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Tîsza și naționalitățile.
Erăși s’a adus în discuțiune 

Gestiunea naționalităților de cătră 
un deputat și vechiu ministru un
guresc. Locul unde s’a vorbit despre 
ea e Oradea mare și persona, care 
a vorbit se numesce Coloman Tisza. 
Atâta ajunge ca se seim înainte în 
ce înțeles și cu ce inimă a fost dis
cutată acbstă mare și gravă între
bare.

O scie torte bine mic și mare, 
că Coloman Tisza nu e omul, care 
se fiă în stare a vorbi cu dreptate 
pentru causa naționalităților, ori a 
ținb chiar un discurs favorabil lor, 
deși Maghiarii îl numără între băr
bații lor de stat cei mai de frunte. 
Dăr dăcă chiar și bătrânul Tisza, care 
a guvernat timp de 15 ani aceste țări 
ca ministru-președinte. se îndelet- 
nicesce în darea de sâma, ce a fă- 
cut’o alaltăerl alegătorilor sei din 
Oradea, cu cestiunea naționalităților, 
atunci trebue se credem și noi, că 
în Ungaria încă esistă acesta ces- 
tiune și că prin urmare mamelucul 
Pahomie a vorbit un mare neadevăr, 
când a susținut pentru a să linguși pe 
lângă stăpânii săi, că în Ungaria nu mai 
esistă o cestiune a naționalităților. 
Decă Coloman Tisza, care, pe când 
era la putere, se lăuda, că va sdrobi 
naționalitățile, vine acum și recu- 
nosce, că cestiunea naționalităților 
nu numai că stă încă în piciore, der 
că ea se află chiar sub intiuința așa 
numiților ultraiștl său cum li-se Zice 
■în limbagiul cțilnic „agitatori“, atunci 
'trebue se-i credem pe cuvent.

înainte de tote suntem datori a 
constata, că prin mărturisirea lui 
Coloman Tisza este dovedit faptul, 
că naționalitățile sunt încă viue și 
că prin urmare pofta lui de a-le 
sdrobi e încă departe de a-se fi îm
plinit. Din discursul lui se vede însă, 
că nici astăc|I nu s’a lăpedat încă 
de acea poftă scelerată și că spe- 
răză încă, ca de-aci încolo va suc

cede politicei de desnaționalisare se 
nimicescă esistența națională a po- 
porelor nemaghiare din acest stat.

Va se c|ică cestiunea naționali
tăților esistă și Coloman Tisza o 
vede în influința ce o au asupra po
porului conducătorii și fruntașii săi 
naționaliști, pe cari îi numesce scurt 
„ultraiștl". Când poporul va rămâne 
fără conducători, când nu va mai fi 
nimeni, ca să-i mai vorbăscă de 
drepturi și de program național, când 
va fi lăsat cu totul pradă lăcomiei și 
volniciilor contrarilor săi, atunci va în
ceta erăși cestiunea de naționalitate.

Așa crede Coloman Tisza și 
deci se întrăbă, ce să facă șoviniștii 
Unguri ca să ajungă la acest re- 
sultat? Și lucrul naibii, Coloman 
Tisza, răspunejend la întrebare, nu 
cunosce decât drepturi ale Ungurilor 
dela putere și datorii ale „cetățenilor" 
din sînul naționalităților nemaghiare. 
De drepturile acestor cetățeni însă 
puțin îi pasă și de drepturile națio
nalităților, ca individualități deose
bite naționale, nici că vrea să audă.

„Noi", Zice Tisza, „avem dreptul 
să pretindem dela fiă-care cetățen 
al patriei să fiă fiu credincios al 
statului unitar național maghiar 
și s&-și împlii.escă datoria sa față cu 
el. Pe cei ce vor face astfel, vom 
căuta ai atrage și pe cale socială, 
pe ceilalți îi vom prigoni cu nemi- 
losa rigbre a legei".

Așa-der celor ce se vor pleca 
dinaintea volniciilor, nedreptăților și 
ilegalităților și vor săruta varga, cu 
care sunt bătuți, li-se va concede 
din grația șovinistă să se apropie de 
coda mesei, la care benchetuesc și 
chefuesc Tisza și soți.

Frumbsă dreptate le pune în 
vedere Coloman Tisza, pe care și 
acum îl chinuesce pofta diavolâscă 
de-a sdrobi naționalitățile!

Omul își propune, dăr Dumne
zeu dispune. Și așa se va întâmpla 
fără îndoială și cu acele pofte ne-

sățiâse de distrugere a tot ce nu e 
unguresc, pe cari le-a crescut mari 
sistemul nenorocit Tisza, care a lă
sat freu liber șovinismului desmățat 
și sălbatic, care a dat nascere tutu
ror nedreptăților și volniciilor, înlo
cuind emulațiunea nobilă dintre po- 
pbre pentru înaintare cu distruge- 
torea ură și luptă de rassă. Inzadar 
s’a svercolit Coloman Tisza, înzadar a 
amenințat, a lovit și a prigonit, căci 
planul lui negru față cu naționalitățile 
nu s’a împlinit și nu-1 vor vedâ îm
plinit nici copiii și nici nepoții lui, 
nici fiii fiilor acestora. Și familia 
lui se va pută stînge în cursul vre
murilor, nicî-odată nu va înceta însă 
a bate pulsul vieții naționale a po- 
porelor ce alcătuesc acest stat, căci 
viața unui popor nu atârnă dela bu
nul plac al tiranilor lui mari și 
mici.

Serbările din Blașit.
In primele trei flile ale septă- 

mânei acesteia s’au dat în Blașifi, 
centrul metropoliei române unite, 
un șir de frumăse festivități din in
cidentul aniversării celor două sute 
de ani trecuțl dela unirea cu Roma. 
Cu ocasiunea acâsta s’a ținut un 
Sinod provincial, la care au partici
pat toți archiereii români uniți și un 
număr destul de însemnat din clerul 
fruntaș al Metropoliei și al celor trei 
diecese sufragane.

Luni a fost o ședință pregăti- 
tore a Sinodului, la care au partici
pat toți părinții sinodali în frunte 
cu I. P. S. Sa Metropolitul. Cu oca- 
sia acâsta sinodaliștii au făcut pro
misiunea solemnă, că nu vor des
tăinui nimic din lucrările Sinodului.

Săra orașul a fost frumos ilu
minat. Pe la 7 bre un conduct im- 
posant de torțe a plecat din capul 
de jos al stradei celei mari și, în su
netul musicei, traversând strada-mare 
și strada tipografiei, a încunjurat

piața și s’a dus spre reședința me
tropolitană. Ajuns aici, conductul se 
opri în părta reședinței, unde era 
ridicat un podiu, pe care ocupau loc 
Metropolitul, Episcopii și episcopul 
romano catolic din Alba-Iulia Gr. Maj- 
lath, care încă a sosit în acea di la 
Blașiu dimpreună cu secretarul seu 
și cu doi canonici. După-ce au înce
tat urările puternice de „să trăâscă“, 
d l medic archidiecesan Dr. Alesan- 
dru Pop a vorbit în numele orașului, 
salutând pe archierei.

Vorbirea dlui Dr. AI. Pop.
Inalii Prea Sfințiți! Opt-spre-cjeoe vi

cari sunt, de când din eterna oetate mân
dre legiuni au fost trimise oa sentinelă la 
Porțile Orientului. Roiul negru al popdre- 
lor însă sparge aceste porțl și aquilele ro
mane sunt sdrobite de copitele hârdelor 
neînfrânate. Sălbaticii curg oa păcatul, răs- 
tdrnă imperii, nimicesc prin sabie și foc 
frumdsele cetăți și oivilisațiuuea a mii de 
ani este nimicită.

Colonia romană se credea pustiită, 
ștărsă de pe fața pământului, Provedința 
divină însă în locul legiunilor dispărute i-a 
dat o armată de apărare cu mult mai pu
ternică, oare fără săgeți înveninate, fără 
arme sdrobitore, fără tunuri nimioitdre, oi 
numai sub stâgul blând al sfintei crud și 
ou puterea evangeliei a condus’o prin în- 
tunerecul timpului. Preoțimea pe lângă 
acestă falangă sacră mânată numai de cre
dința creștinâscă și iubirea de neam, a 
sciut să-și apere turma încredințată, a sciut 
prin urgia vremurilor de grea încercare să 
păstreze cu soumpătate limba și datinele 
străbune.

O națiune reînviată anunța acum 200 
de ani bătrânei Rome esistența sa și prin 
zala unirei se restabilesoe ârășl legătura 
între mamă și fiică. O lumină dulce și fee
rică revarsă peste tâtă românimea. Un po
por sincer și doritor de luoru se scdlă în 
dimiuâța vieții. Archierei iluștri, cari pro
vidențial de-arendul au condus corabia sfin
tei nostre biserici, au șters lacrimile și mi- 
seriile vâcurilor treoute. Prin așecjămintele 
și instituțiunile lor culturale au deslipit un

FOILETONUL „GAL. TRANS".

Românii din Basarabia.
Citesc o carte scrisă de un autor rus 

cu autoritate recunoscută în literatura țârei 
sale, și gust cu multă plăcere observațiu- 
nile acestui om sincer, care, lucru rar, des
crie pe Românul din Basarabia în cele mai 
frumose cuvinte de laudă cu privire la 
originea lui latină și la bunul său caracter. 
Cartea este nouă (din 1899), censurată, deci 
nu s’au strecurat neadevăruri în ea, cari 
de sigur ar fi. fost forfecate. Și cu atât mai 
mult mă miră acâsta, cu cât acuma câte-va 
luni o gazetă rusă făcea strașnică răfuială 
Românilor, cari, la congresul orientaliștilor 
dela Roma, au avut curajul să spună, că 
sunt latini. Etă în ce termini caracteriseză 
și descrie bine-cunoscătorul acesta pe Ro
mânii din Basarabia:

„Moldovenii Basarabeni sunt robuști 
și musculoși, cu piepturile pârlite de arșița 
sorelui, cu privirea inteligentă și cu fețele 
liniștite. S’ar pute asămăna cu Malorusul, 
însă esaminând mai de aprope pe Moldo

vean poți ceti în trăsăturile fine ale feței 
sale pe urmașul rassei latine. In Basarabia 
de răsărit deja adevăratul tip al Moldo
veanului începe să dispară. Iârna, când 
Nistrul este înghețat, se stabilesc adevărate 
petreceri între Românii din Basarabia și 
Rușii din Podolia, și pe tot lungul Nistru
lui s’au încuscrit cele două rasse diferite, 
tindend a se contopi cu timpul cu desă
vârșire. Pe malul Prutului din contră, Mol
dovenii își păstreză tipul lor adevărat; tip 
roman cu ochii negri, cu părul negru creț, 
nasul roman; și tote aceste îți dau o vie 
imagine despre forul roman. Femeile au 
tipul matronei romane, cu severele ei tră
sături și cu marii ochi negri de Italiancă. 
Bărbații mai portă încă pantaloni creți bă
gați în cisme său ghete, mintean scurt și 
căciulă de die, chiar vara pe cele mai mari 
călduri; femeile n’au schimbat încă rochiile 
țesute de casă; contrar cu Moldovenii de 
pe lângă Nistru, care au adoptat portul 
evreesc, deja de mult".

Voind mai departe a demonstra ori
ginea Moldovenilor, disul autor vorbesce 
de limba Moldoveană, care pe lângă mul
țimea de cuvinte străine ce coprinde, și-a 

păstrat totuși perfect caracterul limbei latine, 
filologii găsesc în ea multe cuvinte și es- 
presii, care au dispărut deja din literatura 
latină. Poporul păstreză cu multă sfințeniă 
obiceiurile romane cu privire la căsătorii.

Cine a visitat provinciile cele mai tă
cute ale Italiei, ar pute găsi o complectă 
identitate între locuitorii acelor provincii 
și Moldovenii Basarabeni. Uneltele de agri
cultură, modul de înjugare al vitelor, ace
leași cară, căruțe, în căsnicie, în bucătărie, 
în țesătorie, — te miri prin ce minune 
au sburat și ajuns aci paclnicii Români din 
Basarabia din cine scie ce tăcută provin
cie Italiană pe malurile Nistrului și ale 
Prutului. Autorul afirmă, că a văcj.ut covore 
aduse din Campania (Italia), cari nu se 
deosebeau întru nimic de țesăturile mol
dovene.

Poporul își păstrâză legendele și le 
povestesce cu multă naivitate. Scriitorul 
găsesce forte mare asemănare între aceste 
legende și creațiunile lui Bocaccio.

Vorbind despre firea simțitore a Ro
mânului, îl numesce născut poet și piotor, 
căci chiar pe deșerturl el găsesce subiecte 
de inspirații. Rusul nostru nu a cunoscut 

nici un popor, care a sciut să-și aranjeze 
cu atâta gust căsuța, grădinița etc., un 
comfort atât de poetic.

Și dâcă mai întâlnescl rar câte-un să- 
tișor lipsit de plantații, de estetică etc., 
acesta se datoresce deselor învasiunl tur- 
cescl și tătare, ce a înfruntat vitâzul Mol
dovan.

Admirând curățenia ce ține Moldo
veanca în casă, el numără pe Basarabeni 
după Nemți în privința acâsta.

Moldoveanul își împarte locuința în 3 în
căperi. Una pentru musafiri, (dspețl), disă ca
mera mare, de o curățeniă ideală, cu pă- 
reții ornați de țesături de casă cu desemne 
frumdse, cu un pat încărcat cu perne și 
haine, cari formâză zestrea fetei celei mai 
mari, apoi icona nelipsită, dimpreună cu 
portretele împăratului și împărătesei, jude
cata viitore, iadul și raiul etc., o întregă 
galerie.

Găsesce pe Moldovean liniștit, bine
voitor, ospitalier și desinteresat; dâr și de 
o leneviă neesplicabilă.

Autorul nu-șl esplică cât este de mult 
Românul iubitor de pace; acest popor răs- 
boinic de altă-dată... 
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popor întreg de glia seculară. Prin numă
rul oel mare al fundațiunilor au ușurat gri
jile a mii de părinți. Un popor helot în 
sourtă vreme a fost prefăcut într’un neam 
apt de orl-oe cultură. Din un câmp plin de 
polomidă au făout o frumosă grădină; din- 
tr’o șură dominală au făcut un oraș mân
dru cu superbe institute.

Prea buni și Sfinți Părinți! Consta
tând acestea, cu veselă inimă implorăm bu
nătatea și Bpiritul înaltului creator, oa naia 
sfintei nfistre biserici oondusă de nemuri
torii înaintași înzestrându-o cu puternice 
panțere, s’o puteți mulțl ani eârmui spre 
limanul dorit.

După răspunsul I. P. S. Sale 
Metropolitului, conductul a plecat 
reîntorcendu-se în aceeași ordine.

La ora 9 săra dspeții s’au adu
nat la otel „Univers", unde au făcut 
cunoscință unii cu alții.

Numărul ăspeților sosiți la Blașiu 
pentru a participa la serbări a fost 
forte mare, și nu numai din archi- 
diecesă, ci și din diecesele sufra- 
gane.

Despre decursul sărbărilor de 
Marți, raportorul nostru ne scrie ur- 
mătbrele :

Jilașiil, 18 Septemvrie n. 1900.
(Raport special al „Gazetei Transilvaniei.)

Serviciul divin.
Din fiori de fii trfiscurile dau de scire, 

că a sosit fiiua mult așteptată a jubileului 
de 200 de ani al unirii. înainte de firele 6 
umbla mulțimea în sus și ’n jos pe strade, 
așteptând ou nerăbdare începutul s-tei li- 
turgii, ce avea să urmeze la firele 8, cele- 
brându-o Metropolitul cu Episoopii sufra- 
ganl, cu membrii sinodali și ou alțl preoți 
de frunte din archidiecesă. îndată se des
face o cale frumosă așternută cu verde 
și pe margini împodobită ou arbori, dela 
Catedrală și pănă la castelul metropolitan. 
La firele 7'/2 studențimea gimnasială sub 
conducerea profesorilor de clasă a făcut 
spalir dela Catedrală pănă la pfirta reșe
dinței.

La firele 8 între sunetele armonidse 
și pătrunfiătfire ale clopotelor au plecat din 
ourtea metropolitană la s-ta liturgiă cu 
prooesiune. Ordinea prooesiunei a fost ur- 
mătfirea :

a) A condus mersul un leotor ou cru
cea metropolitană, asistându-i doi acolițl 
cu luminile aprinse.

fi) După aceea au urmat teologii se- 
minariall în șir de câte doi.

c) După teologi 50 de preoți din ar- 
chidieoesă și din dieoesele sufragane.

d) Au urmat oanoniștii și teologii Si
nodului.

e) Notarii și seoretarii Sinodului.
/) Protonotarii Sinodului.

g) Au venit apoi deputății oapitulelor, 
după timpul promoțiunei episcopului lor.

li) Apoi au urmat diaoonii cu di- 
oherion și tricherion și ou oădelnițe,

î) Aoestora le-a urmat oapitulul me
tropolitan în corpore îmbrăcat în ornate 
saore și alțl preoți designați spre a conoe- 
lebra s. liturgie.

7c) Apoi pășeau Episcopii Dr. Szabo, 
Dr. Radu și episoopul Majlâth, oare însă 
n’a servit.

7) Și în fine mergea Episoopul Pavel 
cu Metropolitul Mihalyi, acesta ou cruoea 
în mână.

Intrând Episoopii în oatedrală, corul 
a întonat: „Stă preotul oel mare“, fir după 
aceea s’a cântat „împăratul cerurilor" Apoi 
concelebranții au intrat în altar, afară de 
Episcopl. îndată Metropolitul și Episoopii 
și-au luat timpul reoerut spre pregătire 
înaintea ușei împărătesei; după pregătire 
Metropolitul și Episoopii s’au îmbrăoat în 
ornatele pontifioall în Presbiteriu. După 
îmbrăoare s’a înoeput s. liturgiă, la care 
cântările le-a eseoutat ou mare preoisiune 
și bună pregătire corul d-lui lacob Mure
șianu, escelând în deosebi în cântarea pri- 
oesnei, oare a frapat pe toți asoultătorii. 
La finea s-tei liturgii s’a cântat „Doxologia 
cea mare".

Predica ooasională a rostit’o Esc. Sa 
Domnul Metropolit. In frumfise cuvinte, 
plin de emoțiune, oe a stors lacrimi, a ca- 
raoterisat pe marele și nemuritorul Arohie- 
reu Atanasiu, sub oare s’a făout unirea. A 
arătat starea preoțimei de pe aoele vremi, 
și aminti despre zelul, luptele și suferințele 
lui Atanasiu, sooțindu-i în relief meritele 
oăștigate pentru biserica unită.

Finind’Esoel. Sa Metropolitul ceti în 
limba latină epistola Sânției Sale Papa Leo al 
XlII-lea, dispunând apoi ca să se oetfisoă 
și în traduoere românescă. Acfista s’a făout 
prin canonioul metropolitan Dr. Vasile 
Sossu, dr după aoeea toți au îngenunohiat 
și Metropolitul li-a dat bineouventarea 
Papei.

Epistola Papei Leo al XIII.
Etă în întregul său în traduoere româ

nescă epistola Papei adresată I. P. S. Sale 
Metropolitului :

„îndreptățită aflăm bucuria Ta și 
„a turmei tale pentru apropiata împlinire 
„a;seculului al Il-lea de când Părinții voștri 
„au încheiat Unirea cu Soaunul Romei. 
„Defireoe atât faptul,', însuși al uniunei 
„Vostre ou Noi, oât și deosebita stator- 
„nioiă din tot timpul trecut în propusul 
„și în oredința jurată a ginții vfistre, do- 
„vedesoe, oă îndurare a făout Dumnefieu 
„ cu voi și prevestesoe, că tot aoâsta o 
„va faoe El și în viitor. itr oa buooria 
„generală să fiă și mai mare, cu drept 
„ouvent reamintiți bunăvoința, oe pururea 
„au arătat’o pontifioii romani față de 
„națiunea vfistră. Și într’adevăr, dela 
„Inooențiîi XIII pănă la Noi, ei nici 

„odată n’au încetat a vă întinde mulțime 
„de binefaceri, pe cum și a încerca tfite, 
„ce ar fi spre strălucirea și folosul bise- 
„rioei vfiBtre. Inmulțitu-vi-s’au soaunele 
„episcopesol; întăritu-vi-s’au Sinfidele; 
„împodobitu-s’a Soaunul Făgărașului cu 
„demnitatea de Mitropolie; fiilor nfimului 
„vostru datu-s’a loo în Colegiul Urba- 
„nian. StăruițI așa-dâr a Vă ooroti și în 
„viitor sub scutul Soaunului Roman, 6r 
„sărbătorea, oe în ourend o veți ține, așa 
„să vă întărescă pe voi, înoât de puru- 
„rea cu laudă să se vestfisoă despre Po- 
„porul Român aceea ce Nunțiul Aposto
lic scria predecesorului nostru în anul 
„MDCCCLXVIII: Aoest popor ține forte 
„la credința oatolioă și mult iubesce ca- 
„tedra romană. Er pentru împlinirea aces- 
„tora adaugă-se ia bucuria vfistră bine
cuvântarea Nbstră Apostolică, oare drept 
„arvună a darurilor dumnefieesel, cu 
„părintâsoă dragoste o împărtășim tutu- 
„ror Românilor oatoliol.

„Dat în Roma la S. Petru în VIII 
„August anul MCM. al pontificatului 
„Nostru, anul al două-fieol și treilea".

După terminarea s-tei liturghii la orele 
liy2 Archireii s’au reîntors în ourtea me
tropolitană în aceeași ordine în care a fost 
mersul la biserioa oatedrală.

Lespedea comemorativă.
Pe cum se scie, în Sinodul provinoial 

ținut în Novembre 1899 în BlașiQ, s’a luat 
hotărîrea, că în păretele de lângă soaunul 
cel mare al Metropolitului să se așefie o 
lespede comemorativă. AcâBtă lespede s’a 
și făout din granit belgian și încuadratăîn 
granit pur ardelenesc s’a și așezat în păretele 
amintit. Ea are următfirea inscripțiune:

„Clerul Archidiecesei greco-catolice ro
mâne de Alba-Iulia și Făgăraș adunat in Si
nod la s-ta Metropoliă în cjdua de 22 Novem- 
vrie 1899 reamintesce inoirea legătwei de 
credință și dragoste cu scaunul fericitului Apos
tol Petru ; mulțămesce Marelui Dumnccțeu pen
tru binefacerile primite și pentru scutul dat 
Sinodului românesc; mărturisesce credința pă
rinților, sigilându-o cu pecetea suferințelor de 
două sute ani; juruesce alipire nestrămutată 
cătră biserica mamă a Bornei celei vechi intre 
marginele așezămintelor apostolice ale răsă
ritului*.

Vulturul.
Femeile române maramureșene, din 

inoidentul serbărilor din Blașifi, au dăruit 
catedralei din Blașiiî un covor de o mărime 
oonsiderabilă, lucrat frumos, în colori dife
rite, și în mijloo c’un vultur uriaș, care 
se va folosi la oonsaorare de episcopl.

R e c ep ți un i.
La firele 12 »u fost mai multe reoep- 

țiunl atât la Metropolitul, cât și la ceilalți 
EpisoopI, însă niol una n’a fost ofioifisă. 
Intre firele 12 și 1 Episoopul Dr. loan 
Szabo, însoțit de secretarul său, a reîntors 

visita Reverendisimului Domn preposit loan 
M. Moldovan.

Prân dul.
La firele 2 a fost prânfi mare la re

ședința metropolitană, unde s’au întrunit la 
masa Metropolitului toți Episcopii, toți si- 
nodaliștii' și alte persfine fruntașe, cam 70 
la număr. Altă masă mare s’a dat la semi- 
nariul olerioal, unde au fost cei mai mulțl 
preoți venițl la Blașiiî din incidentul ser
bărilor. In deoursul mesei s’au ridicat mai 
multe toaste.

Concertul.
Săra la firele 7 s’a dat concertul în 

sala cea spațifisă de gimnastică. Lume 
multă. PresențI Metropolitul, Episoopul Pa
vel, Dr. Radu, toți sinodaliștii, toți fispeții 
și tfită inteligența din Blașiiî. Cât de mulțl 
au luat parte la ooncert, se va vedfi, dfioă 
vom spune, că s’a încassat cu totul o sumă 
frumfisă de 1060 cor. sân 530 fi., din oarl 
venitul ourat va fi întreg al casinei române 
din Blașiiî. Programa consta din următfirele 
6 puncte:

1) „llie*  după ouvintele vechiului tes
tament, de F. Mendelssohn, eseoutat de co
rul mixt.

2) „Imn religios11 declamat de d șfira 
Flisa Bodocan, învățătfire la școla de fete 
din Blașiiî. Ca tot-deuna, așa și acum a 
interpretat textul poesiei cu multă price
pere, cu mult simț; ou predara-i dulce și 
armonifisă a seoerat sgomotose aplause, 
oarl fură încoronate ou un buchet frumos 
de crini.

3) „Serenadă*,  terzet pentru sopraD, 
tenor și bas, de Iaoob Mureșianu.

4) „Craiul codrului*  de Fr. Liszt și 
„Cimpoiul*  de lacob Mureșianu, esecutate 
de d-șfira Olivia Bardoși. D-sa a dovedit 
o șofilă bună, ulfisă. Cântă ușor și grațios. 
Te răpesoe cu oânteoul său și îți vine s’o 
tot asculți. Densa a și fost aplaudată de 
repețite-orl și i-s’a oferit și un buchet de 
flori frumfise.

5) „Ave Maria*,  solo sopran ou acorn- 
paniare de pian, de A. Albertoni, eseoutat 
de d-na Emilia Albertoni. Vooea d-sale este 
una din oele mai înoântătfire. Putem fiice 
ou drept ouvent, oă d-sa este o cântărfiță 
de prima forță. Dfir pe lâDgă vocea esce- 
lentă, trebue se accentuăm și fineța și dră- 
gălășia ou care se soie înfățișa înaintea pu
blicului. Cu tot dreptul a fost admirată, 
aplaudată și rechemată de repețite-orl pe 
bină. Artistioul buohet, ce i-9’a dat, oredem, 
va fi o plăcută amintire pentru d-sa, pre- 
oum pentru noi multă vreme neuitate vor 
fi momentele plăcute, ce ni-le-a proourat în 
aefistă sără.

6) Ultimul punot al programei a fost 
„Brumărelul* , baladă poporală de lacob 
Mureșianu, oor cu soluri, eseoutate de d-na 
Cornelia Deac și de loan Chirillă.

„Brumărelul" este una dintre oomposi- 
țiunile oele mai nouă ale d-lui Iaoob Mure-

Eu cred, că scie d-sa căușele...
Românii din Basarabia au reputația 

de cei mai dibaci cavaleriști.
Esagerând iubirea de pace a Româ

nului, spune, că chiar în momentele cele 
mai grele pentru Rusia, Moldovenii n’au 
manifestat cea mai mică tendință de sepa- 
rațiune. Cred și eu... Din contră, ei iu
besc și se mândresc cu Rusia, probă oă 
copiii lor urmfiză șcdlele rusesc!, îșl fac 
serviciul militar, vorbesc limba rusă...

Iobăgia n’a esistat în Basarabia, spune 
autorul, însă dijma o înlocuia îndestul; fir 
de când s’a parcelat pământul, țăranii trăesc 
mai bine.

Aristocrația română este asimilată cu 
Rușii complectamente. (De aci răul cel mare, 
că poporul a rămas făr’ de conducere na
țională ! Red. G.)

Prin emanciparea țăranilor boerii Mol
doveni au trecut prin mari crise și cu în
cetul au perdut tfite bunurile lor, cari au 
fost acaparate de Jidani, Armeni și Greci, 
încât în locul boerilor de altă-dată Isăcescu, 
Boerescu etc., afli boerii Sulinu, Strul, Agop 
sfiu Grecul Panaiot, cari nu simt durerea 

sfiu nevoia țăranului ca boerul lor vechili, 
care orl-cum era tot de al lor.

Autorul este ffirte vesel când trecând 
dintr’un sat, vede o horă întinsă de băieți 
și fete, cari jocă prinși unii de alții la su
netul unei orchestre țigănescl, unde cobza 
e instrumentul delectant pentru ei.

El admiră jocul fiis „Urma dracului", 
pe care îl găsesoe plin de eleganță și de 
grație.

Vorbesce de șefiătfirele de iernă, unde 
se concep cele mai multe căsătorii și idile 
de dragoste nevinovată.

Ajungând la un sat, nfiptea este găz
duit la Casa de obște, unde e servit cu 
brânză și mămăligă; și dfirme escelent în 
un pat mole pe o saltea împrovisată din 
perne. Ceorge Silviu».

Mortea, bețivului
De Charles Dickens.

I.

Un bărbat stetea la căpătâiul unei 
femei muribunde, pe când nisce copii în- 
genunchiațl lângă pat amestecau suspinele 

lor înăbușite cu rugăciuni nevinovate. Odaia 
era sărăcăcios mobilată; era de ajuns o 
privire asupra nenorocitei ființe, prăpădită 
și vânătă, care nu mai avea decât o slabă 
scânteiă de viață, pentru a înțelege pănă 
la ce grad grijile, lipsa, frica, chinuiră inima 
ei în timpul unor lungi și grei ani. 0 altă 
femeiă tînără, cu fața scăldată în lacrimi, 
sprijinea cu brațul ei capul murindei.

Dfir nu spre densa era întorsă fața 
îngrozită, nu mâna ei strîngea degetele cele 
înghețate și tremurătfire; nenorocita căuta 
pe bărbatul său, la dânsul se aținteau ochii 
săi, așa de aprdpe de a se închide pentru 
tot-dfiuna, și bărbatul plecă capul sub pri
virea ei. El avea hainele în neorânduială, 
murdare, neglijate, fața aprinsă, ochii în
greunați și plini de sânge. Fusese smuls 
dintr’o urgiă, pentru a veni să asiste la 
sfirșitul dureros al aceleia, care purta nu
mele lui. O lampă așefiată aprfipe de pat 
arunca o lumină galbenă asupra celor de 
față, lăsând cealaltă parte a odaiei într’o 
întunecime adâncă. Tăcerea nopței domnea 
afară din casă, și nemișcarea morței um
plea odaia. Un ciasornic era pe sobă; tic- 
tacul lui era singurul sgomot, care între

rupea liniștea absolută, solemnă ; și toți cei 
de față, aufiind acest sunet trist sciau, că 
ciasul nu va trece fără ca minutarul să 
arate momentul când sufletul îșl va lua 
sborul.

La urmă degetele murindei se înțepe
niră și, privirea ei, care se odihnea asupra 
copiilor, se ridică la tatăl lor. Ea se sili 
înzadar să vorbfiscă, și căfiu înapoi pe 
pernă; pe urmă rămase așa de liniștită, 
încât părea că dfirme. Dânșii se plecară 
asupra ei, o chemară pe nume, mai întâitî 
încetișor, pe urmă tare, strigând cu glasul 
desnădejdei. Dăr nu căpătară nici un răs
puns. Voiră să scie, dfică mai respiră: nu 
aufiiră însă nici o suflare. Voiră să se asi
gure, decă inima îi bate: nici o mișcare 
nu mai simțiră sub degetele lor. Inima era 
sfărîmată, mfirtă. Bărbatul căfiu zdrobit pe 
un scaun aprope de pat și-și lovi cu ma
nile sgârcite, fruntea lui arfiătfire; privirea 
lui rătăci dela unul la celalalt din cei de 
față; dfir când ochii lui muiațl de lacrimi 
întâlniră pe ai fiicei sale, el tresări. Nici 
un cuvânt de mângâiere nu lovi urechea 
lui, nici o mișcare de milă nu-1 căuta. Toți 
se depărtau de densul, se fereau de el; și 
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șianu, oare, așa se vede, șl-a propus 
să ilustreze baladele poporale române și să 
le eterniseze în musioă, îmbrăcate în haine 
de artă și tot-odată păstrând cu scumpă- 
tate caracterul și nuanțele lor originale 
naționale. Mânat de acest ideal, a compus 
la 1891 „Năluca*,  la 1895 „Mănăstirea Ar
geșului*,  er în anii din urmă a dat litera- 
turei nâstre artistioe-musioale un nou măr
găritar, prin fermecătorea baladă popo
rală „Brumărelul*  din colecțiunile lui Vasile 
Alexandri.

Poesia începe :
„Intr’o verde grădiniță 
Șede-o dalbă copiliță, 
Pe-eșternut de calomfir 
La umbră de trandafir*.

D-l Mureșianu, tocmai așa, cum este 
aici balada, ne arată în oomposițiunea d-sale 
o verde grădiniță, o melodiă drăgălașe, gin
gașă, esprimată atât de fidel prin staccato, 
cât și prin pianissimo, care ține în decursul 
întregei melodii din acâstă strofă. Pare că 
vedem înaintea nostră o grădiniță cu flori, 
atât de fidel este esprimată imitațiunea ei 
în musică.

Liniștea acâsta a naturei o conturbă 
un voinicel, care trecând cu grabă și în 
fugă, o întrâbă:

„Spune-mi dalbă copiliță
Cu rumena ta guriță, 
Ești nevastă, ori ești fată. 
Ori dină din oeriti picată?*

Graba și fuga voinicului sunt espri- 
mate atât de reușit și frumos prin îngâna- 
tul repede al basului; agrăirea voinicului 
este esprimată prin un allegro agitat și tot
odată melodios, în care o întrebă pe copi
liță, de e nevastă său fată.

Nu mai puțin fidel este predat și răs
punsul oopiliței, care, indignată de întrebare, 
îi răspunde îndată:

„Nici nevastă sunt, nici fată, 
Nici rjină din cerifi pioată, 
Ci sunt flâre garofiță 
Răsărită ’n grădiniță*.

Nici ea nu-i rămâne datâre. Intr’un 
reoitativ îl întrâbă restit:

„Dâr tu, voinicele, spune, 
Ești însurat, ori ești june?*

Urmâză voinicelul, consciu de puterea 
lui, și cu un tou apăsat și ou aooente sfă- 
șietdre, îi răspunde;

„Eu sunt, dragă, brumărelull*
îndată urmâză după acest răspuns un 

andante de totă frumseța, în care îi spune 
oopiliței chemarea sa pe acest pământ;

„Eu vin săra pe răoâre
De mă culc pe sîn de flore, 
Și când plec voios cu sâre 
După mine florea more*.

Acestea le spune plin de duioșiă și 
de amor.

Finalele constitue culmea piesei. Un 
allegro vivace în formă de fugă ne dove- 
desce, că și melodia românâsoă încă este 

aptă pentru olasioism. Ingânatul florilor în- 
tr’adevăr ne presintă o grădină, în oare 
florile s’au răsoulat contra brumei, ce le 
amenință ou veștecjire.

Intrâga piesă este un mărgăritar rar, 
și fără dâr’ și pdte putem saluta pe d-nul 
Mureșianu ca pe unul dintre compositorii 
noștri oei mai de frunte, oare ou tâtă se- 
riositatea și ou tot devotamentul șl-a pus 
oa țintă, ca musioa nostră națională să o 
ridice la nivelul musicei altor națiuni.

In esecutarea piesei s’a distins mult 
corul întreg, dâr mai vîrtos d-na Cornelia 
Deac și d-l loan Chirillă au escelat prin 
rolurile lor de o frumseță și duloâță capti
vantă.

Balul.
Finindu-se conoertul, a urmat, în sala 

dela hotel „Univers8 la hrele 9, un bal de 
tot frecuentat și strălucit. Musică bună, 
lume multă și alâsă din loo, din apropiere 
din depărtare, toalete frumose, ochi răpi
tori, veselie la culme: etă tot prin oe se 
distinge și în ce este bogat balul din astă- 
sâră. „Quadrilele*  și „Romanele*  le-au ju- 
oat peste 100 păreohl, âr mulțl nu puteau 
dansa din lipsă de spațiu

Printre dâmne vedeam pe următdrele : 
Ida Ciato, Aurelia n. Solomon, Camila Pop, 
Elena Nestor, Elena Fodor, Georgina Mun
tean, Maria Moldovan, Livia Domșia, Ama
lia Papiu, văd. Cornelia Chirilă, Muntean, 
văd. Rosa Solomou, Virginia Preoup, Cor
nelia Hodoș, Cornelia Deao, Luoreția Vioifl, 
Valeria Uilaoan, Luisa Banfi, Otilia Un
gurean, Matilda Nistor, Cornelia Maior, 
Emilia Albertoni, Elena Stan, Valeria Ra- 
deș, tote din Blașiti. Apoi d-na Antal și 
Ghera (Beiuș), Erdâlyi (Orășt.iă), Cirlea 
(Alba-Iulia), Zehan (D.-St.-Martin), Pul
cheria Szmigelszki (Ibașfalău), Ana Totoian 
(Chișfalău), Letiția Bota fȘard). Șoldea (Se- 
ghedin), Raiou (Teaca), Zugrav (Lugoș), 
Bran (Teaoa), Dăian și Pop (Mihalț), Horșa 
(Biia) ș. a.

Printre domnișore am putut însemna 
următdrele: Aurelia Barițiu, Elisa Bodocan, 
Emilia Aron, Leontina Bran, Leontina Ma- 
oelariu, Elena Hossu, Luoreția Bunea, Au
gusta Ciato, Elena Sântion, Elena Muntean, 
Leontina Luo^ciii, Silvia Chirilă, Elena 
Nestor, Eugenia IoanovicI, Miți Nistor, Va
leria Uilăoan, Rusan, Silvia Negruțiu, Mă
riți Barițiu, Maria Coltor, Eugenia și Cor
nelia Deac, Luoreția și Lucia Vioiu, tâte 
din Blașiti; âr din afară: Francisca Er
dâlyi (Orâștiă), Surorile Butean, (Beiuș), 
Olivia Bardoși (Sibiiu), Domide (Rodna), 
Codarcea (Turda), Măriți Solomon (Lndoș), 
Emilia Solomon (Spring), Cornelia P. Bota 
(Sard), Victoria Corvin (Orăștiă), Felicia 
Radu și Victoria Dumitrean (Șard), Maior, 
(Hususău), Veturia Gostea (Spini), Leon
tina Horșia (Bia), Veturia și Volumnia Po- 
ddbă (Clușiti), Clementina și Susana Câm
pean (Ibașfalău), Silvia Dreghiol (Cugir), 
Aurelia Radu (Didra), Cornelia Moldovan 

(Gergăul mic), Cornelia Sava (Cetea), Ve
turia Murășan (Seraievo), Vitâz (Teaoa), Bo- 
țan (Bărăbanț), Silvia Mărian (Beldiu) ș. 
a» a»

Petreoerea a urmat pănă târdiu di- 
minâța, când s’au despărțit fiă-care, ou câte 
o ilusie mai mult.

Raportor.

Convocarea cartierelor române 
„Timpul*  de asâră spune, oă Corpurile 
legiuitâre vor fi oonvooate în sesiune estra- 
ordinară la 25 Septemvrie v. după sosirea 
M. S. Regelui în țâră.

Conflictul României cu Bulgaria.
„Berliner Tagblatt*  publică o tele

gramă din Constantinopol, anunțând un in
terview ou un atașat militar, atașat pe lângă 
mai multe state baloanice, și oare a făcut 
o oălătoriă în Bulgaria pentru a-se in
forma.

Atașatul declară, că fără îndoială un 
r&sboiu contra României ar fi popular in Bul
garia, căol ar oorespunde atât dorințelor 
națiunei, cât și mai ales militariștilor bul
gari. In special ofițerii bulgari fac propa
gandă în acest scop. Dâoă ar merge după 
armată, răsboiul ar fi neîncunjurabil.

In vederea acestei stări sufletesoi, 
Bulgaria fortifloă frontiera, dându-șl aerul, 
că mibilisâză. Armata bulgară — continuă 
atașatul — e forte oapabilă, dâr din mo
tive financiare nu e oompleotă; din aoestă 
oausă un răsboiîi este eschis.

*

Din Sofia se sorie Ziarului „Drapelul*  
din Buoure8cl:

In <jiua de 30 August, fiind aici mare 
serbare cu ocasia aniversării luărei Grivi- 
ței, parte din publioul, oare a manifestat 
înaintea monumentului rtiseso, a venit în 
fața agenției nâstre diplomatice, strigând 
cu glasuri de alooolicl: Do lo România (Jos 
România)!

D-l Mișu. temendu-se de vre-o agre
siune distrugătore din partea acestor indi
vizi, s’a refugiat în casele de alăturea ale 
oonsulatului francos.

VăZend, că d-l Mișu a plecat, Bulga
rilor insolenți li-s’a tăiat pofta de-a mai 
țipa, și astfel s’au împrăștiat. După-ce fiă- 
oare dintr’enșii s’a dus nesupărat de nimeni 
pe la crâșme, deâre-oe marea majoritate a 
âmenilor lui Sarafoff, liberatori de patriă, 
sunt bețivi și criminali, âtă, că începe să 
se mișce și poliția spre a găsi pe vinovațl 1

E atâta înțelegere, atâta frățiă între 
guvern, polițiă și derbedeii lui Sarafoff, 
înoât acesta este de fapt stăpânitorul Bul
gariei.

Cu tote acestea poliția bulgărâscă, oa 
să se arăte vigilentă și pentru a arunca 
praf în ochii lumei străine, a simulat o 
strașnică pedâpsă pentru aceia, cari au ma
nifestat așa de dușmănos în fața agenției

regatului românesc. Așa, pe cjeoe din ma- 
nifestanțl i-a trimis poliției din Rusoluk; 
pe alțl i-a trimis la Șiștov, âr în în-
chisârea din Sofia a pus numai trei, unde 
n’au fost ținuți decât trei cjile!

*
„Agenția bulgară*  din Sofia anunță, că 

soirile despre atacarea posturilor române 
din Dobrogea, despre încăerătile soldaților 
români și bulgari la graniță, despre bom
bardarea a două vapâre românesc! și a 
orașului Zimnioea, precum și svonul des
pre salve de pusei trase asupra unor pes
cari români pe Dunăre, sunt cu totul neesacte 
și nisce simple scornituri.

*
D-l Mișu, agentul român diplomatic 

la Sofia, se interesâză forte de aprope asu
pra instrucțiunei, pe care o fa o autoritățile 
bulgărescl contra membrilor Comitetului 
revoluționar, care prin amenințări au stors 
însemnate sume de bani dela Românii din 
Sofia. D-l Mișu șl-a întocmit un dosar a 
parte de tote reclamațiunile Românilor în 
aoâstă privință.

*
„Neue Freie Presse*  publică o cores

pondență din Sofia, ce cuprinde istoricul 
demisiei lui Nacevicl, ministru de oomerciîî 
bulgar.

Corespondentul spune, oă într’o Zi url 
înalt personagiu politic din Bucuresol a 
depeșat laconio la Sofia, că România mo
bilise. Miniștri bulgari speriațl au voit 
de-asemenea să ordone mobilisarea, dâr 
Nacevicl s’a opus din răsputeri.

Când apoi s’a dovedit, că telegrama 
n’a fost esaotă, Ivanoioff recunosoând me
ritul lui Nacevicl, l’a însărcinat cu interi
matul ministerului de esterne.

In oalitatea asta Naceviol a făcut 
două propuneri la Bucuresol. întâia, prin 
oare Bulgaria promite urmărirea vinovați- 
lor pe basa ordonanței judelui de instruo- 
țiă, și a doua, oa România să înceteze poli
ția severă dela frontieră oontra supușilor 
bulgari.

România a acceptat aceste propuneri.
Insă Ivancioff, întorcendu-se, a desa- 

vuat pe Naceviol, din care causă aoesta a 
demisionat.

Pressa relevă ooincidența demisiei 
lui Nacevicl cu întdroerea prințului și 
oonohide, că acesta a ’aprobat pe Ivanoioff, 
făcând astfel pe placul oomitetului maoedo- 
bulgar și arătându-se pe față ostil Ro
mâniei.

*
Bărbații politici spun, oă faptul cum 

că ministrul Nacevicl a demisionat chiar în 
Ziua întrărei principelui Ferdinand in Bul- 
gaira, este un semn vădit, că elementele 
oumpătate și moderate din minister, au fost 
învinse ou oonoursul prințului.

*
Agitațiile Bulgarilor in Macedonia. Cer

cetările poliției turoesol din Macedonia se

când în sfîrșit părăsi odaia clătinându-se, 
nimeni nu se gândi să-l oprâscă, să-l ur
meze, să-i spună un cuvânt de mângâiere. 
Anii se scurseră; cei patru copii, pe cari 
îi lăsase nevasta sa, crescură și în curând 
nu mai fură copii. Tatăl rămase ceea-ce 
fusese; din ce în ce mai sărac, mai mur
dar, mai uricios, mereu același bețiv, nărăvit 
și fără leac. Fiii lui îl părăsiră de mult 
pentru a vagabonda pe străZl; numai fiică-sa 
rămăsese cu dânsul, dâr ea muncea din 
greu, și el întrebuința ocări și bătăi pen
tru a-o sili să-i caute de beut, său să-i dea 
bani, pentru ca el să-i potă cheltui la câr
ciumă.

într’o sără pe la 10 câsurl fata fusese 
bolnavă și de aceea densul nu avusese bani 
pentru cârciumă; el îșl îndrepta pașii spre 
locuința lui, gândindu-se că, dâcă va fi 
putut câștiga ceva, nu va avă nevoiă să 
cheme doctorul comunal, seu să-și ia oste- 
nâla s’o întrebe ce are, căci pănă atunci 
nu se îngrijise de asta. Era în luna lui 
Decemvre, pe o vreme umedă; vântul sufla 
cu putere, pătrundând prin haine, și înghe
țând membrele; plâia cădea șirâe. El ceru 
de pomană la un trecător, cari îi dădu 

câțl-va gologani; și după-ce cumpără o 
pâne — căci avea interesul, ca să nu lase 
pe fiică-sa să moră, dâcă putea, — el grăbi 
pasul pe cât îi permitea pldia și vântul. 
In dosul strădei Fleet-Street și între acestă 
stradă și Tamisa sunt mai multe uliciore 
strimte și cu nume rău. In acăstă parte îșl 
îndreptă el pașii. Aleia, în care întră, ar 
fi putut să rivaliseze în privința murdăriei 
și a mizeriei cu colțul cel mai întunecos 
din acel vechili cartier, în epoca lui cea 
mai renumită de murdăriă și întreprinderi 
criminale. Casele, variind în înălțime între 
două și patru caturi, erau acoperite cu tote 
culorile, pe care o lungă expunere la aer, 
la ploiă, la umedâlă, le pote da ca pe nisce 
imobile construite odinioră cu materialurile 
cele mai proste.

Ferestrile erau cârpite cu hârtiă seu 
astupate cu cârpe; ușile erau scose din țî- 
țînl; nisce bețe, fel de fel de lungi, pecari 
erau atârnate rufe umede se vedeau la tdte 
fațadele și sgomotul produs de certuri său 
de bețiă eșia din fie-care odaiă. Bărbatul, 
pe care l’am urmărit, continua de a merge 
în întunerec; câte-odată întră cu picidrele 
în noroiîi, seu se lovea de grămedile de 

murdăriă, adunate de ploiă, în sfîrșit ajunse 
la capătul aleei, în fața celei din urmă 
case; ușa său mai bine acea bucată din- 
tr’ânsa, care mai rămăsese întregă, era larg 
deschisă pentru număroșii chiriași și el în
cepu să pipăe drumul pănă la mansarde, 
pe scara stricată și întunecosă. Era la doi 
pași de odaia lui, când ușa acesteia se des
chisese și o fată tînără, a cărei culore și 
slăbiciune nu se putea asemăna decât cu 
luminarea, pe care o ținea în mână, aruncă 
o privire neliniștită afară.

— D-ta ești, tată? îi dise ea.
— Ei! da, cine vrei să fie! răspunse 

el aspru. Ce tremuri? N’am avut nimic de 
beut astădl, căci fără bani nu poți bea ni
mic, și fără muncă nu sunt bani. Ce dracu 
ai tu?

— Nu sunt bine, tată, Zise ea isbuc- 
nind în suspine, nu sunt de loc bine.

— Hm! răspunse tatăl-său cu glasul 
unui om, care e silit să se împace cu un 
fapt forte neplăcut, pe care ar fi vrut mai 
degrabă să nu-1 vadă, dâcă se putea. — Ar 
trebui să faci vre-un chip să te însănăto- 
ședl, căci avem trebuință de bani. Du-te 
la doctorul comunal, el o să-ți dea un leac. 

Că dor, la dracu, de aia sunt plătiți! Dâr, 
de ce stai la ușă? Lasă-mă să întru. — 
Tată, — dise încet tînăra fată, închiZend 
ușa și stând pe prag, pentru a nu-1 lăsa 
să trâcă, — Wiliam s’a întors.

Cine? întreba bărbatul tresărind. — 
Este, răspunse ea, Wiliam, fratele meu Wi
liam. Și ce vrâ? dise acest om, silindu-se 
să se stăpânescă. Bani? Pâne? Bere? In 
acest cas a greșit adresa. Dă-ml luminarea. 
Nu-i fac niol un rău. El îi smulse lumâna
rea din mână și întră în odaiă. Pe un gea
mantan vechifi, cu capul sprijinit pe mână, 
cu ochii ațintiți la un tăciune, care fumega 
pe vatră, era aședat un tînăr de vre-o 22 
de ani, îmbrăcat cu o jachetă vechiă din- 
tr’o stofă prostă și cu nisce pantaloni, cari 
arătau urziala. El se ridică, văZând pe 
tatăl-său. Incue ușa, Mary, Zise repede. 
Incue ușa. — Tată, mă privescl par’că nu 
m’ai cunosce. Ce-i drept, e destulă vreme 
de când m’ai dat afară, ca să mă poți uita. 
— Și ce cauți aici? întrebă tatăl repede, 
aședându-se pe o laviță de cealaltă parte 
a vetrei. Ce cauți la noi? — Un adăpost! 
răspunse fiul. Sunt urmărit; asta ajunge. 
Decă mă prind mă vor spânZura. Și voiiî 
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oontinuă ou multă energiă contra Bulga
rilor amesteoațl în oomitetele revoluționare.

Din Soopia se sorie, oă poliția turcă 
a făout o desoindere la locuința directo
rului școlei primare bulgărescl de aoolo 
Suboeff. Poliția a descoperit o însem
nată corespondență între acesta și Sarafoflj 
președintele „înaltului Comitet."

S’au mai găsit numărose manifeste 
ale Comitetului bulgăreso sorise în bul- 
găresce, prin care îndemnă populațiunea să 
lupte pentru liberarea Macedoniei de sub 
jugul turcesc și alipirea ci pe lângă prin
cipatul bulgăresc. Directorul a fost arestat, 
împreună cu el a mai fost arestat preotul 
bulgăresc din localitate.

Aprâpe toți oapii Comitetelor bul- 
găresol au fost arestați de autoritățile tur- 
cesol. Cea mai mare parte din aceștia sunt 
preoți și profesori.

Multe șoâle bulgăresol. din causa ares- 
tărei profesorilor, n’au început încă oursu 
rile și probabil că nu le vor mai îaoepe.

*
Cum sunt primiți Bulgarii espulsațl. Se 

soie, oă Bulgarii espulsațl din Buouresol au 
trecut cu toții în Bulgaria prin Giurgiu la 
Rusciuo. Sosiți în țâra lor, au început a 
ponegri țâra Românescă, unde au fost găz- 
duițl atâta timp și se tânguiau că au fost 
schingiuițl la poliția de șeful singuranței și 
de toți agenții polițienescl. Mai mult, ei 
au mers pănă acolo de a spune, că la 
poliție esistă o cameră de tortură. Fără în
doială că un om cu minte nu pote da ore- 
4&ment acestor sfruntate minciuni.

Față de pretinsele suferințe (?!) ale 
espulsaților, în Rusoiuc s’au instituit — 
scrie „Patriotul" — un comitet patriotio, 
care să primâscă cu osanele pe espulsațl. 
De oâte-orl sosesce vre-un Bulgar isgonit 
din România la Rusciuo, comitetul îl pri- 
mesce cu flori, îl ridică în triumf și îl pro
clamă de martir.

*
Piarul „Popolo Romano" din Roma 

spune, că puterile trebue să oonvingă pe 
Bulgaria de-a procede contra comitetului 
revoluționar macedonean și să pedepsescă 
pe vinovațl, înohidend astfel conflictul, a 
cărui prelungire e periculâsă.

Prigonirea colorilor roșu-galben-vânăt.

U-n nou cas de revoltătdre pri
gonire a colorilor ndstre românesc! 
s’a întâmplat erî în Brașov. Etă cum 
ni-1 descrie un martor ocular:

Brașov, 21 Sept. n.
D-le redaotor! Acjl între ârele 1—2 

mergeam din Brașovul-vechiîî spre cetate. 
Ajuns în strada lungă, oe văd? Polițistul 
nr. 9 cu numele Betcze, opresce o căruță, 
în care se afla și un tinăr român, Dumne- 
4eu soie de unde. Iute și degrabă polițis
tul se răstesce la el și-l provocă să mârgă 

ou el la polițiă. La început tinărul oredea, 
că l’ar fi sămuit cu vr’un oriminal, și aș
tepta esplioațiă. Dâr polițistul în loo să-l 
lămurâscă, îșl. vîră mâna pe sub ilioul tâ
nărului și dând de nisce bete roșu-galben- 
vânăt, cu care acesta era încins, lesmâncesce 
brusc și violent, și sbieră cătră Românaș să 
mergă numai decât cu el.

M’a cuprins mila de bietul om, care a 
trebuit să-și lase caii și oăruța și să mergă. 
Am mers și eu după ei și amau4itoum po
lițistul făcea ou bietul Român politică vi- 
clănă șovinistă. Spunea tinărului, în bat
jocură firesce, să nu ia în nume de rău 
acestă persecuțiune, căci dor’ și în Româ
nia e persecutat trioolorul unguresc. Româ
nul nostru îi răspundea, că a văflut pe 
Unguri în România defilând pe strade cu 
stâgurl ungurescl, fără a-i conturba poliția 
ori publioul.

Așa politisâud au ajuns la polițiă. Cc 
i-s’a întâmplat tinărului aici, nu pot să sciu 
Atâta însă am vă4ut, că polițistul Betcze 
eșind din curtea poliției îșl reeur-ia muste- 
țele de buouriă, că a reușit să prindă un 
„Valah." cu tricolor și că astfel a mântuit 
pârdalnica de „ideiă de stat maghiar".

Notez, oă tot acest polițist vitez 
Betcze este acela, oare a fost prins și con
dus la polițiă pe femeia din Vâlcele pe 
care, oum soim, poliția o pedepsise destul 
de nemilos.

*
Nu este acesta primul cas, ce 

ne dovedesce, că de un timp încoce 
la poliția nostră din loc s’a încuibat 
un șovinism sălbatic, care trece tote 
marginile și în tot cașul n’are loc 
într’un oraș cult ca Brașovul, unde 
pănă acuma, cu tbte divergențele 
politice, a domnit un spirit tolerant 
în raportul dintre naționalități și 
unde Românii formeză a treia parte 
a poporațiunei orașului.

Teorisarea sistematică, ce o eser- 
citâză organele poliției asupra pacl- 
nicei și lealei poporațiunl în ces- 
tiunea colorilor, se prea îngrdșă. 
Este timpul suprem, ca forurile com
petente se supraveghieze procederile 
aceste, prin care se turbură liniștea 
poporațiunei, și să facă să înceteze 
escesele de zel șovinisto-politic ale 
organelor singuranței publice.

Starea lucrurilor în China.
După nota rusăscă, propunând 

eșirea trupelor aliate din Peking și 
începerea negocierilor de pace, a 
venit acum și Germania cu o notă 
circulară cătră tote puterile.

In nota germană se di0®! °ă în
tâia condițiă pentru reluarea rapor
turilor diplomatice cu China, este 
estradarea celor ce au pus la cale 
crimele săvîrșite în Peking. Amba

sadorii puterilor în Peking fiind cei 
mai în stare a da mărturii impor
tante în privința acâsta, nota pro
pune, ca acești miniștri se fiă însăr
cinați a alcătui o listă a principa
lilor acusațl criminali.

Dintre tote puterile Anglia în- 
tîmpină cu cea mai mare bucuriă 
propunerea Germaniei și foile en- 
glese di°> prin acâsta Germania 
a aflat intențiunile Angliei. Pressa 
francesă încă recunosce, că nota 
germană se apropie de vederile și 
intențiunile celorlalte puteri, accen- 
tuăză însă, că punctul de vedere 
german este tot acela, ce l’a avut 
Rusia și Francia înainte cu două 
luni de (file.

Puterile n’au dat pănă acum un 
răspuns propunerii germane. Se crede 
însă, că cele mai multe din ele o 
vor primi.

O soire telegrafică din Berlin 
spune, că în cas când propunerea 
guvernului german nu va fi primită, 
Germania e firm hotărîtă să con
tinue operațiunile sale militare. Ea 
va aștepta însă totuși, ca Anglia. 
Francia, Austria, Italia și Japonia 
să-și dea consimțământul lor în acâsta 
privință.

Intr’aceea se vestesce, că răs- 
boiul în China continuă. După scirl 
sosite la Hong-Kong din diferite 
puncte situate pe rîul Peking, se 
vede, că în tote insulele trupele 
Chinese fac pregătiri. Canonierele 
Chinese au organisat un serviciu de 
patrule de-alungul rîului.

Din Shanghai se anunță, că 
trupele aliate au ocupat Peitang 
după o luptă, în care au avut mari 
pierderi.

Sortea Burilor.
Acum nu mai păte fi îndoială, 

că sângerosul răsboiu din Africa de 
miscjă-ffi, lupta uriașă a unui popor 
mic la număr dâr mare în fapte de 
eroism, purtată cu oștirile unei co
losale împărății ca Anglia — e ca 
și terminat. Soim, că lordul Roberts 
a proclamat anexarea Transvaalului 
la Marea-Britaniă, și bătrânul preșe
dinte Kruger a plecat din țâra sa 
cătră Europa.

Ti istă și sgudnitore este trage
dia acâsta!

Se ridicaseră toți cei, cari pu
teau să porte o armă în mână; lup- 
tatu-s’au ca leii la Tugela, Spions- 
kop, Paardeberg și pe tot întinsul 
nenorocitei lor patrii. Un au de dil® 
aprâpe au luptat, au suferit, au sân
gerat și au murit sute și mii pentru 
ași apăra libertatea și neatârnarea 

contra năvălitorilor mânați asupră-le 
de setoșii după altarele Mamonei. 
Văcjut’a tatăl căcjând în luptă pe 
fiiul seu, cu care combătea alături; 
mama însă nu-1 plângea și nu-1 bo-- 
cia, căci ș’a făcut o datoria, murind’ 
pentru patria. După victorii strălu
cite și ’n vălmășagul luptelor eroice, 
aprins’a acest popor de viteji făcliă 
de mort la căpătâiul celui mai vestit', 
general și comandant al seu, la că
pătâiul lui Joubert. Jelesce, der 
nu se tângue nici acum, când glon
tul inimicului a repus viața unui 
alt general vitâz, a neîntrecutului 
Dewett, căcjut în lupta deia Potsefstroom. 
Glonțul i-a sfredelit inima și vite- 
zul general a murit îndată. S’a dus 
și Dewett pe urmele celor trei fiii ai 
săi, câcjuți de asemenea în luptă, și 
pe urma soției sale repusă de durere.

împinși de puterea covîrșitore 
a Englesilor pănă la cele mai de
părtate colțuri ale nefericitei lor 
țări, Burii îșl văd acum sfîrșitul cu 
ochii, și dâcă se mai luptă iei colo 
în cete mici, e pentru-că nu vor să
dea inimicului ultimul petec de pă
mânt, decât pe preț de sânge..

Și âtă, că acum după atâtea 
jertfe, după atâtea desastre ; acum, 
când rândurile vitejilor s’au rărit, 
îngrășind pământul Transvaalului cu- 
sângele lor, plâcă și bătrânul Kriiger 
se colinde însuși Europa,, cerând milă 
pentru poporul seu. Se (ițiee, că Kru
ger, luându-șl rămas bun dela pă
mântul mult încercatei «ale patrii și 
dela ai săi, a plâns. Lacrimile lui 
au căcfiit ca un blăstem înfiorător,, 
ca o vecinică osîndă pentru aceia, 
cari — lăsați de „civilisata" ■ Europă 
să-și jăc-e jocul lor barbar pe mor
mântul libertății celui mai creștinesc 
popor de pe pământ, — au pălmuit 
și au sugrumat în mod atât de săl
batec dreptatea și adevărul.

Când îșl vor aduce aminte pu
ternicii lumii de glasul dumnecjees- 
cului cuvânt: „Vai celui, ce și-a zi
dit cetatea cu sânge și și a înteme
iat împărăția cu nedreptate11!

Burii, ca stat, au apus, der n’au 
apus ca popor, ca națiune.

9 (22) Septemvrie.

Donațiuni. 0 frumosă fundațiune a 
făcut bunul oredincios român gr. or. George 
Radu și soția sa Reveica năso. Mir ea din 
oomuna Rosbav. Fundațiunea constă din 
10,000 cor. Din interesele aoestui oapital 
au dispus fundatorii să «e acopere oompe- 
tințele parochului și să se scutăseă poporul 
dela contribuirile anuale de oâte 1 fl. 40

fi prins, dâcă nu void rămânea aici, asta-i 
sigur. Tote au un sfîrșit. — Vrei se spui, 
că ai furat, căaiomorît? țlise tatăl. —Da, 
răspunse fiiul. De asta te miri tată? El 
privi țintă în ochi pe tatăl-său, care coborî 
repede ochii la pământ. Unde sunt frații 
tăi? 41' © acesta după o lungă tăcere. Ei 
nu o să-ți mai facă năcas. Iohn a plecat 
la America și Henry a murit. — A murit, 
4ise tatăl, tresărind fără voiă. — Mort, dise 
din nou tânărul. Mort în brațele mele. A f
fost împușcat ca un câne de pădurar. A 
făcut, șovăind, câțl-va pași, eu l’am spriji
nit și sângele lui mi-a curs pe mâni. Cur
gea ca apa, din rana pe care i-o făcură 
glonțele în costă. Slăbia din ce în ce mai 
tare, privirea ’i se turbura, der el că4u în 
genunchi și ruga pe Dumnedeu, că: decă 
mama lui era în ceriu, să asculte rugăciu
nile și să ierte pe cel mai tânăr fiu al ei. 

„Pe mine mă iubia densa mai mult 
Wil, 4ise el, ȘÎ sunt fericit, că me gândesc 
acum, că la mortea ei, deși eram încă co
pil mic pe atuncia, inima mea era aprope 
de a fi sdrobită! că am îngenunchiat lângă 
pat și am mulțămit lui Dumne4eu, că mă 
făcuse să o iubesc așa de mult pe biata 

femeiă, și, că n’am făcut nicl-odată ceva, 
care s’o facă să verse o singură lacrimă.

Oh! Wil! de ce am pierdut’o și mi-a 
rămas numai tata?" j^tă ultimele lui cu
vinte, 4ise tânărul. Tu l’ai pălmuit într’o 
bețiă, în diminâța, când am plecat, și uite 
ce a eșit de aici! Tînăra fată plângea.

Tatăl, plecându-șl capul pe genunchi, 
se legăna fără a vorbi. — Dâcă voitt fi 
prins, — 4ise tânărul, — void fi dus din 
nou în provincia și spânzurat de urechea 
acestui om. Aici nu mă vor pute găsi, dâcă 
nu vei ajuta tu, tată, poliției. Sciu bine, 
că poți să mă predai judecății, dâr dâcă 
nu o vei face, mă void putâ ascunde aici, 
pănă ce void găsi un prilej de a fugi.

Timp de 3 cțile rămaseră tus-trei în 
mansarda strimtă și infectă, fără a pune 
piciorul afară din casă. Dâr în sera a 3-a 
starea tinerei fete se înrăutăți și puținele 
alimente, ce le mai rămăsese, fură consu
mate. Atunci eșirea deveni neînlăturată, și 
fiind-că fata era prea slabă și prea bolnavă, 
se însărcina tatăl cu acâstă întreprindere, 
îndată ce veni sâra. ’I dăduse doctorii 
pentru fiică-sa și câți-va bani.

La întorcere câștiga 30 bani, ținând 

un cal, și se întorse acasă cu destui bani 
pentru a acoperi trebuințele lor cele mai 
grabnice timp de două sâu trei 4’1®- El 
trecu pe lângă cârciumă. Șovăi un moment, 
trecu înainte, se întorse înapoi, stătu ârășl 
la îndoâlă și în sfîrșit întrâ. Doi omeni, pe 
cari nu-i observase, stăteau la pândă. Erau 
tocmai pe punctul de a-șl părăsi cântările 
când apucăturile lui le trase atenția și, vă- 
4endu-l intrând în cârciumă, îl urmăriră. 
Hai să bei cu mine, 4ise unul din ei, ofe- 
rindu-i un pahar de rachid. Și cu mine, 
4ise celalalt umplând paharul îndată ce-1 
deșertase. Omul se gândi la copiii lui, cari 
erau flămân4l și la fiiul său, care era în 
pericol, dăr bețivul nu mai țină sâmă de 
tote astea. El beu și în curând nu mai fu 
stăpân pe dânsul. Uite e câță, îi șopti la 
ureche unul din cei doi omeni, pe când se 
pregătea să plece, după-ce cheltuise pe beu- 
tură jumătate din bani, cari puteau să pre- 
lungescă pote cu câte-va cjile esistența fii
cei sale. Tocmai o nopte așa, cum trebue 
acelora, cari sunt nevoiți să se ascundă. 
Warden, 4’se celalalt tot așa de încet. 
Șe4i aici, 4ise acela, care vorbise întâiu, 
ducendu-1 într’un colț; căutăm pe tânărul ; 

voim să-i spunem, că n’are de ce să se 
târnă și nu putusem să-1 găsim. Dâr nu 
suntem surprinși de asta, căci nu cred să-i 
fi venit în gând să vină prin aceste părți, 
ajungând în Londra. Nu i-a venit în gând, 
răspunse tatăl. Cei doi omeni schimbară o 
privire de înțelegere.

Este în port o corabie, care plăcă la 
me4ul nopții, 4ise cel dintâid. 0 să-1 îm
barcăm pe acest vapor. L’am înscris sub 
un alt nume și i-am plătit trecerea. Ai 
noroc, că ne-ai întâlnit. — Fără îndoâlă, 
4ise al doilea, cu o ușoră mișcare ironică 
din cap. încă un pahar, 4ise cel dintâiîi. 
Și.peste 5 minute tatăl predase pe pro
priul lui fiu în mânile călăului.

Timpul se scurgea încet. In misera- 
bila mansardă, fratele și sora așteptau, as
cultau înfricoșați cu urechea ațintită la cel 
mai mic sgomot. In sfîrșit au4iră un pas 
greu pe scară; acesta se apropie, ajunse 
pe prag și tatăl întrâ clătinându-se în odaiă. 
Fata vă4u, că era beat și merse la densul 
cu luminarea în mână. Ea se opri de-odată, 
scose un strigăt și că4u leșinată la pământ, 
țlărise umbra unui alt om pe prag, pe 
urmă aceea a unui al doilea. Amândoi nă-
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or.; âr 50 fi. sS se dea învățătorului-oan- 
tor și poporul sS se scutdscă dela contribui- 
rile în buoate, prisosul să se capiialiseze 
și cu timpul interesele sâ se folosâsoă și 
pentru soopnrlculturale. — Alt fundator ge
neros este paroobul Zacharie loanoviciu din 
Curciu și soția sa Maria născ. Popoviciu, 
cari au dat 18 jugâre de pământ roditor pe 
seina bisericei pentru trebuințele ei oultu- 
rale. — Actele ambelor donațiunl au fost 
aprobate filele acestea din partea Consis- 
torului din Sibiiu. — De ar da Dumne4eu 
mulțl Români de felul acestora!

Din archidiecesa gr. or. aduce „Tel. 
Rom." următbrele soiri: Oonsistoriul archi- 
dieoesan a instituit învățători definitivi pe 
d-nii: T. Căliman la șodla din Rășinari. G. 
Lazar la șeola din Oubleșul-român. N. Țur- 
țurea la șodla din Drăguș. I. Oltean la 
șoola din Apoidul de jos. D. Ivan la Apol- 
dul de sus. P. Mondoo la Jibot. V. Voina 
la Vajdei. D. Mosora la școlele din Săliște.
— Invățâtârea Iuliana Iovescu a abcjis la 
postul de îuvâțătore în Seliște. — învăț. 
Ioan Aron e instituit oateohet la școlele 
de meserii din Brașov. — Profesorul și di
rectorul provisor al șodlelor române co
merciale din Brașov, Arseniu Vlaicu, 
este întărit director definitiv. — Diaconul 
Avram David este numit catechet al ele
vilor ortodoxl dela gimnasiul săsesc din 
Sebeșul săsesc.

Censură de advocat. Ni-se scrie, 
că d 1 I)r. Aurel Vlad a depus ou succes 
rar censura de advocat la tabla reg. din 
Mnrăș Oșorheiă. D-sa, după cum ne comu
nică un coleg al său, încă ca student fu 
declarat de profesori între cei mai talen- 
tațl și bine pregătiți iui iști ai universității 
și e de cele mai frumose speranțe și pen
tru viitor. Și-a deschis cancelaria la Deva
— Ii urăm și pentru viitor cele mai bune 
suocese.

Un parastas s’a serbat alaltăerl pen
tru reposata Ioana Bădilă în biserica din 
Sibiiu-cetate.

In interesul învățământului normal 
din România, d-1 V. Gr. Borgovan, prof, 
de filosofie la liceul Sf. Sava din BuourescI 
pe c}iQa de 1 Sept. a. c. cu propria-i învo- 
re a fost numit și detașat pe timp de 4 
ani, ca profesor și director al școlei normale 
din Bârlad, unde ministerul a trimis 4 clase 
ale fostei șoole normale de Institutori din 
Buouresol. D-1 Borgovanu merge ou elevii 
D-sale; âr când aceștia vor fi absolvat cu 
toți d-sa se va reîntdroe la oatedra sa 
dela Sf. Sava".

Focul dela Poplaca. Un mare foc a 
fost Lunia trecută în comuna Poplaca de 
lângă Sibiiu. Pe lângă cele ce ll-am pu
blicat 4>lele treoute, ăt,ă oe ni-se mai serie 
în privința acâsta: Fooul a isbuonit la 11/2 
ore după amiacjl și fu sprijinit la început 
de un grbznic vent. Tote șurile erau în- 

desuite cu fân și grâu adunat de pe oâmp. 
Stavilă mai grabnică nu s’a putut pune fo
cului fiind comuna săracă în apă și parte 
din edificii erau ecoperite ou șindilă. Au 
are 31 case cu tdte clădirile de lângă ele, 
încât ast-fel de foc nu s’a mai pomenit în 
comună. Focului a oăcjut jertfă și o băiată 
de 6 ani. Dintre nenorociți fârte puțini 
erau asigurați, dâr și aceia pe o sumă ba
gatelă. La looalisarea focului au dat fru
mos ajutor soldații husari dela Reg. 2 es- 
oadronul 1, cari erau încuartirațl din în
tâmplare în comună, în special d-l căpitan 
a trimis și oâte doi soldați călări în 
oomunele vecine ca se vestâscă peri
odul. Intre pompierii venițl din comunele 
vecine merită laudă cei din Orlat în frunte 
cu d-1, căp. de pompieri I. G. Arieșan și 
d-1 Maior învățători; Gurenilor în frunte 
ou d-1 Deoei, oari au stat și au luorat la 
stingerea fooului pănă după medul nopții, 
apoi Sibienilor, Oristirenilor și Rășinăreni- 
lor primâscă și pe aoâstă cale sincerile 
nostre multămirl pentru ajutorul dat. — O. ol.

Cehii pentru Slovaci. Foia oehică 
„Narodni Listy*  publică un apel, în care 
se cer jertfe bănesol „pentru Slovacii pri
goniți de guvernul maghiar*.  Printre cei ce 
au contribuit și pănă acum, figurâză toți 
deputății cehi mai distinși, cari au dăruit 
câte 10 corone. Foile maghiare nu-șl pot 
ascunde năcazul pentru acestă faptă mari- 
nimdsă a Cehilor.

Boia duelelor. „N. P. Journal1*,  ra- 
porteză, că Marți la amiadl au duelat cu 
pistolul contele G. Csăky' și Bela Iusth, 
avend ca secundanți pe C. Latinovics, I. 
Postocsky, contele M. Kărolyi, L. Ro- 
honczy, Dr. E. Kosztka și Dr. L. Far
kas. S’au schimbat câte 2 glonțe la dis
tanță de 25 pași, fără efect, așa că due- 
lanții rămânând amândoi teaferl, s’au îm
brățișat spre împăcare. — Prin acâsta în
tâlnire de arme, boia duelelor nu se în
cheie. Mai sunt în curs încă o mulțime de 
„afaceri" de „onore" studențescl ea urmări 
ale alegerei din dilele trecute în care cei 
de seminția lui Israil, jucară mare rol. 
Pănă Sâmbătă sera au fost aprope o du
zină de duele și Dumineca trecută s’au re- 
solvat trei. DăunădI fură 5 cașuri, cu re- 
sultate mai mult seu mai puțin sângerose. 
Este de remarcat ca scopul acestor duele 
nu este cel urmărit de cavalerii din evul 
mediu, din contră în Ungaria duelul nu 
este o necesitate, ci o modă socială, o re
clamă de cavalerism decă au ajuns să se 
dueleze și Jidanii, bine înțeles fără pic de 
sânge, der Waigeschrien: gălăgie multă 
face, Itzig cavuleru!

Kronstadt — Brasso. O foia ungu- 
râsoă din Budapesta este informată, că în 
urma apelațiunei membrilor maghiari ai 
reprezentanței orașului Brașov contra hotărî- 
rei ca numele oficial al orașului să fiă Kron
stadt — afacerea va veni înaintea congre

gației comitatului, care va decide. F6ia 
ungurâscă face observarea, că partea cea 
mare a membrilor oongregației fiind sași 
și români, ultimul cuvânt îl va avâ gu
vernul.

Redacțional. „Tel. Rom." anunță, că 
colaboratorul său, profesorul Nio. Vătășan, 
a eșit din Redacțiune, având a-șl ocupa 
postul de profesor la oatedra soiințelor na
turale dela gimnaziul de stat din Bereg- 
szâsz. Looul său va fi ocupat de absolven
tul de teologiă Aureliu Trif.

Avis proprietarilor de cai. Gomi- 
siunea ces. și reg. Nr. 6 din Bilac însăr
cinată cu asentarea oailor (remoute) ne- 
oesarl ’pentru milițiă, va cumpăra în 
Brașov la 28 Septemvrie nou pe piața 
de lângă Parcul Rudolf oaii de lipsă 
între etatea dela 4—7 ani. Oei interesați 
sunt rugați a-șl aduce caii la numita 4' în 
acel loc.

Senin de tomnă lungă. De multe- 
ori am avut ooasiunea să vedem și să audim, 
că în cutare și outare loc, pomii au înce
put să înflorâscă a doua-âră. Acum se 
scrie din Târgul-Mureșului, oă un proprie
tar a constatat, că mai multe vițe din viia 
sa au înflorit a doua-âră. Aoâsta se consi
deră ca semn de timp frumos.

Complot contra papei? Din Roma 
se anunță, că în Vatican domnesoe o agi- 
tațiă mare pentru un complot, ce s’ar fi 
descoperit contra vieței Papei. Dintr'o scri- 
sore primită de polițiă resultă, că anar- 
chiștl americani ar fi decis omorîrea Papei. 
Poliția comunică acestea comendatorului 
gendarmeriei papale, Taglioferi, care luă 
îndată cele mai întinse măsuri de siguranță, 
toți episcopii fură invitați, primir’o circu
lară să fiă cu mare băgare de sâmă la or- 
ganisarea diferitelor convoiurl de peregrini; 
esistă mai ales temerea, că cu ocasia so
lemnităților din Octom. ar pute să se furișeze 
vre-un anarchist în biserica St. Petru. Po
liția englesă a comunicat numele a opt 
anarchiști sosiți din America, dintre cari 
doi ar fi plecat spre Italia.

Crescerea ciumei la Glascow. Un 
nou oas de ciumă a fost constatat la Glas- 
oov, oeea-ce face ca numărul bolnavilor să 
fie acum de două-tjeol și doi. Afară de acesta 
mai este un cas fârte suspeot așa că nu
mărul persanelor aflate în observațiune e 
aoum de o sută șăse-spre-tjece. Se <j'ce 
apoi, oă din constatările medicale resultă 
fără îndoială, oă ne aflăm în presența bao- 
oililor ciumei bubonice.

Concert. Musica orășenâsoă va oou- 
certa mâne, Dumineoă, la hotel „Europa", 
c’un program bogat, între cari și următo- 
rele piese: „Prințul Epaminonda", de Cau- 
dela, „Valsul brunetelor" de Ganne, Inter
mezzo din „Cavaleria rustioană" de Mas
cagni, Marșul-Popoviol de Krornpa.

S’a perdut 49©le trecute un boa de 
pene de ștruț negru pe stradele Brașovului. 
Aflătorul e rugat a presența obiectul la 
administrația 4iarului nostru.

Convocare.
Primind subscrisul mandat dela co

mitetul central pentru constituirea despăr
țământului Vârșăț al „Asociațiunei pentru 
literatura română și oultura poporului ro
mân", la oare vor aparțină administrative: 
Vârșăț (afară de comuna Varadia), Banloc, 
Biserioa-albă și Detta; apoi orașele Vâr
șăț și Biserioa albă, — oonvoo prin aoâsta 
adunarea constituantă a acestui despărță
mânt pe 4iu» de 8 Octomvrie n. o. în opi- 
dul Vârșăț (Hotel Baross) la 2 âre p. m. 
cu următorul program :

1) Desohiderea adunărei de consti
tuire. 2) Cetirea și esplioarea § 2 din sta
tutele AsooiațiuniL 3) înscrierea de mem
bri. 4) Alegerea comitetului ceroual. 5) Ve
rificarea procesului verbal. 6) închiderea 
adunărei de constituire.

Sunt rugați toți acei P. T. D-nl, că
rora le zace la inimă înaintarea poporului 
nostru pe teren cultural, de a partioipa în 
personă și a stărui, ca să ia parte și po
por cât mai numeros la acâsta adunare.

Verșeț, 16 Septemvrie 1900.
JDr. Petru Zepeniag, 

delegatul Asociațiunei.

ULTIMH SCIKi.
BucurescV, 21 Septemvrie. Cir

culă faima, că în urma unei înțele
geri stabilite între Regele Carol și 
împărații Austriei și Germaniei, con
flictul cu Bulgaria se va aplana pe 
cale de arbitragiu. împăratul Wil
helm ar fi ales ca arbitru.

Sofia, 21 Septemvrie. Principele 
a primit demisiunea ministrului de 

-comerchi Nacemci. Ca succesor al 
acestuia fu desemnat Jovan Titoroff. 
Primirea demisiunei se consideră, ca 
un triumf al lui Jvancioff.

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

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

văliră în mansardă și, cât ai clipi din ochi, 
tânărul fu legat. Lucrul s’a făcut repede, 
4ise unul din cei doi omeni tovarășului 
său, mulțumită acestui bătrân bețiv; ridică 
fata, Tam! Sărmană copilă, degeaba mai 
plângi. E o afacere sfîrșită și nu mai e 
nimic de făcut. Tînărul se plecă spre sora 
lui. Pe urmă privirea lui se aținti aprinsă 
și sălbatică asupra tatălui său, care stătea 
sprijinit de părete și privia acest tablou 
cu stupiditatea beției.

Ascultă-mă, tată, 4ise el cu un glas, 
care făcu pe bețiv să se înfioreze, sângele 
meu și acela al fratelui meu va cădâ asu
pra capului tău. N’am primit nicl-odată 
dela tine o privire, o vorbă de prietinie și 
nu te void ierta nici în viața asta, nici în 
cealaltă. Ori când și orl-cum vei muri; void 
fi lângă tine. Iți vorbesc ca un mort și te 
previd, tată, că în 4'ua când vei apărâ 
înaintea Creatorului tău, cei doi fii ai tăi 
vor fi acolo să te învinovățâscă. El ridică 
manile legate, cu o mișcare de amenințare

Singurul mijloc natural pur
gativ ușor de luat este 

și aținti ochii asupra bețivului, părăsind 
încet mansarda. Asta fu ultima oră când 
îl mai vă4urs sora și tatăl-său.

(Va urma).

Legenda preotului negru.
în Subiaco, un suburbiu al unui 

orășel de munte, din valea Aniene, 
trăia un preot în casa părintescă cu 
unica sa soră. în etate de 16 ani. 
Fata era frumbsă și toți îi cjiceau 
„Trandafirul din Subiacou. Inse gân
durile ei erau la desfătările lumei, 
încât singurătatea la fratele ei prea 
serios nu-i pută plăce.

Astfel se întâmplă, că într'o d', 
când preotul se îutorse dela spove- 
direa unui bolnav, găsi casa gblă 
Soră-sa dispăruse, și iubitul ei câne, 
păzitorul casei, nu se mai vetffi-

Apa amară „Franeisc Iosif,“

Nu mult după acă3ta se aurji, 
că fata ducea în capitală o vieță. 
lucsudsă ; „Trandafirul Subiaco11 a lui 
dete mult de vorbă. Popa suportă 
acăstă lovitură în tăcere, der sora 
sa era pentru el mdrtă.

Așa trecură mai mulțl ani și el 
deveni tot mai posomorit, mai se
ver, mai tăcut. Intr’o seră chilălăia 
un câne la ușa casei singuratice; 
preotul deschise ușa și afară -ta o 
femelă bolnavă, palidă și obosită, 
rugându-1 și implorâudu-i mila pen
tru a-o primi în casă. Era sora 
fugită.

înfuriat o împinse și ea plecă 
șovăind, însoțită de fidelul ei câne. 
In săra următăre erășl se aucjl chi- 
lălăit și rîcăit la ușă. De astă-dată 
venise cânele singur și avea o hâr
tie in gură, prin care sora ruga în 
desperare pe preot a-i da mângâiere 
și binecuvântarea pastorală, ca se 

nu mărgă blăstemată în iad. El brășl 
alungă cânele dela pragul seu.

Nu mult după acesta, preotul 
vedu a treia-bră cânele, care numai 
singur urmă unui sicriu sărăcăcios, 
care fu dus pe dinaintea sa în apro
piere de cimitir. El presimți, că aces
tea sunt ultimele rămășițe ale sorei 
sale, a iubitului „Trandafir din Su
biaco" de odiniorâ. Și așa o lăsă el 
blăstemului vecinie!

Ca „ 1 ’rent" ar fi trebuit să alerge 
la patul pocăitei, s’o ierte, să-i ia 
greutatea păcatului de pe sufletul ei, 
cs 9ă păta muii în pace, deși ca 
„Frate" era așa de supărat pe ea!

După flile de o amară luptă 
sufletescă, ae duse preotul într’o nopte 
senină ca fliua în cimitir, spre a căuta 
gropa nenorocitei surori. Cânele sta 
ca păzitor pe prospătul morment, 
pe care nu-1 împodobia nici cruce, 
nici fibre. Credinciosul câne era

care mai mult de d6uâ-4ecl de ani se bu
cură de neasemănată popularitate. Efectul
ei disolubil este durabil. „Apa amară Fran-
CÎSC Iosif" se nu lipsâscă din nici o casă.
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Jertfe ale comitetului din Solia.
Lui „Pester Lloydu i-se scrie următâ- 

rele din Belgrad:
De oând conflictul româno-bulgar a 

ridicat mult praf în pressa europ6nă, în 
nemijlocita apropiere de cei ce se c6rta, 
în Serbia, lucrurile sunt urmărite aprope 
cu indiferență. Și acesta nu că ddr n’ar 
înțelege indignarea cea mare a Românilor 
contra atacurilor ucigașe; niol pentru-că 
n’ar fi în clar cu faptele comitetului revo
luționar din Sofia. Aici s’a esperiat, că 
acest comitet este un rău, pentru care încă 
nu s’a aflat un mijloc de stîrpire. Cu deo
sebire în Constantinopol reolamațiunile au 
fost fără resultat. In anul din urmă Serbii 
au să se plângă contra comitetului mace
donean de următdrele jertfe :

In 25 Ianuarie 1899 a fost omorit în 
Prileg de oătră trimișii comitetului mace
donean preotul sârb Teodor Antonovid dim
preună cu servitorul său. In 31 Martie a 
fost rănit de morte tot de un individ plătit 
de acel comitet un Sârb fruntaș, anume 
George Dimitrvjevict din Dojran. In 4 Apri
lie a căcțut jertfă, fiind lovit de cinci glonțe, 
un comerciant sârb din Ueskiib, anume 
Toma Iovanovid. In 12 MaiQ a fost omorît 
direotorul de școlă din Djevdjelije, Pavlo- 
vid. In 13 Maitt a fost omorit de mai mulți 
Bulgari profesorul sârb lovicevid din Kukuș. 
In 21 Maiîî a murit sub loviturile unor 
Bulgari preotul sârb Janja din Pataros. In 
8 Iunie câțl-va asasini bulgari plătiți de 
comitet au rănd de mărte pe un librar sârb 
din Monastir. In 29 Iulie comerciantul sârb 
din Salonic, Andrei Vanghelovid, a fost omo
rît de o mână ucigașă bulgară. In 7 Au
gust a fost împușcat directorul de scâlă din 
Ochrida, Grdanovid. In 26 August inai mulțl 
membri ai comitetului macedonean au omo
rît pe patriotul sârb Naum Srbinovici, din 
Cosicina. In 19 Septemvrie s’a pușcat asu
pra Sârbului Danco Pandanovid din Wales 
de trei ori; Pandanovicî mai târcțiu a mu
rit. In 2 Octomvrie a fost asasinat Sârbul 
Djeleta Matid, o personă fruntașe. In 20 
Octomvrie Bulgarii au împușcat pe egume
nul mănăstirii din Gratova, Io van Mndmo- 
vid. In 26 Octomvrie au fost atacate și 
bătute de morte mama și fata profesorului 
sârb din Crușevo. In 19 Noemvrie Bulgarii 
au omorît pe directorul scol ei sârbescl din 
Dojran, Gregor Dimilrievid, și în 26 De
cemvrie pe preotul Jeftinije din Cocisna. 
In 28 Decemvrie comerciantul sârb Teofil 
Pavlovid din Grstivar a încheiat lista sân- 
gerosă a anului 1899.

De doi ani în Macedonia mai mult ca 
patru-$ed de bărbați șerbi distinși au căcfut 
jertfă comitetului macedonean, și în timpul 
când se vorbea atâta de asasinarea lui Mi- 
hăileanu, în Ueskiib a fost omorît un preot 
în cea mai mare liniște.

Despre tote aceste se scie nu numai 
în Belgrad, ci și în Constantinopol și la 
Petersburg, și tote cabinetele marilor puteri 
au cunoscință despre faptele acestea. Cu 
tote că agenții diplomatici sârbi de multe- 
orl au făcut cunoscut autorităților turcescl 
pe asasini și au dovedit vinovăția lor, to-

schelet de slab și își înholbă ochii 
privindu-1 în desperare.

Preotul se cutremură; aceștia 
nu erau ochii cânelui, ci erau ai su- 
rorei ochi, cu privirea-i adâncă și jal
nică, cu care ea la ultima întâlnire 
în zadar îi ceru iertare. Și capul 
cânelui se transformă; era capul ei 
ca mărta. El se tîrî și pipăi corpul, 
cânele era mort pe mormânt, — 
preotul fugi înspăimântat din cimitir.

Când acest preot mai fu chiă- 
mat la câte-un moribund, tot-deuna 
c< nsciința sa rea sta fior, credincio
sul câne îl urmărea ca schelet cu 
ochii holbați, și ambi șovăesc de- 
alungul zidurilor negre a-le caselor 
serăcăciose din sat, pănă ce ajung 
la o cruce seu iconă sfințită, unde 
strigoiul dispare. Acâsta este poves
tea preotului negru. 

tuși pănă acum n’a succes, ca cel puțin un 
asasin să fiă pedepsit.

Corul vocal român din Oravița 
va arangia un concert cu ocasiunea adunării 
învățătorilor din dieoesa Caransebeșului în 
17 (30) Septemvrie a. o. Programul-.

1) Eug. Muntean: „Marș ocasional*  
dedicat Reuniunei învățătorilor din dieoesa 
Caransebeșului, esecntat de orchestră. 2) 
G. Musicescu : a) „Ostânul rom.“ b) „Stăn- 
ouța“ coruri mixte. 3) G. Musicesou: „I. 
concert bis.“ cor mixt acomp. ou Harmo- 
niu. 4) C. Porumbescu: Put.puriu din ope
reta „Craiti non“ cu soli: D-ra Melania Dra- 
goescu și d-nii C. Novaoesou și N. Baiaș.,

*) Dr. P. Pipoș: „Istoria pedagogiei1,1 pag. 97.
*) I. P. Eliade : „Istoria universală a peda

gogiei1,1.
**) V. Gr. Borgovan : „Istoria pedagogiei- 

pag. 85.

5) a) Bellini: Recitativ și Cavatine din 
opera „La Sonnambula11 b) Luigi Arditi: 
„L’Estasi Valse Briliante14, cântate solo de 
d-ra El-na Paploviol cu acomp. de pian.
6) I. Vidu: „Ștefan și Dunărea11, baladă 
națională, cor mixt cu acomp. de orches
tră. —

După produoțiune joc în sala hotelu
lui „Corona ung.“ Prețul : Balcon șirul I 
oor. 2-40; balcon »irul II cor. 2; balcon 
loo de stat oor. 1'20; partere cercle cor. 
2; parterre scaun oor. 1'20; partere loo de 
stat 80 b.; Galeriă scaun 60 b. și galeriă 
loo de stat 40 bani. Dreptul proprietarilor 
de scaune din teatru e reservat pănă Vi
neri la 28 cor. 12 âre din (ji. — Pentru 
petrecerea de dans prețul intrării: de per- 
sână 60 bani, de fam. cor. 1-60.

Un cuvânt cătră părinți.
Voesc a-mi îndrepta cuvântul 

cătră părinți și a-le arăta, cum tre- 
bue să-și îndeplinescă datorințele că
tră fiii lor, ca se afle în dânșii bu- 
curiă, er nu supărare. In împlinirea 
acestor datorințe se aveți înaintea 
ochilor pe loachim și Ana, cari pe 
copila lor încă de mică au dus’o la 
biserică ca să învețe frica Domnului.

Ce aveți de a învăța din acest 
esemplu părinților? Aceea, că fiind 
acum începutul anului școlastic se 
vă trimiteți copiii la școlă și bise
rică, ca aci să învețe a se cunosce 
pe sine și pe alții, ca să-și lumineze 
mintea și să se facă bmenl folositori 
bisericei și nâmului, pentru-că:

„Numai sciința și iscusința ne pot scăpa 
„Fără de ele nâcasurl grele ne-or inunda11.

Un popor, care nu scie prețui 
învățătura, nu merge înainte, ci în
dărăt; acel popor e slab, căci tăria 
unui popor se măsură după învăță
tura, ce el o are. Sunt prea adevă
rate cuvintele poetului că:

„Cânii păzesc turme, oile ne ’mbracă 
Omul dâr se cade și mai mult să facă, 
Și făr’ a sci carte omu-i dobitoc 
Tote ’naintâză și el stă pe locu.

Acestă carte, acesta învățătură 
nu se pote câștiga decât în școlă, 
care e tinda bisericei, adecă locul 
în care trebue să te luminezi și pre
gătesc! pentru a pute întră în bise
rică. Aci să avem înaintea nostră 
pe Isus Christos, care ,,e blând și 
smerit cu inima" și, care a învățat 
a fi supus și ascultător de părinții săi.

Școla este câmpul mare, în care 
copiii nu sunt alt-ceva, decât arborii 
sălbatici, cari au răsărit din sămânță 
bună, der din cari, lăsați așa cum 
sunt, nu se vor face nici când ar
bori buni. învățătorul e grădinarul 
iscusit și harnic, care prin multă 
trudă și apucături înțelepte altoesce, 
nobiliteză acești pomi sălbatici fă
când din ei nisce pomi buni.

Școla e apostolul, care propo- 
văduesce atâta din cuvântul lui Dum- 
ne4eu, cât pot primi inimile mladi- 
ței lor tinere, er mai mult lasă să 
propovăduescă s. maică biserică, care 
ne spune prin graiul preoților, că 
omul nu e făcut pentru pământ, ci 
pentru ceriu, pe care nu-1 pote câș
tiga, decât prin alipire, iubire și as

cultare cătră Creatorul său. Aceste 
podobe sfinte omul trebue să le în
vețe din frageda copilăriă, pentru-că: 
„Este bine bărbatului decă părtă jugul 
din tinerețe*.  (Erem. 3, 37) și erăși: 
„pruncul dela calea sa nu se departă nici 
când a îmbătrânit*.  (Pilde 22, 6). In 
urma acestora copilul aceea va fi, 
ce-1 va face șcbla și părinții în casa 
lor, care e a doua școlă său am pute-o 
numi și prima, adecă pruncul va fi 
său un membru folositor omenimei 
seu sbiciul lumei. Cele mai tari mo
ravuri, fiă bune ori rele, sunt acelea, 
pe cari copilul le-a deprins de mic 
în casa părinților; acesta o întăresce 
și Jean Paul când Zice, că: „pruncul 
învață mai mult în trei ani la peptul 
maicei sale, decât în 10 ani la univer
sitate*.

La sînul mamei trebue să-și câș
tige pruncul cele dintâiu adevăruri, 
în șcăla se le cunoscă mai bine, ăr 
în biserică să se întărescă și încu
nuneze cu ele.

Isus Christos ne-a învățat, ca să 
ne dăm copiii la. școlă, la isvorul 
vieței, căci însu-și Zice : „ Lăsați pruncii 
se vină la mine și nu-i opriți.. .“ (Luca 
18, 16) și apoi e sciut, că Isus Chris
tos a fost și este și acum școla nea
mului creștinesc.

Christos însă nu mai umblă în 
mod văc].ut pe pământ, apostolii după 
ce bună luptă s’au luptat, după-ce 
tuturor s’au făcut tote, au trecut din 
morte la viăță mergând, ca să pri- 
mescă darurile și cununile ceresc!, 
au lăsat însă în locul lor biserica și 
școla, ca să învețe omenimea în nu
mele lor și să-i arate calea mân- 
tuirei.

Lăsați, drept aceea, părinților 
copiii la școlă și biserică și nu-i 
opriți, pentru-că aci e apa vie, din 
care cel-ce bea nu însătoșeză nici
odată, aci se pote afla ce e mai bun 
în vieța acesta și mai folositor pen
tru cealaltă. Și, decă la acesta sun
teți siliți, nu murmurați, ci gândiți-vă, 
că acesta se face pentru binele fiilor 
voștri și pentru ridicarea nostră din 
întunerecul nesciinței.

Ca fiii voștri să potă învăța, e 
de lipsă să aibă cărți și alte unelte 
de învățământ, de aceea c-umperați-le 
tbte acestea cu bunăvoință, căci da- 
torința părinților e, ca să facă tote 
cele de lipsă pentru fiii lor.

Pentru prunci Fiul lui Dumne
zeu s’a făcut prunc luând asupră-șl 
tote slăbiciunile pruncilor, dintre 
prunci și-a ales pe cei dintâifi mar
tiri și sânți, poftesce deci, ca cu toții 
să avem mare grijă de ei, ne promite 
mare răsplată, decă le facem bine 
și erăși mare pedepsă decă îi îndem
năm la rău, căci etă ce cțice; „Cine 
primesce pe unul dintre acești mici 
în numele meu, pe mine mă pri
mesce, er cine va strica pe unul din
tre aceștia, mai bine ar fi unuia ca 
acela să-și lege o petră de moră de 
grumazi și să se arunce în mare11. 
(Mac. 18, 5 — 6).

In tot timpul, cât a petrecut pe 
pământ, se bucura văc|ându-se în mij
locul pruncilor, ba încă și acum, 
când locuesce pe altarele nostre în 
sânta cuminecătură, voesce ca pruncii 
să fie mai aprope de el, în rugăciu
nile lor află mai mare desfătare, în 
inima lor voesce a fi primit mai cu 
sete, ca astfel acele inimi să le potă 
păstra pentru sine.

Din acestă iubire ferbinte a lui 
Isus și a bisericei s’au născut școlele 
și alte locuri de crescere, ca în ele 
tinerele mlădițe să se pregătescă 
spre a primi darurile Evangeliei. 
Acestea sunt bisericuțe nbuă menite 
spre a stîrpi păcatul și a sădi vâr- 
tuțile, ele sunt grădini frumose, în 
cari pomii se păzesc cu multă grijă, 
ca se aducă fructe bune pentru so
cietatea omenescă și pentru ceriu, 
de unde pe dreptul Zice un mare 

bărbat, „că cine deschide o șcălă închide 
o temniță.11

Preoții și învățătorii sunt gră
dinarii aleși de Isus Christos și puși 
se lucre în acâstă grădină. „Nu voi 
m’ați ales pe mine, ci eu v’am ales 
pe voi, și eu v’am poruncit, ca mer
gând se aduceți rod și rodul vostru 
să rămână11. (loan 15, 16.)

Pe aceștia îi pune ca pe ângeri 
păzitori ai pruncilor și datorința lor 
e, ca pe acești prunci ai lui Dumne
zeu, frați ai lui Isus Christos, moș
teni ai ceriului să-i îndrepte la aceea, 
spre ce sunt meniți, să trăâscă bine 
aci, ca dincolo să fie fericiți.

(Va urma.) Preotul Marga.

Recompensele șî pedepsele în 
școla poporală.

(Studiu pedagogic de I. DARIU.)

1. Valorea și necesitatea pedepselor.
— Urmare. —

Quintilian*):  „Indulgența prea 
mare este păgubitore, precum și se
veritatea, care pote stârni în elevi 
ură față de sciințe. Pedepsele corpo
rale să nu se aplice nicl-odată. Ele 
umilesc și ofenseză pe elev. Bătaia 
s’a Introdus în școlă numai prin ne- 
gligența învățătorilor; supravegherea 
bună o face superfluă.

Sf. Vasile cel Mare: „ Mijlocele 
disciplinare trebue să fie așa întog- 
mite, ca să-i dedea pe tineri la umi
lință și stăpânire de sine. Fie-care 
erore se va pedepsi astfel, încât pe- 
depsa să pdtă servi tot-deuna ca și 
o deprindere în predomnire și li
niște sufletescă. Decă un elev vor- 
besce lucruri necuviinciose, mințesce 
și batjocuresce pe alții, atunci el se 
va pedepsi cu postire și tăcere. Decă 
un băiat este mânios pe un soț al 
său, trebue să-l facem nu numai de 
a se împăca cu acesta, ci după 
împrejurări a-i acorda și unele ser
vicii Ze iubire frățescă".

Vincențiu de Beauvais'. „Scopul 
disciplinei este de a desvăța pe elev 
dela rău, și a-1 deda la bine. Mijlo
cele ei sunt: pedepsele, dojenirea și 
amenințarea. . . . Băeții nu să pot în
drepta numai prin cuvinte, ci și prin 
pedepse corporale. Dela cel-ce pedepses- 
ce să cer 3 însușiri: seriositate, blân- 
deță și precauțiune. Nesuecesul să 
nu ne descuragieze. Să cruțăm sim
țul de onore al băiatului și numai 
atunci să-l pedepsim în public, când 
el a păcătuit în public.11

Montaigne*') : „Este ceva servil 
în penalitățile corporale; n’am văZut 
alt efect dela ele, decât că au făcut 
pe copil mai lași și mai răi11.

„Cu cât mai potrivit ar fi să 
fie decorate clasele cu flori și cu. 
verdeță, decât cu vergi sângerose. 
Eu le-ași decora cu portretele bucu
riei, ale veseliei, ale florei și ale gra
țiilor... Copilului să-i presări hrana- 
folositore cu zăhar, cea stricăciosă- 
cu fiere11.**)

Buffon-. „Este trist, însă necesar 
de a face în unele momente pe 
copil nemulțămit (prin pedepse), însă 
acele momente de nemulțămire sunt ger
menii fericirei sale viitor e*.

Franclce'. „Pedepsele corporale 
să se aplice numai în cașuri estreme. 
înainte de a pedepsi, învățătorul să-și 
ridice inima sa cătră DumneZeu ru- 
gându-1 pentru a pută esecuta pe- 
depsa cu înțelepciune și iubire pă- 
rintescă.11

Rousseau-. „Nu pedepsiți pe co
pil nicl-odată, căci el nu scie ce va. 
să Zică greșâla, vina și păcatul; nu-1 
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silit! se ve ceră iertare, căci el nu 
e în stare a vă vătema.“

„Precum dintr’o lege nu pote 
resulta nicl-odată ceva mai bun, de
cât cunoscința el, nu însă și puterea 
spre bine, tot astfel și din pedepsa 
a cărei putere zace în frică seu în 
trista esperientă, nici odată nu se 
pote nasce alt-ceva, decât o păzire 
esternă de pecat, nici decum însă o 
încungiurare din inimă a reului. “

Schleiermacher: „Fie-care pedepsă 
dovedesce, că ar fi trebuit a influința 
mai de timpuriu asupra sentimente
lor și intențiunilor elevului. Fie-cărei 
pedepse i-a premers o negligență în 
altă parte. Cu desăvârșire însă tre- 
bue să se eschidă din educafiune 
pedepsele corporale. Posibilitatea de 
a încungiura pedepsele corporale, 
fără ca prin acestea să sufere ordi
nea, se pote privi ca o măsură mo
rală a educatiunei“.

R. Seyfert*) : „Vătămări împo
triva disciplinei școlare trebuesc pe
depsite. Mijlocepedepsitore sunt: o pri
vire amenințătore, un cuvânt mus
trător, șederea înpiciore, detragerea 
încrederii, șederea temporală mai în 
urmă, schimbarea locului, pedepsă 
cu ocupațiuni negligiate, pedepsa cor
poralii. Cuvinte batjocuritore, nume 
de batjocură trebuesc a să încun
giura, fiind acestea ca lucruri bru
tale. Pedepse sunt de lipsă, dâr tre- 
bue astfel se pedepsim, ca încetul 
cu încetul ele să devină superflue. 
Influința pedepsei atârnă de perso
nalitatea învățătorului și de conside- 
rațiunea și iubirea de care e condus“.

*) „Schulpraxis11, (Sammlung Goschen), pag. 
32 și 33.

*'*) „Lexikon der Pădagogik“ pag. 626 și 627.
') Ion Amos Comenius: „ Didactica magna11 

«tradusă, de Petru Garboviceanu, pag. 256—261.

F. Sander**):  „Cum-că pedepsa 
ca mijloc disciplinar este un lucru 
neapărat de lipsă în casă și în șco- 
lă, nu mai e lipsă de nici o do
vadă ... Pedepsa corporală nu tre- 
bue să se aplice nicl-odată celor cu 
prestațiunl defectuose, ci tot-deuna 
celor cu defecte morale (minciuni, 
purtare dură, necuviinciosă, nesupu
nere fățișă etc.) și și atunci să se 
întrebuințeze numai ca cel din urmă 
mijloc și ca escepțiune“.

Comenius j): „ Disciplina școlară 
să se aplice numai acelora, cari comit 
fapte rele. Totuși, nu pentru-că vre
unul a greșit (căci odată ceva întâm
plat nu se mai pote face neîntâmplat), 
ci ca se nu mai greșescd în viitor. Așa- 
der să se aplice fără patimă, fără 
ură seu mănie, și cu o astfel de cură
țenie și sinceritate, încât pedepsitul 
să fie convins, că disciplina s’a în
trebuințat pentru binele seu și, că 
ea resultă din dragostea părintescă 
a superiorilor săi și de aceea sS pri- 
mescă pedepsa ca un medicament amar 
prescris de medic. “

„Disciplina severă sS nu se aplice 
pentru studii, ci pentru purtare . . . . 
Bătăi și păruell n’au nici o putere 
de a insufla spiritelor iubirea de 
carte, ci din contră o mai mare 
putere de a-le insufla disgust și ură 
contra ei . . . Decă ’i se întâmplă 
(unui musicant ca să nu-i fie bine 
acordată chitara, harfa seu viora, 
el nu dă cu pumnii în ea și nu o 
isbesce de părete, ci-și întrebuințeză 
arta sa, atâta timp, pănă-ce a acor- 
dat’o. Tot așa trebue să urmăm și 
noi cu școlarii pănă-ce i-am îndu
plecat și le-am inspirat dragostea de 
învățătură

„O disciplină mai severă și 
mai aspră să se întrebuințeze con- 
itra acelora, cari pecătuesc din punc
tul de vedere moral și anume:

7) Contra acelora, cari dau probe 
de frivolitate, d. es. iau în deșert 
numele lui Dumnedeâ... 2) Contra 
■încăpSținaților și resvrătitorilor, d. es. 

cari disprețuesc poruncile învățăto
rilor ... 3) Contra îngâmfaților și mân
drilor, său contra invidioșilor și indo
lențelor ... Abaterile de primul fel 
vatămă majestatea lui Dumnezeu; 
cele de al doilea fel distrug temelia 
tuturor virtuților și cele de al trei
lea fel împedecă progresul repede în 
studii. Ge e contra lui Dumne4eu e 
o crimă, care trebue espiată cu cea 
mai grea pedepsă; ceea-ce greșesce 
cineva contra celorlalți omeni și că- 
tră sine însuși, e o nedreptate ce 
trebue reparată prin o mustrare 
aspră “.

„Cea mai bună formă de dis
ciplină ni-o oferă sbrele ceresc, care 
dă plantelor încontinuu: 1) lumină 
și căldură-, 2) adesea ploiă și vânt și 
al 3) rar fulgere și tunete, cu tote că 
și acestea din urmă sunt spre folo
sul lor“.

„In urmă se găsesc și naturi 
nenorocite, pentru care acestă pro
cedare e neîndestulitbre, atunci sS se 
alegă alte mijloce mai eficace, ca ast
fel sS nu se lase nimic neîncercat.... 
Pentru uniipote sS-șl aibă valore și aceea 
ce se d{ice că: „un frigian sâ îndrepteză 
numai cu bătăiu. Decă acestă pedepsă 
nu va folosi întru nimic celor pe
depsiți, va folosi totuși celorlalți prin 
frica inspirată.... Fericiți sunt acei 
învățători, cari pot sii unescă severitatea 
cu iubirea! Fericită este tinerimea, care 
se pote bucura de asemenea învățători!“

Va urma.)

POVEȚE.

Semnele de a cundsce, că un 
cal este șchiop, calul fiind în grajd. 
„Albinau publică următorul intere
sant articul scris de medicul vete
rinar Irimia Popescu din România:

Un cal se cunosce că este șchiop 
nu numai când este în mers, der 
chiar când stă pe loc, în grajd.

In grajd, atunci, când el nu su
fere de nici un picior, calul își în- 
trebuințâză de o potrivă câte-și pa
tru piciorele, la susținerea corpului, 
stând când este liniștit de regulă în 
trei, pe cele două de dinainte și când 
pe dreptul, când pe stângul de din
dărăt.

Când unul dintre picibre însă 
sufere, lucrurile nu se mai petrec 
astfel; animalul și-l economisesce, 
sprijinidu-se pe el prea puțin seu de 
loc. Așa, decă piciorul șchiop este 
de dinainte, el îl ține scos înaintea 
celui sănătos, care este bine sprijinit 
pe podină. Adesea cu piciorul bol
nav face mișcări continue legănân- 
du-1 neîncetat dinainte îndărăt, din 
care causă, așternutul din dreptul 
acelui picior este asvîrlit într’o parte 
și într’alta, er podina bre-cum tocită 
seu frecată, prin potcova seu copita 
piciorului beteg. (Să nu se confunde 
acesta însă, cu obiceiul ce au unii 
cai de a bate din unul din piciorele 
de dinainte, netiind șchiopi, la apro
pierea sorocului pentru a li-se da 
apă, fân și mai ales grăunțe).

Decă calul schiopătă de un pi
cior de dindărăt, el își ține acel pi
cior ore-cum ridicat sprijinit numai 
pe vârful unghiei său chiar de loc, 
ceea-ce nu se observă pentru picio- 
rele de dinainte.

Decă calul schiopătă de amân
două piciorele de dinainte, atunci el 
întinde aceste picibre înainte cât se 
pote de mult, er pe cele de dindărăt 
le vîră sub corp.

Deeă schiopătă de amândouă 
cele de dindărăt, dobitocul abia se 
ține în picibre, mișcă neîncetat pi- 
cibrele betege, sprijinindu-se câte o 
clipă când pe unul când pe altul, 
căutând astfel a-șl alina durerile, 
cari se măresc când se sprijină. Aș
ternutul de sub ele este gonit. De 

multe-orl, când durerea piciorului sâu 
piciorelor bolnave este prea mare, 
îl vec|i pe sărmanul animal trecân- 
du-1 nădușelele, având răsuflarea grea, 
er cu ochii și întrâga lui față ara- 
tându-țl suferința.

In fine, din causă că animalul 
șchiop stă mai tot-dâuna culcat, ne- 
sculându-se decât silit de fome, sete 
său alte necesități, nu rar, corpul lui 
este giulit pe la șolduri, coste, cbte, 
tâmple etc., ca resultat al prea mul
tului culcat și sbătut, mai ales când 
proprietarul lui, fie din lipsă, fie din- 
tr’un rău obiceitt, nu pune așternut 
suficient sâu nu pune de loc.

SMai viata mandarinilor.
V

Dăm aci câte-va detalii asupra mo
dului cum își petrece diua un mandarin.

Pe la două ore după amâdl, manda
rinul se scolă și, decă afacerile nu-1 gră
besc, își pune roba și își ia rolul de jude
cător, în curtea a treia. Acolo, aparatul de 
justiție consistă dintr’o vastă masă, acope
rită de o pânză verde sâu roșie.

Pe acâstă masă sunt borcane cu cer- 
nâlă nâgră și roșie, tote utensilele nece
sare unui chinez pentru scris, și un fel de 
ciocan cu care mandarinul lovesce din când 
în când în masă. Ori cine se adresâză ju
decătorului trebue mai întâii! să îngenun- 
che; se face escepțiune pentru funcționari 
ți pentru cei cari au titluri. Competența 
magistratului orașului nu cunosce limite; 
coprinde tote materiile civile, criminale, 
politice, sociale și religiose și une-orl merge 
pănă la pedepsa cu morte. Insă aparatul 
judiciar nu are absolut nici o demnitate. 
Magistratul întinde curse acusaților, și întră 
în subiecte străine de proces.

Mandarinul, considerând că e mai pe 
jos de demnitatea sa să vorbâscă o altă 
limbă, decât aceea a mandarinilor, are la 
disposițiă un interpret, care e însărcinat să 
traducă în limba vulgară tot ce spune 
densul.

Un engles povestesce în acestă pri
vință, că a avut ocasiunea să asiste la un 
asemenea proces. Judecător era un manda
rin, Manciu, care vorbia perfect dialectul 
din Canton. Martorii erau toți din Canton ; 
mandarinul însă persista a pune întrebările 
în dialectul din Peking. Un prim interpret 
traducea întrebările într’un limbagid man
darin de un ordin mai inferior și cu un al 
doilea interpret îl traducea din nou în dia
lectul Cantonez. Lucrurile merseră astfel, 
pănă când englezul se amesteca și conduse 
însuși interogatoriul în limba martorilor; 
totuși trebuia să traducă-întrebările și răs
punsurile în dialectul din Peking, pentru 
edificarea mandarinului, care le înțelesese 
însă perfect chiar dela început.

Se înțelege, că, cu asemenea proce- 
deurl și cu conrupțiunea, care domnesce 
pretutindeni, sărmanii jeluitori sunt de plâns. 
Yamenurile au o reputație forte rea, și cei 
mai mulțl omeni preferă să fie judecați de 
vre-un modest tribunal de stat. Acâstă opi- 
niune era împărtășită și de împăratul Tao- 
wang, care dicea: „Doresc, ca poporul meu 
să se temă de a pătrunde în Yamen, și 
certurile să se reguleze intre dânșii. “

Cea mai mare parte din mandarini 
își duc viața fără a face nici cel mai mic 
esercițiu. Răposatul vice-rege din Nankin 
avea o reputațiune fârte mare, fiind-că în 
fie-care di mergea câte 1000 de pași în 
grădina sa.

In general, diferitele ocupațiuni ale 
mandarinului încetâză la cinci ore sera. 
Dela acâstă oră, pănă la ora culcărei. Chi- 
nesul se distrage, seu citesce versuri, seu 
bea vin cu secretarii săi, compunând îm
preună versuri. Une-orl mandarinul se duce 
în grădină, unde invită pe bogății neguță
tori din împrejurime la câte o mică petre
cere. Câte-odată răspunde și dânsul la în- 
vitațiunile lor; der acesta nu fără periool, 
căci legea interdice formal mandarinilor 
eșirea din Yamen, afară numai dăcă nu au 
nevoiă pentru împlinirea funcțiunilor lor 
oficiale. Mandarinii primesc nenumărate 
daruri cu ocasiunea aniversării nascerii bu
nicei, a mamei, a soției seu vre-unui fiu al 

lor. Cu acăstă ocasie sunt obligați să dea 
o representație teatrală. Aceste representa- 
țiunl sunt forte la modă în China; mai 
este însă și aci o dificultate. 0 mulțime de 
dile în cursul anului sunt cjise nefaste; 
acestea sunt dilele în cari a murit vre-un 
împărat.

Un mandarin și-ar pune viața în pri
mejdie, decă s’ar cânta în casa lui într’una 
din aceste dile oprite.

Chinezii se culcă de vreme. Indată-ce 
sorele a dispărut totă lumea se retrage în 
locuința sa, și la șâpte sâu la opt ore săra 
se culcă.

Un mandarin nu dă în fie-care «fi 
prândurl sâu serbări. De cele mai multe-orl 
săra mandarinului se petrece astfel: după- 
ce corespondența dilei a fost cetită, înre
gistrată și pecetluită, după-ce secretarii 
și-au dat raporturile și au vărsat stăpânului 
beneficiile dilei, când audiența tribunalului 
a fost ridicată, mandarinul își dă jos ro
chiile, colierul, încălțămintele, și îmbrăcat 
numai cu vestmintele de desubt, își aprinde 
ciubucul și se retrage în haremul său.

După ce-șl presintă omagiile bunicei 
și mamei sale, mandarinul ia, în tovără
șia uneia din femeile sale, o ceașcă de 
ceaiîi; apoi alege unul din apartamentele 
sale pentru a petrece noptea. Adesea, masa 
de sâră o ia în unul din aceste apartamente, 
fumeză în tovărășia femeei sale un ciubuc 
(în China tote femeile fumâză) și jocă o 
partidă de cărți. Eticheta acestor aparta
mente este extrem de strictă ‘și abia dâcă 
indiscrețiunile unor sclavi au făcut cu pu
tință cunoscerea curioselor obiceiuri cari 
domnesc într’ensele.

De necredut. Mii de mulțumiri și 
sorisorl de reounoacință constată, oă flui
dul Elsa de Feller s’a dovedit ca oel mai 
bun la diferite bole, chiar și la acelea, unde 
alte medicamente nu vindecă. Cu deosebire 
vindeoă frigurile, podagra, reuma, dureri 
de cap, piept și de dinți, junghiuri, dureri 
de stomac, de ochi etc. iute și sigur. 12 
sticle 5 corone franco. Singurul producent 
e Eugen V. Feller, farmacist în Stubioa Nr. 
135, Comitatul Agram. La niol o familiă 
să nu lipsâsoă aoest mijloc esoelent esaminat 
de autoritatea sanitară, și aflat de cel mai 
bun mijloc, pe care ârl-cine, de-1 folosesue 
odată, pentru efectul său îl va folosi per
manent. „Orb am fost deja, și numai „Flui
dul Elsau de Feller mi-a salvat lumina 
oohilor — scrie Sziics Pâter din Budapesta 
(Felsorakpart 9).

Oa,lend.a,ri3.1 septemânei.
SEPTENVRE. are 30 dile. RAPCIUNE.

țlileln Călend. Iul. v- Călend. Greg.

Dum. 10 M. Minodora 23 Teola
Luni 11 C. Prof. Teodora 24 Gerhard
Marți 12 S. m. Anton. 25 Cleopa
Mere. 13 Corneliu Sut. 26 Cipna
Joi. 14 + Inălf. Sf. Cruci 27 Cosm. și Dăm
Viner 15 S. Nechita. 28 Venceslau
Sâm. 16 S. m. Eutina 29 Arch. Mihail

Prețurile cerealelor din piața Brașov
Din 21 Septemvre 1900.

Proprietar: Dr. Aure! Mlureșianu. 
Redactor responsabil: Gregor iu Haur,

Măsura 
său 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L- Grâul cel mai frumos 11 60
n Grâu mijlociu . . . 11 20
n Grâu mai slab . . . 11 —

Grâu amestecat 9 20

p Săcară frumosă. . . 7 20
Ti Săcară mijlocia. . . 6 80

Orz frumos .... 7 —
n Orz mijlociu. . . . 6 60
yj Ovăs frumos. . . . 5 —
rj Ovăs mijlociu . . . 4 6r

Cucuruz ................... 9 60
n Mălaiu (meii!) . . . 8 —

Mazăre......................... 17 —

yț Linte ......................... 21 —
Fasole........................ 11 —

71 Sămânță de in . . . 21 —
71 Sămânță de cânepă . 9 -

Cartofi........................ 1 60
71 Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
Jț Carne de porc . . . — 96
77 Carne de berbece. . — 64

100 kil. Său de vită prospăt . 50 —
71 Său de vită topit . 72
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Cancelaria advocațială 
a advocatului

Ei?, I.uliiw Ora®
e în Strada, T’orții J¥r. SG.

Tergul de rîmătorl din Steinbrnch.
Starea rîmătorilor a fost la 18 

Sept. n. de 38,928 capete, la 19 Sept, au 
intrat 524 capete și au eșit 415 capet e, 
rămânând la 20 Sept. n. un număr de 
39,377 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 00—00 fii. tînără grea dela 
97-98 
uș6r ă 
96—97 
94—95

De închiriat.
O locuință în interiorul orașu

lui, Strada Porții, ce constă din 4 
odăi, o bucătărie, cămară, șopron, pod, 
pivniță.

Informațium la D-l PuîailU, 
la Filiala „Albina44. 1095.1—3

fii., de mijloc dela 96—97 fii., 
dela 98—99 fii. — Serbescâ: gr e a 
fii., de mijloc 95—96 fii., ușoră: 
fii. kilogram.

Cursul la bursa din Viena.
Din 21 Septemb. 1900.

Renta ung. de aur 4%....................
Renta de corone ung. 4°/0. . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% .
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii...................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin .
Renta de argint austr.......................
Renta de hârtie austr.......................
Renta de aur austr............................
LosurI din 1860.................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 100.07 
Acții de-ale'Băncei ung. de credit. 672.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 656.50 
NapoleondorI........................ . .
Mărci imperiale........................
London vista.................................
Paris vista..................................
Rente de corone austr. 4°/0 • .
Note italiene..............................

114.75
90.70

120.30
98.40

116.56
89.75
93.— 

163.— 
142.-
97.15
96.85

116.45
132.10

17.30
118.32
242.—

96.20
97.60
90.40

Cursul pieței Brsașow.
Din 22 Septembre 1900.

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

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

19.08
18.80
19.26
11.30

127.—
58.50
10.72

100.—

19.12
18.90
19.30
11.40

101.-

i w
4
4

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

A se adresa: H. Kikomban, 
1089 3—3 Brașov, pe Tocile nr. 41.

Subscrisul am ondrea a aduce la cunoscința On. public, 

că, în 16 Septembre a. c. am deschis 

Restaurația din localitățile Redutei.
5 5

de vTntoe Bere escelentă de Steinbruch 
așa numită Hofbser» precum și ^inurî de Ardeal 
f 6 r.t e bune.

Atrag atențiunea asupra bucătăriei mele eschisită, cu 
prețuri moderate.

Pentru Dineuri, Slipeurl, mese de urnită iau Îngrijirea asu- 
pră-ml cu prețuri ieftine.

o
§

5

Nr. 9246—1900.

află în suburbiul Scheiu sub

Publicare de oferi!
Representanța orășenesc,ă a luat 

hotărîrea a nu mai susține ca mbră 
obiectul ce-i aparține ca proprietate 
și se
Nr. casei 679 (Podu Crețului Nr. 
casei 103), ci a-l da pe mai multi 
ani — decă se va pute — în arendă 
spre îuființarea altei întreprinderi in
dustriale.

Amatorii de acest 
deci poftit! a presents 
la 
în

obiect sunt 
ofertele lor 
până Mărfisubscrisul Magistrat 

23 Octomvrie a. c.
Brașov, în 11 Sept. 1900.

Magistratul orășenesc.6014,2-3

INSTRUCȚIE
în CUSUT, CROIT și DESEMNUL

a tot felul de tipare pentru 
HAINE de DAME 

se dă cu preț moderat.

Bravo? (Scieill), Strada căpitanului ir. 19. w
XXX«WO£XXXX$

Oel©

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

lifereză fabricanții de pianurî c. și reg. ai curții 
zrrsbții StiiCLgpl, 

proprietarii celor mai mari fabrici de Pianuri in monarchia austro- 
ung., posesori de 33 de distincțiuni, doue ordine etc.

Pentru fie-care. instrument cumpărat dela acesta fabrică 
se dă o garanțiă ds ijece anT. Esemplare alese se găsesc și 
fi

pot
încercate la Domnul

IULIU JASCHIK, director de musîcă,
Strada Orfanilor nr. G, etagiul I.

Nici «n amator de piano și pianist să nu întârzie se vadă și se încerce aceste 
instrumente. 6—*

In cafeneua „Redoute“
cea mai bună și ieftină cafe®, precum și diferite beuturî. 

Biliarde bone. Gazete indigen- și streine.
Cu l-a Octomvre primesc abonamente pentru cost 

Cu totă stima
Friedrich Schmidt.V 91.2-3

o
$ o 
o o 
o o 
o

Femeile cLin Viena mau|',„ami firamseța lor
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect

Pasta Pompadour
inventată de fericit med. Dr. A. RIX.

Cine se folosesce. de acest mijloc, capătă o colore sănătosă 
a feței, teint frumos fără încrețituri pănă la bătrânețe, depăr- 
teză pistruie, pete de ficat, bubat, coși, roșâță și t6te necu
rățeniile pielei, despre ce se garantâză, seu se dă bani îndărăt.

S’a aplicat acesta pomadă, de persone distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
ce se pote dovedi cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate i efectul ei est-’, că esistă de 40 ani și în intervalul acesta sute 
și mii de mijlâce pentru fruinsețe seu inventat și erășl au dispărut. Prețul unui 
oorcănel pe 6 luni 1 fl. 50 cr. Sul de probă bucata 50 cr.

8 ors+nSn SSnroinnsImiii*  dă pielei o albelă ca laptele, care remâne și după ce se LdpiBHB FOilipâOOUr spafa fața. Un flacon original 1 fi 50 cr.
Pompadour săpun 30 cr. Pompadour pudră roșa creme albă I 13. 25 cr.

A se adresa cu conriență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton 
Rix & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
TOROK Konigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR ROTH Farmacia ,1a urs“ H 
lângă teatru, la TEUTSCH & TARTLER. — Pachetele sunt plombate. 7—9,889. g

©

S

S

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

deschis în Strada Vămii nr. 28, vis-a-vis de 
biserica catolică tun

Ăhlra peateu Corsete [specialități] 
de Viena și Paris, 

nude se efectueză după măsură tOte 
de Corsete, Aio.ur, Batist, Seintur, < e 
transpira punea, de a se țină drept, 
de casă și de Velociped.

.®?re asortiment in Corsete gata.
Me rog de o cercetare numerdsă

fasbnele 
absbrbe
Corsete

B. Boldstein.
Reparaturi se p r i iw e s e.

.A. "S7" X
Prenumorațiunile la Gazeta Transilvaniei se potd face și remoi 

■ori. și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
.Domnii, ce se aboneză din nou binevoiascâ a sene adresa 

“ și M arate ,i posta ultim,», ȚrailS.“

OOCIURI (mserțmi și reclame) 
simt a se sufoscHseii

a^mimstipaiÎMKslL Sa casai

MocăiHii sjscramsH atimcrn m®? mH 
de odaaO se face scădemeraf, 
c«ăa*e  c«°®s©e c« cât js^feSscatpas a 
se face mai de muSte-orB»

Admiristr. «Gazetei Trans/

„Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ălO fii. se vinde 
la librăria Nic. L Cium*  și la Erenfias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


