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Cașul dela Corniareva în congre
gația din Lugoș.

In adunarea de Vineri din Lugoș 
a representanței comitatului Caraș- 
Severin a venit în discuțiune și cașul 
din comuna Corniareva, — unde se 
scie, că gendarmii au pușcat în 
popor și au omorît și rănit mai 
mulțl omeni, din cauBă, că poporul 
și-a arătat nemulțămirea față cu 
măsurarea islazurilor, ordonată fără 
de scirea lui.

Fâia lui Banffy din Peșta „Ma
gyar Szo“ — precum am mai arătat 
în numerii de peste săptămână ■— a 
scris despre turburarea în comuna 
Corniareva și despre cercetarea, ce 
s’a făcut, nisce minciuni și calumnii 
ne mai pomenite, dicend între altele 
într’un articulîntitulat „A Ianku uto- 
dai“ (Urmașii lui Iancu), că au venit 
anume nisce domni din Ardeal, cari 
s’au dat de învățători și preoți, ca 
să răsvrătâscă poporul din Cornia
reva, că ei au lățit în popor apeluri 
tipărite în Bucuresci, în cari țăranii 
sunt provocați „a pune capet tiraniei 
Maghiarilor1,1. Li-se mai promite în 
apel, că-șl vor pută relua pământul, 
pe care l’au luat Maghiarii.cu forța, 
numai să fiă uniți între ei și să se 
înarmeze cu cuțite, căse și săcuri, ca 
să pustiâscă pe tirani ș. a. A mai 
susținut fâia șovini stă banffy stă, că 
planul țăranilor era să oinâre pe 
inginer, însărcinat cu măsurarea is
lazului, apoi să dărîme casa co
munală.

Se vede, că clevetirile și ațîță- 
rile răutăciâse ale lui „Magyar Szâ“ 
au pus în uimire și pe ămenii din 
fruntea comitatului Caraș Severin. 
Totuși nu le vine la socotelă nici 
lor să se di°ă într’o fâiă maghiară 
din Pesta, și după acâsta în alte 
multe foi dinăuntru și dinafară, că 
poporul de sub administrația lor 
face conjurațium pe sub ascuns cu 
nu seim ce agitatori din România 
și că s’a răsvrătit în contra Maghia

rilor și stau se tâce în cap și pe 
„tiranii Maghiari“ din fruntea comi
tatului.

De aceea, se vede, viceșpanul 
cemitatului Caraș-Severin Fialka, a 
luat îndată după deschiderea con
gregației cuvântul, spre a se plânge 
contra d’arului „Magyar Szâ“, că a 
adus despre așa clisele turburărl din 
Corniareva nisce sciri întemeiate pe 
„informațiunl cu totul neadevărate“. 
Viceșpanul a declarat, că în comitat 
nu esistă turburărl de naționalitate 
și a respins afirmarea, că popora- 
țiunea comitatului e în stare să se 
răsvrătâscă contra autorităților; a 
propus în fine, ca congregația să 
respingă din oficiu împărtășirile fa
rului „Magyar SzâM și să le des- 
mi ntă.

Membrul român al congregației 
Coriolan Brediceanu a făcut la acâsta 
propunere amendamentul, ca să se 
mai clică, că comuna Corniareva 
este provocată a intenta proces de 
pressă numitului cjiar, 6r primul- 
procuror regesc este provocat a face 
asemenea din oficiu, și dâcă s’ar mai 
ivi denunțări și calumnii de felul 
celor publicate în „Magyar Szâ“, 
viceșpanul să introducă cercetare 
printr’o anchetă, în care să se nu- 
mâscă membrii și câți-va dintre frun
tașii Români, cari tac parte din con- 
gregațiă. Propunerea, dimpreună cu 
amandamentul advocatului Bredi
ceanu, a fost redactată cum urmâză:

„Comunicatul din „Magyar Sz6“ dela 
10 Ootomvrie Nr. 215, publioat sub titlu: 
„A Ianlcu utodaia, congregația îl declară în 
întreg cuprinsul său de neadevărat și de 
pură calumniă tendențiosă. Viceșpanul comi
tatului este autorisat să publioe o de6min- 
țire oategorică în cjiare.

„Comuuei Corniareva i-se comunică 
articulul cu îndrumarea, ca să intenteze 
numitei foi proces de pressă pentru calumniă. 
Tot-odată să i-se cără din partea oomita- 
tului prtm-procurorului reoesc să intenteze 
proces de pressă cțiarului „Magyar Szâ^ pentru 
agitația contra naționalităței române.

„Ev dăoă se vor ivi și pe viitor în 
Gestiunea aoâeta denunțări pentru trădare 

de patriă, vioeșpanul comitatului să fiă îm
puternicit a institui imediat o anchetă, în 
care să se număsoă și mebrii din partidul 
național român al congregației14.

■ ’^Propunerea acâsta completată 
prin amendamentul d-lui Brediceanu, 
a fost primită de congregațiă cu 
unanimitate. O întâmplare rară acâsta, 
ca să nu di°em surprindătâre. Nu 
ne aducem aminte, ca vr’una din 
congregațiile comitatense să fi luat 
vre-odată unanim o posițiă atât de 
hotărîtă față cu ați țările și cleve
tirile unei foi maghiare.

Viceșpanul din Lugoș ceruse 
pentru întâiu numai ca congregația 
să respingă și să desmintă în mod 
oficial minciunile răspândite de fâia 
lui Banffy. Intrevenind însă imediat 
amendamentul din partea Românilor, 
congregația, care a aprobat pe vice- 
șpan, nici n’aț1 fi mai putut să nu 
primâscă adausul propus de mem
brul Brediceanu, urmând de sine, 
că dâcă acea fâie este blamată 
pentru cele publicate de ea, trebue 
să fiă luată și la răspundere. Așa, 
cei-ce au primit propunerea vice- 
șpanului, au trebuit să primescă și 
adausul.

Să vedem acum, ce se va alege 
din procesele, ce după amintita de- 
cisiune urmâză să i-se intenteze cla
rului „Magyar Szo“ pentru agita
țiune în contra naționalității române. 
E trist, că prim-procurorul reg. tre
bue să fiă provocat de-o congre
gațiă, ca să-și facă datoria față cu 
astfel de articul! agitatorici. Numai 
de și-ar face-o și așa cum se cade, 
și pe deplin. După tâte cele espe- 
riate pană acuma însă, ne temem, 
că tot lucrul va rămână baltă, de 
nu cum-va vor stărui Românii din 
Corniareva cu tâtă energia să li-se 
dea satisfacțiă pe calea legii pentru 
calumniile îndreptate contra lor de 
„Magyar Szâ“.

Revista politică.
La începutul săptemânei a fost 

deschisă dieta ungară în Budapesta. 
In cele vre-o două-trei ședințe de 
pănă acum, nu s’a petrecut ceva mai 
deosebit, un singur proiect de lege 
a trecut prin desbatere, și anume 
proiectul despre administratorii de 
moșii.

In ședința de Miercuri minis
trul unguresc de finanțe a presentat 
budgetul pe 1901. Proiectul de budget 
prevede încassări în suma de un 
miliard, cincizeci și șâse miliâne, 
cinci sute opt-decl și două de mii, 
două sute nouă-decl și șâpte corâne, 
și cheltuell în sumă de un miliard, 
cinci-decl și șâse de miliâne, cinci 
sute patru-decl și șâse de mii, patru 
sute șepte-spre-dece corâne. Prisosul 
ce reiese de aici este numai la părere. 
De fapt vor cresce și pe anul viitor 
dările directe încă cu vr’o patru mi- 
liâne. Din cifrele arătate în budget 
apare, că numai după datoriile de 
stat, poporațiunea trebue să plătescă 
anual interese colosale în suma de 
293,175,000 corâne. Unde rămâne 
apoi susținerea armatei, honvedimei, 
a de°ilor de mii de funcționari ai 
statului, tot atâtea sarcini pe cari 
trebue să le pârte cetățenii, pe când 
au să se îngrijâscă de altă parte și 
de funcționarii dela administrațiă, 
apoi de propria lor esistență etc. E 
curios într’adevăr, că pe când însuși 
ministrul de finanțe se plânge în 
contra relei situațium economice și 
financiare, vine chiar el să urce dă
rile directe cătră stat cu 4,600,000 
corone mai mult ca anul precedent, 
âr de altă parte se laudă, că nu nu
mai a sciut să susțină echilibrul bud- 
getar, ci pote se arate chiar și un 
prisos. De sigur, că cetățenii contri
buabili nu-1 vor felicita pentru acest 
meșteșug în compunerea cifrelor, când 
cu amar vor trebui să plătescă. Sun
tem și adi tributarii statului, și de 
va merge tot așa înainte, vom ajunge 

FOILETONUL „GAZ. TRAN8“.

Cântec.
Țâr’avem și noi sub sâre, 
Și-o rîvnesc dușmani destui, 
Dâr prin vremi asupritâre 
N’am lăsat’o nimănui.
E bogată, di°U Vedi bine, 
E bogată, căci în ea 
Multe inimi sunt, străine, 
Și-i frumâsă, că-i a mea. 
Decă-i mică nu-i de-o cară, 
Căci în ea viteji mai sunt, 
Și-apoi, și la noi în țâră 
Cresce fierul din pământ: 
Când voim, îl seim culege, 
Seim cum să isbim cu el, 
dând dușmani lipsiți de lege 
Vin spre noi cu gând mișel.

Steg avem și noi, străine, 
Și-l iubim cu jurământ. 
Piua răului când vine, 
Ce frumos se sbate ’n vânt!

E frumos și stâgul vostru 
Dâr pe-al nostru de-1 privesc 
Tot mai mândru este-al nostru, 
Și mai sfânt, că-i românesc. 
Rupt de-asprimele furtunii 
Răscolite de dușmani, 
L’au purtat cinstit străbunii 
Prin atât amar de ani.
De ne chiamă adi la mârte 
Veseli mergem la răsboiu: 
Să dea Domnul să ni-1 pârte 
Și nepoții tot ca noi.

Smm și noi o lege sfântă, 
Și de mii de ani acum 
Ștăm cu ochii tot spre țîntă, 
Mergem tot pe-acelașl drum. 
Pentru sfânta lege-a crucii 
Pentru limba, ce-o vorbim: 
Ce de-oțăl pe săbii lucii 
Pus-am noi de când trăim! 
Scie Dumnedeu de-i bine 
Ori de facem vr’un păcat — 
Dâr noi seim c’așa e bine 
Se ținem ce-am apucat. 
Pentru lege, pentru limbă, 
Noi cu gura prindem foc :

Numai vântul se tot schimbă, 
Insă munții stau pe loc.

Sunt și neamuri mai cu nume, 
Mai vestite la răsboiu;
Or fi multe pâte ’n lume, 
Câte n’au ajuns la noi.

■ Der noi seim ce ne ’nvățară 
Cei ce-au fost, și când rostim 
Vorba sfântă „neam și țâră" 
Noi, străine, tresărim.
Pentru cel ce ne iubesce
Tot ce-ăvem noi dăm cu drag, 
Dâr când neamul ni-1 hulesce, 
Si vrășmaș ne vine ’n prag, 
Mii de oști cu ei s’aducă: 
Noi suntem Români destui — 
Când de piept cu noi s’apucă, 
Aibă-1 Ceriu ’n mila lui!

(,,Aib.“) G. Coșbuc.

Credință.
Să nu cred! frunzelor din crâng, 
Ce ’ți prorocesc a bine,
Să nu credî ochilor, ce plâng, 
Privind duios la tine.

Dâr’ crede și ’i adu prinos
Celui ce tâte scie,
Ș’apoi îndrâptă-ți ochii ’n jos 
Și crede ’mi dragă mie.

Speranță.
Să nu sperezi averi lumesc!, 
Isbândh mărgăritare,
Căci din nimic, ori cum dorescl, 
Numai nimic răsare.

Dâr speră, că Cel bun și sfânt 
Se va ’ndura de tine, 
Te-a proteja păn’ la mormânt, 
De nu-i uita de mine.

Iubire.
Iubesce, dragă, tot ce vedh 
Las’ inima să-ți fure 
Și flori și mândrele livedi 
Și vraja din pădure.



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 218.—1900.

acolo, că bietul moșier nu va put6 
scbte din păment atâta cât se-și plă- 
t6acă datoria cătră stat. In multe ți
nuturi ale țării lucrurile au ajuns 
deja aici, dovadă cjecile de mii de 
emigranțl la America și ’n alte părți 
ale lumei. *

Și fiind-că e vorba de budget, 
merită se amintim aici, ca chiar 
după constatările ministrului de fi
nanțe atât în anul trecut, cât și în a- 
nul curent budgetul ministeriului de culte 
și instrucțiune publică s’a urcat mai 
mult. Anul curet s’au cheltuit 6,250,000 
cortine pențru învățământul poporal ma
ghiar și s’au dat 560,000 cor. pentru 
înființarea de șc6le poporale de stat. 
Ministrul Wlassics a mai plănuit 
afară de acăsta înființarea altor 200 
școle poporale de stat. Raportele foilor 
unguresc! spun, că cetind ministrul 
de finanțe cifrele acestea, dieta a 
isbucnit în aplause. Bucuros li-o cre
dem, vorba fiind aici esclusiv de 
„cultura maghiară“.

Noi am mai arătat odată, că de 
când Wlassics are în mâna sa con
ducerea instrucțiunei publice, an de 
an se urcă cheltuelile pentru „cul
tura maghiară".

Numai anul acesta Wlassics a chel
tuit miliăne pentru clădiri menite a 
adăposti „cultura" acesta. De când e 
ministru, Wlassics a cheltuit numai 
pentru clădiri și cumpărări de tere
nuri pentru a-se zidi șc61e de stat 
suma colosală de 30,800,500 corone. 
Toți acești bani au eșit din pungile 
cetățenilor fără deosebire de naționali
tate și toți au fost folosiți esclusiv pen
tru institute de „cultură maghiară". 
Nici o para frântă nu s’a dat pentru 
învățământul nemaghiar, ba s’au fău
rit și se făuresc mereu planuri, cum 
sâ se împiedece naționalitățile ne
maghiare în calea progresului și des- 
voltării lor naționale. Așa stăm cu 
budgetele și cu dreptatea în țâra 
ocârmuită de omeni ă la Wlassics.

*
In Austria continuă din greu 

pregătirile pentru nouăle alegeri par
lamentare. Tote partidele sunt viu 
preocupate de cestiunea viitârei cam
panii electorale.

In vederea acestor alegeri s’a 
pornit o viuă mișcare și în sînul 
Românilor din Bucovina aderenți ai 
noului partid poporal național. Nu 
de mult s’a ținut în Cernăuți o con- 
ferență a bărbaților de încredere ai 
acestui partid, în care s’a constatat, 
că alegerea d-lor Dr. G. Popovici și 
baron Eudoxiu Hormuzachi e dorită 
de toți Românii. Tocmai acum a 
început să se organisere partidul po

poral național în tăte districtele din 
țâră, ținendu-se adunări de alegători. 
O adunare de felul acesta s’a ținut 
Luni în Sucâva, Marți în districtul 
Humorului și Miercuri în Câmpulung 
Adunarea electorală a bărbaților de 
încredere ai numitului partid ținută 
în districtul Storojinețului, a procla
mat unanim candidatura baronului 
E. Hormuzachi, âr adunarea dm dis
trictul Sucevei a proclamat candi
datura d-lui Dr. G. Popovici. „Deș
teptarea" din Cernăuți pune mari 
speranțe în noua organisare și vede 
în ea garanța isbândei viitâre a par
tidului poporal național.

In 8 Octomvrie n. s’a deschis 
în Bucuresci sesiunea estra-ordinară a 
corpurilor legiuittire române printr’un 
Mesagiu regal cetit de primul minis
tru P. P. Carp. In Mesagiu se dice, 
că sesiunea acâsta a fost convocată 
cu scop, de a-se desbate proiectele 
de legi financiare și economice.

*

Dintre evenimentele petrecute în 
lumea mare, amintim aici despre 
alegerile pentru parlamentul engles. Gu
vernul conservativilor engles! a pă
șit cu multă încredere în noua cam- 
paniă electorală, răzimat pe succe
sul, ce l’a dobândit politica sa de 
cucerire în Africa de miadă-di- Deja 
din resultatul votărilor de pănă acum 
se vede, că lordul Salisbury n’a ni- 
merit’o rău, când a disolvat camera. 
Lista guvernamentală a eșit victo- 
riosă pănă acum în 370 cercuri elec
torale. Oposiția liberală a dobândit 
și ea 143 mandate, âr naționaliștii 
irlandesi au câștigat 79 mandate. Se 
vede dâr, că din nouele alegeri gu
vernul iese mai întărit, grațiă spiri
tului răsboinic de care e predomi
nată și acum opiniunea publică en- 
glesă. *

încurcăturile din China continuă, 
și cu tot schimbul de telegrame pacl- 
nice între împăratul chines și împă
ratul german, cu tâte asigurările di
plomației, că neînțelegerile se vor 
aplana, totuși starea de față a lucru
rilor pare a$I mult mai nefavorabilă 
pentru încheierea păcii, pilele din 
urmă Boxerii s’au pus ârăși în miș
care în câte-va provincii, ba autori
tățile din Hongkong fac cunoscut, 
că pe luna Noemvrie se așteptă o 
răscolă generală în provinciile sudice, 
unde situațiunea va deveni tot așa 
de amenințătore ca la nordul impe
riului. — Comandantul suprem al 
trupelor aliate mareșalul Waldersee a 
luat comanda peste trupele din Pe- 

cili. Adresându-se trupelor, el c}.ise, 
că are firma convingere despre suc
cesul întreprinderii sale.

„Broo s!“
Orăștie, 12 Oct. n. 1900.

D-le Redactor! Adl a fost rândul 
Orăștiei, între orașele întemeiate de Sași, 
având să se esprime acest oraș prin adu
narea reprezentanței sale asupra numelui ofi- 
oios, pe oare sâ-1 porte orașul în viitor, în 
sensul legii numelor de localități.

Cum aei avem trei naționalități, in
teresul față de afacere a fost pdte mai mare 
și mai încordat, ca aiurea. Atât Românii 
cât și Sașii și Ungurii s’au adunat în nu
măr aprope complet. Firesoe, din oapul lo
cului șansele de reușită le aveau Sașii, ei 
având mai mulțl membri în representanță, 
oăel ei au mai mulțl „viriliștl". Erau de 
față 45 membri, între cari 23 Sași, vre-o 
12 Unguri și vre-o 10 Români.

S’ar părâ, oă Sașii trebuiau să se 
simtă siguri de reușită din oapul locului, 
dâr acâstă siguranță le lipsea absolut, oăel 
o parte din ei fiind funcționari fiă la oraș, 
fiă la comitat ori la stat, se presupunea 
dela început, că aceștia vor părăsi pe cei din 
calea drâptă și volens-nolens vor oeda presiu- 
nei, votând ou Ungurii și sporind numărul lor. 
Dintre Români câțiva în aoeleașl calități, 
erau sub aceeași presiune. Astfel de fapt 
învingerea Sașilor era tare problematică. Cei 
12 Unguri, cu Sașii și Românii dependențl, 
puteau ușor eși de-asupra. In fapt totul atârna 
dela ținuta Românilor celor independenți.

S’a înoins discuția. Spre ondrea re- 
presentanților tuturor naționalităților, dis
cuția a decurs serios, academic, fără aprin
deri pătimașe.

Comitetul permanent al orașului pro
pusese rămânerea la „Szâszvâros".

In representanță Ungurii, prin rostul 
directorului gimnasial Simon, prin a profe
sorului Dosa și alții, sprijineau numirea 
ungurâsoă, oare oum puteau.

Preotul săseso dela Romos, Dr. Am- 
lacher, în urma unei vorbiri cu argumente 
și însuflețire națională, a făout o contra
propunere, ca din considerare la elementul 
ce a fundat orașul și l’a susținut și ridicat, 
și oare formâză și ac|I o însemnată parte 
a populațiunii' lui, să se susțină numirea 
germană de „Broosu.

D-l Dr. loan Mihu deolară apoi în 
numele Românilor cam următdrele: Fiind- 
oă ministrul șl-a reservat prin lege cuvân
tul din urmă șie-șl, și fiind-oă reprezentan
țelor orașelor afacerea e trimisă numai 
pentru-ca 6ă-șl arate și ele dorința lor în 
oe privesoe numele oficios, — noi aici adl 
nu hotărîm definitiv, ci ne arătăm dorința 
numai. Arătându-șl Ungurii dorința pentru 
„Szâszvâros"- ul ungureso, Sașii pentru 
„Broos“-ul german, noi Românii nu ne 
putem arăta dorința decât peutru numele 

nostru românesc de „Orăștie^, și eu aoesta îl 
propun din partea Românilor.

S’a mai discutat cât-va pro și oontra 
și a venit luorul la votare. Primarul a pus 
la vot întâiti propunerea d-lui Dr. Mihu, 
ca cea mai îndepărtată. Ea a fost sprijinită 
de Români și a rămas în minoritate. Prin 
asta Românii igl salvaseră datorința lor de 
luptători in jurul numelui român, dâr oăcjând ; 
îi interesa aoum de-aprâpe, oare din cele 
două nume rămase încă nehotărîte va eși 
biruitor? Și era numai fireso, să nu pri- 
vâscă pasivi lupta între celelalte două gru
pări, între cari Sașii, independenți lăsațl 
singuri, ușor puteau cădâ față de grupul 
ungureso sporit prin Sașii și Românii de
pendent!, — și atunol ne pomeniam ou 
„Szâszvâroș“-ul votat în numele comuni
tății, deci și în al Românilor, și „patrioții" 
nu și-ar mai fi încăput în piele de bucuriă, 
oă deși în număr dieparent față ou ceilalți, 
au eșit învingători asupra unei represen- 
tanțe constituite în coverșitâre majoritate 
din nemaghiari.

Și în impasul acesta au aflat calea 
mai potrivită și au mântuit situația. Fiind 
pusă la vot la looul al doilea, propunerea 
d-lui Dr. Amlacher, ca representanță să dea 
votul său pentru „Broos", ca nume oficios, 
Românii s’au alăturat aprope toți la acâstă 
propunere, și prin votare nominală au spri- 
jinit’o fățiș ! Au fost între Sași și EtomânI câte
va abstinențe, ârînoolo voturile s’au grupat 
astfel: 23 Sași și Români, au votat pentru 
„Broosu, 15 Unguri ou „aehisițiile" dintre 
Sași și Români, au fost oontra lui Broos, 
(deol pentru Szâszvâros), — și așa s’a de- 
olarat: votul representanței Orăștiei e dat per 
majoritaiem pentru „Broos.11

„Patrioții" s’au dus tare plouați, că 
deși răzimațl pe argumente „tari", ca ,ma- 
gyar âllam", „magyar kenyâr" și „magyar 
levego", n’au putut atrage pe „ingratele" 
de neamuri cu „buze străine" la aoeste 
de-ale mânoării. — Românii au făout 
bine sprijinind pe Sași, căol altfel prea 
s’ar fi umflat în penele lor de curoaul „pa
trioții". Prier.

Metropolitul Mețianu la Gurarîului.
Comuna Gurarîului e una din cele mai 

înfloritâre și bine conduse între comunele 
nostre românescl. După-ce abia cu vre-o 
12 ani înainte Românii acestei comune îșl 
edificară o biserică pomposă, acum și-au 
ridicat și o școlă minunată, care a costat la 
vre-o 20,000 fl. Inaugurarea acestei șcâle s’a 
făcut Dumineca trecută cu frumosă pompă. 
Etă pe scurt cum a decurs ea:

Credincioșii comunei încă dinainte 
s’au pregătit și au stăruit, ca la serbarea 
înaugurărei să ia parte și I. P. S. Sa Me
tropolitul loan Mețianu. A și urmat înalt 
Preasânția Sa dorinței poporului și încă 
Sâmbătă a plecat la Gurarîului însoțit de-o

Iubesc© draga mea pe toți,
Or! cât de greu îț! vine,
Der dintre toti, mai drept, mai sfânt 
Se me iubesc! pe mine.

Brașov, 13 Octomvrie 1900.
Aurel Ciato.

Obiceiurile la logodne și nunți 
în Dobrogea.

Sub titlul acesta diarul „Patriotul" din Bu
curesci publică un tratat interesant de următorul 
cuprins:

„ . . . Vin a vă da aici câte-va note 
asupra obiceiurilor Românilor din provincia 
nostră de dincolo de Dunăre la logodne și 
nunți, așa cum le practică din vechime, încă 
de pe când Dobrogea era sub stăpânirea 
turcâscă.

„Datele le-am cules pe la 1889 dela 
un bătrân Marin Drăgușin, care apucase 
acolo încă vremurile geapanalelor de belea 
(îndatorirea creștinilor din satele de pe ma
lurile Dunărei de a trage cu frânghii co
răbiile turcesc!, când nu era vent) și, care 

scia multe din chinurile îndurate de creș
tini din partea Turcilor.

„Să nu credl, că-ți îndrug aci palavre, 
îmi spunea bătrânul, când se mai încăldia 
la un păhărel dela Stanciov și-mi vorbia 
de ale chinuri deja uitate, că eu am apu
cat încă pe Moineasa, care a fugit de aci 
de răul Turcilor și a fundat un nou sat 
Aliman mai lângă pădure, în dreptul lui 
Vlach-Chioi (sat locuit de VlachI), că atunci 
nu era chip altfel, trebuia să ne strîngem 
mai la un loc și mai la adăpost de păgâni".

Și n’așl isprăvi, dâcă ași 'începe să 
povestesc tote câte mi le-a vorbit bătrânul 
Marin Drăgușin, dâr aci vrâu să vorbesc 
numai de obiceiurile dela logodne și nunți 
și spațiul e prea mărginit, ca să-mi pot 
îngădui o introducere mai lungă.

Voii! întră deci numai decât în ma
teria și voii! începe cu

Logo dna.
De obiceiil logodna se făcea prin 

bună înțelegere între părinții tinerilor, forte 
de multe-orl se întâmpla însă, ca părinții 
fetei să nu se învoăscă și atunci tinerii 
căutau să le forțeze mâna și se hotărau să 

fugă. Fata îșl strîngea cât putea mai mult 
din zestre și în noptea hotărîtă dinainte 
de flăcău, ea eșia încet din casă și fugea 
cu densul. De notat e spiritul cavaleresc, 
de care erau animați flăcăii pe atunci. Ei 
nu fugeau să se ascundă, ca părinții fetei 
să nu le potă da de urmă, ci câțl-va prie
teni de ai flăcăului, care-1 însoțeau în acâstă 
espedițiă, serbau logodna prin câte-va fo
curi de pușcă și anunțau astfel și pe pă
rinții fetei de fuga acesteia. Părinții se 
puneau atunci în urmărirea fugarilor, dâr 
ajungeau tot-dăuna prea târcjiu. . .

Flăcăul ducea atunci fata drept acasă 
la părinții lui, întrau în casă cu sgomot 
și veseli îmbrâncind ușa și fata săruta 
mâna cuscrilor. Dâcă părinții fetei se în- 
voiau, ceea-ce se întâmpla de obiceiil, după 
acâsta se făcea nunta, âr de nu trimeteau 
fata după câte-va dile acasă, ca să se si- 
lâscă mâna părinților.

Nostime lucruri se întâmplau, când 
un flăcău se îndrăgea de. mai multe fete 
de-odată și ciupea câte-o arvună dela fie
care și în cele din urmă se hotăria să fugă 
cu una din ele; atunci tote celelalte ve
neau și-i cădeau in unghiu — adecă veneau 

de se aședau la vatra lui, și nu mai era 
chip se scape de densele. Le lua flăcăul 
la prăsilă, le punea să facă treburile cele 
mai grele la câmp și pe lângă casă și, 
dâcă nici așa nu scăpa de ele, apoi fugea 
cu fata lui în alt sat de se cununa cu 
densa și numai atunci celelalte plecau dela 
densul. Deși acâsta le crea fetelor un pre
judiciu, că rămâneau cu nume rău și se 
măritau cu greu, totuși obiceiul a persistat 
multă vreme.

Cam acestea se întâmplau cu logod
nele. Mai varii și mai interesante sunt obi
ceiurile la

Nunți.
In regulă nunta ținea aprope o săp

tămână. De obiceiil începeau Joi și se is- 
prăvia tocmai Marți. Joi începea pregătirile, 
făceau nisce colaci mari — colaci de braț
— cari se dedeau mirelui. Vineri veneau 
tote rudele de ajutau nuntașilor să pregă- 
tâscă tote pentru nuntă și sâra întindeau 
horă mare și jucau și trepădătorii. Sâmbăta 
făceau mâncările, găteau bulgărul — o mân
care făcută din grâu nemăcinat, ci numai 
sfărîmat gros și din carne, — și cușcușul
— o ciorbă făcută din colorezi (foie de 
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suită de 8 persâne și un număr însemnat 
de Români fruntași din Sibiiu.

La Intrarea în hotarul comunei Qura- 
rîului, Metropolitul fu întîmpinat de un 
frumos banderiu de călăreți, în frunte cu 
d-1 învățător Val. Aseniu, care ținu și o 
vorbire ocasională. De aci fu petrecut în 
comună, unde întră în sunetul clopotelor 
și trecu pe sub o portă triumfală, unde 
dându-se jos din trăsură fu salutat înaltul 
ospe prin câte-un. însuflețit discurs din par
tea d-lui paroch local I. Manta în numele 
credincioșilor și a d-lui notar comunal Ivan 
în numele comunei. Metropolitul le răs
punse cu căldură, fiind aclamat cu nesfir- 
șite urări din partea mulțimei, ce încun- 
giura strada, și apoi tot între urări fu 
condus la locuință, ce-i era preparată în 
casa parochului Manta.

In diua a doua urmă serviciul divin 
în frumosa biserică, care era frumos împo
dobită și erau bătătore la ochi mai ales 
împodobirea strănilor și iconostaselor, cu 
țesături românescl făcute și dăruite de 
d-na preotâsă Reveca Manta.

S-ta Liturgiă a fost oficiată de I. P.
S. Sa Metropolitul cu asistența II. Sale Dr. 
II. Pușcariu, doi asesori, șâse preoți și un 
diacon. Cântările au fost esecutate de corul 
tinerimei școlare ajutați de bărbați țărani. 
După finirea liturgiei, urma sfințirea apei 
la un altar anume zidit în curtea șcâlei și 
aci urmă discursul I. P. S. Sale, care fu 
ținut ca de obiceiO. în ton poporal și era 
plin de povețe.

După terminarea tuturor acestora și,
după stropirea cu apă, urmară recepțiunile, 
apoi un banchet în sala școlei frumos îm
podobită ; s’au ținut mai multe toaste. 
Imediat după banchet, I. P. Sa împreună 
cu toți âspeții venițl dela Sibiiu și comu
nele din giur se depărtară, plecând spre 
casă între strigările de „Să trăiâscă" ale
poporului.

Din Bomânia.
Cu trenul de Veroiorova de MercurI 

nâptea, misiunea italiană, oare a fost tri
misă să notifioe Regelui Carol suirea pe 
tron a Regelui Victor Emanuel al IlI-lea, 
a pleoat la Belgrad, însoțită pănă la fron
tieră de d-1 colonel Averescu. Membrii mi- 
siunei italiene au fost âspeții guvernului 
pe tot timpul petrecerii lor în țâră.

*
MercurI în seoțiunile Camerei, a fost 

o vie disouțiune asupra taxei de 8 bani pe 
grad asupra țuicei.

D. P. Carp ministrul de finanoe a 
oonsimțit, ca aoâstă taxă să fiă redusă la 6 
bani pe grad.

Secțiunile camerei, au introdus și alte 
modifioărl în proiectul de lege ssupra im- 
positului asupra țuicei. Aceste modifioărl 
sunt: Producătorii să nu fiă obligați a 
aduce borhotul la cea mai apropiată des- 
tilăriă, oi numai prunele. Taxele să nu mai

fiă plătite înainte, cum prevedea proieotul, sale deplânge oonfliotul isoat și îndâmnă 
pe guvern să dea satisfaoție deplină Ro
mâniei. Pentru aoâsta „Nov-Vâk" e forte 
rău vătjut, âr oetitorii sunt puși la index.

Faima pe oare Sarafoff o are la noi nu 
o are de loc în Bulgaria, unde trece mai 
mult de un simplu patriot.

Sarafoff a fost ofițer în arma oavale- 
riei, astăcjl e proprietarul unui birtuleț și 
al unui hotel de a b-a mână, ocupându-se 
în deosebi ou oămătăria. Și dâoă e preșe
dintele comitetului revoluționar, aoâsta e 
grația unei donațiunl de vr’o două trei 
mii lei, oe a făout aoelui comitet și apoi 
împrejurărei, că e favoritul generalului Ne- 
culaev adjutantul prințului, fost președinte 
al acelui comitet și astăȚt ohiar sufletul 
mișcării naționale din Bulgaria.

Comitetul macedonean revoluționar 
îșl are originea din Andrianopol, fiind mai 
mult o ramificație a oomitetului revoluțio
nar andrianopolitan. Er comitetul din An
drianopol e format din Opăcelnicii (rămă
șițe din veteranii bandelor dela 1877).

.. Suoursale de ale Comitetului revolu
ționar din Sofia nu mai sunt deoât în 
vr’o 5 oentre din Bulgaria și nu în tâte 
orașele.

Vitalitatea mișoărei revoluționare se 
datoresoe în cea mai mare parte lui Necu- 
laew și apoi unor deputațl ou simpatii prin 
popor.

Aderenți se găsesc mulțt prin olasa 
de jos a poporului oari, esaltațl de dema
gogi, disprețueso viața pentru a ajunge un 
Voevoda (fruntaș de haiduo) martir.

MeetingurI și întruniri în contra Ro
mânilor n’au fost așa de numărâse după 
cum s’a susținut la noi. In Sofia n’a fost 
decât o singură întrunire de acest 
Comitetului revoluționar.

ci după soâterea țuicei din fabrioă. D. P. 
Carp a oonsimțit la tâte aoeste modificări.

*
D. N. Filipesou, ministrul de domenii, 

pentru a favorisa pe proprietarii de livezi 
și a compensa întru cât-va sacrificiul, oe 
li-se impune prin taxa pe țuioa, a hotărît 
a presents un proiect de lege pentru crea
rea de uscătorii de prune pentru 
oomerțului de prune uscate.

Să soie, oă astăcjl România 
Germania fructe usoate pentru 
lione și aoest oomeroih constitue una din bo
gățiile oele mai de sâmă ale Bosniei și 
Herzegovinei.

întinderea

exportă în 
două mi-

*
Proieotul de lege pentru oedarea ve

nitului din vencjarea .hârtiei de țigară, a 
fost pus erl Vineri la ordinea cjilei și adus 
în discuția generală a Camerei.

*
Monopolul cârciumilor la sate. O infor

mația dată de (jiare arată, oă la ministerul 
român de finanțe se studiâză o reformă 
de Introdus, aoea anume a monopolului oâr- 
oiumelor pe la sate. Aoâstă reformă e una 
din oele mai salutare, oari s’au adus său se 
vor aduce în România. Cine nu soie, oă 
majoritatea oâroiumelor de pe la satele din 
țâră sunt în mâna unor străini, oari sciind, 
că stau acolo numai din mila prefeotului 
său a zapciului, oaută să facă înoât de 
puțini ani o avere eât de mare. Așa fiind 
mărfurile cele mai strioate și mai dăună- 
târe sănătăței și oele mai false și otrăvi- 
târe băuturi se dau țăranilor. Guvernul 
monopolisând oârciumele și punând bmenl 
cinstiți să le oonduoă, oare vor debita nu
mai mărfuri bune și băturl curate de orl-oe 
amestec, va faoe un mare bine populațiunei 
sărace țărănesoi, aducând tot-odată și Sta
tului un venit însemnat.

Din Sofia.
O corespondență particulară a 

(țiarului „Patriotul" din BucurescI 
conține următorele amănunte inte
resante :

Unul, oare agita mai mult spiritele 
contra României, e de sigur Kârșovshi; 
același, oare acum doi ani cu ocasia îuau- 
gurărei liniei ferate Bucurescl-Sofia face 
pe marele filo-româD, sooțând un cjiar ooa- 
sional, cântând în versurl„ Frăția româno- 
bulgară" ; pentru oare luoru a și fost de
corat.

Altul e Sangoff dela „ Wecerna Posta*.  
Aoum 8 ani era cel mai înfocat antisemit, 
astă-<jl însă e cel mai teribil românofob. 
Dânsul a ajuns fârte popular prin artico
lele incendiare la adresa României. „ We
cerna Posta*  în fie-oare număr are carica
turi, representând lupte între Bulgari și 
Români și în cari lupte Românii ies ridi- 
cul bătuți.

De altmintrelea tâte cjiareJe sunt os
tile României, afară de „Nov-Vflt*  organul 
lui Grecoff (Stambulovist), oare în revistele

gen a

Organ autorisat 81 Comitetului revo- 
redi-luționar din Sofia e „Les Reformes" 

giat în limba francesă și bulgară, <jlar> care 
propagă dobândirea de reforme pentru 
Macedonia prin ori oe mijlâce legale, cât 
și ilegale. Aoâsta pentru moment, âr odată 
acele reforme dobândite, se va cere auto
nomia absolută a Macedoniei.

Printre ofioerii bulgari, de fel din 
România, oe am întâlnit la Sofia, sunt:

Țenovict oficer în garda prinoiară. (Vor
bind cu d-sa despre conflictul româno- 
bulgar s’a mulțumit a zîmbi nevoind să-și 
arate nici o părere); Dumitroff, locotenent 
în arma cavaleriei; Lilov (Vasilescu)proto- 
junger (sergent major) în artilerie și Ghen- 
cieff, al cărui tată a dobândit anul treout 
cetățenia română, rudă ou d. Suditu din 
Brăila.

La 18 Septemvrie tâte trupele, oe fu
seseră reținute în vederea posibilităței unei 
cioonirl ou România, au fost lioențiate. Acele 
trupe urmase să fiă conoediate încă dela 
sfârșitul lui August.

Opinia publică generală despre gu
vernul actual e, oă oabinetul Ivanoioff Ra- 
doslavoff nu va dura. Totuși pentru mo
ment stăpânul situației e tot Radoslavoff 
și dâoă de fapt Ivanoioff e președintele 
consiliului de miniștrii aoâsta e mulțămită 
simpatiei de care se bucură în popor. îna
inte de a fi ministru Ivanoioff afostdireo- 
torul serviciului statistic.

Faptul că șahul Persiei a visitat mai 
întâiîi Sofia, se oomentâză în diferite sen
suri. Totuși opinia oelor dela Panahoff e 
că Șahul ar fi putut dispensa Bulgaria de 
onorea visitei sale.

Pentru cheltuelile de reoepțiune gu
vernul a propus oonsihului comunal să vo
teze suma de 100 mii lei. Consiliul comu
nal însă a redus suma la o treime, răspun
zând d-lui ministru de interne, oă cu 100 
mii lei s’ar pava mai bine ou granit Bu
levardul, ce duoe dela gară la Palat.

— 30 Septemvrie v.

Congresul național bisericesc al 
Metropoliei române gr. or, se va desohide 
mâne, ou solemnitatea obicinuită în Sibiiu. 
In oeștl din urmă doi ani aoesta este al pa
trulea congres național bisericesc. Membri 
congresului, oe se va întruni mâne, sunt 
eșițl toți din alegerile, cari s’au făcut în 
primăvara anului ourent. Intre diferitele 
agende ale oongresului este și alegerea 
unui consistor metropolitan.

Ministrul român de esterne d-1 
Marghiloman, sosind în Viena a fost primit 
alaltăerl în audiență de Majestatea Sa mo- 
narchul nostru, care i-a oonferit cordonul 
Oorânei de fier.

Desființarea Comitetelor bulgă
resc!. Din Bitolia se scrie, că autoritățile 
turcesol continuă ou multă energie ancheta 
cu privire la Bulgarii amesteoațl în oomi- 
tetele maeedo-bulgăresol. Peste 100 ares
tări s’au făout numai în Bitolia și oea mai 
mare parte dintre oei arestați sunt dintre 
profesori și preoți In primele cjd» *1®  lu- 
nei viitâre se vor judeoa o parte dintre 
Bulgarii la oari s’au găsit ascunse arme și 
dinamită. Ei sunt dațl în judecată oa agi
tatori contra Statului turcesc și vor fi fârte 
aspru pedepsiți. Aprâpe tâte comitetele bul- 
gărescl din Macedonia au fost desființate. Bul
garii sunt forte de aprope supraveghiațl de po- 
lițiă și oei bănuițl că fao parte din oomitetele 
bulgăresc!, sunt imediat arestați. Printre 
Bulgari din causa aoâsta a întrat o frică 
de nedesoris. Mulțl au fugit în Bulgaria, 
după oe au vândut tot oe aveau în Mace
donia.

Predică militară. Dumineoa trecută 
s’au presentat pentru întâia oră la biserica 
română din Brașov-oetate ostașii batalionu
lui 2, care a venit aici din Alba-Iulia și 
al 3-lea, venit dela Konjica din Herțego- 
vina. Din incidentul aoesta d-1 oapelan mi
litar N. Fieeșianu, a ținut să rostâscă o 
predică ocasională, care mai ales în partea 
privitâre la „oei ce s’au reîntors din o țâră 
depărtată și streină între frații de-un sânge 
și de-o lege", a emoționat pe tinerii, cari 
în străinătatea de care au avut parte de 
multe-orl au trebuit să-și stâmpere dorul 
cu cânteoul „Fiă pânea oât de rea tot mai 
bună ’n țâra mea“. In genere predica a cu
prins multe sfaturi praotioe și potrivite.

Parocliia Mircea-Vodă. In urma in- 
tervenirei Sf. Sinod, consiliul de miniștri ro
mân a aprobat oa noua comună Miroea-Vodă 
din județul Dîmbovița să fie reounosoută ca

aluat tăiat mărunt) cu grăsime; sâra horă 
pentru trepădătorl și întindeau masa în 
coșar. La nâpte găteau mirâsa pentru cu- 
nuniă, o împodobiau cu beteală, etc. apoi 
chiămau flăcăii și fetele și puneau să îm- 
pletâscă cununi din papură împodobite cu 
flori, busuioc și pome, destinate pentru 
nuni, surorile de mirăsă și deverica (un fel 
de cavaler de ondre). Tot atunci pregăteau 
și bradul, o ramură de brad împodobită cu 
hârtii de diferite culori frumos și fantastic 
tăiate, cu pome, portocale ș. a. Duminecă 
diminăța nunii mergeau de luau pe gine
rele și în frunte cu cimpoiașul porniau la 
locuința miresei. Aci cimpoiașul aolea (cânta 
o doină) și mirâsa cu mama ei plângeau 
de despărțire.

Acum tote fiind gata porneau spre 
biserică, mirâsa de obiceiii într’un car tras 
de boi sâu bivoli, forte rar de cai. Gel care 
înjuga boii făcea diferite năzbâtii, băga 
unuia din boi coda în jug și altele de 
acestea, ca să facă pe nuntași se mai rîdă 
și să capete bacșiș dela ginere.

Tot drumul pănă la biserică deverica 
mergea înainte, jucând cu bradul în mână: 
ajuns acolo îl arunca pe acoperișul acesteia. 

Dâcă în drumul lor spre biserică era o 
răspintiă întindea frânghii de făceau ba
rieră cortegiului și nu le dedeau drumul 
pănă ce mirele nu le aruncă un bacșiș 
într’o căldare cu apă, ce o țineau pregă
tită ad-hoc.

In biserică aședau pe mirâsa la stânga 
mirelui și preotul îi cununa dându-le vin 
cu pâne. Din pane dedea și nunilor făcând 
cu dânșii felurite glume și amăgindu-i cu 
densa de câte-va ori pănă să li-o dea. După 
eșirea tuturor din biserică fetele alergau 
să apuce câte-o bucățică din pânea rămasă, 
de-ore-ce era atunci o credință, că astfel 
se vor mărita și ele mai curând.

Dâcă ginerele era din alt sat, el ve
nea cu câțl-va călăreți, cari aveau gevrele 
(batiste cusute cu flori) legate de frânele 
cailor. După cununiă plecau la casa mi
relui ; mirâsa în car, âr mirele cu călăreții 
făceau curse (coșie} pănă acasă. Aci mirâsa 
scotea pantofii, se răzima de ușiorul ușei 
și într’o mână ținea un pantof ridicat în 
sus. Apoi eșia socra în prag de se săruta 
cu densa și-i dedea mierea, urându-i cu 
asta să ducă o viață așa de dulce ca mierea. 
După acâsta mirele făcea cu cuțitul o 

cruce în zid, împingea ușa cu piciorul și 
întră în casă cu mirâsa. Aci era un colț 
despărțit cu cearceaf, unde puneau pe în
surăței și le dedeau diferite mâncări și o 
farfuriă cu plăcinte, âr nuntașii se puneau 
și ei la masă și la benchetuială, jucau și 
chiuiaii și beau fără sfîrșit, că vinul îl sco
teau cu căldarea din butoifi.

La masă mirâsa aducea pe o tavă 
câte-va cămăși, ițarl, georele, de le împăr- 
țeau la nuni și la fruntașii nuntași și aceș
tia la rândul lor aruncau pe tavă câte-un 
beșlic (monedă) cu care se cumpăra meze- 
licurl pentru masă. Darurile tote aparți
neau miresei.

Spre sâră eșiau și mirele și mirâsa 
din colțul lor și jucau puțin.

Dâcă mirâsa nu era virgină, o trime
teau a doua di acasă cu batjocură, âr dâcă 
era fată mare legau Luni o basma sâu un 
brîu roșiii de o prăjină lungă, ca să afle 
tot satul de asta, și atunci se strîngeau 
nuntașii și încingeau o horă mare în jurul 
prăjinei și benchetuiau apoi cu cim
poiașul pănă Marți sâra. „Dâr, isprăvi bă
trânul Marin Drăgușin zîmbind răutăcios, 
nu se întâmpla mai nicl-odată ca să nu 

scotă prăjina cu basmaua roșiă. Ce vrei 
frate, erau deștepțl bătrânii și erau mai 
bucuroși să mai benchetuiască două cJH®) 
decât să isprăv'ăscă praznicul cu batjocură".

Apotecsa lui Mihăileanu.
i.

A inimilor nâstre sfântă cântare cătră 
tine cu drag înălțăm. Ție santinelă neador
mită, care, cu nemărginita-țl iubire de neam 
ridicata-i vălul întunecos al locașului pes- 
tilențios, unde se plămădeau, când nu ne 
gândeam, atâtea nenorociri și rele pentru 
noi! Ție acjl, cu drept cuvent, ți-se cu
vine laudă!

II.
Prin glasul tău apostolic și pana-țl 

ageră; arma de răsboiiî — ne-a-i evocat 
la o nouă viață, trecând tu însu-țl în triumf 
și glorie la viața de veci.

ni.
Ca o lumină mistică și sfântă, ce din 

văzduh coboră lin în templul din Ierusalim 
pentru a lumina nemărginitele cărări: așa 
și tu în minte ni te-arățl cu sufletu-țl, lu
mină pretutindeni împrăștiind. 
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parochiă rurală sub numele de paroohia 
Miroea-Vodă.

Din Sasca-niontană primim dela un 
abonent următorea veste bună : „Cu bucuriă 
vă trimit soirea, precum-că la noi în Sasca- 
montană mai cu sâmă de un timp încoce, 
de când Dumnedeu ne-a înzestrat cu omeni 
forte cinstiți și iubitori de s. Maica nostră 
biserică, ca conducători ai ei, avem în 
fruntea comitetului parochial, ca președinte 
și epitropl, omeni forte cinstiți și, fără ca 
să mă laud, Săscanii noștri cercetâză bise
rica regulat, apoi și conducători buni, am 
și ajuns la un resultat bun, căci la stăruința 
d-lui președinte și la decisul sinodului pa
rochial s’a cumpărat o casă parochială în 
preț de 4.400 cor. pentru locuința paro- 
chului de curând venit la noi, d-1 loan 
Murgu. Pentru acestă faptă frumosă și 
pe acâstă cale diaristică die: Onore și 
mulțămire, St. D-le președinte al com. pa
rochial ! Onore și vouă Epitropiă cinstită! 
mai pe urmă, onore și vouă locuitorilor ro
mâni din Sasca-montană, pentru cercetarea 
bisericei și chibzuirea ei! — Unuldelapod.

Mișcarea portului Galați. Vaporul de 
răsboid englezesc Gokairice a sosit în portul 
tul Galați, având pe bord un căpitan oo- 
mandant, 6 ofițeri și 70 soldați. Este înar
mat ou 6 tunuri mari și 4 mid. El va sta 
în portul Galați câte-va 4’^e> după care va 
întră în Marea-Nâgră. Următdrele basti
mente mai sunt aoostate în portul Galați : 
Vaporul „ Andreas" sub pavilion elin în
carcă cereale cu destinația pentru Orient, 
vaporul „Constanța" al S. M. R. (Sevioiul 
Maritim Român) sosit din Rotterdam cu 
diverse mărfuri și pasageri, vaporul „Ser
bia" al societății Florio Robatiuo venind 
din Veneția cu diverse mărfuri și psagerl, 
vaporul „Carinthia" al societății Lloyd Aus- 
triao înoăcat ou cereale, vaporul „Rus" al 
societății ruse venind din susul Dunării ou 
diverse mărfuri și pasageri, vaporul „Bul- 
garia“ al societății ruse sosit din Odesa ou 
mărfuri și pasageri, vaporul „Regele Ale- 
sandru 1“ cu diverse mărfuri și pasageri 
din susul Dunărei, vaporul „Loehmore“ al 
sooietății Jonston & Co. cu diverse măr
furi și pasageri din Liverpool.

Cununii. Mâne în 14 Oct. n. se vor 
cununa în biserioa română din Visuia de 
Câmpiă d-1 Valeriu P. Maior absolvent de 
teologia ou d-ra Silvia Pop, fiioa d-lui preot 
din aceeași comună.

— Eliu Micșa funcționar la cărțile 
funduare în Deș și d-ra Aneta Lemeny se 
vor cununa Joi, 18 Oot. n. în biserioa ro- 
română din Gherla (Chindia).

Ciuma. După informațiunile ofîcidse 
din Londra, în Wales încă s’a oonstatat un 
cas de oiumă. Un marinar, care a sosit bol
nav din Rosario, fu transportat în spital,

IV.
Tu ne-ai arătat cărarea marilor is- 

bândl, pe unde urmăză să ne îndrumăm; 
de aceea acum venim a te slăvi, înălțând 
pănă la tine al inimilor năstre sfânt imn.

V.
Avendu-te de pildă strălucită a dato

riei, o clipă n’am mai sta cu brațele cruciș, 
ci dornici a-țl împlini visul de aur, ne vom 
sili a-țl sămăna în fapt și ’n cuvânt.

VI.
Căldura, iubirea și curagiul tău de 

leu ce l’ai fost desfășurat, să-ți aperi ale 
neamului tău drepturi sfinte, rămânea-vor 
comori de moștenire nouă și urmașilor.

VII.
Și precum Nazariteanul biblic fost’a 

insultat și batjocorit și tu avut’ai frumosă 
parte în lume să te asemeni acelor ce nu 
pot muri.

VIII.
Căci pe când încă nu se răcise bine 

rămășițele tale pămentescl, călăii tăi, — 
gropa-țl încă fiind deschisă, înlănțuițl de 
brâu, în urlete delirante, s’au prins la dans : 
dansul lor macabru.

IX.
Și decă nu ne îngrozesc încă asemeni 

acte impii, quasi-bestiale, ele ne întăresc 
sufletele și astfel oțelițl ne învățăm să ne 
cunoscem dușmanul pe care l’am încăldit 
și nutrit la sîn ca pe un pui de năpîrcă. 

unde a murit. In urma oeroetării bacterio
logice s’a oonstatat, oă marinarul a murit 
de ciumă.

Contrabandă unică în felul ei. Niol 
că se pdte o apucătură mai ingenidsă 
deoât aoeea întrebuințată de o'.veche aotriță 
amerioană pentru a dejuca pe vameși. In 
cursul a patru călătorii între Statele-Unite 
și Canada, aoâstă oontrabandistă a introdus 
pentru mai bine de 400.000 de lei diamante 
fără a plăti taxele vamale. Vameșii deși o 
bănuiau, totuși nu puteau da de apucătura, pe 
oare o întrebuința. Și ou tâte acestea lucrul 
era fârte simplu. In timpul călătoriei oon- 
trabandista avea ou sine un câne, pe oare-1 
țină nemânoat două apoi îi dedea să
măDânoe carne, oare oonținâ diamante. Câ
nele hămesit înghițea totul, fără să mai 
mestice. Odată vama trecută, contrabandiste 
spinteca pântecele animalului și scotea dia
mantele. Cum însă uloiorul nu pote merge 
prea de mai multe ori la fântână, se în
tâmplă oă în ultima călătoriă pe oare o fă
cuse aoâstă femeiă, oânele să moră și șeful 
vămei, ordonând autopsia animalului, spre 
marea lui mirare a găsit stomacul plin ou 
diamante.

Concert. Mâne sără va oânta musioa 
orășenăscă la otel „Europa". Programa oon- 
ține 10 puncte. începutul la 8 6re.

Avis pentru dame. Colecția de mostre 
pentru stofe numai moderne de oalitatea cea 
mai fină, noutăți englesescl și franțusesol 
de esemplu Homespun, Taylor-Mode, Mat- 
lase, etc trimite gratis și franoo Firma Wei
ner Mâtyăs, Budapest, VI Andrâssy ut 3.

Oin Africa de sud.
După o telegramă din Pretoria, dela 

3 Ootomvrie, lordul Roberts a învestit pe 
generalul Maxwell ou o adevărată diotatură 
în Transvaal, dându-i subtitlul de guverna
tor provisoriu, direoția tuturor afaoerilor 
administrative, numirea funcționarilor și 
ofițerilor însăroinațl ou aplicarea legilor și 
mai ales aoordându-i puterea de-a modifica 
legile esistente după împrejurări.

După-oe a făcut aoăstă numire, a pu- 
blioat o proclamația, în care spune, oă 
Burgherii, oarl se vor preda de bună voiă, 
în niol un oas nu vor fi depărtați. Totuși, 
esoepțiă trebue să se faoă pentru aoeia, 
cari au ocupat un grad înalt în armata 
bură, pentru aceia, oarl și-au violat jură
mântul de supunere și pentru străini. Cât 
despre șefii ÎDamioI actualmente în oam- 
paniă, cari ar întreba în oe condiții s’ar 
pută preda, cererea lor se va supune ne
greșit oartierului general, oare are singur 
oalitatea de-a răspunde.

Femeile tuturor Burilor, cari au fost 
uciși și tote femeile bure aflate acum fără 
sprijin, vor trebui să fiă protejate de ad
ministrația britanică; orl-ce obieot, oe le

X.
A murit Mântuitorul și s’a sfîrșit dis’a 

Pilat din Pont. Nu se sfîrșise însă, căci 
acesta era abia începutul tragodiei secu
lare. A treia di a înviat din morțl — morte 
pe morte călcând, er nedreptatea consu
mată atunci de fiii lui Israel, țipă și va 
țipa toți vecii pănă la ceriurl răsbunare!

XI.
Și tu pe nedrept repus — străpuns 

de glonț în strada „Liniștei", a treia di 
ai înviat și prin tine un neam. întreg s’a 
deșteptat din Severin în Dorohoi, din Car- 
pațl la Pind.

XII.
Și a fost abia începutul când s’a ri

dicat un neam glorios contra nedreptăței 
comise, stigmatisând mișelia rămasă pecete 
eternă pe fruntea călăilor tăi.

XIII.
Er’ amintirea ta slăvită a fost și nu

mele tău purtat din gură în gură aminti- 
ne-va pururi cât de sfânt lucru este a-țl 
împlini misiunea așa precum tu țl-ai îm- 
plinit’o.

Lăuda-tă fie-ți toți vecii, memoria, 
iubite Mihăilene!

(„Peninsula Balcanică?.) Petru Vulcan. 

va fi fost luat său orl-oe pagubă, oe le va 
fi fost oausată, va da loo la o indemnisare 
imediată și completă în favdrea lor. Când 
un Burgher se va preda, femeia și oopiil 
lui vor fi protejați.

Cât privesoe liberarea prisonierilor, 
restabilirea păoei, care va fi declarată ime
diat după supunerea șefilor Buri și preda
rea tuturor tunurilor, lordul Roberts de
clară, oă esoepțiă se va faoe numai pentru 
membrii fostului guvern și aceia, cari sunt 
direot responsabili pentru răsboiîî.

Cât despre Burgherii, cari și-au oăl- 
oat jurământul de neutralitate și oarl înoe- 
tând de-a faoe parte dintr’un comando re
gulat, se dedau la acte de ostilitate, pen
tru aoeștia rămân aplioabile disposițiunile 
din treout.

*
Cu totă strîmtdrea, în oare au ajuns 

Burii, ei totuși continuă luptele. Așa din 
Lydenburg se vestesoe, că Z'lel® treoute ei 
au bombardat timp de-o oră lagărul lui 
Buller la Krilgersdorp, causând Englesilor 
pierderi.

La Capmujden Burii au prioinuit de- 
raiarea unui tren, ou oare ocasiă s’au pră
pădit mulțl EnglesI și un număr însemnat 
de vite. Cei 40 de EnglesI, cari au alergat 
în ajutor oondușl de un căpitan, au suferit 
pierderi mari. Insu-șl căpitanul a oădut. 
Generalul Paget și un alt ofițer au fost ră
niți, er un inginer și 10 soldați au căcjut 
prisonierl.

Exposițiâ de vite în Mercurea.
Duminecă, în 4 Noemvre n. c. se va 

arangia a Xl-a esposițiă de vite din par
tea Reuniunei române de agricultură din 
comitatul Sibiiului. Etă o parte din Pro
gramul acestei exposițiunî:

1. In scopul de a înainta economia 
de vite, „Reuniunea română de agricultură 
din comitatul Sibiiului" va arangia la 4 
Noemvre n. 1900 în orașul Mercurea, o 
esposițiă de vite, având a se împărți de 
astă-dată premii în suma de 200 cor. Es- 
posiția se va mărgini de astă-dată la vite 
cornute cu escepțiunea caprelor.

2. Esposițiă se va țină în diua amin
tită, începând dela 10 ore a. m. și pănă 
la 1 oră d. a. când va urma premiarea. 
Ea se va ținâ pe locul numit „Tergul 
de vite'1, âr la cas de timp nefavorabil sub 
șopul dela ospătăria „La pomul verde11.

3. La esposiție se primesc vitele lo
cuitorilor din comunele Mercurea, Poiana, 
Rod, Dobârca, Apoldul-de-sus, Apoldul-de- 
jos, Ludoș, Gârbova, Reciu și Cărpeniș. 
PeDtru vitele aduse din afară de Mercurea 
se cer pașaporte în regulă.

Cerând trebuința, proprietarii au să 
dovedescă, că au ținut înși-șl vitele în timp 
de 3/4 de an cel puțin. Oile trebue expuse 
în grupe de cel mai puțin 3 capete, alt
cum nu se premieză.

4. Primirea vitelor în esposițiă se 
face prin comitetul arangiator local, care 
va publica din parte-șl disposițiunile luate. 
— Comitetul pote refusa primirea, însă 
numai din cause binecuvântate. Vite jugă
nite și peste tot vite, cari nu pot servi la 
prăsirea mai departe, nu se primesc în es
posițiă respective nu se premiâză.

La fie-care vită, respective grupă de 
oi, comitetul arangiator alătură o tăbliță 
seu bilet, cuprinzând numărul curent, eta
tea vitei și numele proprietarului. Vitele 
se așeză in grupele la cari aparțin.

5. Despre vitele primite comitetul 
arangiator alcătuesce o listă generală, în 
care se petrec datele amintite la punct 4.

5. Exponenții sunt îndatorați a purta 
înșiși grije de vitele lor și a-le da hrana 
trebuinciosă.

7. Se vor distribui trei-cțecH și ș€se 
premii în suma totală de 200 corone și 
anumit:

Grupa I. Bovine de prăsită (rassă in
digenă și străină), a) tauri de 2’/2—4 ani: 
2 premii de câte 10 cor., 2 premii de câte 
6 cor., 2 de câte 5 cor.; &) vaci de2‘/2—8 
ani, 2 premii de câte 10 cor., 2 premii de 
câte 6 cor., 1 premiu de 5 cor., 2 premii 
de câte 3 cor.; c) tăurend și junince de 
1—2'/2 anD 1 premiu de 6 cor., 1 premiu 

de 5 cor., 2 premii de câte 2 cor.; d) viței 
și vițele de ‘/4—1 an: 1 premiu de 6 cor.,
2 premii de câte 5 cor., 4 premii de câte
3 corone.

Grupa II. Oi de prăsită: a) berbeci de 
1—5 ani: 1 premiu de 10 cor., 1 premiu 
de 6 cor., 2 premii- de câte 5 oor.; b) oi 
de 1—5 ani: 1 premiu de 10 cor., 1 pre
miu de 6 cor., 2 premii de câte 3 cordne; 
c) noatini și noatine din 1900: 1 premiu de 
8 cor., 1 premiu de 6 cor., 2 premii de 
câte 3 cor.

Convocare.
Reuniunea învățătorilor gr. cat. Ma

riana din vioariatul Rodnei și protopopia
tele Bistriței și Budaoului român îșl va 
țină adunarea generală la 21și22 0ctom- 
vre n. o. în Rodna-veche, sala soolei couf. 
gr.-cat. La acâeta se invită ou totă stima a 
lua parte atât d-nii membri, cât și on. pu- 
blio interesat de causa învățământului.

Programa:
I) Membrii reuniunei la 8 ore a. m. 

asistă în corpore la servioiul divin în bi
serica gr. cat. 2) La 9 6re deschiderea 
adunării. 3) Esmiterea comisiunilor: a) pen
tru verifioarea protocolului; b) pentru ori- 
tisarea prelegeri practice; c) pentru însorie- 
rea de membri noi.

4) Ținerea unei prelegeri praotice de 
’/2 6ră din istoriă : „Regele Bela al IV-lea 
și venirea Tătarilor" prin Silv. Murășan, 
învățător în Rodna-veche. 5) Raportul 
anual despre-activitatea reuniunei. 6) Ra
portul cassarului și pertraotarea prelimina
riului de buget pro 1901. 6) Raportul co- 
misiunei oensurătdre.

8) Cetirea disertațiunilor: a) „Apăra
rea șcdlei și a învățătorului" prin Teodor 
Bogdan, învățător gr. cat. din Bistriță;
b) Operatul de concurs: „Oare este mo
dul cel mai potrivit, prin oare șoolarii în
cepători mai iute și mai ușor pot învinge 
primele greutăți ale scris-cetitului" prin 
Nioolau M haese, învățător gr. oat. în Salva;
c) „Posiția învățătorului în societate, însu
flețirea lui față de școlă" prin Macedon 
Linul, învăț, fundațional în Năsăud. d) 
„Care sunt espresiunile dojenitdre necorăs- 
punejătore în șcdla poporală modernă?" 
prin Gr. Romanesi, învățător fundațional 
în Monor. e) „Cum pote imfluința șcâla 
asupra bunăstării materiala a poporului" 
prin Octavian Doci, învățător gr. cat. în 
Feldru.

9) Raportul comisiunilor de sub pct. 
2 lit. b) și o.) 10) Raportul comitetului la 
însărcinarea adunării generale din anul 
trecut referitor la censurarea manualelor 
de șodlă și recomandarea celor mai cores- 
pundătore în eoopul uniformității.

II) Pertractarea propunerilor insinuate 
la președinte cu 24 ore înainte de adunare, 
12) Statorirea timpului și looului pentru 
adunarea generală viitdre. 13) Alegerea 
amploiaților reuniunei pre un nou oiolu de 
1 ani. 14) închiderea adunării.

Năs&ud, 27 Sept. 1900.
Presidiul reuniunei învățătorilor gr. cat. 

„Mariana" :
Dr. Ion Pop, Clement Grivase, 

președinte secretar
NB. In 21 Octomvre după ședința I 

va urma prancj comun. Acei d-nl, cari re- 
fleotăzn la cuartire, sunt rugați a-se adresa 
la d-nii Silv. Mureșan și Nio. Murășan, în
vățători în Rodna-veche.

Literatură.
„Antropomorftsme .și Antiantro- 

pomorflsme" în limba română de Nicolae 
Sulică. Sub titlul aoesta a apărut în ti
pografia „A. Mureșianu" în Brașov, intere
santul și valorosul studiu al d-lui N. Su
lică, profesor la gimnasiul român din loc, 
ounosout și din sorierile sale folklorice - filo
logice de pănă acum.

Studiul din care o parte însemnată a 
fost publicat în foiletonul „Gazetei" a apărut 
în broșură amplificat și adnotat. Se es- 
tinde pe 100 pag., având format estetio și 
tiparul fdrte îngrijit. Co3tă 1 esemplar 40 
cr. — Cine oundsce, cu oe prețuri urcate 
se vând scrierile de acest soiil la Germani, 
FrancesI eto., va reoundsce, că prețul de 
mai sus e fdrte ieftin. In limba nostră scrie
rile de felul aoesta sunt rare și studiul 
d-lui Sulică se distinge nu numai prin con
ținutul său bogat și sistematic prelucrat 
după striotă metodă sciențifică, ci și prin 
limbagiul său scris la înțelesul tuturor. II 
reoomandăm iubitorilor de literatura nostră
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Recompensele și pedepsele în 
școla poporală.

(Studiu pedagogic de I. DARIU.)
— Urmare. —

2. Determinarea și aplicarea pedepselor.

După cele premise trec la însăși 
determinarea numărului și feliului 
pedepselor și în același timp la apli
carea lor în școlă, deși într’un mod 
forte neșuficient, pentru-că numărul 
și felul pedepselor este mai tot așa 
de mare, ca și numărul faptelor rele 
ce le pâte comite un copil, er apli
carea pedepselor este incontestabil 
destul de grea. A 4i°e ca admi
tem și să aplicăm numai unele pe
depse pentru orî-ce cas, ce s’ar ivi 
demn de pedâpsă, tot atâta ar în
semna, cât a (fice, să admitem nu
mai unele medicamente pentru orl-ce 
feliu de bolă său morb, ce s’ar pute 
ivi în lume, și aplicările rele ale co
pilului nu sunt alt-ceva, decât nisce 
bole și încă cu mult mai rele și 
mai primejdiâse, decât aceea ce 
înțelegem noi ac}i prin vorba bolă, 
în sens fisic. A face însă acesta, ori 
cine va trebui să recunoscă, că este 
un lucru aprâpe imposibil. De aceea 
mă văd silit a mă mărgini pe lângă 
pedepsele cele mai recomandabile și 
mai ușor de aplicat în școlă și anume:

1. 0 privire lungă și seriosă. Acesta 
e prima pedâpsă. Ea se pote aplica 
seu numai asupra unui copil, său asu
pra mai multora, său chiar asupra 
clasei întregi. Să aplică asupra clasei 
întregi, când prin o împrejurare âre- 
care să observă, că s’a conturbat liniș
tea, seu că vorbesc prea tare, orî că 
bat din piciâre. In cașul acesta învăță
torul întrerupe de-odată ce are de 
spus și-și îndreptă privirea lungă și 
seriosă peste clasa întrăgă. Obser
vând acăsta școlarii, unul câte unul 
se așecjă frumușel la locul lor, pănă 
când astfel liniștea este completă, 
învățătorul propune acum mai de
parte. De odată însă bagă de sămă 
că unul vorbesce cu altul, său se 
jocă cu ceva, ori bate din piciore 
și altele asemenea. Acum învățăto
rul ca și mai înainte, fără a cjice 0 
singură vorbă, întrerupe propunerea 
pe o clipită, și-și îndrăptă privirea 
seriosă asupra lui. Băiatul observă 
și să astîmpără îndată. învățătorul 
încă e tot cu privirea neclintită asu
pra lui; copilul se roșesce și să așecță 
fără a se mai mișca; învățătorul în
cepe acum a continua în pace, că 
liniștea îi este asigurată.

2. 0 strigare fără nume.
Un copil conturbă puțin liniștea 

prin aceea, că se tinde peste bancă 
la altul spre a-i cere ceva, său în 
fine în alt mod strică ordinea. în
vățătorul, fără să fi băgat de semă 
copilul, că l’a vă$ut, cjice: „Te-am 
■vtițut bine11.*')  Dăcă vede, că strigarea 
acăsta n’a avut resultatul așteptat, 
urmăză

*) Aci are învățătorul să bage bine de semă, 
■ca se nu se trădeze cum-va cu vorbele acestea, 
ca păzitorii din vie cu vechea poveste: „ Te ved, te 
v&du. — „ Vedi pe mumă-ta, der pe mine bau.

3. Strigarea pe nume.
Acesta încă trebue să se facă 

cu o re-care cerem oniă. Mai întâiu 
învățătorul îșî curmă de odată firul 
vorbirei, apoi numesce numele șco
larului respectiv într’un ton compă
timitor și amenințător tot - de - odată. 
Strigarea acăsta este adese-ori de 
ajuns spre a-1 aduce la ordine. Decă 
însă învățătorul ar striga tot într’un 
răsuflet pe trei său patru de-odată 
spre a-i aduce la ordine, atunci copii 
ușor se dedă cu strigătul învățăto
rului și prin urmare ușor devine su
perfluu mijlocul acesta.

4. 0 simplă rugare seu amenințare. 
Florescule, scrie! — Susano, ia

sema! — Dimitrie, șe$I frumos! — 

Aurelio, nu face, ce nu să cuvine! 
„Hai, hai Vasile, tu gândesc! că mie 
’mi pure bine, când vorbescl cu Ni- 
colae și eu mă năcăjesc să vă arăt 
aici la tablă!“ Câte-o observare de 
felul acesta de multe-orl este de 
ajuns spre a-1 aduce la ordine pe 
cel-ce ar fi conturbat’o. La astfel de 
observare toți școlarii ceialalțl sciu, 
că cine dintre ei au făcut ce nu să 
cuvine. Cel amenințat să rușinăză 
de acesta; să liniscesce și învățătorul 
pâte continua. Lucru firesc, că în
vățătorul are să fie forte cumpătat 
cu tâte pedepsele. Pentru-că copiii cu 
ce-i prea mult, lesne să dedau și prin 
risipa asta ușor devin și ei tot așa.

5. 0 simplă mustrare seu înfrun
tare.

„Ionescule, tu ești acji fârte neas
tâmpărat!11 — „Ano, precum văd 
acpL nu ți-ai împlinit datoria cum să 
cuvine!“ — „Ione, prin asta ’mi faci 
multă neplăcere și ție un mare rău!“ 
— „Radule, tu într’una faci gălăgiă, 
și nu te rușinezi de loc; n’ași dori 
să te mai văd încă odată așa!“ — 
„Eleno, ce gândesc! că ar fi aici în 
școlă, dăcă ar face tote conșcolări- 
țele tale ca tine!“ — „Petre, mi-se 
pare că stricăm prietenia amândoi!“

In modul acesta să fac unele și 
altele mustrări conform faptei rele 
comise. Aci însă se observă, că mus
trările seu înfruntările de felul acesta 
trebuesc făcute cu totă gravitatea 
recerntă, din care adecă ca prin 
oglindă să vac|ă copilul mustrat com
pătimirea faptei ce a comis’o, pre
cum și indignarea învățătorului și, 
cari numai așa ’și au influința lor 
binefăcătâre asupra lui.

6. Chiămarea la catedră și o mus
trare ușoră în taină.

Un copii d. e. e tare neastâm
părat pe drum: aruncă cu pietri 
după câni, se acață de cară ș. a. 
învățătorul află acesta, seu din întâm
plare vede însu-șî. După-ce a aplicat 
unele dintre pedepsele de pănă aci 
și tot n’au avut asupra lui nici un 
efect bun de a-1 îndrepta respective 
de a-1 desbăra, învățătorul îl chiamă 
la catedră. Toți ceialalțl școlari sunt 
cu ochi! ațintiți la el. Copilul ese 
îngândurat din bancă și încet-încet 
se apropiă cu mare sfială de catedra 
învățătorului. Acesta, după-ce s’a 
suit pe catedră, îl apucă frumușel 
de mână și-i spune încet, așa, că 
numai el să scie ce 4ice învățătorul, 
tot ce scie despre el și că, decă nu 
se desbară de asta, el îl va spune 
și celorlalți conșcolar! ai lui și nu-1 
va mai lăsa între ceilalți copii de 
trâbă. Mustrarea asta secretă înfluin- 
țeză într’un mod admirabil asupra lui. 
El vede din asta bunăvoința și iubirea 
învățătorului cătră el, sciind bine fapta 
lui, și vede tot-deodată și cruțarea 
de a nu-1 spune colegilor lui, care 
așteptă cu mare nerăbdare să afle, 
că ce i-a spus învățătorul așa încet; 
în același timp dă un esemplu bun 
și celorlalți copii din șcâlă, La nici 
unul din ei nu le-ar plăcea să li-se 
întâmple vre-odată așa ceva.

7. Starea în piciore pe un timp 
ore-care.

Mulțl vor c|ice, că pedâpsă acăsta 
este prea ușoră și fără vre-o influință 
ore-care; pâte să fie și așa la copii 
mai mari, der la cei mici și asta 
face mult, când el să vede singur 
stând în piciore, pe când toți cei
lalți șed și lucrâză în linisce, de 
bună semă, că lucrul acesta nu-i va 
prea conveni, cu deosebire, decă îi 
va mai spune învățătorul și aceea, 
că ar avă haz să vie cine-va strein 
în clasă și să-l va4ă stând în piciore; 
mai mare rușinea de el. In modul 
acesta pedâpsă asta deși mică și neîn
semnată la părere totuși "șl are înflu- 
ința și valorea ei nedisputată, decă se 
aplică pedagogice. Starea se întâmplă 

sâu în bancă seu afară, lângă catedră, 
și în cașul cel mai grav n’are să 
dureze mai mult de o âră.

8. Oprirea de a merge afară între ore.
Intre bre ceilalți școlari bancă 

de bancă es afară, neastâmpăratul 
de Mitică trebue să rămână în bancă, 
pentru-că a supărat pe un conșcolar 
al său, sâu pe când învățătorul es- 
plica, el se juca prin bancă, ori câr- 
călea caietul ș. a. Gândul, că ceilalți 
conșcolar! ai lui se jâcă frumos pe 
afară, âr el stă singur în bancă, 
precum și rușinea ce o simte, când 
vin ceilalți în clasă și cu toții ’și 
îndreptă rîcțend privirile asupra lui, 
îl face ca altă-dată să nu mai facă 
ce a făcut. Mijlocul acesta, precum 
se vede âr să referesce mai mult la 
simțul lui de rușine și are o influință 
binefăcătore asupra lui.

9. Eschiderea dela ocupațiunea co
mună.

învățătorul a dat școlarilor săi 
o lucrare, să 4iceCQ din Aritmetică. 
Stan în loc să-și dea silința de a re- 
solvi tema cât mai curând și cum se 
cade, începe a povesti cu altul și ast
fel îl împedecă și pe acesta dela lucru. 
Învățătorul cum observă acâsta se 
duce cu gravitate la dânsul, îi ia 
frumușel stilul și tăblița sâu creio
nul și caietul cjlcându-i, că decă nu-i 
place să lucreze, să pună frumos 
mânile pe bancă și să nu se misce 
pănă când nu vor termina ceialalțl, 
er lucrarea din clasă să o facă acasă.

Dimitrie fiind provocat să ce- 
tescă mai departe, nu scie unde a 
lăsat celalalt, pentru-că nu fusese 
atent; învățătorul îi închide frumu
șel cartea și-l pune ca și pe Stan 
să stea nemișcat cu mânile pe bancă 
pănă la finea orei.

Gavriil la cântare lungesce tot- 
deuna tonul, pe când ceialalțl au 
încetat, numai pentru-că nu-i place 
să ia bine sâma și ca să-ș! facă pe
trecere, învățătorul îl opresce de a 
mai cânta pănă la sfîrșitul ârei. Decă 
continuă și a doua oră tot așa, atunci 
pățesce din nou ce a pățit acum. 
Mijlocul acesta încă se refersce la 
șimțul lui de pudițiune și contribue 
la îndreptarea elevului.

10. I-se scrie numele pe tablă sub 
o cruce.

Acesta încă se pote număra 
între pedepsele cele mai ușor de 
aplicat, și, care totuși lucrâză într’un 
mod binefăcător asupra îndreptării 
elevului. învățătorul observă d. e. 
că un școlar face larmă și nu as
cultă, deși a încercat cu el unele 
dintre mijlocele recomandate pănă 
aci. El c|ice în general fără a-1 fixa 
cu privirea pe respectivul: „A4i am 
un școlar de tot neastâmpărat11. La 
vorbele acestea fie-care școlar să 
gândesce la sine ca nu cum-va să 
fie el cel cu musca pe căciulă; res
pectivul încă se așâcjă, ca să nu fie 
observat de ceilalți. învățătorul con
tinuă mai departe, dâcă s’a astâm
părat și acesta. Ei, der după câte-va 
momente âr’ începe ca mai înainte, 
atunci îi dice: „A, Dumnâta er’ 
nu asculți; bine, acum fac cu creta 
o cruce aici pe tablă, dâcă nu te 
vei astâmpăra, în locul crucii îți 
scriu numele tău, ca să scie toți 
cine ești tu“. Băieții, fie-care se gân
desc la sine și cu toții ascultă în 
cea mai mare tăcere împreună cu 
respectivul. Aci se va observa, că 
de cele mai multe-orl rămâne numai 
crucea pe tablă și mulți se îndrep- 
teză prin mijlocul acesta. Dâcă res
pectivul er’ începe; învățătorul ia 
frumușel creta și spongia, șterge cru
cea de pe tablă și, în locul ei scrie 
numele școlarului respectiv 4icând: 
„Acum văd, că tu tot nu te.îndrep- 
tezl, de aceea îți scriu aici în locul 
crucii numele tău, ca să scie toți 
cine ești tu“.

Toți copiii sciu acum cine e res
pectivul, âr el plecă ochii în jos ruși
nat. Numele îi rămâne pe tablă pănă 
la finea orei sâu și 4iua întregă, 
dâcă n’are lipsă de ea sâu decă 
cum-va respectivul s’ar mai obrăs- 
nici er’ a continua. Dâcă observă 
că s’a îndreptat, atunci spune cla
sei întregi, că acum cel scris pe 
tablă s’a îndreptat și îi șterge nu
mele de pe tablă, 4ic®riL<^, ca acum 
să va4ă pe cine va mai scrie în lo
cul lui. Toți au temere de asta și 
pe întrecute caută a se purta așa, 
ca să nu ajungă cum-va cu numele 
vr’unuia dintre ei pe tablă.

11. Starea lângă ușă.
Dâcă un copil a venit d. e. târ- 

4iu la școlă, pedâpsă nu-i putem da 
alta mai potrivită, decât a-1 reținâ 
la ușă un sfert de câs, sâu chiar și 
pănă la finea orei. Un altul după 
tote mustrările ce ’i le-a făcut în
vățătorul, el totuși nu dă nici un 
semn de'îndreptare; atunci învăță
torul îl ia frumușel de mână și-l 
scote afară din bancă, 4icendu-i, că 
el nu este vrednic să stea în bancă 
alăturea cu ceialalțl copii de trâbă 
și, că lui i-a pregătit un loc, unde 
să stea numai singur, adecă lângă 
ușă, pănă când se va îndrepta, ca 
pănă atunci ori-cine ar veni în șcâlă 
să-l va4ă numai pe el singur acolo, 
spre rușinea lui. Tot așa are d. e. 
a păți un copil, care a furat ceva 
dela altul! ș. a. Mijlocul acesta încă 
se aplică cu multă precauțiune și 
mai rar, ca să nu devină ceva prea 
comun, căci atunci îșî pierde efectul 
și valorea ca ori și ce lucru prea 
des întrebuințat.

(Va urma.)

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Octomvrie st. v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
5

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 24 corâne; pe șăse luni 12 corâne; 
pe trei luni 6 corâne; pe o lună 2 
corâne.

Pentru România și străinătate. 
pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonamente nnmai la numeral poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 4 corâne; pe șâselunI2 corâne.

Pentru România: pe un an 8 
franci, pe șâse luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Sfaturi pentru hrană.
Dela felul lucrurilor de mâncare 

și de modul cum se gătesc atârnă 
și înlesnirea cu care se mistuesc.

Carnea friptă e tot-dâuna mai 
bună de mâncare și se mistue mai 
lesne decât carnea fiartă.

Carnea de bou și de berbece 
dau mai multă putere, decât cea de 
vițăl, de miel și de paseri.

Din legume: fasolea, bobul, ma
zărea sunt mai nutritâre.

Pânea de grâu sâu și ameste
cată cu secară este plăcută, sănă- 
tosă și nutritâre, numai să fie bine 
făcută și bine câptă.'
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Ouâle aunt f6rte ușOre și bune 
de mâncare numai ae fie prâapete 
și ae nu fie reacbpte.

Mai t6te pomele 8unt recoritbre, 
deși aunt prea puțin nutritbre; cu 
tote aceBtea aunt bune pentru aăne- 
tate, mai cu aema pentru bmenii 
sângeroși, numai ae fie câpte și ae 
nu mănânce cine-va odată prea multe. 
Copiii limfatici (cu gâlcî) trebue să 
ae cam ferescă de a mânca.

Bucatele grase sunt vătemătore, 
mai vârtos când cine-va mănâncă 
prea mult.

Pânea caldă, precum și cea prea 
rece și mai cu semă cea mucedă, 
untura și untul rinced, cartofii ce 
a’au scos din pământ mai nainte de 
timp sunt încă nisce lucruri, cari 
strică sănătatea.

Dulcet urile și prăjiturile strică 
pofta de mâncare, ele chiar vatemă 
când cine-va mănâncă prea mult. 
Copiii se nu mănânce mai vârtos 
cofeturi colorate; culorile cele fru- 
mose îi amăgesc, ele sunt mai ade- 
sea-ori vătemătâre.

E de trebuință, ca se ae dregă 
bucatele spre ale da gust și a-le 
face să se mistuescă mai curând; 
îose trebue se se ferescă cine-va de 
a mânca bucate prea iuți și prea 
sărate, din astfel de bucate se aprinde 
sângele și se pote umfla organele 
mistuirei.

*
A mânca în tâte (țilele la aceeași 

6ră este o regulă așa de plăcută în 
viață pe cât este și de prețidsă pen
tru sănătate.

De câte-ori trebue se mănânce 
cine-va pe cp ?

Nu e cu putință a da un răs
puns categoric la acesta întrebare. 
Acâstă atârnă de etate, de gust și 
de înlesnirea cu care cine-va mis- 
tuesce.

Unii pot mânca de patru ori pe 
cp ; alții dc două-ori seu de trei-ori 
pe c|i- Decă e un rău a mânca de 
multe-orl pe (p, nu e încă bine a 
lăsa să trâcă prea mult dela o mân
care la alta. In general, nu trebue 
se mănânce cine-va mai nainte de 
a fi mistuit ce a mâncat, nici să 
rabde prea mult de târne.

Dăcă cine-va, din întâmplare, 
a întârdiat și n’a mâncat când îi 
era fome, îi trece pofta de mâncare, 
stomacul sufere, însă nu mai simte 
trebuință.

Se cpce adesea-orl, pofta de 
mâncare vine mâncând. A lua de 
regulă higienică acâstă dicetâre este 
a-șl ruina singur sănătatea. Nu nu- 
tresce ce mănâncă cine-va, ci ce 
mistuesce. In general, unii din cei-ce 
mănâncă mult sunt slabi și bolnă
vicioși ; alții se îngrașă peste mă
sură și mai târcjiu seu mai curând 
mor de apoplexiă. Lăcomia e una 
din căușele cele mari ale relelor, ce 
omor pe âmeni. („Albina11.)

POVEȚE.

insectă și nici muscele nu se vor 
mai așecp pe păreți. întrebuințarea 
de piatră acră nu e câtuși de puțin 
vătemătâre pentru sănătatea nâstră.

*
Dlllc^ță de glltlli. Gutuiele fru- 

rndse și bine câpte se șterg cu un 
șervet curat, se curăță de câjă și se 
taie în felii egale, scoțând și sîm- 
burii. In urmă se pun într’o âlă, se 
târnă apă de-ajuns d’asupra ca să 
fie tâte făliile bine acoperite, se fierb 
timp de o Oră, se scot afară așecjân- 
du-le pe o sîtă și se acopere cu un 
șervet. Zăharul se fierbe cu apă ră
masă pănă se limpecjesce, âr în ur 
mă se pun ârăși feliile de gutui, 
fierbându-se pănă ce devin luciose și 
sucul lor se ÎDgrâșă.

*
Chipul cum putem se ne dăm 

SOlll fi de felul pământului. Preșe
dintele unuia din comițiile agricole 
din Franeia, ne comunică chipul 
cum putem a ne da sâmă de felul 
pământului:

Prin atingere: Dâcă ținând pă
mântul în mână e tare, aspru, e că 
cuprinde mai mult sâu mai puțin 
nisip. Dâcă e mâle, n’are mult nisip. 
Dâcă e gras, e argilos și e greu de 
arat pe secetă.

Prin miros-. Argila are mirosul 
ei propriu, pe când pământul nisi
pos sâu calcaros (văros) n’are nici 
un miros.

Prin ocM: Cu cât pe timp urne- 
dos pământul se lipesce mai mult 
de cormana plugului și de dinții 
barânei (a grapei) cu atât pământul e 
mai tare, argilos. Cu cât e mai negru, 
cu atât e mai humos (rodnic). Cu 
cât nu ține apă cu atât e mai nisi
pos sâu silistos. Decă fierbi pămân
tul în apă și lichidul e galben brun 
e, că e tare și humos.

După d. Meyer, care a studiat 
cestiunea ani de cfile, dâcă pămân
tul e prea din cale afară umed, ce
realele cresc mult în foi și pae, dâr 
dau bobe puține. Ovesul cere mai 
multă apă, apoi grâul, secara și în 
fine orzoica.

#

Cultura arborilor în Rusia. 
Din o notiță publicată cu prilejul 
Exposițiunei din Paris, reese, că Cri- 
meea ocupă în Rusia locul întâiu în 
arbori cultura rusâscă. Pănă și în 
Galați (România) se esportâză pere 
și mere din Rusia.

Perele și merele sunt mai vâr
tos cultivate și întinderea livecjilor 
de aceste două feluri de arbori e în 
Crimeea de 6.230 hectare, afară de 
vii. Din an în an livezile de peri 
și meri se măresc, âr esportul care 
în 1890 era de 230.104 puduri (un 
pud e de o potrivă cu 16 chilograme), 
în 1899 a atins 1.845,283 puțuri. 
Guvernul rusesc își dă tâte silințele, 
ca și societățile agricole, se respâc- 
dâscă cultura perilor și merilor în 
Rusia.

Mijloc pentru stîrpirea in
sectelor. Când ne mutăm într’o lo
cuință nouă, trebue se căutăm mai 
întâiu ca locuința se fie curată. Decă 
se găsesc urme de păduchi de lemn, 
seu de alte insecte, trebue să spoim 
păreții și pardosâla cu o soluțiuna 
ferbinte de pietră acră cu apă. Dâcă 
văruim odăile, se pâte amestece 
chiar varul cu care văruim cu pia
tră acră. In urmă trebue să cerce
tăm și mobilele nâstre, decă nu pre- 
sintă vre-o urmă de insecte și în 
cașul dâcă găsim, spălăm și pe aces
tea cu piatră acră disolvată în apă 
ferbinte. Dâcă soluțiunea a ajuns în 
stare ferbinte, în tâte părțile unde in
sectele au avut cuibul lor, locuința va 
remânâ în tot dâuna ferită de oil-ce

Cum trăesce Emirul Afganistanului.
Revista englesă „The Monthly Review" publică 

o interesantă auto-biografiă a Emirului din Afga
nistan. Etă cum își descrie Emirul viața sa de 
domnitor și stăpânitor absolut:

Din copilăria și pănă adl modul meu 
de train stă în perfectă contrazicere cu 
felul de a trăi al celor mai mulțl principi 
domnitori din Asia. Acești domnitori trăesc 
în neactivitate și îmbuibare și poporul 
crede, că este o umilire a autorității domnito
rului, decă umblă pedestru, ori săvârșesce 
vr’o lucrare cu mâna sa proprie. Eu însă 
cred, că nu este păcat mai mare, decât a lăsa 
spiritul și corpul nostru fără ocupare: asta 
însemnă ingratitudine față cu provedința.

M’.am obicinuit să trăesc și să mă 
îmbrac ca un militar. Fie-care oră din di 
o petrec în lucrare și numai forte puțin

timp jertfesc somnului, obiceiii, dela care 
nu mă abat chiar și când mă aflu bolnav. 
Fie-care om are o ambițiune, a mea ambițiă 
este să-mi împlinesc datorința cu cât mai 
mare grabă.

Gu cât mai mult văd: progresul altor 
națiuni, cu atât mai vârtos simt datoria 
să-mi conduc poporul pe calea progresului. 
Gândul acesta îmi preocupă visurile mele 
și afară de el și acele, cum mi-așl pută 
scuti biata mea țâră atât de rămasă în 
contra leilor și a urșilor hrăpitorl, cari 
aleșuesc prada dincolo de graniță. Nu odată 
visurile mele îmi arată calea cea bună, ce 
ar trebui s’o urmez. CâțI-va ani mai înainte 
am visat, că trebue să întăresc granițele 
țării. Cetitorii din stele, cărora li-am isto
risit visul, mi-au recomandat, să urmez 
voința lui Dumnedeu.

Numai decât am început din tote pu
terile să-mi întăresc țâra, și nu înzadar, 
după cum apare acâsta din vorbele duș- 
mănescl ale vecinilor. De atunci în fiă-care 
an răspândesc faima, că ași fi murit. Eu 
însă de-ocamdată nu mă gândesc la morte, 
ci la reforme folositore și la înființarea de 
instituțiunl bune.

Uneori sunt cuprins de-o mare dăbă- 
lăsare, vădând adecă rămânerea înapoi a 
poporului meu, și esperiez, că omenii mei 
sus puși voesc să se fericâscă prin acusărl 
reciproce și prin înegrirl. Resolvarea afa
cerilor de felul acesta îmi răpesce forte mult 
timp și de multe-orl cred, că în sângele 
poporului meu este tradnrea și josnicia. 
Cu astfel de ocasii mă întristez așa de 
tare, încât orl-ce lucrare o consider zadar
nică și mai că ajung la gradul de a lăsa 
lucrurile în voia întâmplării, cum a fost 
și mai înainte. Insă, dăcă îmi trece mânia 
și desnădejdea, o astfel de retragere o con
sider de lașitate și m’apuc erășî de împli
nirea datoriilor, ce mi-le-a încredințat 
Dumnedeu.

In modul meu de viață nu mă leg 
de nici un sistem. Dăcă munca, ce-mi pres
criu, n’o pot isprăvi în decursul dilei, atunci 
lucrez noptea și adese-orl pănă dimineța 
nu mă ridic dela masa de lucru. Tot așa 
o am și cu hrana. Mânânc atunci când sunt 
flămând, ba une-orl chiar nici atunci. Ij'orte 
adeseori cei din jurul meu trebue să-mi 
atragă atențiunea, că a trecut de mult ora 
mâncării.

Nu-mi place pompa și strălucirea și 
sunt dușmanul serbărilor de prisos. In pa
latul meu se găsesc multe camere pompose, 
multe odăi strălucitore, dâr forte arare-orl 
întru în ele. Firesce, însă, în harem merg 
bucuros, însă visitele mele durâză forte 
scurt. Mă culc mai cu sâmă la 6 ore di
mineța și dorm pănă la 2 d. a., dâr nici 
acest timp nu pot să-l dorm neconturbat 
și adeseori îmi fac notițe pentru diua vii- 
tore. Când la 2 ore d. a. mă scol, vin me
dicii și să informeză cum mă aflu, even
tual îmi prescriu doctorii. Apoi vine croi
torul cu vesmintele de modă europenâscă, 
din cari îmi aleg una pentru folosința di
lei. Pe urmă mă spăl, mă îmbrac și-mi 
aduc ceaiii și alte mâncări ușore. In tim
pul acesta mă aștâptă deja afară coman
dantul palatului, secretarii, marele vizir și 
câțl-va funcționari superiori. Indată-ce am 
isprăvit’o cu aceștia, vin fiii mei, cărora 
le prescriu separat, ce au să lucreze peste 
<ji; apoi vin funcționarii de casă, aprocjii, 
polițiștii secrețl și în fine cei cu plângerile, 
cari aștâptă dela mine judecata.

Dignitarii curții mele sunt: miniștri, 
nașirul sâu paznicul pecetei, șeful cancelariei 
informațiunilor, bucătarul suprem, care ’ml 
presentă petițiile. El ocupă postul cel mai 
influent și împreunat cu cea mai mare răs
pundere. Bucătarul meu actual se numesce : 
Safar Chan. Chiar și representanții puteri
lor străine îi predau lui scrisorile. Urmâză 
un învățat (Hahim), un medic, și un chi
rurg, un farmacist, 2 — 3 guardl, servitorii 
de difetite ocupații, cari au problema de a 
împodobi odăile cu flori, de a se îngriji 
de hârtiă, condeie și cernâlă, de a servi 
la masă, de-a căra apă; apoi urmâza vână
torii, curățitorii de ciubucurl, crainicii, 
ușierii, măeștri staulelor, etc. Lângă mine 
stau mereu jucătorii de șac, ceteții, poves

titorii și musicianii. Cei din urmă sunt 
Induși, persianl și afgani, cari cjiua nâptea 
stau în palat.

MULTE ȘI DE TOTE.
Câți omeni pot trăi pe păin&nt?

Cel dintâiîi care s’a ocupat cu între
barea acâsta, a fost învățatul geograf en- 
gles Ravenstein, care la 1891 a făcut o sta
tistică pentru „Britisch Association14.

După Ravenstein globul pământului, 
afară de ținuturile polare, are 73 milione 
chilometri pătrațl pământ roditor, 36 mi
lione chilom. pătrațl izlaz (pășunat) și 11 
milione chilom. pătrațl loc deșert. Pe un 
chilometru pătrat loc productiv, calitate 
primă, pot trăi 80 de âmenl, pe izlaz doi 
omeni și pe loc pustiu (deșert) abia numai 
patru chilom. pătrațl pdte da hrană unui 
om. După aceste date pe întreg pământul 
pot să trăescă cel mult 6 miliarde de omeni. 
De present poporațiunea lumei întregi e 
de un miliard și jumătate, care tot la clece 
ani se sporesce cu 8"/0. Dâcă tot așa pro
gresăm, atunci la anul 2072, va să dică nu 
tocmai peste 200 ani, cele 6 miliarde de 
omeni se vor împlini, âr âmenii unul de 
altul nu va putâ trăi.

Un renumit statistician german, Firclcs 
a făcut o altă socotâlă. El (fice, că pe un 
chilometru pătrat loc productiv pot trăi 
100 omeni, pe izlaz 20 și pe oazele deșer
tului 5 âmenl, dâcă sciu să cultive ’bine 
pământul. La acestea să se mai adaugă 
resultatul pescuitului și lățirea vegetaria- 
nismului. După acâstă socotâlă, vor putâ 
trăi pe pământ 10 miliarde omeni. Fircks 
(jice că, sporirea poporațiunei în dece ani 
se pâte socoti numai cu 5%. Tote acestea 
duc la resultatul, că poporațiunea pămân
tului își ajunge culmea, nu peste 200 de 
ani, ci peste 3—400 de ani.

De sigur, că nici una din aceste sta
tistice nu promite un viitor frumos omeni- 
mei. Când poporațiunea pământului își 
ajunge maximul, atunci omenii ne mai având 
cu ce trăi, isbucnesce între ei o fomete 
mare, care-i nimicesce total. Acesta, die 
numițil învățațl, va fi sfîrșitul omenimei. 
Trist sfirțit, dâr noi cei de adl ne putem 
mângâia cu aceea, că nu vom ajunge acel 
timp.

Calendar’ll septemanei.
OCTOMVRE. are 31 dile. BRUMAREL.

ț>ilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mere.
Joi.
Viner 
Sâm.

1 S. apost. Ananie
2 S. Cipr. și Eust.
3 S. M. Dionisie
4 S. păr. leroteu
5 S. m. Catarina
6 f S. apost. Toma
7 Ss. Serg. și Vach.

14 Galustus
15 Teresia
16 Gal apost.
17 Hedvig
18 f Sf.Ev. Luo.
19 Ferdinand
20 Vendelin

W*  Domnii abonenti, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, s6 
binevoi^scă a-I reînoi neamânat 
ca s6 nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diacului.

Administrațiunea
Gazetei Transilvaniei

Cursul pieței Brașov.
Din 13 Octomvre n. 1900.

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

19.06 Vând.
18.80 Vând.
19.20 Vând.
11.30 Vând.

127.— Vând.
58.50 Vând.
10.72 Vând.

100.— Vând.

19.10
18.90
19.27
11.40

101.50

Proprietar: Dr. Aure! Murssianu.
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

|K VUIA
reîntors din Băile Herculane și-a reluat 
practica medicală în Arad, Strada Șina 1/b.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 12 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%...................
Renta de corone ung. 4%. • • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% •
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2°/0
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4% ....
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 .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 649.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 645.—
NapoleondorI......................................19.271/2
Mărci imperiale germane .... 118.15
London vista................................. 241.97'/2
Paris vista.......................................... 96.20
Rente de corone austr. 4°/0 . • • 97.25
Note italiene.......................................90.60

114.05
90.20

120.30
97.75 

116. -
89.65
92.— 

163.— 
138.- 

. 97.05 

. 96.65 
. 114.65 
. 131.25

16.98
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Prima cămătărie romănă.

GAZETA TRANSILVANIEI.

o
S

Sz. 428 1900.

Arveresi hirdetmeny.
Az „Albina1* t-'karek es fi tel- 

intezet brassdi fioktf lepenek me»- 
keresdse folytăn, ezennel kOzbirrd te 
szem, hogy az ezen pdozintezetndl 
Guttmann Alfred penzintezeti tiszt- 
viselfi ha C. Sarvasy hpite-z Altai el- 
zâlogositott ekszerek. az „Albina11 
penzintdzet iroda belyisegeben 1900 
evî Oklober ho 18. napjâu delutân 3 
brakor tartandb nyilvânos ărverbsen 
a legtbbbet ighrbnek darabonkent 
vagy egyutesen azonnal kesz penz 
fizetes mellett elfognak adatni. 
Brasso, 1900 evi Oktobar ho 12-6u.

Nemeș Teter, 
kir. kozjegyzo.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 12 Octomvrie. 1900.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta
în

Kor. fii.

1 H. L- Grâul cel mai frumos 11 60
7Î Grâu mijlociu . . . 11 20

Grâu mai slab . . . 11 —
Grâu amestecat , . 9 20
Secară frumosă. . . 8 40

n Săcară mijlociă. . . 8 —
Orz frumos .... 7 20
Orz mijlociu. . . . 6 80
Ovăs frumos. . . . 4 -0

71 Ovăs mijlociu . . . 4 6'
Cucuruz ................... 9 40

M Mălaiu (meii!) . . . 8 20
Mazăre........................ 17 —
Linte........................ 22 —
Fasole........................ 11 20

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

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

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

100 kil. Său de vită prospăt . 50 —

» Său de vită topit. . 72 —

v de Tib. Bredicianu, 
a cântat cu ocasia balului Soc. acad. 
~ „România Junău din Viena a. c. 
° De căpătat la Librăriile:
9 CIURCU-Brașov, KRAFFT-Sibiiu, 

* ȚERAN-Oravița.
i —= B”rețwl 8 cor. 40 fii. s—

Subsemnatul are ondre a aduce la cunoscința onor, 
public, că dela I Octomvre st n. voi deschide sub firma

o prăvălie de carne și cărnățărie 
în strada SSirscIier sub podul Bătușilor 

unde se va află în tot timpul și pbte servi onor, public și 
clientelei sale cu tot feliul de carne și Cămătării prbspete 
de prima calitate, precum: Salam, unsore topită de porc, 
slănină pârlită, afumată și neafumată, șunculițe mici și mari, 
șuncă fiertă, cărnațî cu hrean, limbi afumate, precum și tot- 
felul de cărnațî reci și pentru fript, forte bine pregătiți.

Cu prețurile cele mai moderate.
Comandele voi esecuta prompt și espedez pachete cu 

posta ori și unde.
Prețuri curente Ia cerere trimit gratis.

Sper că onor, public Brașovean și strein, ca prim 
începător român, mi va da sprijinul cuvenit,

cu totă stima

Onmîtru W. Căpăținiă, 
măcelar și fabricant de cărnățărie.

Prima cămătărie română în Brașov.

Târgul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 9 

Octob. n. de 37,100 capete, la 10 Oct. au 
intrat 437 capete și au eșit 295 capete, 
rămânând la HOotob. n. un număr de 
37,242 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 00—00 fii. tînără grea dela 
96 — 98 fii., de mijloc dela -97 — 98 fii., 
ușbră dela 98—99 fii. — Serbescă: grea 
95—96 fii., de mijloc 94—95 fii., ușoră 
93—94 fii. kilogram.
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IORI curate 
naturale de Ardeal 

din lc cur! ridicate, 
calitate escelentă din pivnițele 

Harth, May & 
se capătă la

Kar! Irk, Karl Harth, Heinrich Zintz
Brașov. (1124,1-3.)

V
de

Filiala
Vinde, în condiții favora

bile, casa 
de pe Tocile
Crețului41 nr.

1111.3-4.

cu grădină 
Strada „Podul 
684 v.
1OO n.
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|INT pentru (leal yLB CTheebwtei’)
îzn. fîe-care cLi ;px6s;pet, 

în Lăptiria Centrală din Brașov, 
se capetă la: J. L. & A. Hesshaimer, Heinrich Zintz, Uferbach 
G-, Conditorei Seidel, Karl Harth, precum și în Lăptăria Centrală 
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380 jughere.

0 moșie de 380 jnghere loc comasat, > 
împreună cu casa de locuit, clădiri pentru economie, situată în ! 
Teaca (Teke) Comitatul Clujului, în apropiere de drumul țării, î

IVT” se îmediaty "Wl ;
pe mai mulțl ani, eventual să și V ăsa d e.

Pe moșie se află 6 isvore bogate de apă.
Informații mai de aprbpe se pot lua dela Domnul |

Josef Gross,
măestru de peste în Teaca. !
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Loteria
CASEI NAȚIONALE

la sorți se va face în Sibsiti, în 
presența unui notar public și unui comisar politic

(Museul Național al Românilor din Transilvania).

1 câștig principal în valore de â Cor. 10,000 = 10,000 Cor.
1 n n n 7) n 7) 71 3,000 = 3,000 71

2 câștiguri n n 71 7) 7) 77 1,000 = 2,000 71

5 71 D 7) 7) n 77 77 500= 2,500 77

10 n n n n 71 71 77 200 = 2,000 77

10 71 n n •77 n 77 17 100 = 1,000 77

20 n n 7> 7) 77 71 77 75= 1,500 7)

20 7) n 7) n D 71 17 50= 1,000 71

50 n w 71 71 77 77 77 20= 1,000 7)

100 ri n n n 71 71 71 10 = 1,000 n

219 câștiguri în val ore de . . . . 25,000 Cor.Total

Tragerea
irevocabil la 20 Octomvre n. c.

»aeoi Un bilet de loterie 1 coronă. :••••
Bilete de loterie se pot comanda cu mandat postai la

Biroul Asociațiunei în Sibiiu (Nagy-Szeben) 
•■= Strada iVI. o a- i i 11 r.

Pentru România: deposit general la C. STER IU & C-ie 
Bu cures ei, Streda Lipscani nr. tfl.
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Femeile din. Viena frumseța lor
In prima linie întrebuințărei celei in ai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect

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

Cine se folosesce de aoest mijloc, co.pctă o colore sănitosă
J W. a felei’ ie^ni Jrumos increțituri pănă la bătrânețe, depăr- 

t®zft P^sfcru'e> Pete a® bubat, coși, roșâță și tote necu-
«ffi» rățeniile pielei, despre ce se garanteză, sâu se dă bani îndărăt. 

S’a aplicat acâsta pomadă, de persone distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
oe se pote dovedi cu atestate și epistole de reclmoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate și efectul ei est», că esistă de 40 ani și în intervalul acesta sute 
și mii de mijlâce pentru frumsețe seu inventat și ărășl au dispărut. Prețul unui 
borcănel pe 6 luni 1 fl. 50 cr. Sul de probă bucata 50 cr.
| nrifol' Pnmnodnilt*  du pielei o albâtă ca laptele, care remâne și după ce se 
LdpLCiU I lUUI spală fața. Un flacon original 1 fi. 50 cr.

Pompadour săpun 30 cr. Pompadour pudră roșa creme albă I fl. 25 cr.
A. se adresa cu confiență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton 
jjjx & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14; — In Budapesta la IOSIF 
T0ROK Kdnigsgasse^Nr. 12, în Brașov la VICTOR- ROTH Farmacia Ja ursu 
lângă teatrU’ la TEUTSCH & TARTLER. — Pachetele sunt plombate. 9—9,389.
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Ila espostția din Paris 1900 

premiali 
cu medalia de aur cea mare 

successorii Julius duller

Tartler & Schreiber
ca depositary principali.

Q 
s.83 

£13 P-1
-j cr>
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Prețuri ieftine.

Nicol. Dușoiu
BRAȘOV,

,Piața mare, sub banca .Albina11 
la „SACELEANV

său bine 
asortat

CIX

Mărfuri de băcănie.
Singurul Deposit ieftin 

și bun de
BOMBACE de țESUT

albe și colorate.
Arnîciuri je (OtS colorile. 

iPâagă eîâțâ șs țeseterigj de casă etc. etc. 
sfcl Rum și Liqueur! fine.

*3
o
S i Vinuri de Ardeal

5
o
2 o

Aducem la cunoscința On. public din oraș și jur, că:

Vendairea de vinuri a marelui nostru deposit
se continuă în "Wî

Pivnița de Vinuri
— a, nostră proprie,—
Strada Forțai Bir. 25. "Wi

— Cu prețurile ieftine de pănâ acuma. —
Negoț de Vinuri în en gros. |..

M. FLEISCHER & C-o.

o
O

o
oo

co

1110.8—6

■ >, o g r c & a a © o o e o ®

Fritz Hasenmayer, 
Emst Jekelius, 
Bede Antal 
Rudolt Stingi 
Recomandă On.

Brașov

VDJUE.IL.E & ABBEAL 
veritabile, naturale și curate 

ale Ini
JOSEF B. TEUTSCH 

liferantul curții c. reg.
Dopurile semnate 1BT marca de control.

(1116,3—3.)

o

1

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

ir&

6
2
1
1

cuțite fine de masă cu 
lamă veritabilă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o

!■

Am ondre a aduce la cunoacința Ou. public, că după o 
praxă de mai mulțj ani, șilînvețând croitul după sistemul cel 
mai nou în Viena, am deschis aci în Brașov Strada 
Caterinei nr. 7. și de cătră Strada Băilor nr. 10, un

ATELIER de CROITORIE
în care se vor efectua tot-felul de haine bărbătescI, 
precum și reparaturi, cu prețurile cele mai moderate, în 
timp scurt și prompt.

Sper, că onor, public me va sprijini și onora cu prețuitele 
comande, care le voi executa cu cea mai mare punctualitate.

Cu tdtă stima
haltea MH@.e 

croitor.

MAREA BANCRUTA!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul euro

pean și marca fabrică, de argintăriă s’a vădut necesitată să dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei răsplate mici pentru muncă. 

JEu sunt împuternicit s6 îndeplinesc acest mandat.
prin urmare ori cui, următdrele g g gQ și adecă: 

B obiecte pentru mica sumă de ■
1

î2|

în*
@1
1

£1 
£ii 
si 
gj
£1

si 
si 
ăi 
SI 
£1

1151

• V - — —

lingură de argint pen
tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru 
lapte patent american ;

cesol Victoria englez°scl; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru ce'ii; 
zaharniță;

42 bucăți la un loc fl. 6.60.

bucată;
linguri de argint patent

american;
lingurițe de argint pen

tru cafea pațent ame- 
rioan;
T6te cele 4? de obiecte sus amintite au costat mai 

înainte fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de fl. 6.00.

Argintul patent american este un metal alb, care îșl păs- 
trăză colorea argintului 25 de ani, despre ceea-ce se garantăză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e șarlataniă, mă 
simt îndatorat în public, că orl-cine, căruia nu-i convine marfa îi trimit 
banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiunea acesta favo
rabilă, de ași procura acestă garnitură pomposă, care cu deosebire se po- 
trivesce pentru

Dar de mintă, și cadouri ooasionale!
și în economia casei.

Depou numai Ia 5^’ A. HIRSCHBERG-s
Exporthaus fur amerik. Patent-Silber-waarenfabrik

W I E N, II., Denibrandtstrasșe l»/9
Se trimite în provincia numai ou rambursa poștală seu ou trimiterea sumei 

înainte. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
Veritabil numai cu marca:

Estras din scrisorile de recunoscință.
Ce mi-ațl trimis, sunt mulțumită Ve recomand și altora.

Bigauh, Post Hallein, Salzburg. Johann Gruber, preot.
Garnitura am p-imit, sunt fbrte mulțumit. TtrimitețI din nou una.

Lnbaczov, (Galiția) B a b i c, căpitan.
Sunt forte mulțămit cu trimiterea garniturei, și se’ml mai trimiți încă o garnitură 

cu fl. 6.60. — Kolozsvar. Exelens Baronin BAnffy.

CO^SPECTUL
tuturor celor câștiguri.

Cel mai mare câștig in cel mai 
favorabil cas 

1.000,000 corone. 
Câștigurile speciale sunt împărțite cum nrmeză: 

«Corone 
600000 
400000 
200000 
1OOOOO 

0OOOO 
SOO0O 
?OOOO 
60000 
40000 
20000 
25000 
20000 
15000 
1OOOO 
5000 
2000 
2000 
1O00 
500 
200 
200 
1W 
1BO 
1OO 

@o 
40

SI
6*?

3
. 433

•763
1338

9®
31790
3900
4900

50
3900 »
390® ,

50,000 ari; 13.160,000

»

»

J9

9

9

9

ÎNTINDE NOROCULUI MÂNĂ! 
Mulți au fost favorisați de noroc 
cumpărând un 80s deia noi £ 

Loterie de classă reg. ung. privii, 
oferă cele mai bogate șanse de câș
tiguri. Se începe acuma din nou. Din 

losurî 50,900 
se scrteză cu câștiguri în bani, așa-dăr ju
mătate din Jcsurî trebue să câștige conform 
specificărei alăturate.

Nici o loterie din străinătate nu 
are câștiguri așa de mari, ca loteria 
de clasă ung.

Cel m mm câjtlj ii cas favorabil 
Un milion corone.

In total vin treisprezece niiBie- 
ne corone la sortire.

Intrâga întreprindere e pusă sub su- 
praveghierea statului.

Prețul original al losurilor de clasa I, 
e stabilit după plan :
pentru o optime ț‘/8) A. —-75 său cor. 1 50

„ un pătrar (V4) „
„ o jumeiate (’/2) n
„ un întreg U/2) „ 

se trimet cu ramburs 
terea înainte a sumei.
pedeză după tragere. Planuri oficidse gratis.

Ne rugam ca comandele de losurî ori
ginale a se trimite direct la noi pănă, în 

21 Octomvre a. c.
A. TflROK & C° 

casă de bancă 
Budapesta, Y. Waitznerrinff 4|a. 

T?îli □ 1 n ■ 1 ^uzeumring nr. IA. 1111 dlu. j IClisabetliring „ 54.
Multe și forte mari câștiguri am sol

vit noi prea stimaților noștri cliențl Ai anu
me în timp scurt peste trei milione 
de corone.

Scrisore de comandă de tăiat.

1.50
3 —
6 —

său pe lângă trimi- 
Liste oficidse se es-

„ „ 3-
* „ 6-
, „ 12.-

Domnului A. T O R 6 SC & C°-, Budapest.
Binevoiți a trimite .............  LosurT originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreuna cu planul oficial.

Suma de f a se jua cu ramburs, ur- 1 (Ce nu convine 
... ( meză cu mandat postal. J se ștergeți).


