

primit’o metropolitul Stadler dela 
șeful cancelariei cabinetului, flice în
tre altele, că la banchetul, ce s’a 
dat după Congresul catolicilor în 
Agram, metropolitul a ținut un 
toast, în care șl-a esprimat dorința, 
ca Bosnia se se unescă cât mai curend 
cu Croația. Cestiunea acăsta fiind cu
rat politică, adecă o cestiune, care 
nu se ține de activitatea unui ar- 
chiereu, scrisârea cere lămuriri, căci 
dăcă metropolitul ar fi flis de fapt 
cuvintele, ce i-se impută, atunci din 
însărcinarea Majestății Sale i-se co
munică metropolitului o seriosă ad
monițiune în așteptarea, ca pe viitor 
să se rețină dela astfel de declara- 
țiunl și dela ventilarea acestor fel 
de cestiuni politice.

Admonițiunea acăsta va pro
duce de sigur o mare consternațiune 
în sînul Croaților. Asta s’a și pre- 
văflut în cercurile influente din Viena, 
și oficibsa „Pol. Corr." se și gră- 
besce a asigura, că scrisârea adre
sată metropolitului Stadler este a-se 
reduce la o hotărîre spontană a co- 
rănei și este îndreptată esclusiv 
contra sprijinirei agitațiunei pentru 
o mare Croațiă. „Monarchul, ca cel 
mai suprem paznic al constituțiunei, 
s’a simțit îndemnat, ca prin scri
sorea acăsta să pună margini ace
lor aspirațiunî, cari ar pută se tur
bure pacea interiără și ar pută da 
ansă la esplicări greșite înafară pri
vitor la intențiunile cercurilor con- 
ducătâre".

Mai mult decât toți, Ungurii se 
bucură de acăsta, căci dor’ și ei Țără
nesc la Bosnia și este bine cunos
cut, cum în timpul din urmă s’au 
fățărit ca cei mai „sinceri" apără
tori și „sprijinitori" ai causei Moha- 
medanilor din Bosnia.

*
Răsboiul din Africa-sudică, luptă 

pururea gloriosă pentru Buri și o 
rușine vecinică pentru Englesi și ci- 
vilisația veacului nostru, pare a fi 
pe stîrșite. In urma luptei de acum 
două săptămâni lângă Belfast, En- 
glesii s’au îndreptat contra Lyden- 
burgului, unde se retrăsese grosul 
cetelor lui Botha și au ocupat și 
acestă posițiă, pe care generalul bur 
o întărise luni de flile. De-atuncI 
Burii n’au mai susținut nici un atac 
mai mare față cu Englesii.

Acum se anunță, că bătrânul 
președinte al Transvaalului, Kruger 
a plecat din Transvaal cu scop de-a 
veni în Europa, pentru a interveni 
personal pe lângă marile puteri în 
favorea unei păci cinstite. El a dat 
puterea comandantului suprem Botha, 
și se flice, că acesta tratăză acum 
cu Roberts asupra condițiunilor de 
capitulare. De-ocamdată Kriiger a 
căutat refugiu la consulul olandes 
din Delagoa, care e situat pe teri- 
tor portughes, de unde, se flice, va 
pleca spre Europa.

Că ce va isprăvi Krugei’ pe la 
curțile europene, nu este greu de 
preveflut. N’a colindat și deputațiu- 
nea din Transvaal prin Europa și 
America timp de-aprope o jumătate 
de an, fără a obține nici un sprijin 
serios? Tare ne temem, că acesta 
va fi și resultatul călătoriei lui Kriiger.
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Astfel dâr sortea republicelor 
sud-africane este ca și pecetluită și 
nimic nu o mai pâte schimba. Burii 
vor mai continua, ce-i drept, luptele 
lor și vor causa și pe viitor mari 
neplăceri Englesilor. Dâr cine se se 
mire, dâcă obosiți, ei vor ajunge la 
convingerea, că e zadarnic a mai 
cheltui vieți omenescl și se va 
sfîrși și acest răsboiu, îmulțind pa
ginile istoriei încă cu una, tristă și 
nâgră, pagina unui nou popor sub
jugat, a desființării unei națiuni, a 
cărei libertate și independență a fost 
lăsată prada celei mai ticălose pofte 
de cucerire. *

In ce privesce starea lucrurilor în 
China nu este ceva nou de remar
cat. Marile puteri se ocupă încă tot 
cu propunerea Rusiei, de a-se de
șerta Pekiugul de trupele aliate. S’a 
cțis de atâtea-orl, că Germania și 
Anglia sunt hotărît contra acestei 
propuneri, pe când Francia o aprobă, 
hr America și Japonia o primesc 
numai sub anumite condițiuni. Gu
vernele nu s’au pronunțat însă pănă 
acum în mod oficial.

0 telegramă din Shanghai aduce 
soirea, că Rusia ar fi trimis lui Li- 
Hung-Ciang, împuternicitul guver
nului chines, un ultimat, în care 
cere, ca împăratul Chinei se ia în 
mâna sa guvernul, se se îngrijâscă 
îndată de pedepsirea principelui 
Tuan și a celorlalți conducători ai 
Boxerilor și să pună capăt influen
ței împărătesei văduve. — La acâsta 
să fi răspuns Li-Hung-Ciang, că afară 
de prima condiția, celelalte pot fi 
primite.

Dela adunarea „Asociațiunei“.
Adunarea „Asooiațiunei pentru litera

tura română și cultura poporului român“ 
s’a ținut la Mehadia Dumineca și Lunia 
trecută.

Atât în ce privesoe spiritul sănătos și 
entusiast pentru adevăratele scopuri ale 
Asooiațiunei, cât și în oe privesce festivi
tățile, oarl — mulțumită însuflețirei fraților 
noștri bănățeni — au ridicat nimbul ser
bărilor, aoăstă adunare generală a avut un 
suoces frumos.

Venerabilul președinte al Asooiațiunei, 
d-1 preposit loan M. Moldovan, a deschis 
adunarea ou o vorbire însuflețitore din oare 
reproduoem partea următdre :

...„Bărbați însuflețiți pentru înaintarea 
culturei nostre, ou zel vrednic de totă lauda 
au îmbrățișat aoăstă oausă sfântă a popo
rului româD. Și 6tă, acum vedem înființate 
la 60 despărțăminte, cari oa tot atâtea ar- 
terii duo și multiplioă mișcarea nostră cul
turală. Este de dorit însă, că oentre de aceste 
să fie înzecit mai multe, pentru-oa ele să 
fie mai acoesibile și aflându-se în apropiere 

să potă desvolta aotivitate mai frumdsă. 
Chiar pentru aceea, stăruința ndstră trebue 
să fie îndreptată spre formarea lor, pe unde 
lipsesc, și înmulțirea lor pe unde s’au for
mat deja, pănă vom ajunge aoolo, oa or
ganismul nostru să se întindă și să se ra
mifice și prin oele mai asounse și mai de
părtate cătune loouite de Români, și pe 
tot locul să opereze lățirea culturei ndstre 
naționale. Numai așa vom fi în stare a sus
țină și apăra ceea-oe ne este atât desoump : 
individualitatea nostră națională.

„Ca mijloo fdrte folositor au despăr- 
țămintele nostre, între altele multe, biblioteci 
ambulante, spre a oăror reoomandare nu 
putem avea ouvinte de ajuns. Prin ele se 
subministrăză poporului leotură sănătdsă, 
morală și soutită de veninul principiilor, 
oe tind a surpa basele societății civile și 
ale religiunii. Este mare puterea aoestor 
biblioteci, pentru-oă prin ele poporul nos
tru, gratuit seu pe un preț bagatel, devine 
în posițiune de a gusta lectură variată și a 
desvolta în direoțiune bună simțămintele 
ascunse în pieptul său. Succesul acestei 
lecturi, deoă este bÎDe alăsă, e forte sigur 
și desăvîrșit; pentru-că e» nu are de a lupta 
cu alt dușman, deoât ou negure, oe întuneoă 
mintea și inima. Se învinge dușmanul acesta,
— simțămintele bune oreso și se întăresc.

„ Prin oărțl de felul aoesta, dhcă sunt bine 
controlate, se ajută forte mult formarea ca
racterelor tari între cele bune, pe cari nici 
lipsa estremă, nici prisosurile îmbuibate să 
nu le pdtă abate dela calea virtuții și a 
moralității.

„Să luorăm ou toții, fie-oare după oele 
mai bune puteri ale sale, oa „ Asociațiunea“ 
nostră să crescă și se înflordsoă 1“

Ședința întâii! s’a ținut Duminecă 
înainte de amiacjl, hr Luni a urmat ședința 
a doua, despre care ni-se ni-se raportăză 
următorele :

La 11 ore s’a deschis a doua ședință
— care pune în desbatere, punctele cele 
mai de însemnătate din programa adunărei.

Se cetesc rapdrtele comisiilor alese în 
prima ședință.

D-1 I. Turcu advocat în Făgăraș, ci- 
tesce raportul comisiei alese pentru esami- 
narea raportului general, din care apare, că 
comitetul central a ținut 12 ședințe ordi
nare și 5 extra-ordinare. Averea Asociațiu- 
nei este 199.888 fi. și 105,000 Lei.

Membrii sunt 1558. Biblioteca numără 
3796 de opuri. Despărțămintele se înmulțesc 
din ce în ce și adl numărul lor e de vre-o 50.

Comisia constată, că Asociațiunea a 
arătat o activitate intensivă și propune 
raportul se se ia spre sciință.

Comisia pentru budgete propune apro
barea finanțelor pe anul 1899—1900 și a 
budgetului viitor 1900 — 901.

Cea mai interesantă parte a discuțiilor 
fără îndoială sunt discuțiile, cari se invert 
în jurul înființării secțiilor literare și scien- 
tifice.

Secțiunile sunt 5: 1) Secțiunea lite
rară; 2) secțiunea istorică; 3) secțiunea 

sciințelor naturale și fisice; 4) secția șco
lară ; 5) secția economică.

Prin crearea acestor secțiuni comite
tul central câștigă un sprijin al omenilor 
cu cunoscințe de sciință. — Las, că Aso
ciațiunea are nu numai un comitet admi
nistrativ, ci și unul de specialiști în ramurile 
sciințelor. Asociațiunea devine o mică Aca
demia pentru Românii de dincoce de Car- 
pațl. Comisiunea pentru studiarea propu
nerii acesteia, făcând unele mici modificări, 
o aprobă și se primesce. llltă numele ce
lor aleși în secțiunile literare:

In secțiunea istorică s’au ales urmă
rii membri: Ios. St. Șuluțiu, loan cav. de 
Pușcariu, Dr. Aug. Bunea, V. Babeș *și  
Vas. G-oldiș; secț. literară: Andrei Bârsan, 
At. Marienescu, V. Onițiu, Dr. Iosif Bl aga 
și Iosif Vulcan; secț. sciințelor naturale: Dr- 
D. P. Barcianu, Fl. Porcius, Em. Viciu, 
Ars. Vlaicu și Dr. G. Vuia; secț. școlară : 
G-regoriu Pletos, Iuliu Olariu, Dr. loan 
Stroia și G-regoriu Maior: și secțiunea eco
nomică : I. Bălan, Part. Cosma, Dim. Comșa, 
Dr. I. Mihu și Traian Barzu. S’a votat 
suma de 2000 cor. pentru ajutorarea șco- 
lelor confesionale române. Adunarea gene
rală viitore se va țină în Lipova.

S'au votat 2000 corone pentru ș cotele 
sărace.

Tot în acestă ședință s’au ales și 
membrii secțiunilor literare scientifice și 
s’a discutat mult în jurul activității secre
tarului general și a secretarilor diferitelor 
secțiuni.

In privința activității secretarului ge
neral s’a hotărît, ca raportul general sâ l 
facă secretarul prim, care îșl primesce sa
larul său conform statutelor.

Cetindu-se telegramele sosite din in
cidentul adunării, se hotăresce Lipova ca 
loc al viitdrei adunări generale. In sfîrșit se 
dă espresiă de condolență pentru membrii 
răposați.

Terminându-șl lucrările, adunarea se 
ridică la orele 1 d. a.

Banchetul.
In salonul de cură s’au aședat mese 

pentru 147 de membri și visitatorl ai fes
tivităților Asooiațiunei. Prețul unui tacâm 
cor. 5. Primul toast s’a ținut în sănătatea 
Majestății Sale și Casa Domnitore de cătră 
Revds. D-n președinte I. M. Moldovan.

Un întreit „st*  trăiască*  și cântecul 
„Ddmne ține și protege" — au fost rostite 
după terminarea toastului. Au mai toastat 
D-nii: Protopop Mihail Popovid pentru co
mitetul central al Asooiațiunei; Parteniu 
Cosma pentru representanții statului; mare 
ilaritate a produs enunția d-lui Cosma, că 
aici nu e Baia-mare; On. Tilea pentru co
mitetul arangiator; Mihai Pop medic, pen
tru ospeții dela adunare. A mai toas
tat domnul Scurtu pentru ospeții din 
regat, la care a răspuns deputatul Iliescu, 
care printr’o dulce românescă, însufle
țit cu rarul pathos oratoric, a elec- 
trisat ascultătorii. Au mai vorbit d-nii : 

Petru Călțunariu, Axente, Manolescu, Io- 
nescu și Rusu. De-odată răsună strigăte 
„să audim pe Badea George, cari încetară 
numai atunci, când Badea George într’un 
discurs mulțămesce și laudă tineretul, spe
ranța națiunei. Vorbele lui au fost viu și 
cu multă căldură aplaudate. Au vorbit apoi 
inspectorul băilor Kolozsvâri.

In fine s’a toastat pentru d-1 Vulcan, 
ca pentru un vechiu luptător pentru con
servarea și apărarea limbei.

La acest banchet a cântat musica lui 
Simu din BozovicI — care în ceea-ce pri
vesce musica bănățenâscă — este unul din
tre cele mai bune tărafe de cântări ai 
noștri.

La orele 4*/ 2 banchetul se disolvă — 
și totuși se pregătesc pentru:

Petrecerea de joc.
La 9 ore săra se începe cu Hora și 

ține pănă la 3 ore după mefiul nopții. Ti
neri cam puțini, din causa lunei lui Sep- 
temvre, luna înscrierilor la școlă. Dame 
forte multe — și frumose. Costumele di
ferite și încântătore cu mult gust estetio 
din mătăsuri arătau o viâță destul de îna
intată socială. Musică: taraful din BozovicI 
și militară a reg. c. r. Nr. 33.

Numele damelor nu îndrăsnesc să-l 
public din causa binecunoscută a urmărilor 
de supărări drăgălașe.

Animația a fost mare. Cuadrilul l’au 
jucat peste 80 de părechl. Galeria a fost 
tixită de privitori străini. In pausă cântări 
bănățenescl delectau publicul. In general 
putem fiice, „balulA a reușit ca tote festi
vitățile dela Băile Herculane.

Concertul.
Intre cele mai reușite părți ale 

festivității oi- aranjate din inoidentul Adu
nării generale a Asooiațiunei, este fără îndo
ială oouoertul dat de corul național al va
lorosului dirigent și oomponist Vidu din 
Lugoș, ou concursul domnișdrelor Virginia 
Gall și Dora Vuia.

Un concert, cum rar se vede, care 
ne-a făcut mândrii în fața străinilor și oare 
a dovedit fraților din România, că Româ
nii de dincooe, cu tdte greutățile și piede- 
oile, oe li-se pun, se soiu validita și pe te
renul musioei.

Pentru prima dată am audit oorul 
d-lui Vidu. Am audit oritiol anteridre pro 
și oontra și multe din ele - nu erau de 
tot măgulitore.

Dâr să vorbâsoă lumea, ce va vrâ 
membrii și peete tot ospeții cari au parti- 
oipat la Adunarea Asooiațiunei, au avut ooa- 
siune de astă-dată eă audă prestațiunile 
d-lni Vidu și vor soi să aprețieze zelul ne
obosit, ou care a instruit, și disciplina, oe 
dominăză aoest cor.

La drele 9 musica militară înoepe 
oonoertul cu un putpuriu, a cărui parte cu 
„Deșteptă-te-Române" a stîrnit un torent 
de aplause. Pftșesce imposantul oor pe scenă

FOILETONUL „GAZ. TRANS'4.

Educația și simțul solidarității.
Afii șcăla n’are numai menirea 

de a învăța pe copil cetirea și scrie
rea, ci pe lângă învățământul prac
tic trebue să le desvâlte un 6re-care 
sentiment de solidaritate, neapărat 
trebuitâre pentru înaintarea unei na
țiuni. Acest lucru l’au înțeles de mi
nune și l’au pus în practică învăță
torii din Francia. Vom arăta, pe scurt, 
cum lucrâză aceștia pentru a trezi 
în copii sentimentul de solidaritate 
și a combate principiul egoist, că: 
„fie-care pentru sine, Dumnedeu pen
tru toțl“. 'Să nu se crădă, că-i o 
muncă de prisos: omenirea a putut 
ajunge la gradul de afii de civilisa- 
țiune numai în mare parte mulțu
mită solidarității omenescl impusă 
de nevoile fiilnice.

Să nu lăsăm sufletele copiilor 
să se adape numai cu fiiceri de soiul 
acestora: „frate, frate, dâr brânza 

pe bani11, ori, „cămașa e mai aprâpe, 
decât sumanul", seu: „milă mi-i de 
tine, dâr de mine mi-se rupe inima", 
într’un suflet hrănit numai cu ase
menea învățături, greu vor răsări sim
țiri mai largi.

Mintea copiilor e simplă, de 
aeeea simple trebue să fie și proce
durile, ce se întrebuințâză cu copiii. 
Etă câte-va esemple din scolele po
porale ale Franciei. Diferite obiecte 
lucrate de copii, și cari răslețe n’ar 
pute servi la nimic, se întrunesc și 
se face un obiect, etc. Toți copiii 
lucrâză un fel de pătrate de hârtiă 
colorate. Cu unul singur, ori cu două 
nu se păte face nimic, dâr întrunin- 
du-le pe tote la un loc, facem o cu
tia frumosă și pe fiă care pătrat e 
scris numele unui copil. Prin acest 
esemplu, copiii încep să înțelâgă, cum' 
din munca răslâță a tuturora, prin 
unire, se pbte face un tot.

Cu altă ocasiune se pun copii
lor probleme de soiul acesteia : Curie
rul, care portă scrisorile satului, e 

fdrte mâhnit; vremea amenință să 
se strice și lui îi sunt cișmele sparte, 
încât a doua fii nu va avâ cu ce 
merge la slușbă. Se duce la cismar 
să i-le drâgă. „Cu plăcere, îi fiice 
acesta, dâr, etă, am de cărat nisce 
lemne, de plouă la nâpte, nu voitî 
avă câte-va săptămâni cu ce face 
focul. Ce-i de făcut, ca nici curierul 
să nu rămână cu cișmele sparte, nici 
cismarul cu lemnele necărate?

Nevoia a deslegat gâcitura. „Scii 
ce, a fiis curierul, eu îți aduc lem
nele, d-ta drege-mi cișmele* 1. Etă cum 
prin servicii împrumutate și-au putut 
ajuta unul altuia. Buna înțelegere 
adeseori constă în servicii împrumu
tate, cari sunt de mare folos ome
ni re i.

Alt esemplu: Profesorul făgă- 
duesce școlarilor pe a doua fii Du
minecă, o primblare. Se scie, cât de 
mult încântă pe școlari aceste plim
bări făcute împreună. Dâr Ion, un 
soț al lor, nu păte merge, fîind-că 
tată-său l’a pus să care la adăpost 

de ploie nisce lemne. Ion e băiat 
bun, profesorii și colegii îl iubesc 
și le pare rău, să nu fie și densul 
să guste și el plăcerea primblărei. 
Leacul îl găsesc singuri copiii: merg 
cu toții, îi ajută la adunarea lemne
lor și astfel Ion pâte merge cu ei.

Pote multora vor pare copilă- 
rose asemene istoriore, dâr prin ase
menea esemple practice se desvoltă 
simțul solidarității în copii și când 
vor fi mari, îl vor aplica în lucru
rile vieței practice. In altă școlă o 
elevă e bolnavă, doctorul i-a reco
mandat vin de Chinchina, dâr pă
rinții au mulți copii și multe nevoi 
și nu au cu ce să-l ia, ori cel puțin 
le vine greu. Invățătorea trezesce 
copiilor ideia, că dâcă ei ar vrâ, to
varășa lor ar putâ avâ vinul de Chin- 
chină, s’ar vindeca și ar fi er îm
preună cu ei. Copiii toți, cu plăoere, 
dau banul ce-1 au în buzunar. Etă, 
cum copiii se învață a simți o bu- 
curiă mai înaltă, jertfind o mică plă
cere, ce le-ar putâ da banul cu scop 
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și publioul îl saluta ou strigăte neîntre
rupte de „să trăiască11.

Partea superbă din opera „De ași fi 
rege" a fost dovada cea mai puternică des
pre destoinioia dirigentului și perfecțiunea 
corului, ai cărui membrii în general au o 
voce curată și plină de forți. Solistul 
Brădicean, când, de advocat;, cu o voce so
noră și dulce a avut parte nediscutabilă 
la reușita acestei piese, Er d-nul Onae, te- 
norist, a eleotrisat inimile ascultătorilor ou 
vocea avântată și plină de drăgălășiă.

Composițiile d-lui Vidu „Resunetul Ar
dealului*  și „Lugojano*  oântate sub dirige- 
area sa, au fost răsplătite ou aplause sgomo- 
tfise, ca nisce mărgăritare ale musioei nfis- 
tre poporale.

Sfîrșitul pieselor oântate de cor a fost 
„Ștefan și Dunărea44, oomposițiia d-lui Vidu, 
aoorapaniată de musioa militară. Ea a pro
dus mare însuflețire în public.

Drăgălașele domnișfire Virginia Gall 
și Dora Vuia ne-au dat dovadă — de seri- 
fisele studii, ce le-au făcut în arta mueioală.

D-ra Virginia Gall și de astă-dată cu 
perfecțiunea vooei de artistă, ne-a convins 
oă cu drept cuvânt o putem saluta între 
filomelele nâmului. Forța sa fără Îndoială 
este dulcea-i voce plină de pathos și dina 
mica perfectă — cu care preda piesele 
bine potrivite. Aria din opera Mignon a 
oântat’o ou atâta măiestriă și aouratețft, ou 
atâta sentiment, încât a oaptivat pe sâma 
sa întrega asistență. „Doinele11 asemenea 
ne-au convins, oă d-șfira Gali și pe terenul 
musicei nostre poporale scie da adevă
rată espreaiă glasului de suferință.

D-ra Dora Vuia ou debutul ei romanță 
din opera Mignon, a câștigat dragoste ne
țărmurită. Vocea-i olară, deși mai puțin 
forte, arată evident, că putem nădăjdui în 
curând să o salutăm oa artistă, deoă va 
continua ou studiile serifise, despre oarl ne-a 
convins la acest conoert. Piese „Dor de 
răsbunare*  a oântat’o ou mult sentiment și 
a produs valuri puternice de plăcere. Pu
blioul a isbucnit in frenetioe aplause, când 
cântărâța cadența, obosită de „dorul de 
răsbunare*,  ultimele-i vibrațiunl ale vocei cu 
pasiune și-le perdea în spațiul minunat de 
acustio al salei de concert.

Escelent a *fost  și acompaniamentul 
d-șorei Ersilia Popovicl, oare e o forță mult 
prețuită cu o technică forte desvoltată.

In general Concertul a produs împre- 
siunile cele mai plăcute și a fost fala pen
tru Românii bănățeni. *

Escursiune la Dunărea de jos.
Marți în 11 Septemvrie n.. urmă es- 

cursiunea la Dunărea de jos. Eram vre-o 
200. La 8 ore dim. deja terasa dela Cur- 
salon era împodobită ou frumfisa cunună 
de persfine și așteptau ou nerăbdare ple
carea.

La firele 9 cu trenul special pornesc 
dela gara din Herkulesfiirdd, la 10 sosesoe 
trenul în Orșova și escursioniștii, formând 
un șir lung, visităză Capela Corfinei.

După-ce îșl însoriu numele în oartea, 
ce servesoe spre acest soop, ou toții mer
gem la malul Dunării, unde aștepta va
porul speoial „Franoiso IoBif44 al compa
niei ungare de navigațiune. La 10’/2 plâcă 
pe Dunăre in sus.

Publioul era pe bord, o priveliște dintre 
cele mai fermeoăr.fire, âr pe coma munților 
țărenii din apropiere răspundeau la cântecul 
„Deștâptă-te Române14 ou bubuituri de 
treascurl și ou puternice „să trăăscăl*

Tineretul în jurul unei speciale mu- 
siol de lăutari din Orșova, se avânta la o 
petrecere cu oânteoe.

Fără să ne mai gândim la cursul 
sourt al vremii, am ajuns la „tabula Tra- 
jană*-  Aici ou toți desooperind capetele — 
intonarăm „Deștăptă-te Române*.  Tați eram 
cuprinși de-o viuă emoțiune, când văcjurăm 
mărețul drum pe care trecură strămoșii 
noștri, reamintindu-ne atâtea fapte de vi
tejia și virtute romană.

La 12 ore vaporul plecă reîntorcân- 
du-se. Pe vapor aștepta prântțul, la oare 
tineretul ârășl a avut parte de vesele mo
mente petrecute în drăgălașe cântece, ținen- 
du-se și toaste pentru d-nii Dr. G. Vuia și 
NestorovicI, aranjatori ai festivităților. La 
1 oră am debarcat la Ada' Kaleh, de unde 
ârășl primim plăcute amintiri.

Am vădut preoți golind păhare de 
vinuri Negotiene. Insula mai mult o mină 
printre ale cărei întăriturl dărîmate locueso 
fanaticii orientului. Turofiioele nu se arătau.

La orele ârășl am urcat pe vapor 
și am plecat în jos spre Porțile de fer. 
Aspect admirabil. Valurile Dunării du
ceau salutul nostru și vibrațiunile cântă
rilor nfistre la frații din România.

La firele 4 am sosit la Turnul-Severin. 
Cheiul portului din Severin era literal
mente plin de un public ales din tfite stă
rile sociale: d-1 prefect Farra, d. Gr. Con- 
Btantinescu președintele comisiei interimale 
erau în fruntea imposantului publio din 
Turnu-Severin. Drapele naționale și batiste 
fâlfăiau printre strigătele de „să trăiască14 
ale mulțimei, care se simțea atât de miș- 
oată aflându-se pe pământul românesc stră
bătut de aerul libertății. Când vaporul îșl 
descrie curba,Ce un entusiasm, pe oare cea 
mai măestră până nu-1 pote descrie, în fine 
acostâză.

D-1 prefect Farra și d. Oonstanti- 
nescu se apropie și ne felioită de bunăve- 
nire, li-se răspunde din partea d-lui pro
topop Mihail Popoviol — și în aoelașl timp 
societatea locală musioală „Doina44 into- 
neză un imn sub conducerea președintelui 
său d. I. Paulian. Se formâză cortegiul în 
cap cu societatea „Doina44, plecăm în oraș 
și mergem cu toții la lioeul Traian. Aici 
d-1 I. Paulian, profesor de musioă, ține un 
discurs de salutare la care răspunde mem
brul Aoademiei române d-1 I. Vulcan, ur
mat de entusiaste aplause : corul sooietății 
„Doina44 intona „bine a-țl venit44, apoi d-1 

' Costescu direotorul liceului, la a căruia 
, Invitare fispeții visitară lioeul, care e oer- 

cetat de 500 elevi' apoi a frumfisei sale, a 
grădinei publioe și a orașului.

Când oortegiul treoea pe dinaintea 
oaselor d-lui Gr. Constantinesou fiicele d-lui 
Constantinescu încep a asvîrli asupra fis- 
petilor o adevărată .plfiiă de buohete de 
flori naturale. Sâra la „Badesou44 urmă o 
Convenire socială, la care s’au rostit multe 
discursuri.

A dou fli diminâțala firele 8 escursio
niștii parte s’au reîntors, parte au călătorit 
în România spre Buouresol.

Frații din Turnu-Severin au dovedit 
și de astă-dată prin splendida primire, ce 
ni-au făcut’o nobilei*  sentimente, de cari 
sunt stăpâniți față ou noi. Momentele pe- 
treoute în mijlocul lor ne vor rămânâ ne
uitate.

„ Gene.*

Din Bucovina.
De când frații noștri din Bu

covina și-au strîna din nou rândurile, 
grupându-se și formând un nou par
tid, stăpânirea din Cernăuți a în
ceput ârășl gâna în potriva luptă
torilor naționaliști. Mânia lui și-a 
îndreptat’o în primul rând contra 
fâiei poporale „Deșteptarea* , organ al 
noului partid, pe care n’o mai slă- 
besce cu confiscările. Așa a confiscat 
numărul 29, censura elinienând ar
ticol! întregi în care se arătau ne- 
dreprățile și nelegiuirile, ce se sevîr- 
șesc contra poporului român buco
vinean.

Intre articulii confîscaț! era 
unul întitulat „Ne-au aruncat la pă
mânt și biserica11, din care censura n’a 
lăsat nici un rând. Ni-s’a trimis acest 
articul spre reproducere și-i și facem 
loc. El este următorul:

Ni-au aruncat la pământ dușmanii și 
biserica. Sânta biserioă a strămoșilor noștri 
ni-o calcă ’n picifire dușmanii și fac bat- 
jooură de ea, și o pângăresc.

De maica biserioă legați suntem cu 
tfite cordele ființii nfistre, ea ni-a fost val 
de apărare în timpuri de restriște, isvor de 
apă vie în timpuri bune....... de aoeea la
inimă ne taie loviturile, ce dușmanii noștri 
le dau bisericii nostre; de aceea astăcjl, 
când ne gândim la reîntărirea nâmului nos
tru, datori suntem a ne gândi și la ridica
rea bisericii nfistre celei arunoate la pă
mânt și umilite.

A sosit timpul, să spunem adevărul 
verde ’n față. Guvernul austriac are cu bi- 
serioa nfistră aceleași planuri, ce le are și 
ou neamul nostru. Să ne dăm bine sâma 
despre ele !

Și păn’ a nu veni Bucovina la Aus
tria, în țâra nfistră erau mai multe legi, 
însă între aoeste legi multe, legea nfistră 
și biserica nfistră erau cele domnitfire.

Guvernul austriao numai șl-a așecjat 
bine trebile în Bucovina și îndată a și ri
dicat biserica catolică și oea uniată la ran
gul de biserici domnitfire în țâră, a înoe- 
put pe aoeste a-le sprijini și ajutora din 
răsputeri, a început a protegia trecerile 
dela biserioă nfistră la biserioă catolică și 

uniată. Pănă astăcjl tot așa o mână guver
nul austriac, și planurile lui cu biserica 
nfistră se văd cât oolo. Asta ar fi un 
luoru!

Alt luoru este, oă pân’ a nu veni Bu- 
oovina la Austria, biserioă nfistră însăși în 
frunte cu episoopul (vlădioa) său, gospodărea 
ou averile sale. Guvernul austriao prin fel 
de fel de olenoiurl pe ’noetul a luat ave
rile bisericii nfistre sub gospodăria sa și 
gospodăresoe ou averea biserioii nfistre cum 
voiesce el, nu oum voesce biserica nfistră, 
stăpâna averilor sale. Și dâcă biserica nfis
tră voesoe din când în când să câră pen
tru trebuințele sale câte ceva din veniturile 
averilor sale, apoi trebuesc sorise scrisori 
munți de tencurl, trebuesc rfise de atâta 
umblat multe păreohl de călcâie și chiar 
și atunoia oapătă numai oa de pomană 
oâte o fărmătură numai oând se îndură 
domnii dela direcțiă și din minister.

Lucru hotărît, oă economii și slugile 
au devenit stăpâni, âr stăpânul a ajuns să 
câră pomene dela eoonomii și slugile sale! 
Cu drept ouvânt se pote cjioe, că a avut 
odată averi biserica nfistră, dâră de oând 
a ajuns Buoovina la Austria, ea nu le mai 
are !!

Pănă a nu veni Bucovina la Austria 
episcopul Bucovinei se alegea de adunarea 
preoților și boerilor fruntași. Episoopul cu 
consilierii (sfetnioii) săi rânduiau tfite tre
bile bisericii nfistre. Dela venirea Bucovinei 
la Austria tot presidentul țării ni alege 
metropolitul și împăratul îl întăresoe, tot 
presidentul țării ni alege oonsilierii consis
toriali și împăratul îl întăresoe. Presidentul 
țării, care nu-i de legea nfistră, oare tot la 
fila sa trage jăratecul, el să ni alâgă me
tropolitul, să ni alâgă consilierii consis
toriali și apoi să mai fiă Dâmne-ajută în 
biserica nfistră?!! Așa s’au depănat în bi
serica nfistră trebile, încât astăcjl nu cel 
mai vrednic preot rămâne metropolit, sâu 
consilier consistorial, sâu protopop, sâu 
paroch în vre-o oomună fruntașă, ci cel 
ce-i place presidentului și guvernului. As
tăzi parochiă nouă să face sâu paroohiă 
veohe se cassâză nu unde îi trebue bise
rioii, oi unde îi plaoe guvernului. Astăcjl 
e denumit profesor pentru seminariștii din 
Cernăuți un ereteo, pentru-că presidentul 
Bourguignon l’a voit. Astăcjl preoții cei 
zeloși și buni sunt prigoniți la fiă-care pas, 
cei răi sunt decorați pentru faptele lor ou 
ordine și cruci. Astăcjl în biserica nfistră 
virtutea plânge la gard, âr patima șede 
la masă pe locul de frunte. Astăcjl ori 
avem metropolit ori nu avem metropolit, 
ori avem consistor și protopopi ori nu-i 
avem... tot pe una iese, oăol dfiră așa și 
așa, nu ce află de bine oonsistorul și pro
topopii, ci ceea-ce află de bine presidentul, 
sfetnioii și căpitanii lui, aoâsta rămâne. As
tăcjl guvernul numai de botezat și de în
gropat nu s’a apucat înoă, de altfel în tfite 
trebile bisericei nfistre se amesteoă, tfite le 
face. Astfel din oe în ce tot mai mult se 
prăbușește biserica nfistră, tot mai mult 
ne depărtâză preoții oei buni, tot mai mult 
se înalță la ranguri mari preoții oei ne- 
vredniol, tot mai multe patimi se furișâză 
și înveninâză trupul bisericei nfistre,.... 
cine ne dă ohezășie, că mâne poimâne gu
vernul nu va cjioe cătră oei înălțațl de el la 
ranguri: treceți la unie! înoă mai mari 
ranguri se aștâptă!!! și că aceștia nu va 
trece la unie, și că treoută fiind la unie 
fruntășimea preoților nu va sili guvernul 
ou cătane și oele sate să trâoă la unie?! 
Cine ne dă chezășia, că nu acest plan îl are 
guvernul cu biserica nfistră ? !!

de a face bine altuia. Asemenea 
esemple practice lucreză mai mult, 
decât povețele reci, căci cele dintâiu 
surit vieța trăită. Iu altă șcâlă un 
tovarăș îșl scapă cartea în apă, tre
când pe punte. Plânge, căci se teme 
de bătaia de acasă. Tovarășii lui pun 
mână dela mână și i-o eumperă.

Asemenea esemplu e resultatul 
muncei învățătorului. Atari mici jertfe 
sunt îndemnul de-a te jertfi pentru 
altul (numit și altruism); asemenea 
copii odată mari, vor înțelege per
fect societățile de asigurare, socie
tățile de ajutorare împrumutată (co
operative) și sindicatele (adecă so
cietăți pentru a-se ușura unii pe 
alții la câștigarea unei averi sâu 
spre alte scopuri). In alte școli co
piii pun micile lor economii și cum
pără hârtiă, condee, ață etc. Gând 
unul pierde ceva, i-se dă, căci tâte 
le au mai ieftin, fiind luate în can
tități mai mari. O fetiță dintr’o școlă 
rurală din Vosges, cțise cătră învă- 
țătâre: „Când se cumpără mai mult, 

vine ața trei bucăți la ban, nu nu
mai două, cum se dă de obiceiu; de 
aceea când voiri fi mare, mă voiri, 
întovărăși și cu alte gospodine și vom 
cumpăra împreună tot ce ne trebue: 
zahăr, cafea și tot, căci le vom avă 
tote mai eftine44.

Etă cum se învață copiii a ge- 
neralisa. Astfel se întipăresce în 
mintea lor solidaritatea, altruismul 
și tote sentimentele înalte. Spre a 
se face o idee de modul, cum au 
sciut învățătorii francesî să sădescă 
sentimente de solidaritate, vom cita 
următârea tesă a unui băiat din
tr’o scâlă rurală din departamentul 
Vosges.

„O aaociațiă seu asociațiune e 
o tovărășiă de mai mulți omeni, cari 
lucrâză împreună. Se asociază pen
tru a merge mai repede, a nu pierde 
vremea și a nu cheltui mulți bani. 
In Jura se asociază pentru paza 
turmelor și pentru-ca să facă brânză. 
La Morelmaison se asociază pentru 
a ara, pentru a cosi și secera, pen

tru a treera și a păzi vitele. S’ar 
pută face o asociațiă pentru lapte. 
S’ar aduce laptele la o casă și s’ar 
face unt. Se pot face asociații pen
tru despăgubiri la mortea vitelor, 
pentru cas de foc; elevii de aseme
nea se pot asocia, ca să nu umble 
fugari și ca să se oprăscă unul pe 
altul de a face rău“.

Orașul interdis.
Pekingul n’a fost tot-dâuna capitala 

Chinei, din contră capitala se schimba 
după dinastii și împrejurări. Pe la 1150 
după Christos, era Tsohungta reședința. 
Dschingis-Khan o dărîmâ, însă urmașul său 
Khublai-Khan, fondatorul dinastiei Yuiu, 
care se urcă pe tronul Chinei la 1280, o 
restabili și construi în apropierea ei un 
oraș nou, Khan-Baligh, adecă orașul regesc, 
pe care Chinesii îl numiră mai târdiu Taitu, 
reședința mare sâu Pelting, reședința de 
Nord, în contrast ou Nenlting, curtea de Sud, 
care fu odinioră capitala Chinei.

Numele obicinuit al Pek'.ngului este 

acuma Kingsse sâu capitală. Reședința îm
păratului, care este acuma în Peking se 
numesce orașul interzis, pentru-că în el nu 
pote întră deoât personalul ocupat la curte, 
sâu cei ce au o autorisațiă specială. Aoest 
oraș se oompune din două-cjecl de palate. 
Intre acestea sunt lacuri, parcuri și grădini 
superbe. La unul din aceste palate, ce de 
obiceiul țărei pfirtă numiri poetice, d. es. 
la „Casa ceriului limpede și senin44, duc 
cinci scări de cel mai fin marmor, compusă 
fie-care din câte 45 trepte împodobite ou 
colfine, peristyle, balustrade și lei de bronz 
aurit. In palatul oroat cu cele mai luxufise 
sculpturi ard di și nfipte două plite (vetre) 
mari de bronz aurit din care se resfiră par
fumul de cel mai plăcut miros și oare se 
alimentâză ne’ntrerupt, fiind-că aoi este 
domiciliul permanent al împăratului.

Aceste două-cjecl de palaturl sunt însă 
numai oentrul oe este închis simplilor mu
ritori. Ele mai sunt încunjurate de un rend 
de multe alte palate. Fie-care clădire este 
acoperită ou olane lustrate în verde, gal- 
bin și albastru, cari lucesc feeric la lumina 
sorelui și a Junei. Cfima aooperișelor con-
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Tote celelalte legi și biserici din țâra 
și împărăția npstră îșl renduesc ele singure 
trebile bisericilor lor, sunt cum se (|ice „an-| 
tonomeu. Până și Jidanii bună-6răse adună, 
îșl aleg sfetnici și aceștia apoi judecă 
asupra tuturor trebilor legii lor, schimbă în
tocmirile oe trebuesc schimbate, cass6ză în 
tocmirile cele rele, fac întocmiri nouă mai 
bune, îșl aleg rabinul și predicatorul, ohi- 
verniseso cu averile templului lor după cum 
se află de bine.... și așa legea jidovâscă 
nu-i mirare, că mereu se întăresce în ț6ra 
și împărăția nostră. Nici la Lipoveni, nici 
la Calvini, nici la uniați și catolici guver
nul nu-șl amestecă manile în trebile bise- 
rieesel, oăcl doră și legile împărătesei dau 
fie-cărei biserici dreptul, ca ea singură să-și 
rânduiască trebile sale, să gospodărescă cu 
averea sa, să-și cârmuiescă șoolele sale, să-și 
alăgă oapul său... așa spun legile împără
tesc! și tâte bisericele au hasnă din aceste 
legi, numai biserica ndstră nu o are. Ore 
de ce pentru tote bisericile este dreptate, 
numai pentru a nostră nu?! Pănășiînțera 
Turcului biserică grecăscă, care crede ca 
și a ndstră, este autonomă și cu manile 
nelegate.... In totă lumea credincioșii unei 
biserici se adună, aleg dintre preoții și 
dintre mirenii lor, deputațl său sfetnici, și 
acei sfetnici său deputațl la un loc adunați 
se numesc „congres", și aoest congres părtă 
grije de trebile biserioei sale, alega metro- 
politul său episcopul, judecă asupra proto
popilor și preoților, cei buni seîncununeză 
cu răsplată, cei răi se pedepsesc; chiverni- 
sesce cu averile și școlele bisericii.. .destul 
că congresul face în biserica sa ceea-ce 
face bună-ără oomitetul comunal în co
mună.

Mare lucru e congresul bisericesc, și 
mult s’a ostenit mai ales răposatul metro- 
polit Silvestru să dobendescă și biserioa 
nostră dela guvern un congres, să fiă bise
rica nostră stăpână pe sine însăși și nu alții 
streini de legea nostră, ca să mai schimbe 
multe celec pe la mănăstiri, și prin cele 
parochil, și prin oel oonsistor, să reguleze 
și să îndrepte, ce ar mai fi de îndreptat și 
să îutărăscă biserica năstră, dără guvernul 
austriao tuturor bisericilor din Austria li-a 
dat autonomiă, numai bisericii nostre îi 
tot făgăduesce autonomia, der de dat tot 
nu i-o mai dă. Chiar însuși împăratul a f'ă- 
găduit’o, dăr guvernul o zădărnicesee. Pen- 
tru-ce face acăsta guvernul austriac?

Cum stăm cu directoratul la 
gimnasiul din Năseud?

E lucru de mirare, că despre 
cestiunea atât de importantă a di
rectoratului din Năseud, abia se mai 
aude vorbind icî-colea. Ne prinde 
sîlă, când vedem neconsecența și 
slăbiciunea, ce reiese din lipsa de 
curagiu și energiă, orî dâră chiar din 
neconsciința de drepturi, ce o dove
desc grănițeiii din district. Și cum 
să nu fiă neconsecuenți aceia, cari 
anul trecut, văflend noul atentat al 
guvernului față de gimnasiul din 
Năseud în cestiunea directoratului, 
au protestat cu atâta tăria în con

struită la fote clădirile dela Vast la Ost 
este garnisită cu figuri de animale d. es. 
smei, tigri, lei etc., cari se întind d’alungul 
acoperișului și mai sunt împodobiți cu di
ferite flori și alte țirate.

In mai multe privințe, palatul „Floa- 
rei duble" este admirabil. Acolo trăia îm
păratul Kaotsong, când fu silit sâ abdică 
în favdrea fiului său ; ăr când fu reintregrat 
pe tron de cătră cei ce-’l detronaseră, el 
lăsa să fie serbătorit ain nou în palatul 
acesta, din care incident îi și deriva nu
mele. Un șanț înconjdră palatul. Podul ce 
duce peste el represents un smeu colosal 
de mare, care cu mijlocul său formăză un 
arc mare, 6r cu gâtul și o6da două arcuri 
mici. Smeul este compus din iaspis negru 
și pare a fi făcut dintr’o singură piesă așa 
de artistic se încheiă rosturile. Acest pod 
se chiamă Fel-kiav său podul sburător, ve
nit prin aer din Indii. Un lux deosebit 
desfășură curtea în ceremoniile sale.

La marea „serbare a ceriului" cere
monialul se compune din 146 grupe ale 
suitei împărătesei. Patru elefanți și 28 sol
dați deschid cortegiul, după ei vin cinci 
elefanți împodobiți cu șaboce bogate ur
mați fiind asemeni de 28 soldați, vin apoi 
opt trăsuri în forma elefanților și trase de 

tra alegerii volnice a lui Gheție, er aeji 
îi vefli îmbrățișându-8e cu faimosul 
Grheție și ceilalți âmenl de pănura lui? 
Cum se nu fie lipsă de curagiu și ener
gia, ba chiar de neconsciința drep
turilor lor, când patronii și susți
nătorii acestui gimnasiu, la cea mai 
mică ordinațiune volnică a guver
nului, vin în confusiune si nu sciu 
ce posițiă ar fi de luat în contra 
acelora, cari și-au pus în gând ni
micirea gimnasiului și peste tot a 
intereselor nostre grănițeresci!

Numai astfel se pâte esplica, 
cum de afacerea directoratului din 
Năsăud se trăgănâză de pe o cji pe 
alta, ba se face chiar uitată. Nu ne 
vine inse a crede, că omenii de bine 
nu ar înțelege periculul, ce mai ame
nință gimnasiul nostru pănă când 
în fruntea iui să Bufere un individ 
ca și Ion Gheție. Dâr toți cunos- 
cern pe acest om, care de atâte-ori 
a fost tîrît înaintea opiniunei publice. 
Toțî seim, cum . el eu ajuțorul soți
lor*  din jurul lui, având de dascăl pe 
gloriosul Ciocan, a machinat de atâ- 
tea-orl contra decisiunilor aduse de 
comisiunea administratore a fondu
rilor. Orî doră cei dela cârma fon
durilor grănițeresci nu o înțeleg 
acesta ? Nu văd ei în odiosul 
Gheție unelta lui Ciocan, ale cărui 
fapte nefaste au umplut o pagină 
năgră în istoria gimnasiului nostru? 
Nu ved ei urmările păgubitore, ce 
le-a avut special față de gimnasiul 
nostru directoratul lui Ciocan? Tabla 
ungurescă, sigilul unguresc și pană 
și stegul unguresc — pe gimnasiul 
nostru, bre nu sub Ciocan au fost 
inaugurate? Ei, atunci cum stăm?

E cu neputință, ca d-nii dela 
cârma fondurilor se nu pneepă acăsta. 
E cu neputință se nu vacță, că tot 
pe calea dascălului seu bate și ac
tualul director substitut Gheție. Nici 
el nu se lasă îndărăt. Numai într’un 
an câte lucruri demne de cei ca Cio
can et Comp nu a făcut? în sanctua
rul gimnasiului, ridicat cu preț de 
sânge, cât de minunat arangeză el 
serbările patriotice! La astfel de ser
bări se învită toți funcționarii de 
stat din loc, pe edificiul gimna
siului se arboreză tricolorul un
guresc, er Gheție dispune se se de
clame cu glas tare poesia ungurescă 
„A Magyarokhoz" („Cătră Maghiari", 
bună-6ră în 11 Aprilie anul trecut), 
așa, că astăzi aula gimuasială ser- 
vesce ca loc de atanjare a serbări
lor ungureBci. Der apoi Rapârtele 
gimnasiaie și testimoniile ■ școlastice 
— publicate paralel unguresce — nu

cai și 34 omeni, o trăsură aurită trasă de 
un elefant și 43 omeni; o trăsură de Neph- 
rit (care se consideră mai prețios decât 
piatra scumpă, atribuindu-se proprietăți 
miraculose) trasă de un elefant și 41 omeni.

După acestea urmâză fade roșii aprinse, 
40 stăgurl mici în 5 culori cu smei în aur; 
o tobă aurită, 2 soldați mandschurici, cari 
pdrtă sorele și luna; opt servitori ce duce 
evantae roșii și cu pene de fasan; un lung 
șir de omeni dispuși în grupe de câte opt 
purtând diferitele evantae simbolice de cu
lori variate; apoi 20 umbrele galbine cu 
smei noi și două roșii, alte două împodo 
bite cu flori și pasări, patru, umbrele gal
bine de forma ceriului și portative împo
dobite și acestea cu patru smei; două ur- 
cidre galbine, un pocal ou vase aurite de 
apă; o tablă mare de aur, două plite (ve
tre) de aur, o umbrelă cu flori galbine și 
smei noi; arcași etc.

Nici un monarch din lume, nu face 
atâta pompă și lux împrejurul său când 
iese din palat și este de regretat, că nici
odată mâna artistului n’a putut produce un 
spectacol așa de multicolor și cât se pote 
de original, în ceremoniile unui monaroh. 

sunt 6re resultatele odiâse ale oste- 
nelelor d-lor Ciocan-Gheție? Ll-am dafc 
degetul și ei ne iau mâna.

T6te, tâte aceste s’au întâmplat 
și se întâmplă înaintea ochilor noș
tri, tâte sunt lucruri de publicitate 
și dovedesc, cât de bolnăviciâsă este 
starea în care se află institutul. Cum 
se esplică atunci indiferentismul ce
lor competențî în acestă afacere atât 
pe importantă? Pănă când se va to- 
leta acestă stare a lucrurilor? E tim
pul se ne deșteptăm odată din le
targie și se salvăm, ce e de salvat!

Sărmanii părinți și moși ai noș 
trii, au trăit între împrejurări atât 
de modeste, și-au tras dela gură, 
numai ca se ne rămână nouă. Re
compensați pentru multele sacrificii 
aduse întru apărarea intereselor mo- 
narchiei și a Casei domnitâre, nu 
șî-au împărțit banul, ci inspirați de 
conducătorii lor, au hotărît se asi
gure viitorul copiilor lor. viitorul 
nostru și al generațiunilor următâre 
prin înființare de șcâle, cari să răs- 
pândescă sciința și se deștepte sen
timentul național.

Câte speranțe nu și-au legat ei, 
pil fundatori, de aceste șc-âle și în 
deosebi de gimnasiul, a cărui înfiin
țare a întâmpinat atâtea greutăți? 
Cu câtă îndeetulire și-au închis ei 
ochii, creejând, că au ușurat sortea 
urmașilor lor? Și ei, suflete nobile, 
nici închipui nu și-au putut, că vor 
sosi și timpuri, când pe banul lor, 
câștigat cu prețul atâtor vieți, vor 
dirigia streini de neam și de sânge. 
Nici prin minte nu i-a trecut lui 
Todoran și soților săi, ca în loc de 
cuvintele, ce le flicea el, când îl 
trăgeau pe rota: „Nu ve lisați fra
ților l'i, între următorii lor se va striga 
cu glas înalt: „Romlăsnalc indult haj- 
dan erds Magyar.... Nem lâtod Arpâd 
nevemikent fajul“ („Maghiarule puter
nic odmidră.... nu vecțl cum dege- 
nerăză sângele lui Arpad“), precum 
se tace bună-6ră astăcji în sanctuarul 
gimnasiului grănițeresc. Nu au visat 
bătrânii noștri, că pe averea lăsată 
de ei se va arbora vre-odata tocmai 
tricolorul unguresc. Căci ce alta vre 
se 4>°ă: „Fur standhaftes Ausscharren in 
beschworenen Treue“ („Pentru statorni
cia neclintită în credința jurată") de 
pe stegul grănițeresc!

Ce bine pentru acele suflete no
bile, că au dispărut în mare parte 
înainte de a vede slăbiciunile nostre ! 
Abia vre-o câțl-va se mai află afli 
în viață dintre acei veterani, cari cu 
lacrămi în ochi privesc, cum ne rui
năm, cum mâni sacrilege risipesc, 
ce au adunat ei, nimicesc, ce au 
eluptat ei.

Der apoi chiar decă nu e slă
biciune pentru ori și cine a trăi o 
viâță întrbgă, fără se adune ceva 
pentru binele de obștesc, e mare slă
biciune atunci, când nici averea co
mună adunată cu greutăți de ante
cesorii noștri, nu am Bciut’o și nu 
o seim chivernisi cum se cuvine, ci 
am lăsat’o se se prâpădescă și se 
fie e8ploatată pentru interese nefa
vorabile noue. Cum se nu fie slă
biciune, când institutele nâstre, în
temeiate și susținute cu atâta sa
crificiu, le lăsăm pradă volniciiloc 
unora, cari tind a-le nimici? Cum 
se nu fim moleșiți, când suferim, ca 
gimnasiul nostru se fie condus și 
mai departe după modul de vedere 
și tactica hîdoaă a lui Ciocan și a 
soților săi, cari împing institutul spre 
prăpastia? Pănă când se va suferi, 
deci, ca individ ca și Gheție se 
fie în fruntea unui institut, menit se 
dea crescere unei generațiuni întregi?

Nici chiar d-1 Gheție nu ar putâ 
susțiDâ cu tăria convingerii, că per- 
sbna sa nu este întinată de astfel de 
păcate, cu cari e învinovățit înaintea 

opiniunei publice.- Ar fi cu un nea6 
dever mai mult din partea d-sale și 
a soților sei de-o pânză, când «.r sus
ține, că de aceea îi scotem la ivelă 
scăderile, pentru-că nu e descendent 
de grănițer. A susținâ așa ceva, ar 
fi și o absurditate, pentru-că de ce 
n’a dovedit d-sa interes față de in- 
stituțiunile nâstre — înțeleg față de 
gimnasiu și chiâmarea lui sublimă? 
Pentru-ce s’a făcut discipul și apoi 
frate de cruce al lui Ciocan? De 
ce n’a încercat, prin o activitate se- 
riâsă și vieță cinstită, a se arăta 
vrednic între colegii sei și a dovedi 
patronatului capabilitatea sa, de a 
conduce un institut de crescere?

Der el a lucrat cu totul contrar. 
Șl-a bătut joc de gimnasiu, șl-a bă
tut joc de patronat, pe care l’a tîrît 
pănă înaintea guvernului. Absenteză 
dela prelegeri, câte 3—4 săptămâni, 
în care timp colindă pe la fișpaul, 
pe la ministru și se căciulesce îna
intea lor, pe când ar trebui se se 
căciulescă înaintea patronatului, îna
intea comisiunei fondurilor, care sin
gură are dreptul de a alege profe
sori și director la gimnasiul nostru. 
A dat prin aceste ansă guvernului, 
de a se face stăpân și asupra puți
nelor drepturi, ce le mai avem.

Chiar și numai aceste îi arată 
de ajuns scăderile. Der dâcă ne-am 
ocupa de moralitatea lui!? Cât de 
rău stă în privința acesta este deja 
cunoscut publicului din ceea-ce au 
publicat cflarele păn’ acum. D6r apoi 
acesta este compatibil cu conduita unei 
persăne, care pretinde a fi în fruntea 
unui institut de crescere, în fruntea unui 
gimnasiu? Nicl-decum! Se profanâză 
institutul, se infectâză spiritul de 
educațiă.

Tocmai de aceea, având în ve
dere cele premise, recomand tuturor 
descendenților de granițeri din dis
trictul Năseudului, domni și opin- 
carl, se se ocupe serios de cestiu
nea acâata. Cel mai învățat se es- 
plice la cel mai puțin învățat, ca 
astfel tâte păturile să fie bine infor
mate. Să pășim cu energiă în fiă- 
care comună grănițerescă, să ridicăm 
glasul nostru împreună cu poporul, 
căci drept avem.

Să pretindem, prin representanții 
comunelor nâstre grănițeresci, dela 
comisiunea administratore a fondu
rilor districtuale să nu dormiteze, ci 
se fie conscie de chiămarea sa și se 
pareze ori-ce atacuri îndreptate în 
contra bunului nostru strămoșesc și 
în contra instituțiunilor nostre gră
nițeresci. Să pretindem sanarea si- 
tuațiunei demne de compătimit a 
gimnasiului nostru! Să-i recâștigăm 
reputația, ce o avea sub Dr. Lazaru 
și pănă la odiosul Ciocan. Să nu 
mai suferim, ca destinele unei in- 
stituțiuni sânte a nâstre să fie în 
mânile sacrilege ale unui Ciocanist 
și pierdut ca și Gheție. S3 se resolve 
odată cestiunea importantă a directoratului, 
și încă spre mulțămirea nostră a tuturor. 
Se veden î'i ..fruntea gimnasiului o per- 
s6nă demnă de acel post onorific, care se 
fie conscie de înalta chiămare a oficiu
lui seu..

Comisiunea administratâre are 
deci datoria morală de a satisface 
acestei dorințe a nâstre. O facem 
tot-odată responsabilă de urmări, 
decă .cestiunea’ directoratului dela 
gimnasiul din Năseud, care ne ține 
în o agitațiă continuă, nu se va re- 
solva spre mulțămirea generală a 
tuturor descendenților de grănițerl, 
și încă cât mai curând!

M.
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Din Iași ni-a sosit acjl trista 
scire telegrafică, că distinsul profe
sor de universitate și literat Aron 
Densușianu a încetat din vieță în 
Iași ac|î dimineță la ora 3.

Aron Densușianu a rămas în 
bună memoriă la frații sei din Tran
silvania, țera lui natală, în urma ac
tivității însemnate, ce a desfășurat’o 
și pe terenul politic național ca unul 
din cei mai învăpăiați și energici 
luptători pentru drepturile naționale 
ale poporului român prin graifi viu 
în adunările municipale și în scris 
ca cjiarist.

După-ce a trecut în > România 
ca profesor, s’a dedicat apr6pe es- 
clusiv activității literare, ale căreia 
rode ffumose sunt cunoscute tuturor 
celor, ce se ocupă de literatura nostră.

Adresăm mult întristatei familii 
condolențele nostre adenc simțite!

*
Aron Densușianu, poet și critic ro

mân, născut la 1838 în comuna Densuș în 
Transilvania, comitatul Hunedârei, din fa
milia nobilă română Pop de Hațeg: numele 
Densușianu i-s’a dat de profesorii din Blașiu 
pentru al deosebi de multele nume Pop. 
Studiile și le-a făcut la Franciscanii din 
Hațeg (1846), la gimnasiul din Bhșifi(1852 
—1860; și la academia de drept în Sibiiu 
(1860—1864), unde a coloborat doi ani la 
„ Amicul școlei*.

In 1864 s’a căsătorit și așecjat la Fă
găraș, ooupându-se cu advocatura și fiind 
conducătorul oposiției române pănă la 1875. 
In 1873 i-s’a intentat un proces politic, 
pentru oare a stat în închisore o lună de 
(file. In deoursul activității sale politice a 
întemeiat (fiarnl „Orientul Latin*  în colobo- 
rare eu Nio. Densușianu, Teofil Frânau și 
loan Lăpădat.

Perseoutat de adversarii săi politici, 
s’a mutat în 1875 la Brașov, âr la 1880 a 
treout în România, și la 1881 a ocupat ca
tedra de limba latină la universitatea din 
Iași, unde dela 1883 a suplinit și catedra 
de limba română. Aid a terminat, după o 
munoă de aprâpe 20 de ani, epopea națio
nală „Negriada* , și a continuat cercetările 
sale asupra istoriei limbei române. Mai îna
inte la 1875 a publioat in Brașov un stu
diu istorio-politic „Românii și Maghiarii4, 
în oare pledâză pentru o luptă intrasigentă 
și pentru unirea Românilor din Anstro-Un- 
garia în un oorp naț'onal. „Negriadei" i-au 
urmat apoi sorierile: „Istoria limbei și 
literaturei române". Iași 1885, ediția 
II 1894. „CeroetărI literare14 Iași 1887; 
„Hore oțelite", oântece de răsboiă, 1892; 
„Valea vieții", poesii. Iași 1893; „Revista 
critică literară" în colaborare cu fiiul său 
Ovid. Iași 1893 — 1897; Optum, tragediă, 
ediția II 1897. Afară de aoestea a mai 
publioat: „Arta poetică" a Iui Horațiu, tra- 
duoere în versuri. Iași 1882, și operele de 
critică: „Aventuri literare", 1881; „Din 
vooalismul latin și român" 1882. Apreoiă- 
rile literare ale lui Densușianu sunt oam 
deosebite de oele curente. (ConRresoe un 
lung studiu asupra lui Eminesou din „Re- 
vista crit.—lit." pe 1894/ Asupra „Negri- 
adei", conferesce raportele lui N. Quintescu 
și Titu Maioresou în Analele Aoademiei 
Române II, I și VII, I; asupra Istoriei liter, 
române: Hașdeu în Anal. Academiei Ro
mâne VIII, I și loan Bogdan în „Convor
biri literare" XIX.

SC1R1LE D1LE1.
2 (15) Septemvrie,

însoțire de stupari. Reuniunea în
vățătorilor români gr. or. din protopopia
tele Arad, Boroșineu, ButenI, Chișineu, Hal- 
magiu, Radna și Șiria, — șl-a luat printre 
celelalte ținte de natură școlară, și o prea 
frumosă țintă economică, pentru care se 
va întrepune eu totă puterea. S’a înființat 
anume o „Însoțire de stupari*  îu sînul Reu- 

niunei, ou aoel gând bun, că fie-oare mem
bru, adecă fie-care învățător, să lucreze în 
satul său, pentru sporirea numărului păr
tașilor la însoțire, deci pentru sporirea sto
părilor. Țălul însoțirei e lățirea albinăritu- 
lui și stupăritului prin învățători între po
porul din oele 7 protopopiate, amintite 
mai sus.

Profesor român la Școla reală din 
Deva. D-l Iosif Botean, absolvent al fa
cultății de fîlosofie din Clușiti. stipendiat al 
fundațiunii „Gozsdu", a fost numit profe
sor la șeâlele superiore reale din Deva.

Un tren jefuit. Din New-York se 
anunță, că săptămâna treoută, tot pe linia 
drumului de fer „Union-Pacific", patru 
bandiți reușiră să escaladeze locomotiva 
îndată după eșirea din stația Tripton, și să 
oprâscă trenul de persone. Sparseră ou di
namită oassa ou bani din vagonul^de poștă 
și luară suma de 10,000 dolari seu 50,000 
lei destinată pentru plata lefilor trupelor 
din Filippine. Totă operațiunea jafului nu 
dura decât dece minute, și fără oa tâlharii 
travestiți se învrednicâscă'cel puțin cu o pri
vire pe înspăimântații pasageri, și după-ce îșl 
umplură buzunarele ou banii statului, în- 
călicară caii lor sprinteni și dispărură în 
direcția orășelului Brownparo, renumitul 
conao al pungașilor.

Vesuvul se găsesce de alaltăerl nopte în 
deplină aotivitate, aruncând lavă prin cra
terul cel mare și prin alte șâpte guri mai 
miol. Focul oe’l aruncă, lumineză tot ;ținu- 
tul Neapolului oa diua. Loouitorii din apro
piere sunt într’o temere febrilă și arangeză 
procesiuni și alte rugăoiunl evlaviose pen
tru a-se împedeoa primejdia, oe-i amenință.

0 episodă nostimă, care caracțeri- 
sâză modestia regelui Oscar al Șvediei, o isto- 
risesce botanioul, Gaston Bonnier. Pe când 
acesta. făcea studii botanice în apropierea 
Stocholmului, dete peste un strein, care se 
ocupa și el ou aoelașl lucru. Ambii botanici se 
deteră în vorbă și în oele din urmă, pro
puse Bonnier, să mergă în vre-un restau
rant să dejuneze împreună. Nu, dragul 
meu, (fise streinul, mai bine vino D-ta să 
dejunăm la mine acasă, și oonduse pe Bon
nier direot la palatul regeso, a oărui ușă 
o deschise el fără esitare. Bonnier uimit 
rămase nemișcat înaintea pragului palatu
lui. Dar.... îngână el, dâr..., aicea sun
tem la....

— Regret, (fise noul cunoscut, că din 
întâmplare sunt regele aoestei țări și aci 
este singurul loo, unde’ml potînvita âspeții 
mei. Ambii intrară în palat, dejunară și 
steteră de vorbă tâtă după prâncja despre 
botanică.

Prelegere din albinărit. După cum 
ne aviseză învățătorul cercului al VI-lea 
pentru albinărit d-l Andrei Abend, care 
ține succesiv prelegeri din localitate în lo
calitate, va țină o asemenea prelegere în 
24 Sept. n. c. orele 9y2 a. m. în sala sfa
tului din loc, âr după amedl va esplica 
prelegerea prin probe practice. — Avis 
celor ce doresc a se ocupa cu albinăritul!

Concert. Mâne, Duminecă în 16 Sep
temvrie n., musioa orășenesoă va oonoerta 
la hotel „Europa" o’un program bogat, în
tre oare și următârele piese: Ouvertură la 
opereta „Țiganul baron" de I. Strass; Su- 
Jamith, vals (nou) de Rosenzweig ; Andante 
und Soherzo de M. Krause; „Umbra lui Ste
fan cel Mare*,  fantasiă de Csudella; „Pe 
Bospfor" vals de F. Domeier; „Pentru tî- 
năr și betren", potpuriu de Kral; „Lumea 
atât e de frumâsă" vals d Jiiuger (la ce
rerea mai multora) etc.

Cantinele școlare.>
Atragem atențiunea cetitorilor 

noștri asupra articulului, ce-1 publi
căm mai jos și pe care a binevoit a 
ni-1 pune la disposițiune însu-și auto
rul salutarei idei cantinelor școlare.

Am făcut și pănă acum amin
tire despre acestă binefăcetore insti- 
tuțiune, care în România a vScfiit 
lumina pentru prima-oră înainte abia 

cu câțî-va ani; cum s’a născut ea și 
care-i este scopul vor înțelege mai 
bine cetitorii din însu-și articulul d-lui 
Stefan G. Carpen, autorul nobilei 
instituțiunî. Judecând cu de-amenun- 
tul asupra cantinelor școlare, ceti
torii vor afla, că ele și la noi s’ar 
pute introduce și încă cu un succes 
de tot frumos mai ales în comunele, 
unde casele sunt prea resfirate, așa 
că copii în veci nu pot cerceta șcbla 
din causa depărtărei, cum mai ales 
se întâmplă în părțile muntose.

Etă articulul, de care vorbim:

JBucuresci, Septemvre 1900.
La noi în țâră sunt multe instituțiunî, 

cari urmăresc scopuri filantropice. Fondu
rile instituțiunilor se alimentâză său din 
donațiunl făcute de omeni avuți la margi
nea vieței lor, seu se fac prin contribuțiunl 
benevole.

De alt-cum acest lucru este aprope 
tuturor cunoscut. Dintre tote aceste insti- 
tuțiunl cea mai recentă și de mare însem
nătate este instituțiunea Cantinelor școlare. 
Ele au de scop de a procura micuților șco
lari din școlele începătore o alimentațiă 
substanțială și eftină, în timpul când din 
causa ploilor său frigului nu pot merge 
copiii de amedl la masa părintescă.

Causa, care a produs aceste cantine, 
nu a fost atât timpul rău, cât sărăcia cla
selor de jos.

Istoricul cantinelor se cuprinde în ur- 
mătorea întâmplare: într’o di după amădl, 
cel-ce scrie aceste rânduri esplicam o lec- 
țiune de istoria patriei. Fiind lecțiunea 
apreciată de elevi, se arăta multă aten
țiune. Unul din elevi cu o espresiune tristă 
a figurei se ținea cu mânile de pântece, pri
vind la mine. întrebat elevul, dâcă e bol
nav, el a răspuns, că nu e bolnav, dâr ’i e 
fome. Apoi spuse, că ducendu-se la masă, 
n’a putut să mănânce nimic, de-orece pă
rintele său, fiind în stare de bețiă, i-a dat 
afară pe toți din casă și a mâncat el totă 
mâncarea.

Acâstă narațiune așa de mult m’a în
duioșat, încât m’a determinat să fac posi
bilul și imposibilul pentru a salva pe ne- 
norociții copilași din ghiarele lipsei. Am 
apelat multe inimi generose, cari au oferit 
bucuros contribuțiunl benevole.

Apoi venind ocasiune am arătat ideia 
ministeriului școlelor și ministrul de pe 
atunci a îmbrățișat’o cu cea mai mare ar- 
dore. AstădI în fiă-care oraș și aprope și 
în fie-care sat se găsesc cantine școlare, 
cari se întrețin pe de o parte din taxele, 
ce plătesc copiii omenilor cu dare de mână, 
âr pe de alta din produsul diverselor pe
treceri, ce se dau pentru mărirea fonduri
lor cantinelor școlare.

Taxa elevilor pentru un prând este 
de 10 bani, âr costul unui prând este de 
18 bani. Cei 8 bani, cari se cheltuesc în 
mai mult se acopere cu prisosință din con
tribuțiile benevole și petreceri.

Resultatul cantinelor este, vorbind 
de cele din BucurescI, că deși se dă 
prând la peste 500 de școlari în tote 
dilele dela 1 Octomvre pănă la 1 Aprilie, 
totuși capitalul încependu-se a se forma 
prin liste de subscripția, a ajuns in decurs 
de aprope doi ani la frumosa sumă de 
30,000 de Iei.

Cu siguranță progresul cultural se va 
remarca mai bine de acum înainte la noi; 
de-orece altcum învață copilul când are 
corpul hrănit bine, decât când mănâncă slab.

Esemplul acesta e de recomandat tu
turor fraților Români.

Stefan G. Cârpe», 
licențiat în litere, filosofîe și drept.

<Jsa saiare orcan.
Orcanul cel mai cumplit din ultimul 

deceniu, este furtuna dela Galveston, un 
oraș de 40,000 locuitori și port în Texas 
(America). încă de mult s’a prevăzut o ca
tastrofă âre-care pentru Galveston, deârece 
orașul aoesta este situat pa cosi a oceanului 
pe o insulă de trei-cjeci kilometri lungime 
și numai cu doi metri mai ridicată, decât 
luciul mărei, tocmai ca și orășelul India

nola, care fu înecat la 1886 printr’o ase
menea furtună. Cu câte-va (file biroul me
teorologic din New-York anunțase aoâstă 
furtună topioă, der într’o altă direoție, oare 
se vede, că a schimbat’o în ultimele mo
mente trecând peste orașul Galveston. Acâstă 
nenorocire s’a întins asupra mai multor lo
calități de pe oâsta Mexioei, preoum: Vir- 
ginea-Point, Dickinson, Hithoook, Seabrook, 
Alvin, Ianiacinto și altele. Ministrul de răs- 
boiii a trimis 10,000 de corturi pentru adă- 
postirea a 50,000 persâne la Galveston.

Guvernatorul din Texas arată, oă Gal- 
vestonul este o ruină și numărul persane
lor nenorocite sunt 3000, între oarl și 120 
militari, âr în tot ținutul pustiit de vijelie, 
10,000; pagubele ating suma de cinci cțecl 
de milidne. In timpul orcanului, oe se des- 
lănțui Sâmbătă sâra, valurile mărei, de înăl
țimea oaselor, copleșiră ou furiă orașul 
Galveston. Corăbiile în port se sbăteau și se 
aruncau spre țărm oa nisoe juoării. Șâpte 
vapore mari, dintre cari trei englesescl, și 
150 corăbii din port și de pe marea din 
apropiere, fură nimicite. Podul drumului de 
fier, ce lâgă insula ou continentul, fuțdis- 
trus. Cadavrele stau grămerjl în looalitate. 
Instalațiunile eclerajului (luminatului) stri- 
oându-se, spaima și panica catastrofei în 
timpul nopții, era groznioă. Apă de beut 
nu se găsesoe nici ou bani soumpiși neno- 
rooiții răniți, ce se luptă cu mârtea, se 
sfârșeso vă(|ând cu ochii. In satul Iania
cinto rămaseră cu viață numai 15 locui
tori. In spitale se înecară bolnavii în pa
turile lor.

Din Dalas se telegrafiază, oă scene sfă- 
șietâre se petrec în urma ciclonului: epi
demia a început între bolnavi și jaful din 
partea celor rămași fără mijlâoe de esis- 
tență și fără ooupațiă. Miliția d’abia ține 
ordinea. Din Londra se anunță, oă oielonul 
din ținutul provinoiei Texas a distrus 100 
sate și orașele Lodine, Altalone, Galveston 
și Pitskop. Daunele se urcă la 200 miliâne 
lei și în reoolta bumbacului 50 miliâne.

Literatură.
„Enciclopedia Jdomână*,  publicată 

din însărcinarea și sub auspiciile „Asooia- 
țiunii pentru literatura română și oultura 
poporului român", de Dr. C. Diaconovich, 
prim-seoretarul Asooiațiunii.

A apărut fasc. XXI, ouprin<jând nu
merose articole între Kemet—Libellatici, 
este întâiul fasciool din vol. III al acestei 
valorosejpublioațiunl. In aoest fasoiool încă 
aflăm o serie de articole de interes special 
românesc, dintre cari amintim :

Kiajna, Kilia, Klein Ioan Inoo. și K. 
Samuil, Knezi, Kogălnioeanu, Kostake, Ko- 
vâcs, Kretzulescu, Lăcustă Stefan, Laho- 
vari, Lambrior, Lăpădatu, Lasoar, Latsoo 
(Dr. Onciul), Lauran, Laurențiu, Laurian, 
Lazar George (eu ilustr.), Lăzărioiu, Lecoa, 
Lemeni, Leon, Leonardescu, Leurdeanu. 
Biografii străine: Kemâny, Kepler, Kerner, 
Kiepert, Kisfaludy, Kisseleff, Klapka, Klop- 
stock, Kock, Kolosey, Korner, Kosoiusko, 
Kossuth, Kotzebue, Krapotkin, Kruger, Ku- 
prili, Laplaoe, Laski, Lassalle, Laudor, La- 
veleye (I. I. Nacian), Lebrun, Legrand, 
Leibniz, Leo, Leonardo da Rinoi, Leopardi, 
Leopold, Lepsius, Lesseps, Lessing, Leuoh- 
tenberg, Levasseur (I. I. Nacian). Articole 
de istorie, geografie, etnografie, eto: Kis
singen, Koniggrătz, Kurgane (T. Antonescu), 
Lac, Ladislau, Latini, Lemberg, Leyden, 
Liban. Igienă: Lăptăria, Lapte (I. Feliy), 
Lăuzia (I. Felix), Lavement, Lepra (I. Fe
lix). Alte articole: Lao, Lampa, Lâna, La- 
Tinge (cu ilustrațiunl), Latină, limba (Tik- 
tin), Lăutar (T. Cerne), Lectura, Legat, 
Lege, Legislațiune, Legitimațiune, Lemn, 
Leu, Leuoocit, Levant, etc.

Abonamentele se fao la W. Krafft în 
Sibiiu (deposit general pentru România: 
E. Stork, BuourescI) și se primesc numai 
pentru publioațiunea întrâgă. Prețul de pre- 
numărare pentru un tom broșurat cor. 20. — , 
legat cor. 23.20 (în România: lei 25.—, 
resp. 28.50).
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vis.
Prin aoăsta se aduce la ounoscința 

On. public român și a P. T. membrii ai 
Reuniunei înv&țătorilor români gr. or. din 
diecesa Caransebeșului, că direcțiunea că 
ferate de stat a înouviințat pe s6ma parti- 
oipanților la adunarea generală a Reuniu- 
nei, ce se va țin6 în Oravița-Montană la 
17 (30) Septemvrie a. c. cunoscutul favor 
de călătoria, ce se cuprinde în aceea, că 
ou un întreg bilet de cl. III se pote călă
tori pe cl. II, ăr cu jumătate bilet ol. II. 
pe cl. III, și anume pe liniile proprii ale 
statului, precum și pe liniile sud-ungare 
(Timișbra-Buziaș și Verșăț-Kubin).

Certificatele pentru obținerea aoestui 
favor de călătoria, dimpreună cu programul 
adunării și al festivităților sociale, pentru 
membrii din despărțămintele Reuniunei, sunt 
depuse la concerninții domni protopresbi- 
terl, er pentru oeilalțl P. T. d-nl la sub
scrisul.

Biletele de călătoriă pentru escureiunl 
la „Steierdorfer Sommerfrisohe" și la bă
ile „Marilla" se vor împărți participanților 
ou ocasiunea adunării prin comitetul local 
din Oravița.

JBocșa-MontanăjU. Bogsân), în 12 
Septemvrie n. 1900.

loan Mar cu, 
notarul gen. al Reuniunei.

Recompensele și pedepsele în 
școla poporală.

(Studiu pedagogic de I. DARIU.)

1. Valorea și necesitatea pedepselor. 
(Urmare.)

Pentru-ca se ne putem orienta 
și mai bine în cestiunea pedepselor 
aplicabile în șcdla poporală țin nea
părat de lipsă a espune aci și păre
rile câtor-va pedagogi și ale altor 
bărbați renumițl, cari s’au ocupat 
între altele și cu cestiunea acesta.

I. Bohm* *') : „Decă nici autorita
tea învățătorului, nici iubirea lui că- 
tră copil, precum nici convingerea 
de a-șl supune voința sa voinței în
vățătorului, nu-1 pot face se asculte, 
atunci trebue se se întâmple prin 
pedepsă, ca astfel prin aceea să-l si- 
lescă la ascultare. Pedepsa așa-deră 
este o reacțiune față de cel neascul
tător, față de cel reu peste tot... 
Adevăratul scop al pedepselor trebue sS 
fiă îndreptarea copilului11.

împotrivii pojarului. Una din
tre bolele epidemice, cari dau o 
mare mortalitate, e pojarul. Pentru 
ca se nu se întindă acestă bolă, tre
bue se se facă desinfecțiă dela în
ceput chiar, căci mai cu sâmă atunci 
boia se ia mai sigur. Cine nu se fe- 
resce și se apropie de bolnavii de- 
pojar, nu numai că se pdte îmbol
năvi, der duce boia și la alții. Chiar 
medicul care îngrijesce de acești bol
navi, este espus a căpăta și a trans
mite bdla și la ai sei și la cliențl. 
Trebue neapărat, ca atât bolnavul 
și obiectele lui se fie desinfectate, 
cât și camera, în care el stă. Ori
cine vine în contact cu un bolnav 
de pojar, trebue se-și spele mânii© 
cu o soluție desinfectantă și să-și 
desinfecteze și hainele.

*
Un mijloc contra sobolilor. 

Deși sobolii aduc un folos neprețuit 
câmpurilor și grădinilor nostre prin 
stîrpirea unor gândaci și a larvelor 
acelora, totuși prin scoterea moși- 
noielor de-asupra, pământului, prin 
cari mișcă, răscolesc și acoper une
ori legumele tinere din grădini, 6r 
prin scoterea acelora pe fenațe, îm- 
pedecă cositul regulat, — ei devin 
stricăcioși. De aceea apoi economii 
și caută fel de fel de mijloce, pen
tru a se scăpa de ei; împlântă soc 
prin găurile lor, îi pândesc pe când 
scot moșinoiul și cu o sapă îi aruncă 
afară și îi omără ș. a. Acum de cu
rând un econom din Germania a 
pus gunoiu de capre prin găurile lor, 
pe care sobolii nu l’au putut suferi,, 
ci toți au fost siliți a fugi și a pă
răsi locul pe care s’au fost încuibat.

Trăsnetul se urmările lui.

In vara acăsta gazetele mai în fie-care 
di au adus soirea, câ trăsnetul a omorît 
omeni, ori că a aprins case. Nu numai la 
noi, ci și într’aite țări. Au și fost într’ade- 
văr furtuni mari în vara acesta.

Nu e însă nevoiă de furtună, ca să 
fie multe trăsnete. De multe-orl pe vremea 
liniștită, un nor mic, fără ploiă, aduce trăs
nete cumplite. Ba s’a vădut trăsnind pu
ternic dintr’un norișor aprope nebăgat în 
s6mă, plutind încet prin văzduhul albastru, 
un nor așa de mic, încât se adeveresce cu 
el vorba Românului, că „ trăsnesce din 
senin".

Invățații, despre care țăranul dice în 
batjocură, că-șl bat capul să numere și câți 

Gdthe: „ A pedepsi însemnâză a 
face bine tînerului, ca se ne mulță- 
mâscă betrânuîw

Ruckert: „Părintele pedepsesce 
copilul și simte singur lovitura. Tă
ria e un merit, unde inima emole“.

Luther: „Esperiența învață, că 
prin iubire se pdte cu mult mai 
mult îndrepta copilul, decât prin silă 
și frică servilău.

„înainte de a da cu nuiaua, 
învălesce-o într’un „Tatăl nostru “.

Lenau : „Copiii sunt gâcitorl dela 
Dumnezeu și sunt mai greii de des- 
legat decât tote. InsS iubirii îi suc
cede, decă ea pe ea se învinge".

Henning: „Numai iubirea pote 
pedepsi cu succes. Acesta va fi și 
cu pedepsele ei forte cruțătdre. Unde 
ajunge o privire, nu întrebuința nici 
un cuvânt, și unde ajunge un cuvânt, 
nu întrebuința douS. Cu cât școlarii 
pricep mai bine limba ochiului în
vățătorului, cu atât mai puțin are 
lipsă de cuvânt în educațiunea lor**.

P. Klaus: „Tăcerea are adese
ori mai multă putere, decât multe 
cuvinte mustrătore".

Fr. v. Logau: „Pedepsa se fiă 
ca sălata, care are mai mult oleiu, 
decât oțet".

Jean Paul: „Copiii iubesc așa de 
lesne, așa de sincer, cât de reu tre
bue se fiă acela, pe care îl uresc ei. 
Nici o iubire nu e așa de dulce, de
cât aceea după stricteță, precum și

*) Dr. W. Rein: „Pădagogisclte Studienu. 

din olivele amare se storce untul- 
de-lemn domol și mdle".

Doderlein: „Cel mai bun lucru 
e când copilul iubesce pe învățăto
rul său și se rușinâză de el; al doi
lea cel mai bun lucru este, dâcă se 
teme de el; e rău când îl urăsce și 
cel mai rău este, când îl despre- 
țuesce“.

Fulda: „Un copil mai curând 
primesce 4ece nuele pișcătore, de
cât un cuvânt pișcător".

Niemeyer: „Gârtă și batjocură 
se cuvin numai inimilor de tot ne- 
gligeate și se negligeză cei buni, 
când li-se dă prea multă libertate".

Francke: „Să nu se dea copiilor 
nume de batjocură și să nu se ia 
în batjocură, căci prin acestea mai 
mult s’ar strica, decât s’ar direge. 
Drept aceea nu trebue să-i numim 
din nerăbdare: boi, măgari, porci, 
nebuni, bestii, ciobani proști ș. a. 
m. Cu atât mai puțin nu se cuvine 
a-le pofti rău, sâu a-i da deavolului, 
căci acestea sunt lucruri urîte și ne- 
creștinesci și unui preceptor creștin 
îi stau rău astfel de lucruri".

Cicero: „Câte odată este bună 
și dojana. Când se face aceea vo
cea să fiă apăsată, vorbele agere și 
tot-de-odată să apară înverșunate. 
Der, precum și medicul numai atunci 
îșî ia refugiul la arderea seu tăie
rea unei rane, când nu i-a mai ră
mas alt mijloc, tot asemenea și noi 
să pedepsim rar și să nu alegem pe
depsa bucuros. Să pedepsim fără 
măni , căci prin acesta ne grăbim 
și greșim. Mai bine este, când pe
depsim lin, der serios, după împre
jurări și aspru, der nu batjocurind".

I. Gotthelf: „In cele mai multe 
cașuri un cuvânt prietinesc și bun 
are mai multă influință, decât unul 
greu, aspru, dur. Ploia merge mai 
adânc în pământ, decât grindina, de 
aceea a și rânduit bunul Dumnezeu, 
ca mai mult să plouă, decât să cadă 
grindină".

Curtman: „Tot-deuna pedepsele 
naturale, cari să trec curând, der 
sunt simțitore, sunt mai bune, de
cât cele rafinate1.

Kern*) : „De multe-orl numai ri
dicarea unui deget și numirea celui 
ce a conturbat ordinea sunt destul, 
spre a-1 aduce erăși la ordine și as
cultare".

JDinter: „Din 4ece lovituri apli
cate copilului, nouă le merită învă
țătorul".

„Omul nu este așa de rău, decă 
nu se face rău prin maltratări".

(Va urma.)

Prăsirea gâscelor.
— Fine. —

Gâscă scote puii în 28 — 30 dile, dăr 
la a 10-a di ouăle sunt de a-se esamina și, 
cari n’au început a fi tulbure, se pot între
buința. Avem să purtăm mare grijă de 
gâscele, cari clocesc; acele au se aibă nu- 
trementul, apa de beut și de scăldat în 
apropiere, ca să se potă scoborî din cuib, 
când îi vine din instinct propriu, fiind-că 
prin șederea cea îndelungată se înfierbântă 
forte tare și așa are lipsă de scaldă spre 
a se răcori.

Avem să însemnăm diua când se în
cepe clocirea, ca apoi așa să putem sci 
timpul eșirei puilor, căci fiind eoja ouăior 
prea vertdsă, de multe-orl trebue se aju
tăm clocei prin spargerea cojei, căci la 
din contră de multe-orl se pot îneca, ne 
fiind gâscă însăși în stare de a-le sparge.

Este de recomandat, ca puii să se 
ia de sub cloșcă și să se așede într’o 
corfă bine căptușită cu pene și a se 
lăsa 24 ore în corfă, în care timp nu 
avem a-le da de mâncare, căci atunci nu

*J „Grundriss der PădagogiP1. 

au lipsă numai de căldură, 6r în diua ur- 
mătore avem să ne îngrijim de nutrirea 
lor. In cele două săptămâni dintâiu trebue 
puii grijițl mai bine, căci după-ce ajung 
acest timp, arare-orl pier. Mai întâiu nu
trim puii cu cucuruz sfărmat (păsat) înmu
iat cu lapte său, în lipsa laptelui, și cu 
apă, mestecând în el urzici său salată tă
iată mărunt; apa prdspătă și curată să nu 
lipsescă nicl-odată: în săptămâna a treia 
o pot pune în mestecătura sus numită și 
nisce bobe de fructe.

In etate de o săptămână, când e timp 
frumos cu sore, se pot scote la pășune și 
îi putem nutri acolo, der fără supraveghere 
nu-i putem lăsa, căci celelalte gâsce, cari 
clocesc, ba chiar gânsacii din atragere că- 
tră pui, dând în certă cu clqșca conduoă- 
tore, pot ușor călca puii. Avem să purtăm 
multă grijă, ca puii mici să nu se răcăscă, 
său umedăscă, căci ușor pot căpăta diaree, 
care-i prăpădesce; tocmai de aceea cote
țele lor au să fiă uscate și curate, căci 
aședându-se peste nopte în locuri umede 
seu necurate, acolo ușor se pot răci.

Puiul de gâscă nu mâncă de-odată 
mult, der forte des și, dăcă din causa tim
pului nefavorabil nu-1 putem scote la ierbă, 
trebue să ne îngrijim, ca să capete verdăță 
în coteț; mai târdiu, decă nu avem apă 
curgătore seu stătătore în apropiere, avem 
să le dăm pe di cel puțin de trei-orl o 
mestecătură din ierbă tăiată cu ovăs și 
păsat de cucuruz, îngrijindu-ne de apă de 
beut și scăldat; dăr în cas, când locuim 
lângă un rîu său lac, este destul, ca pe di 
să le dăm numai odată grăunțe, căci în 
apă îșî află ei destul nutrement. La gâsce 
începe să le ese penele în etate de 10 săp
tămâni ; le pote causa însă multă stricare 
păduchii de gâsce și mușlițele; în contra 
primei bole este medicament sigur : cotețul 
curat și apa de scaldă. Mușlițele atacă mai 
mult numai capul și întră în urechile lor; 
prin asta de multe-orl causăză perirea lor. 
Este dăr de lipsă, ca încă la timp să apă
răm puii în contra acestor insecte, ceea-ce 
putem face astfel, dăcă ungem capul lor 
cu unsore mestecată cu puțin oleu de ter- 
pentin seu cu petroleu, prin ce oprim apro
pierea muscelor mărunte și a musculițelor. 
Gâscele mai bătrâne se apără forte ușor în 
contra acestor inimici; având apă destulă 
îșî cufundă capul în apă, pentru aceea în 
cașul, când gâscele n’ar ave apă de scăl
dat, punem într’o olă afundă cu apă vre-o 
câte-va bobe de cucuruz, în cașul acesta 
întindendu-se gâscă după bobe, se apără 
involuntar. In general la prăsirea gâscelor 
avem să îngrijim de următorele:

1) Gâscă are lipsă de apă nu numai 
ca să potă bea tot-dăuna, când vrâu, dâr 
și ca să se potă curăți și penele să-i crăscă 
mai iute.

2) Gâscă are lipsă de apă nu numai 
vara, der și ierna; ei să-i dăm ocasiune de 
a se scălda și iârna, în care scop să spar
gem ghiața seu, dăcă n’avem apă în apro
piere, vărsăm apă într’o trocă seu alt vas 
acomodat, in care să se potă scălda.

3) Cotețul gâscei să fie tot-deuna cu
rat și uscat, căci deși îi place apa și ume- 
dela, der în locul de durmit nu o sufere 
bucuros și, fiind-că prin escrementole sale 
fluide murdăresce forte iute spațiul de sub 
sine, avem să curățim d-s cotețul și să 
aședăm paie de grâu mărunțite și curate, 
ca să nu fiă silită a ședă pe pământul gol.

4) La ciupelit avem să îngrijim, ca 
îndeosebi de sub aripi să nu scotem prea 
multe pene, căci nu numai că e urît, der 
este și dăunos și stricăcios, decă aripile ’i-se 
tîrăe prin tină. Gâscele cari le lăsăm de 
ouat și gânsacii de prăsilă, la ciupelitul 
ultim de tomnă n’avem să-i ciupelim, căci 
în cașul acesta să vor împreuna, respective 
vor oua mai târdiu; tot asemenea avem să 
purcedem cu gâscele cele tinere lăsate de 
prăsilă, care adecă nu le ciupelim se vor 
desvolta mai bine și se vor împreuna și 
vor oua mai curând.

5) La 6—8 gâsce ouătore avem să 
ținem un gâscan, der și în cașul când în 
curte vom avâ 2—3 gâsce ouătore, și lângă 
acelea trebue să ținem un gânsac, căci la 
din contră ouăle vor rămâne sterpe.

6) Gâscele de prăsilă le putem ține 
cel mult 6—8 ani, pentru aceea cele mai 
bătrâne avem să le îndopăm și a-le vinde, 
seu valora în starea lor îngrășată. Dela o 
gâscă bătrână îndopată căpătăm și două 
litre de unsore.

La îngrășatul gâscelor folosim de re
gulă cucuruz; când observăm, că în escre- 
mente se află multe bobe nemistuite, avem- 
să presărăm în ola cu apă, în care se află 
cucuruzul, puțină sare seu antimoniu, dăr 
să nu lipsâscă nicl-odată cărbunele de lemn 
mărunțit.

Gâscă de îngrășat n’are să facă multă 
mișcare și trebue ținută într’un coteț strimt, 
der cât se pote de curat. Apa de beut să- 
fie pusă numai lângă coteț, ca să potă 
bea după plăcere; căci decă o punem în- 
lăuntru să scaldă în continuu și așa îșî 
face tină și chiar și penele îșî pierd din. 
valore. Cucuruzul trebue înmuiat bine în 
apă ca să devină mai ușor de mistuit. Gâscă, 
trebue îndopată de trei-orl pe di, și anume : 
dimineța, la amedi și cătră sâră.

Mulțl folosesc la îndopat urmatorea 
mestecătură și anume: lângă două părți de 
cucuruz, pun o parte de făină de orz seu 
tărîțe de grâu, lângă care mai mestecă pu
țină ceapă merunțită, (primăvara folosim 
ceapă verde), mestecăr.ura acesta o meste
căm în lapte seu în unt așa de vârtosă, 
ca să fie acomodată spre îndopare. Ficatul 
gâscei cresce, când în săptămâna ultimă a- 
îndopărei, dăm gâscei mai puțină apă de- 
beut.

Regliianul.

POVEȚE. 
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perl are omul pe cap, îșl bat capul și cu 
trăsnetul și bagă de semă fel de fel de lu
cruri : cum se nasce trăsnetul, cum alârgă 
când lovesce, cum lovesce și în cine, și de 
ce, și cât e de mare, cât e de iute, câtă 
putere are și cum și-o arată — și câte 
altele.

E sciut adi cu siguranță, că fulgerul 
lovesce mai des în bărbați, decât în femei. 
Anul trecut în Francia au fost trăsniți 360 de 
omeni, dintre cari numai 90 de femei. In 
Prusia 310, dintre cari 253 de bărbați. Nu 
numai statistica a arătat acesta, ci și în
tâmplările singuratice. In Italia, un tată cu 
soția sa și fiul său veniau del a câmp. Fe
meia era în mijloc; trăsnetul a isbit pe 
tată și pe băiat, cari erau pe margini, pe 
femeia însă nu. Ai dice că e întâmplare; 
însă cașul s’a repetat des și tot la fel. In
teresant e cașul întâmplat în Belgia odată. 
Ședeau la masă tata cu doi copii, alături 
muma cu alt copil în .brațe. Trăsnetul is- 
bind în casă a ucis pe trei: pe tată, pe 
băiatul de lângă el și pe băiatul din bra
țele mamei; pe fetiță, care sta lângă ta- 
tăl-său, a rănit’o, mamei însă nu i-a făcut 
inimic, cu tote că i-a ars copilul din brațe.

S’a băgat de semă, că trăsnetul is- 
besce mai des pe omenii, cari sunt pe câm
pul gol. Mai rar pe cei ce sunt sub copaci, 
sub stânci, într’o șură ori într’un șopron. 
E adevărat, că trăsnetul lovesce forte des 
în copacii înalțl, mai ales în cei ascuțițl 
spre vârf, în bradl. Dâr de nenumărate-orl 
a trăsnit pe omenii, cari steteau sub un 
pom scund, pe când la 4ece Pa?î de-aicl 
era vr’un plop înalt ori vr’un brad. In orașe 
a trăsnit omeni, cari steteau sub strașina 
unei case jose de tot, er în apropiere de 
câțl-va metri erau case cu paratrăsnete ori 
biserici cu turnuri înalte.

De obiceiu fulgerul e atras de metale, 
de obiecte de metal, pe cari ori le ai în
tâmplător la tine, ori sunt unde-va în apro
pierea ta. Pe câmpul gol e de-ajuns o sapă, 
o cosă, un plug, ca să atragă trăsnetul. 
Și curentul de aer atrage trăsnetul, de 
aceea nu e bine să fugi pe câmpul gol, 
ori pe șosele, în timp de furtună, căci vân
tul ce-’l faci fugend e primejdios. Fără în
doială e lucru mare, că trăsnetul isbesce 
așa de des pe un singur om ce fuge având 
o cosă în spinare — pe când într’un tren 
ce alergă nebunesce și are atâta metal, 
trăsnetul lovesce forte rar. Ce curent face 
omul, și ce curent face trenul!

De multe-orl trăsnesce în turnuri de 
biserici, mai ales în clopote. Pretutindeni 
au creștinii obiceiul, să tragă clopotele 
când e furtună, deși e un obiceiu primej
dios și în multe părți oprit prin lege. Vân
tul ce-.’l fac clopotele trase, măresc primej
dia. Și s’a întâmplat de multe-orl să trăs- 
uâscă în clopote și să le topăscă. Un cas 
s’a întâmplat în vara acăsta în Francia: 
era furtună, clopotarul trăgea clopotele și 
de-odată un trăsnet puternic a isbit în turn, 
încât a ars și a nimicit biserica pănă în 
temeliă.

Trăsnetul lovesce des în locuri unde 
sunt îngrămădiți mulți omeni, ori multe 
vite. In herghelii de cai, în cirecjl de boi 
pe munte; în școli, în biserici, în teatre. 
Acâsta e causa, că în tabără trăsnesce așa 
de des. Aici, mai ales, căci sunt și îngră
mădiți omenii, și au și mult metal la ei — 
tunuri și puști. Unul dintre cele mai în- 
grozitore cașuri de trăsnet în taberi, s’a 
întâmplat la 1864 în America de nord. Un 
regiment sta pe o colină în corturi; pus- 
cile steteau în piramide. Era vreme grea, 
și de-odată un rîu de foc cădu peste ta
bără, un fulger. De-odată tote corturile 
«’aprinseră, parii și lucrurile de lemn săriră 
în tdte părțile ca pleva, toți eoldații 
pănă la unul fură trântiți la pământ ame
țiți cu toții, tote puscile din piramide se 
descărcară de-odată și toți caii fură omo- 
rîțl. Opt-spre-cjece soldați au murit pe loc, 
ceilalți toți au fost răniți, toți fără escep- 

Țțiune, âr două tunuri s’au topit.
Fulgerul pote să facă minuni, nu nu

mai ca putere., der ca întâmplare. Odată, 
în Bavaria a trăsnit într’un zid singuratic, 
făcut ca să dea soldații la țintă: era un 
.zid lung de 8 metri, înalt de 4 și gros 
de-o palmă. Trăsnetul l’a luat din loc și l’a 

dus la o depărtare de 11 metri, fără să-i 
strice nimic, nici măcar să clintăscă o piatră 
și l’a lăsat drept în piciore. Aici nu e de 
mirare puterea trăsnetului, că a adus cu el 
un zid așa de mare, ci întâmplarea, c*  l’a 
dus așa, par’că l’ar fi purtat pe palmă și 
l’a lăsat întreg și în piciore. Când trăs
nesce în case, fulgerul de multe-orl par’că 
se jocă; ca un șerpe alârgă din odaie în 
odaie, făcând găuri în păreți, prin colțuri, 
topesce lucrurile de metal, spulberă cenușa 
din vatră, împrăscie cărțile de pe masă 
fără să le ardă, pârlesce hainele de pe 
„culmea" țăranului fără să le aprindă, 
stinge lămpile, face „flori" pe sticla icone- 
lor fără să le spargă și câte altele.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 14 Septemvre 1900.

Când isbesce în om, nu-1 omoră tot- 
dâuna. De multe-orl îl lasă tefăr, dâr îi 
face „flori" pe spate, pe umeri, pe obraz, 
îl sgârie — în chip neesplicabil — în câte 
cinci șese locuri de-odată: pe umărul stîng 
pe copsa drâptă, pe călcâiul drept, îi rupe 
o unghie la o mână etc. Une-orl îi pâr
lesce numai părul, nu numai al capului, ci 
pe tot corpul, âr alt-ceva nu-i face nimic. 
De multe-orl hainele și lucrurile ce le are 
omul — chei, cuțit, bani etc. — arată ur
me de-ale fulgerului, pe când omul rămâne 
tăfăr. A trăsnit în om: ’i s’au topit banii 
în pungă, s’au aprins hârtiile în sîn — er 
lui nu ’i s’a întâmplat nimic.

Urmele, ce le lasă fulgerul pe haine 
sunt mai ales destrămăturl neregulate, cu 
marginile pîrlite. Obiectele de metal el le 
rupe, le topesce, le dă proprietăți magne
tice. Rănile pe cari le face pe trupul omu
lui, sunt mai ales nisce dungi roșii, cari 
se ramifică întocmai ca o coronă de oopac, 
de aceea se numesc flori. Ele arată drumul ■ 
pe unde a mers focul fulgerului și pot să 
fie ori numai pe o parte a trupului, pe o 
mână, pe un picior, pe piept etc. Ori se 
întind din crescet pănă în tălpi. Curios Q 
cașul, când a trăsnit odată într’un ipodrom: 
din 30 de omeni loviți de trăsnet, patru 
au murit pe loc, ceilalți și-au venit în fire 
pănă într’un ceas, dâr mai toți aveau ar
suri și „flori11; doi aveau nisce răni forte 
curiose: le era găurită pielea din talpa pi- 
ciorelor. Nimic n’aveau alt-ceva: fulgerul 
li-se scurse prin haine, le făcu găuri în 
tălpi, în ciorapi, în ghete și se duse în 
pământ.

Rar se întâmplă, ca fulgerul să frângă 
omului membre, să-i smulgă mânile, picio- 
rele, așa cum face cu pomii, pe care-i des- 
bină, le despică tulpina etc. De multe-orl 
însă asvîrle pe om la depărtări mari.

Urmările trăsnirii — când omul nu 
more pe loc — pot să fie trecătore, de-un 
ceas, de-o 4', de-o săptămână. Rar se în
tâmplă, ca omul trăsnit să porte viața în- 
trâgă urmele trăsnetului, cari sunt parali- 
sărî ale membrelor, pierderea graiului, a 
au4ului, a vederii.

La tote popârele păgâne omenii scă- 
pați teferi de trăsnet sunt și au fost pri
viți ca persone sfinte cu cari Zeii au făcut 
minuni.

(,,Alb.“)

MULTE ȘI DE TOTE. 

Cum se boteză in China.

Astă4i este de un interes ore-care to
tul, ce se referă la acea rasă de âmenl cu 
pielea galbină, contra căreia luptă în pre
sent armatele principale din Europa.

Printre moravurile curiâse din țâră 
și poveștile unui popor, cel mai miraculos 
din tote este obiceiul, încă puțin cunoscut 
de a se da flintei masculine un „nume nou"’ y * 71
în fie-care fază a vieței sale. îndată-ce se 
nasce un fiu, părinții «ăi îi rad de tot ca
pul și îi dau un „număr". Acesta este pri
mul botez. In fașă îl chiamă A Fan, ceea 
ce însemnâză NI. — A Sans este N 2, 
A Luck (N 3) și așa mai departe.

In etatea de șâse ani, băiatul se tri
mite la șcâlă și puțin mai înainte de acâsta 
se botâză de a doua-oră dându-se un nume 
mai frumos, mai semnificativ d. e. Meritul 
viitor, Scrisul elegant, Cerndlă veritabilă, Măs
lină părgui^ă etc. Al treilea nume se dă bă
iatului deja mare, la căsătoria sa, al pa

trulea nume când întră în funcțiunea sta
tului. Negustorul mai oapătă și un al cin- 
celea nume, și apoi la morte se dă bărba
tului un al șâselea nume. Cu femeile care 
jocă un rol inferior în estremul orient, se 
face o procedură mai simplă. Dela început 
lor li-se dă un nume drăgălaș, poetic. Pănă 
la măritișul lor li-se dice Peatra prețiosă; 
zarea rî<țăt<Pe-, Flărea aldsă-, zefir parfumat-, 
etc. După căsătorie, representatele secsului 
slab în împărăția ceriului, se chiamă Roșă 
desvoltaiă-, Jasmin înflorit; Crin înalt-, îm
brățișare inttmă-, Rîs argintiu; etc. etc.

*
Cat costă un foc detun?

Un proectil de tun de cel mai mic 
calibru costă 9 franci și de cel mai mare 
costă 1.600 franci.

In două cașuri cu un tun mic se dau 
29 de lovituri pe minut, deci proectilele 
costă 12.000 de franci; tunul cel mai mare 
(de vase de răsboiîi), dând o lovitură pe 
minut, va cere o cheltuială de 156.000 de 
franci.

Dâcă un vas cuirasat ar avă 4 tunuri 
și ar trage cu ele un căs, s’ar cheltui cam 
800.000 de franci.

Prin urmare, dâcă două flote inimice, 
cari ar ave 15 vase de acestea fie-care, s’ar 
bombarda, ar cheltui împreună 24 de mi- 
lione de franci numai într’un câs.

Prognosa timpului.
QDvupă că,liXLd.a,r-cLl căpit. SpăriosvL.) 

Săptămâna din 16—22 Sept, ploios: 
16, 17; chimbăcios în 21 și 22.
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Dum. 
Luni 
Marți 
Mere.
Joi.
Viner 
Sâm.

3 M. Antim
4 Prof. Moise
5 Prof. Zacharie
6 Arch. Mihail
7 M. Sozonte
8 + Nașe. Pre. Mar.
9 Ioachim și Ana

16 Corn, și Cipr.
17 Lambert
18 Iosif Cup.
19 Sidonia
20 Eustachius
21 Ap. Mateiu
22 Toma Linus

Cancelaria advocațială 
a advocatului

Dî. Mius Orendi
e în Strad.a ZEForții Mr. 86.

Cursul ia bursa dioMiena.

Mesura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. | fii.

1 H L- Grâul cel mai frumos 11
1 40

fl Grâu mijlociu . . . 11 —
fl Grâu mai slab . . . 10 80

Grâu amestecat 9 2<‘
Săcară frumosă. . . 7 60

fl Săcară mijlocia. . . 7 20
Orz frumos .... 7 -
Orz mijlociu. 6 60
Ovăs frumos. . . . 4 20

n Ovăs mijlociu . . . 3 6P
Cucuruz .................... 10 —

a Mălaiu (mein) . . . 8 —
Mazăre........................ 13 60
Linte........................ 19 —
Fasole........................ 8 40

a Sămânță de in . . . 21 —
a Sămânță de cânepă . 9 —

Cartofi........................ 1 50
a Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
fl Carne de porc . . . — 96
T) Carne de berbece. . — 64

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

Din 14 Septemb. 1900.
Renta ung. de aur A'/Q......................115.05
Renta de corone ung. 4%. • . • 90.85
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/.2o/o . 120.30
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2°/0 98.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 90.15
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii......................162.75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.50
Renta de argint austr............................97.65
Renta de hârtie austr............................97.25
Renta de aur austr..............................116.40
LosurI din 1860.................................  132.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.09

5) Terminul pentru transporta
rea lemnelor din pădure se stato- 
resce strict pănă în 30 Aprilie 1901.

6) Cumpărătorul este deobligat 
sub propria răspundere a observa 
disposițiunile legii silvanale.

Din ședința representanței comunei 
Zernești ținută în 19 Maiu 1900 punct Ill.

Zernescl, în 25 August 1900,

Primăria comunei: 
loan Vodă, Bucur Mețian,

notar com. primar.
Nr. 1036,1—1.

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 679.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 663.50
Napoleondorî.............................19.30
Mărci imperiale......................... 118.25
London vista................................. 242.121/2
Paris vista.................................. 96.25
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.90
Note italiene.............................. 90.30

Cursul pieței Brașov
Din 15 Septembre 1900.

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

19.08 Vând.
18.80 Vând.
19.26 Vând.
11.30 Vând.

127.— Vând.
58.50 Vând.
10.72 Vând.

100.— Vând.

19.12
18.90
19.30
11.40

101.-

Cursul losurilor private
din 19 Sept. 1900.

cump. vinde

Basilica.................................... 12.80 13.80
Credit .................................... 391. 393.—

124.— 126
Navig. pe Dunăre....................
Insbruck .............................. 63.— 6H —
Krakau.................................... 70.50 72.—
Laibach.................................... 47.50 48.50
Buda......................................... 125.— 126.—
Pa'fly......................................... 132.75 137.75
Crucea roșie austriacă . . 42.75 43 75

» „ unK..................... 21 — 22.—
,, „ ital...................... 63.— 65 —

Rudolf.................................... —.— —
Salm......................................... 170.— 173 -
Salzburg..................................... 60.25 62 25
St. G-euois .......................... 193.- 197 —
Stanislau.............................. 150.— —.—
Trientine 4*/_°/ 0 100 m. c. . 389 — 391-—

„ 4% 50..................... 27.50 30.—
Waldstein ....... —.— —,—

„ de 10 franci . . . —,— —,—
Banca h. ung:. 4°/n .... —,_ _ .__

Nr. 3157-1900.
not.

PUBLICAȚIUNE.
Subscrisa primăriă comunală 

prin acesta aduce la cunoscința pu
blică, că în 23 Septemvre 1900 la 10 
6re a. m. se va vinde prin licitațiă 
publică 1150 stânginî lemn de fag 
aliărorî în pădurea comunală, dela 
podul „Danciului" pănă la „Gruli- 
mană", plus oferentelui pe lângă ur- 
mătorele condițiuni:

1) Prețul de strigare este sta- 
torit cu 6 corăne de srângin.

2) Doritorii de a cumpăra sunt 
deobligațl a depune vadiul de 10°/0 
dela suma de 6900 cordne.

3) Cumpărătorul este deobligat 
după predarea lemnelor a-1 solvi ne
condiționat în termin de 8 dile la 
cassa comunală.

4) Cumperătorului i-se predă 
spre scopul transportării lemnelor 
din pădurea comunală drumurile ne
cesare, rebonificând comuna daunele 
ce se vor causa pe livezile parti
culare.
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Publicațiune de licitare minuendă.
Se aduce la cunoscința tuturor 

celor interesați, cumcă Duminecă în 30 
Sept.n. 1900 la 10 ore a. m.se va da 
în întreprindere pe calea licitațiunei 
publice minuenda edificarea hi
mericei în parochia Rebrișâra, 
pe ba9a planului și devisului de ape
se elaborat de d-1 AndreiU Mazanetz 
și aprobat de Veneratul Oonsiator 
din Gherla cu datul 13 Noemvre 
1804 Nr. 7359.

Doritorii de a reflecta vor ave 
a-șl înainta ofertele închise și pro- 
vScJuts cu vadiul legal la oficiul pa
rochial local pană în 29 Septemvre 
ia 7 ore sera.

Prețul de strigare este 62.139 
cor. 68 filerî. Planul și devisul de 
spese, precum și condițiunile de li
citare se pot vedb în orele oficidse 
în cancelaria oficiului parochial până 
în dina licitărei.

Senatul bisericesc îșl reservă 
dreptul a alege dintre oferenți pe 
acela, care va oferi mai bună ga- 
ranță materială și morală pentru 
esecutarea promptă și solidă a bi- 
sericei.

Din ședința senatului bisericesc gr. 
cat. ținută în Hebrișora la 9 Sept 1900.

Antoniu Precup, Macedon Ciuta, 
presid. notar.

1087,1—1.

Cătră Onor, public!
Aduc la cunoscința On. public, 

că cu i|iua de 17 8. c. nu mai țin os 
pătăria de pe Promenada de jes și din 
causa acâsta Miercuri, în 19 l. c. n. 
la 9 ore a. m voi wssude în localul 
ospătăriei de pe Promenada de jos 
diferite mobile

Când fac acesta cunoscut onor, 
public, cuprins de adâncă satisfacție, 
mulțămesc pentru sprijinul avut și 
me rog ca nici pe viitor se nu fiu 
uitat de binevoitorul Sprijin în cele 
lalte întreprinderi.

Ou adencă stimă

Erdelyi Ede.

0 familie română caută o m- 

structore lângă o fetiță de 8 ani, 
pentru limba română și germană. 

Deslușiri dă administrațiunea 
„Gazetei Trans.“ 1082.2—3.

La FILIALA ALBINA Brașov 
1| S' se află de vânzare un 

111 OTOR de benzin 
(jputere fi® cai), 

Press® de fân,
cântare

ScICIa 2—5

La subsemnatul în O r e ș t i e 
(Szâszvâros) se capotă cantitate 

de 9500 Kilograme de 

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

Voitorii de a o cumpăra Iotă 
seu dela 5D kilograme în sus, se se 
adreseze la

Vas&Be M. EBidhi 
1056.3-4. iia Oreștie (Szăszvăros).

SÎ-O-OO-OO-OO-OOO-O^OO-O-O  ̂
o

o

Subscrisul am onorea a aduce la cunoscința On. public, 
că, în 16 Septembre a. c. am deschis 

Restaurația din localitățile Redutei.
5 5

de XI® Bere escelentă, de Steinbruch 
așa numită Hof bies*  precum și Vinuri de Ardeal 
f 6 r t e bune.

Atrag atențiunea asupra bucătăriei mele eschisită. cu 
prețuri moderate.

Pentru Dineuri, Supeuri, mese fie nuntă >ai îngrijirea asu- 
pră-mi cu prețuri ieftine.

0

o
$

o 
o

cea
In cafeneua „Hedoute“

mai bună și ieftină ceafes, precum și diferite beutn i> 
^Elâaii'sSe bune. Gazete indigen" și streine.

Cu l-a Octomvre primesc abonamente pentru cost- 
Cu totă «tima 

Friedrich Schmidt.101.1—3
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Oele xxxeiî. "b-ctxxe

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

lifereză fabricanții de planuri c. și reg. ai curții

IF'xebțîi Stixxg'l, 
propriei» rii celor mai mari fabrici de Planuri in monarchia austro- 
ung., posesori de S3 de distincțiuni, doue ordine etc.

Pentru fie-care instrument cumpărat, dela acesta fabrică 
se dă o garanția da tfece ani. Esemp’are alesese găsesc și pot 
fi încercate la Domnul

IULIU JASCHSK, director de mosică,
Strada ©rf&miillloB’ ni% S, eiagiwl S.

Nici un amator de piano și pianist se nu întârzie sfi vadă și se încerce aceste 
instrumente. 4—*

Un tiner român, absolvent 
de 7 clase gimnasiale și care a cer
cetat clasa 8-a, v o es c e a afla OCU- 
pațiune în vre-0 cancelarie nota
rială cercuală.

A se adresa: Kikomban,
lf 89 1—3 Brașov, pe Tocile nr. 41.

AVIS părinților, cari voesc 
a-și așe^a copii la o familia 

bună, fiind provSduti cu cost, cuar- 
tir și cu tote cele de lipsă. A se 
adresa în Târgul cailor nr. 22 parter.

^00 ■P plătesc celui ce va mai 
DOO ÎL căpeta vra-odată 
rere sSe £§iiB3ps ori il vamirosi 
după ce va folosi

gura,
r ■

apa de dinți 
a lui Sartilltf-, o sticlă 79 bani. 
— (Pentru pa>-hef.arn 20 filler deosebit.) —

Erezii A. Bartilla (£• Winkler)
VSEfiA, 49/8., Somniergasse fi.

Să se ceră, rretatindenea apiia.t de
îlBfffți a lui Bartilla. Denunțări d.e falsifi
care vor fi bine plătite. La iocurile, unde 
nu se pâte căpăta, trimit 7 sticle cu 5 cor. 
20 fii. franco ; 16 stile cu 9 COI*,  franco.

Se capătă în BRAȘOV la farmacia D-iui 
Victor BSoth. 17- * 595.

^xxxxxx^ Hotel Europa ^xxxxxx^
X........ n k yy

I S*
-8

I M

Avem onorea a atrage at-nțiunea Ou. public amator 

de bere, că cu începere de 3 Septembre a. c. wom pas» 
ne sn vendaire în Restaurația nostră recunoscută ca 
bună

Bere de Hârtie (Marzen Bier) 
din Berăria pe acțiuni Siehbrach c&a

8 cr. păharuL
Se pbte lua dejun în porții mici (Zoneu).
NB. La Concerte se dă berea tot cu prețul de sus.

Cu totă stima:
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KOMADT & STEII 
arendatorii ffifoteînfiwi.

X|
X 
g

Georgo Bucă, 
croitor Toărloătesc 

Brașov (Strada Orfanilor Nr. 5.)

■ B 'A”

. Deschidere de atelier nou!
Aduc la cunoscința Ou. public, că am 

deschid în Strada Vămii nr. 28, vis-a-vis de 
biserica catolică un

Âifc pto Corsete (șjechHuți) 
de Viena și Paris, 

unde se efectueze după măsură tote fasonele 
de Corsete, Aiour, Batist, Seintur, ee absârbe 
transpiratiunea, de a se ținâ drept, Corsete 
de casă și de Velociped.

Bffiare asortiment m Corsete gata.
Mo rog de o cercetare numerbsă

4-1G
B. Goldstein.

H e p a r a t u r i se primes e.

Tipografia A. Mure-șianu. Brașov.


