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Mesagiul regal român.
Mesagiul regal rostit Miercuri 

la deschiderea parlamentului român 
vestesce un period de muncă încor
dată, de multă abnegare patriotică 
și de o constantă veghiare și ener
gică apărare a intereselor vieții de 
stat naționale, cărora trebue se se 
supună și pe cari trebue se le îm- 
plinâscă România, pentru-ca se se 
asigure binele și prosperitatea ei.

Mesagiul anunță proiecte de 
legi și măsuri însemnate în scopul 
de a îmbunătăți situați unea finan
ciara a țării. Pe lângă acâsta mai 
anunță nisce reforme însemnate, 
printre cari un șir de legi adminis
trative menite de a pune temeliile 
unei descentralisări administrative ne
apărat de lipsă pentru întărirea or- 
ganisațiunei interidre a statului.

Proiectele acestea ale guvernu
lui vor forma substratul discuțiuni- 
lor amănunțite în Cameră și în pressă, 
er’ situațiunea seridsă economică și 
financiară a țării și necesitatea re- 
culegerei accentuate în Mesagiu, în 
scop de a câștiga nouă puteri și a 
pune țâra în stare să facă nouă pro
grese, pretinde ca aceste discuțiuni 
să fiă cât se pdte de obiective, ne
pasionate și consciențiăse, având o 
singură țintă: folosul și binele co
mun al patriei.

Pentru moment este mult dis
cutată acea parte a Mesagiului re
gal, care se referă la conflictul cu 
Bulgaria. Și acâsta se esplică și prin 
faptul, că declarațiunea din Mesagiu 
în cestiunea bulgară a urmat aprope 
imediat după încheierea marelui pro
ces, ce s’a desfășurat înaintea Curții 
cu jurați de Ilfov, care a judecat 
asupra crimelor bulgăresc!, ce au 
dat nascere acelui conflict.

Mesagiul esprimă speranța, că 
„neînțelegerea cu Bulgaria va înceta 
încurend față cu constatările făcute 
înaintea justiției11.

Cuvintele acestea sunt interpre

tate de foile vienese în sensul, că 
cei din Bucuresci nu mai au îngrijiri 
că se vor continua frecările cu Bul
garia, ci că ei spereză, că și cu 
acestă țeră se vor restabili încurend 
raporturile amicabile, ce le susține 
România cu tote puterile.

Interpretarea acâsta și-o basâză 
acele foi mai ales pe cuvântul „ne
înțelegere11, adecă nu în sensul de 
divergență sâu de cârtă, ci în sen
sul, că conflictul s’a iscat numai 
dintr’o neînțelegere.

Nu așa interpretâză foile române 
acea parte a pasagiului din Mesagiu 
privitor la Bulgaria. Astfel „Tim
pul11 cțice: „Nu putem pătrunde în 
secretele acțiunei diplomatice și nu 
putem sci prin urmare în ce stadiu 
se află. Dâr sunt semne visibile, că 
dovecjile, ce le posede acum guver
nul și poporul bulgar au produs asu
pra lor o adâncă impresiune. Un 
ministru și-a dat demisiunea, care 
pâte atrage după sine căderea gu
vernului întreg. Și se prea pâte ca 
un nou regim să înțelegă pe deplin 
atât însemnătatea faptelor dovedite 
în fața justiției române, cât și dato
ria supremă, ce reiese din aceste con
statări pentru principatul bulgar11.

De aici se vede, că cercurile 
politice din Bucuresci spereză, ce-i 
drept, că actualul sâu viitorul regim 
bulgar va înțelege pe deplin dato
ria, ce reiese din constatările justi
ției române, dâr că îngrijirile cu 
privire la viitorea atitudiue a guver
nului bulgar încă n’au dispărut. 
Frasa cu care se încheie alinea din 
cestiune a Mesagiului adeveresce esis- 
tența acestor îngrijiri.

„Este în interesul comun al tu
turor societăților civilisate11, cjice Me
sagiul, „de a-se apăra în contra unor 
uneltiri, cari pun în pericul ordinea 
statului înăuntru și înafară11.

Aceste cuvinte au fost salutate 
de aplansele îndelungate și sgomo- 
tose ale representanților țării, fiind
că prin ele se indică firma hotărîre 

a României, de ași apăra cu energiă 
și . cu demnitate interesele în contra 
uneltirilor, cari sunt pentru ea uu 
pericul național și internațional tot
odată. De aici urmâză, că dâcă 
acele uneltiri nu vor înceta, rapor
turile României cu Bulgaria vor fi 
tot mai încordate.

Din tâte resultă, că conflictul 
cu Bulgaria nu numai că nu s’a în
cheiat, dâr întră de acum încolo în- 
tr’un stadiu decisiv și că atârnă nu
mai dela Bulgari ca să fiă cu totul 
delăturat și se se restabilâscă ârăși 
bunele raporturi de mai nainte în
tre ambele țări.

Atitudinea viitâre a guvernului 
bulgar va ave deci să hotărască.

Deschiderea parlamentului român
După Tedeum-ul ce s’a oelebrat cu 

mare pompă la mewopoliă, la orele 11V2 
înaltele corpuri și autorități s’au întrunit 
în sala ședințelor Adunărei.

Dela Palat cortegiul regal pomi în 
bubuitul celor 101 tunuri și la drele 12 fix 
M. S. Regele însoțit de A. S. Regală Prin
cipele Ferdinand, sosesce la Cameră, unde 
este primit la scară de toți d-nil miniștrii 
și birourile Corpurilor Legiuitore.

M. S. Regele intră în Sala Ședințelor 
Adunărei precedat de casa s’a civilă și mi
litară; urcându-se apoi la Tron, dă citire 
următorului

Mesagiu:
Domnilor Senatori!
Domnilor Deputați!

Desehicjend a doua sesiune a legisla
ture!, de față, cea din-tâifl a ;Mea gândire 
este să mulțumeso țârei pentru partea ce a 
luat’o la adânca Mea durere în urma înce- 
tărei din viață a prea iubitei Mele mame. 
Trainica legătură, ce de o treime de vâo 
Mă unesoe ou Națiunea, s’a dovedit din nou 
și a fost singura Mea mângăere în aoâstă 
grea încercare.

Domnilor Senatori!
Domnilor Deputați!

In acestă sesiune, Țâra așteaptă dela 
munoa și dela abnegațiunea d-vostră îndes

tularea unor nevoi, cari, chiar în afară de 
criza trecătâre cu oare ne luptăm, se ex- 
plioă prin desvoltarea prea repede a sta
tului român.

Obligați a lua și a menține în mij- 
looul statelor europene rangul la oare eve
nimentele ultimelor decenii ne-au chemat, 
am căutat să recâștigăm timpul perdut în 
lungile epoci de asuprire. Cu 50 de ani 
înapoi erau tâte de făcut; astă-cjl putem 
privi ou o legitimă mândrie la progresele 
îndeplinite.

Dâr însemnatele jertfe materiale ce 
mersul înainte ne-a impus, ne silesc aoum 
a ne reculege pentru a câștiga noi puteri 
și a ne pune în stare să facem noi pro
grese. In vederea acestui scop, vom avâ 
a lichida angajamentele neaooperite din tre
cut, a restrînge cheltuelile pănă la limita 
la oare o mai mare reducere ar paralisa 
progresele făcute și a crea noi resurse pen- 
tre eohilibrarea unui budget oe de aoum 
înainte va avea să îndestuleze și nevoile or
dinare și cele extraordinare.

Măsurile menite a lichida treoutul, au 
fost deja comunicate Domniilor-Vâstre în 
sesiunea extraordinară. Budgetul pe anul 
viitor se va presenta ou o economie de 
aprope 15 milione asupra budgetului aotual 
și ou o diferință de 10 milione asupra to
talului oheltuelor anului curentâr; remani- 
area impositelor directe ne va procura re
sursele pentru deplina asigurare a viitorului 
nostru financiar.

La aceste măsuri nu se pâte însă ajunge, 
fără simplificarea aparatului nostru adminis- 
strativ. Ministrul Meu de interne vă va pre
senta o serie de proiecte, oarl mărind comu
nele rurale, ale oăror resurse vor mai cresce 
și prin înființarea monopolului cârciumelor 
în favârea lor, le vor permite a îndeplini 
o parte a sarcinelor ce cad astă-cjl asupra 
Statului.

Acâstă reformă va oorespunde și ou 
o dorință de mult exprimată de tâte par
tidele, dâr oare pănă astă-cjl a rămas în 
stare de aspirațiune.

Resursele sporite ale comunelor rurale 
vor înlesni înființarea de notari, cărora li-se 
vor deferi tote atribuțiunile administrative 
impuse de organiBarea aotuală primarilor

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Curier Parisian.
I. Esposiția din 1900.

(Urmare.)

îmi aduo aminte, că aoum doi ani 
mergând într’o di la esposiția „asooiației 
artiștilor11 din Leipzig, văcjui espuse pân
zele unei șcâle nouă flamande — în paren- 
teze fiă spus, între piotorii moderni fla
manzi sunt multe talente remarcabile; au 
însă defeotul de-a avâ nume greu de re
ținut. — Se numiau „neoimpresioniștl" și 
lumea îșl făoea mult haz de ei. Picturile 
lor constau din mii de pete miel de colori 
diferite. Când erai înaintea unui tablou nu 
vedeai deoât aoeste pete de sute de oolorl. 
Dâoa te depărtai însă, se întâmpla o mi
nune, vedeai forme și vedeai colori. Prin
cipiul lor era, oă anumite combinații de 
pete de colori, dau, văcjute dela distantă, 
anumite colori. După ei, în natură nu esistă 
oolorl simple, ci numai combinații de co
lori, deci dâcă vrei să redai colorile natu
re)', trebue să le dișoompui în părțile con

stitutive și să le unescl, astfel ca ele să-ți 
dea oolorea oombinată. Preoum vedem, 
principiul acesta uu-i de loc ridicol, și în- 
tr’adevăr erau suprafețe, cari dela distanță, 
se vedeau verc]I, de aprâpe însă nu vedeai 
pe totă suprafața nici o față verde. Capul 
acestei șooll—numele i-l’am uitat, — care 
prin studii aprofundate și prin muncă șl-a 
câștigat convingerea sa, a creat opuri de 
sâmă. Ceilalți, imitatori au făout monstruo- 
sitățl.

Etă un lucru, de oare trebue să ținem 
mai ales sâmă: Să nu judecăm pictura mo 
dernă după mulțimea de mediocrități, cari 
umple în fiă-oare an salonele și esposițiile. 
Sunt mii, oarl chiar având talent, se pierd 
în marea de prinoipii nouă, care îi poto- 
pesce. Neavând o individualitate pronunțată 
ei imitâză afli pe unu, mâne pe altul, nu 
soiu înși-șl ce cred. Au venit prea multe 
influințe asupra lor. Invenții nouă au des- 
ohis orisonturl nouă. Afară de aparatul fo- 
tografio, motorul cu vapor, care a deschis 
drumuri pe tâtă suprafața pământului, a 
adus cu sine lucruri nouă și în piotură. 
Omenii au rămas surprinși de picturile Ja- 
potiesilor, cari deodată li-s’au arătat în tâtă 

splendârea lor. Fără să țină sâmă, oă alte 
sunt circumstanțele, cari le-au inspirat în 
estremul orient, și alte în Europa, ele au 
fost imitate și o bună parte — din nefe
ricire: o parte rea — a simbolismului, se- 
oesionismului etc., e de dorit acestor ta
blouri japoneze. Dâr alte sunt peisagele 
japoneze, alte colorile lor, alta e mitologia 
lor, în alt sens lucrâză fantasia lor și altul 
e interiorul, în care locuesoe Japonesul, un 
interior deschis, aprâpe neacoperit ou ori
sonturl mari! Și în loc să se localiseze oe-i 
bun în arta acâsta, s’a tradus și ce e pri
mitiv.

Pe de altă parte a venit opera lui 
Ruskin, oare a orbit lumea cu comorile ce 
le-a descoperit în arta prerafaelită. Era o 
vreme când Raffael, Tițian, Miohelangelo 
se credeau stupizi și Cima un geniu. Spre 
ferioire lucrurile s’au schimbat de-atuncî, 
și chiar esposiția din 1900 a arătat’o în- 
tr’un mod surprinzător. Prerafaelitismul nu 
mai e la suprafață, nu mai e o modă, ci 
oeea-oe e bun în el a îutrat deja în sânge, 
s’au deslușit. Nicl-odată n’am fost atât de 
plăcut surprins de faptul acesta, decât chiar 
parcurând esposiția din Paris. Arta orna

mentală suge suoul ei din comâra nesecată 
a unui Bottioelli etc., pictura a primit nu
mai ce a fost bun și neîntreout în arta 
acestor mari măestri.

Meritul esposiției din 1900 a stat chiar 
în aoeea, oă a delăturat mediocritățile ca 
să dea loc artiștilor de valâre. Și într’ade- 
văr între picturile aoestea descoperim opere 
nemuritore. Intr’un taur pictat de Roll, în 
„Lied“ a lui Lomont, în „Les foins“ a lui 
Lepage, în mânile admirabil pictate a unui 
portret de-un piotor engles, găsim o enoi- 
olopediă întrâgă de sciință artistioă.

Pe artiștii adevărațl nu i-au orbit niol 
Japonesii, nici prerafaeliții, ei și-au mers 
drumul lor învățând deopotrivă dela Botti
oelli, deoorația, ca și dela Miohelangelo 
vigorea, dela Raffael duloâță și armoniă, 
dela Velasquez soiință, dela Correjio oolo- 
ratură și dela Van Eyok technica oolârei, 
dela Holbein și Van Dyck desemnul. In 
pânzele lui Bocklin recunoscl influența lui 
Rubens, Dagnan în „Cina oea de taină“ 
duce pănă la fosforescență luminăția mira- 
culâsă, în oare Rembrandt învălesce pe 
Cristos, Lembach datoresce mult lui Van 
Dick etc. Dâr asta le servesoe spre onâre 
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față cu Statul rămâind ca primarii să nu 
se ocupe de oât de interesele pur comunale. 
Așa se vor pune temeliile desoentralisărei 
administrative, oare într’o bună organisare 
trebue să puroâdă dela comuna rurală.

In ordinul acesta de idei, ministrul Meu 
de culte vă va supune un proiect de lege 
prin care cheltuelile cultului trec asupra 
comunelor rurale.

Domnilor Senatorii
Domnilor Deputați!

Cu tâtă strîmtorarea monentului, nu 
ne vom abate dela solicitudinea ce tînărul 
nostru stat a avut tot-d’auna pentru glo- 
riosa s’a armată. Sporirea efectivelor, fără 
de oare instrucțiunea trupei este ilusorie, 
se impune, și — întroduoând economiile ne- 
oesare — ne vom procura mijlocele de a 
întări armata, micșorând în același timp ao- 
tualul budget al ministerului de răsboiil.

Raporturile năstre ou tote Puterile 
sunt din cele mai amicale; am speranța, că 
neînțelegerea ou Bulgaria va înceta în cu
rând față ou constatările făoute înaintea jus
tiției. Este în interesul comun al tuturor 
societăților oivilisate de a se apăra în con
tra unei uueltirl, cari pun în pericol ordi
nea statului înăuntru și în afară.

Domnilor Senatori!
Domnilor Deputați!

Guvernul Meu ’șl dă bine sâma oă 
măsuri radicale, chiar oând necesitatea lor 
e obștesce recunoscută, deșteptă multiple 
nemulțumiri. Aceste nemulțumiri s’au mani
festat cu prilejul aplicărei unei legi de im 
posit, sub formă de mișcări violente ce 
impuneau Statului datoria unei imediate 
represiuni. Nimeni nu o regretă mai mult 
decât Mine; dâr am încrederea că, pe mă
sură oe toți cetățenii vor înțelege neapă
rata trebuință a sacrificiilor pecuniare din 
partea fie-căruia, pentru menținerea cre
ditului Statului, vor și lua ou bărbăție asu- 
pră-le saroina momentului, sciind bine, oă 
numai astfel va putea garanta viitorul, și 
că, strîmtorându-ne acjl, vom asigura pros
peritatea de mâne.

In tote împrejurările grele, prin cari 
a treout Țăra, representanții ei au adus 
dovadă de cel mai luminat patriotism, și 
ast-fel ne-a fost dat să înfăptuim împre
ună progresele oontinue de care se bucură 
generația de astă-dî. Tâtă experiența tre
cutului Mă îndreptățesce să cred ou tărie, 
că și de astă-dată, Domniile-Văstre, man
datarii națiunei, veți fi la înălțimea înda
toririlor ce vă impune situațiunea și că ac
tivitatea Domniilor-Vostre va fi încununată 
de un sucoes real.

Dumnezeu să binecuvinteze lucrările 
Domniilor-Vostre pentru binele și prospe- 
ritarea scumnei nostre Patrii!

Sesiunea ordinară a Corpulurilor legiui- 
tore este deschisă.

CAROL.
(Urmăză semnăturile miniștrilor.)

și mulțl dintre pictorii mari de acjl ar fi. 
putut învăța încă mult dela predecesorii 
lor din veacurile trecute. Dâcă Klinger ar 
fi trecut mai ou băgare de sâmă prin ga
leria de desemnurl din museul Luvrului, ar 
fi văijut cum Raffael învață dela Fra Bar
tolomeo gruparea minunată a figurilor sale. 
Triunghiul, în care aranjâză el aprdpe tâte 
madonele sale, îl vedem aid în desemnurl 
marcat ou oreonul. Ca și în statele lui 
Thorwaldsen nu găsim nici un loo gol su
părător, precum găsim spre pildă în „Chris
tos în 01imp“ al lui Max Klinger, care în 
loo să ne dea o grupă, ne-a dat o coleoțiă 
de acte și figuri, frumâse una oa alta, dâr 
nelegate una de alta prin acel ceva, prin 
care îșl înehâgă Fra Bartolomeo grupele 
din frescurile sale.

Dâr văd, că prea am întrat în amă
nunte, văd, că am părăsit de multe-orl pa
latul de pictură al esposiției, văd, oă am 
început să scriu despre pictura modernă. 
Judecarea ei nu ne este însă nouă dată. 
Generațiile viitâre vor pută numai vorbi 
obiectiv despre ea.

(Va urma.)

Cetirea Mesagiului a fost des aplau
dată de Adunare. •

M. S. sfârșind, pornesoe spre Palatîu 
cântul Imnului regal, precedat de oasa sa 
civilă și militară.

*
Camera a prooedat erl la oonstituirea 

biroului. D-l G. Gr. Cantacuzino a fost ales 
președinte ou 105 voturi. Au fost 16 vo
turi albe.

D-nii Economu, Barbu Delavrancea, 
Gh. Panu și Toma Cămărășesou au fost 
aleși vice-președințl.

La Senat d-l C. Boerescu a fost ales 
președinte ou 74 voturi. Au fost 18 voturi 
albe. D-mi Gr. Cogălniceanu, Gr. Olănesou, 
I. Ianov și Dr. Severeanu au fost aleși 
vice-președințl.

Cinci milidne pentru scdle 
de stat.

înainte cu doi ani ministrul de oulte 
și instrucțiune publică Wlassics a presentat 
dietei un proiect de lege cerând încuviin
țare de-a edifica șoole poporale de stat și 
locuințe învățătorescl corăspuncjătore legii. 
In 1899 i-s’au și votat 2 milidne corone din 
oarl s’au edificat în 125 oomune sale de 
învățământ (ou totul 294), 103 loouințe în- 
vățătcrescl, 2 sale de gimnastioă și 51 edi
ficii laterale.

Abia s’au sfîrșit clădirile acestea, 
și etă că ministrul cere alte sume colosale 
pentru înființarea de școle poporale de stat. 
Wlassics nu cere mai puțin, decât 5 milione 
corone, pe cari vrâ să le oheltuâsoă astfel :

Pentru olădirl școlare în oomitatele: 
Abauj-Torna 17,439 corone; Alba-inferidră 
308,773 o.: Arva 29,940; Arad 22,840; 
Baol-Bodrog 41,600; Bereg 425,440; Bis- 
triță-Năsiud 39,370; Bihor 108,980; Brașov 
116,000; Ciuo 26,060; Făgăraș 48,517; 
Gomor 13,662; Treisoaune 109,900; Heveș 
17,892; Hont 34,743; Hunedora 155,943; 
Ternava-mică 164,455; Cojocna 177,746; 
Lipto 74,000; Mureș-Turda 112,049; Mara
mureș 36,800; Târnava-mare 79,786; Neutra 
102,515; Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun 927,600; 
Pojun 19,879 ; Șaroș 17,662 ; Sătmar 119,000, 
Sibiiu 98,800; Selagiu 256,862; Solnoc-Dă- 
băca 208,843; Timiș 45,818; Turda-Arieș 
206,992; Torontal 8000; Trenoin 228,700; 
Turoț 99,375; Ugooia 81,893; Ung 298,006 ; 
Vaș 68,943; Zala 98,200; Zemplin 34,000 
și Zolyom 11,000.

Afară de aoâsta în budgetul pe 1901 
ministrul cere pentru edificarea de șcâle 
ncuă de stat în ținutul loouit de Ruteni 
200,000 oorâne și pentru olădirl mai miol 
5 ,000 corâne.

Wlassics, oum spune o fâiă ungurâscă, 
a cheltuit în anii din urmă S milidne co
rdne pentru înființarea de șoâle poporale 
de stat, adecă pentru maghiarisare. Banii 
aoeștia au fost sooșl 'nu din pungile Ma
ghiarilor numai, ci în măsură mai însem
nată din pungile Românilor, Slovaoilor, 
Sârbilor, Sașilor etc., oărora li-se dă aoum 
șo61e de stat ungurescl, adeoă maghiarisare 
pe banii proprii.

Astfel scie și pricepe ministrul ins- 
truoțiunei publice să promoveze cultura 
naționalităților nemaghiare. Le înfundă ou 
limbă și spirit maghiar, oă dorâ-doră vor 
îndrăgi „cultura" seminției lui Arpad și 
so vor lăpăda de limba și cultura lor na
țională. De-ar jertfi însă Wlassics sute și 
mii de miliâne îd acest scop, el tot n'are 
să-și vadă visul cu oohii. Naționalitățile 
nemaghiare n’au ajuns încă la atâta păcă
toșenia, încât să-și pună de bună voiă 
capul în jugul solăviei limbai și culturei 
maghiare.

Dieta ungară.
Desbaterea budgetului pe 1901.

In ședința de alaltaerl a dietei s’a în- 
oeput desbaterea generală a proieotului de 
budget pe 1901. Camera era slab cerce
tată.

Raportorul Nemenyi Ambrus, vrând să 
motiveze proieotul, a ținut un discurs mai 
lung. El începu prin a spune, Șoă de când 
s’a votat ultimul budget raporturile poli
tice în țâră nu s’au schimbat, dâr nu s’a 

sohimbat spre bine nici situația eoouomică 
generală. Aid zaoe caU9a pentru care față 
ou statul se ridioă pretensiunl mai mari, și 
din contră isvârele estraordinare din oarl 
s’ar pută satisface pretensiunile, de-ocam- 
dată sunt mai puține.

Raportorul stărue apoi în general asu
pra posițiilor budgetare și <jio0, °a nu 8’ar 
pută faoe imputări nici de-oparte, niol de 
alta, fiind-oă trăim în timpuri nefavorabile, 
oa tote statele din Europa. Economia na
țională este supusă la grele ÎDoercări, însă 
cu tâte acestea balanța nu e conturbată. 
In fine reoomandă spre primire proieotul de 
budget.

Molnar I. (partida poporală) ia cu
vântul și printr’un disours oritio pasionat 
deschide desbaterea budgetară. Declară deja 
la început, oă el și partida lui nuprimesce 
budgetul. Acest vot de neîncredere și-l 
sprijinesce prin aducerea de date și fapte. 
Pioe, oă stările morale în Ungaria n’au 
fost nicl-odată mai murdare oa afil. Siste
mul de ac|l e tot oel vechili de pe timpul 
lui Banffy. O schimbare nu s’a făcut decât 
în persona ministrului-președinte. Când 
Coloman Szell a acoentuat lozinoa „lege, 
drept și dreptate11, trebuia în primul jrend 
să eseroite politioa pedepsirei, căci nefă- 
cându-se în direcția aoâsta nimic, nu pdte 
fi garanțiă pentru viitor, că lucrurile se vor 
schimba spre bine. Szell.însă a dls, că nu 
voesce răsbunare, el vrâ să aștepte ca 6me- 
nii să înțelâgă înaltele lui idei. Der oe 
vedem? Abusurile, defraudările, violența 
bântue și acjl oa și în trecut.

llustrâză cu esemple concrete, oă și 
acjl sunt aceleași stări ca sub Banffy. Ile
galitățile, ce se comit în țâra întrâgă, dau 
hrană socialismului. Luoru firesc acesta, 
după-ce funcționarii administrativi au eșit 
din vechia șcâlă și ored, că trăesc tot sub 
măestrul lor, sub Banffy. N’are să se mire 
deci nimeni, dâcă poporul este aruncat în 
brațele socialismului și adeseori ridică mâna 
în contra funcționarului său.

Schițâză stările publice din țâră și 
arată asupra abusurilor, oe se fac, violen
țele și volniciile ce se comit. Ce va <j'oe 
străinătatea — se întrebă oratorul — deoă 
oetesce, oă libertățile publice in Ungaria sunt 
numai pe hârtia, că âmenii ofioiilor împie
decă dreptul de liberă adunare. Pe lângă 
astfel de raporturi este imposibil a-negândi 
măoar la alegerfourate. N'avem administrația 
nepărtinitore. OrI-eât ar căuta logică între 
cuvintele și faptele ministrului președinte, 
u’o află nicăirl. Aici B’ar potrivi cuvintele 
cjise odată de Szell, oă el caută tot-dâuna 
acolo, unde nu se află.

Molnar îșl sferșesce disoursul 4iG®ncL 
că după convingerea lui, Coloman Szell e 
mult mai primejdios pentru țâră, de cât 
Banffy. Banffy a fost sincer și franc în vio
lența lui și față cu el țâra soia, oe să facă ; 
însă Coloman Szell unge asuprirea ou miere 
și cu purtarea lui prevenitâre. Banffy n’a 
vestit dreptul și a fost violent, Szell 
vestesoe „dreptul, legea și dreptatea11, însă 
esercită nedreptatea.

Desbaterea s’a oontiuuat erl.

Bulgaria și procesul cel mare.
Corespondentul din Sofia al cjiarulni 

„Pester Lloyd“ spune într’o corespondență, 
că cjiarul oficial bulgăreso promite, oă gu
vernul va studia actele din procesul com
plotului pertractat în fața justiției române. 
.Qiarul însă nu pomenesce un cuvânt, dâcă 
se va da vr’o urmărire cererilor formulate 
de România ?

In schimb diarele bulgărescl ruso-file 
cer guvernului bulgar să se ție de pro
misiunea dată, oă va urmări pe membrii 
oomitetului macedonean, de îndată ce jus
tiția română va fi dat sentința definitivă.

*

Presa rusesoă se ocupă de procesul 
complotului și înfierdză uneltirile comitetului 
macedo-bulgar. țliarele rusescl adaug, că va 
fi greu procesai ce ar trebui oa guvernul 
să-l intenteze Bulgarilor implicați în com
plot, căci va trebui să înăbușe acte tero
riste.

Cetim în „Timpul“ :
Soiri partioulare, pe cari le primim 

din Sofia, ne arată oă situațiunea guvernului 
bulgar este fârte sdruncinată și oă pare a fi 
vorba despre o sohimbare de guvern.

In legătură cu acâsta se pune faptul, 
oă generalul Petroff, fost ministru de răs- 
boi&, în urma unei audiențe avută la Prin- 
oipele Ferdinand, a avut consfătuiri ou 
oâțl-va bărbați politici din diferite partide, 
în vederea formărei unui guvern personal 
al Prinoipelui.

Se asigură, oă d-nii Stauoeff, Rizoff 
și Naceviol vor da tot concursul genera
lului Petroff, spre a reuși în scopul ce i-a 
propus.

Interwiev c’un condamnat bulgar.
Un colaborator al cjLrului „Rouma- 

nie“ a întâlnit în Rusoiuc pe uuul din cei 
oondamnați în oontumacie de curtea de 
Ilfov, oa complice Iau oele două asasi
nate și la complotul o ntra Regelui, pe 
Theodoroff, (fii osândit la 20 de ani muncă 
silnică), țliaristul a avut o convorbire cu 
acest criminal încă forte tînăr. Theodoroff 
face impresiunea numai a unui băețandru 
de 17 ani; e blond, cu ochi vii, un tip de 
student, care n’are nimic caracteristic. El 
vorbesce apăsat, cunosoe limba română și 
puțin limba franeesă.

Corespondentul a orecjut, oă e fiiul, 
sâu nepotul condamnatului Theodoroff, dâr 
studentul l’a asigurat, oă el însuși este oel 
condamnat la 20 de ani muncă silnioă. 
Theodoroff spuse între altele, oă u’are de
cât 20 de ani și-i e penibil de a se gândi, 
că la înoeputul oarierei sale, a fost proscris 
într’o țâră, unde are atâtea rude și unde a 
fost așa cjioând crescut.

— Nu-i așa — îl întreba coresp. — 
că nu-țl face mare grije o condamnare, oe 
pare platonică în împrejurările de acjl în 
Bulgaria ?

— Pardon — răspunse Theodoroff — 
am consultat pe un advocat și am aucjit 
nisoe faime, după oarl se pare, că se vor or
dona la noi urmăriri contra tuturor Bulgarilor 
condamnați pe nedrept în Bucurescl.

Despre Trifanoff, veohiul său prietin, 
cjise Theodoroff’, că este „un esaltat și un 
idiot, căruia tot-deuna i a plăout să facă 
a-se vorbi despre el. Trifanoff avea mania 
de a vorbi mult, orecjendu-se eloouent. Noi 
nu luăm în serios comitetul secret din Bu- 
ouresclu.

I. — Dâr pe oel din Sofia?
R. — (ou gravitate) Asta-i ou totul 

alta (evasiv), dâr eu nu m’am ooupat niol- 
odată de politică.

I. — Și dâcă justiția bulgară te va 
urmări?

R. — Tot ce mi-se pdte împuta este, 
că am locuit în aoeeașl cameră ou Trira- 
noff. (Fără convingere). Din parte-mi n’am 
să mă tem de nimio.

I. — Și ceilalți?
R. — Pe ceilalți, pe oei din Sofia 

nu-i cunosc... Am vădut pe Stoian Dimi- 
troff în cafenea, i-se oetea „Peninsula Bal- 
canioău și din timp în timp el gesticula ca 
un nebun.... In afară de un plictisitor pro- 
068 oriminal în patria mea, proces posibil 
după tote semnele, eu n’am a mă teme de 
nimic.

Corespondentul conchide cjioend, oft 
impresiunea lui Theodoroff conoordâză ou 
aceea a persânelor bine informate din Rus
oiuc, și că se crede, oă guvernul bulgar va 
deschide o acțiune judiciară oontra lui Sa- 
rafoff și toți ceilalți condamnați în oontu
macie din prooesul dela Bucuresol.

Misiunea lui Kriiger.
Se scie, oă președintele Krilger a 

făout o visită ministrului de esterne Del- 
cassd, care i-a întors visita și ou oare a avut 
și o convorbire.

O telegramă din Paris ’.spune, că în 
oonvorbirea aoâsta Kruger s’a mărginit a 
sonda terenul și a afla, care ar putâ să fiă 
atitudinea Franoiei ofioiale față ou even
tualitățile, ce s’ar putâ ivi în viitor, eventu
alități isvorîte din pașii, oe i-ar faoe pre
ședintele la ourțile europene înfavârea cau- 
sei Burilor.

Ministrul Delcassi să fi dat lui Krfi- 
ger a cunnsce, oă Francia nu va lua iniția
tiva, dâr se va alătura la ori-ce cestiune ac
ceptabilă, care s'ar pune eventual din altă 
parte.

Se asigură, oă Krilger va pleca direct 
la Haga, oa să faoă acolo primul pas di
plomatic oficial, nu se soie însă, dâcă va oere 
intervenirea Olandei pentru iustituirea unu1 
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cință, adunarea la propunerea oomitetului 
ia următârele hotărîrl:

a) . Votâză mulțumită protooolară Ono
ratului institut de credit și eoonomil „Al- 
bina“ pentru ajutorul de 400 oor. pe sâma 
Internatului-orfelinat.

b) . Votâză mulțămită protocolară, d-lni 
Dominic R-iții! pentru ajutorul de 237.50 cor. 
acordat pentru aoelașl scop.

c) . Votâză mulțămită protocolară Ono
ratului public din Brașov și jur pentru ma 
rinimosele oontribuirl făoute cu ocasiunea 
ooleotei inițiată de Comitetul Reuniunei 
pentru îmbrăcarea fetițelor sărace dela șc6- 
lele nostre. —

d) . O declară pe d-ș6ra Carolina Te
clu, pe basa meritelor oâștigate în restimp 
de 30 ani, între cari 17 ani aici în Bra
șov, pe terenul instrucțiunii fetițelor române 
de directdră definitivă la Internat, cu aoel 
adaus, oă numita d-șdră să ooupe poetul, 
ce-1 are astădl în condițiunile actuale pănă- 
ce Reuniunea va Busținâ Internatul-orfeli- 
nat în forma de astăcjl și pănă oe numita 
d-șoră va dispune de capabilitatea recerută 
pentru conduoerea acestui post.

e) . In vederea împrej urării, că în anul 
acesta s’au împlinit 50 de ani, dela înfiin
țarea Reuniunii, adunarea generală decide 
a alege o oomisiune, oare să facă planul, 
în ce mod ar putea Reuniunea sârba în
cheierea aoestui period de 50 de ani de 
aotivitate, prin aranjarea unul jubileu. Iu 
acâsta oomisiune sâ alege următorele d-ne 
și domni: Ana și Nioolae Petra-Petrescu, 
Zoe și Simion Damian, Elena și Dr Aurel 
Mureșianu, Elena și Vasile Voina, Vilma și 
George B. Popp, Victoria și Virgil Onițiîi, 
loan și Maria de Lemânyi, Carolina si loan 
Lengeru, Maria Baiulescu, Petru Nemeșii, 
Catinca și Andrei Bârseanu, Maria și Dr. 
George Baiulescu, Maria și George Dima, 
și Elena și Dr. Iosif Blaga.

f) . In privința statutelor adunarea în- 
sărcinâză Comitetul ca. sâ le studiese și sâ 
vină cu propuneri la o adunare generală 
estraordinară. In fine:

g) . deoide a să alege o vicepreșe
dintă pentru Reuniune.

Urmând la ordinea cl’ lei raportul oas- 
sei, d-na cassieriță dă cetire raportului 
despre socotelile Reuniunii încheiate ou finea 
lui Octomvrie a. a. Din aoest raport se con
stată, că averea Reuniunii ou ultima Octom
vrie 1899 a fost de 44,000.45 fl,. ăr la finea 
lui Octomvrie a. o. a fost de 45,056.36 fi ; 
deci în anul expirat a cresout averea Re
uniunii cu 1055.91 fi. Venitele și spesele Re
uniunii au fost echilibrate cu soma de 
2,804.12 fi.

Aoest raport adunarea îl ia la ounos- 
oință și la propunerea d-nei cassierițe și a 
Comitetului decide, că averea Reuniunii 
ouprinsă în hârtii de valâre și depusă spre 
păstrare la banca Filiala „Albina" din loc, 
să nu să p6tă ridica, decât numai pe basa 
unul conclus al adunării generale. La even

tuala ridioare a aoestei averi dela numita 
bancă, preoum și la tăierea ouponelor, care 
e a-se face din 6 în 6 luni, trebuie să fiă 
de față pe lângă cassieriță, președinta și 
vice-președinta Reuniunii. Tot d-na cassi
eriță Elena Săbădeanu raportâză despre 
starea averii Internatului-orfelinat. Acâstă 
avere cu finea lui Ootomvrie a. c. a fost 
de 2150.73 fi. âr venitele și spesele în anul 
expirat a fost de 4,747.97 fi.

După aoâsta aotuarul oetesoe rapor
tul de dato 31 Octomvrie a. o. despre re- 
visuirea acestor soootell și subscris de 
d-nele Maria Onoioiîiși Maria Burduloiu și 
de d-nii Iosif Oncioiu și loan Burduloiu, 
oare raport oonstată, că averea Reuniunei 
s’a aflat în ființă și registrele purtate în 
cea mai perfeotă ordine.

Pe basa aoestui raport adunarea ge
nerală esprimă mulțămită protocolară d-nei 
Elena Săbădeanu pentru zelul depus în 
administrarea averii Reuniunii și votâză 
absolutoriu cassieriței și întreg oomitetului 
pentru gestiunea afaoerilor în decursul anu
lui administrativ espirat.

Terminându-se ou aoâsta activitatea 
oomitetului veohiQ, d-na președintă Susana 
Popoviol esprimă adunării generale mulță- 
mita comitetului pentru încrederea, cu oare 
a fost învrednicit și anunță, că la ordinea 
cjilei este alegerea unui comitet nou pe un 
period de 3 ani. După dimisiunea oomite
tului, adunarea generală alege pentru actul 
alegerii de președintă pe d-na Balașa Ble- 
bea, âr ca scrutinătore pe d-nele: Susana 
Laslo, Elena Sabadeanu, Otilia Bidu și 
Amalia Chifa. Actuarul cetesce epelul no
minal, la oare răspund 60 de membre, oarl 
îșl depun biletele în urmă.

După săvîrșirea scrutiniului d-na Ba
lașa Blebea anunță următorul resultat: 
D-nele: Elena Sabadeanu, Âgnes Dușoiîi, 
Maria Lupan, Maria Branisce, Maria Bur- 
duloiîl, Susana Laslo, Reveioa Ghioomban, 
Elena Blebea, Amalia Chifa, Parasohiva 
Dariu, Luisa Popescu și Balașa Blebea în
trunind între 59 și 31 de voturi, deol se 
deolară de membre alese în oomitetul Reu
niunei pe periodul dela 1900 pănăla 1903. 
In îuțelesul statutelor, oomitetul nou să 
constituesoe în presența adunării generale 
și fiind 10 din membrele alese presente în 
adunare, să alege ou totalitatea voturilor 
d-na Agnes Dușoiu de președintă a Reuni
unii. Alegerea vioe-președintei să delâgă la 
comitet, când se vor alege ceilalți funoțio- 
narl ai Reuniunii.

Urmeză la ordinea cj’lei budgetul Re
uniunii pe anul următor, care se primesce 
după proieotul oomitetului cu 2761’69 fl. 
la venite și oheltuell. Intre oheltuell se 
primesoe suma de 100 fl. ca .ajutor pentru 
masa studenților. Urmâză budgetul Inter
natului-orfelinat, oare se primesoe conform 
proiectului comitetului ou 3610’49 fl. la 
venite și oheltuell.

In fine adunarea generală alege 2 oo- 

misiunl, una pentru revisiunea soootelilor 
anului viitor, âr alta pentru verificarea pro
tocolului adunării generale. In prima co- 
misiune se aleg d-nele: Sofia Spuderoa, 
Maria Oncioiu și Elena Moldovan, âr întră 
doua d-nele: Susana Popoviol, Eufrosina 
Axentie și Hermina Moldovan. Ou acâsta 
terminându-să obiectele puse la ordinea cailei, 
adunarea generală să încheie.

Brașov, 17 Novembre 1900.
Lazar Nastasi, 

actuar.

Dela „Asociațîiinea 
pentru sprijinirea învățăceilor și 

sodalilor români meseriași 
din Brașov".

Dumineca trecută 12 (25) Noemvrie 
oonform însoiințărei oe s’a publicat în N-rul 
260 al „Gazetei Transilvaniei", la inițiativa 
comitetului acestei AsooiațiunI ucenicii ro
mâni dela meserii din Brașov, în număr 
considerabil, în frunte cu acest comitet, au 
luat parte la servioiul divin pontificat de 
M. On. D-nl Bartolometâ Baiulescu, proto- 
presbiter onorar și și parochul locului și N. 
Fizeșianu, preot militar.

După săvârșirea servioiului divin M. 
On. Domn Bartolomeiu Baiulescu rosti un 
frumos și însuflețitor cuvânt ooasional*),  în 
oare relevă în cuvinte simțite și bine în
țelese de toți cei presențl meritele ferici
tului Român basarabean, Mihail Stroescu, 
oare oondus de nobilul simț de umanitate 
și de învăpăiată iubire de neam a împărțit 
ori pe unde a ajuns cu mână largă și dar- 
nioă și ou inimă deschisă și caldă aprope 
întrâga sa avere pentru scopuri culturale 
românesol, în deosebi, între altele multe, 
pentru înființarea de școli române, mai ales 
în Moldova și apoi oa o oorână frumosă 
și mândră la tâte acestea, pentru formarea 
clasei de mijloc la Români, olasă la care 
puțini Români se gândiseră mai serios pănă 
aoi. In chipul acesta Mihail Stroescu dărui 
prin mijlocirea și îngrijirea Asooiațiunei sus- 
numite pentru formarea clasei mijlocii a Ro
mânilor prin sprijinirea și orescerea de în
vățăcei și sodall frumâsa sumă de 50.000 lei.

*) Acest cuvânt ooasional îl vom pu
blica în numărul de Dumineca viitâre.

— Red.

In urmă tot prin cuvinte astfel de în- 
suflețite le puse la inimă ucenioilor faptele 
aoestui vrednio bărbat, din a căror rodurl 
se împărtășesc și dânșii în fiă-oare an.

Aoi deschicjend o mioă parantesă, p6te 
oă nu greșesc, decă susțin, oă primul pre
dicator și apostol mai înflăcărat al formării 
și consolidării clasei mijlocii în mijlooul 
neamului nostru întreg fu părintele Bart. 
Baiulescu. Densul a aprins lumina în min
țile și a încălcjit inimile Românilor de bun 
simț spre a-se gândi mai serios la forma
rea acestei olase, care înohâgă olasa po
porului de jos ou clasa așa numită inteli

gentă. Ideile și faptele dânsului au oăcjut oa 
o ploiă mănosă și binecuvântată pe câm
pul setos al neamului nostru doritor de 
formarea aoestei olase. După modelul Aso- 
ciațiunei de meserii române din Brașov in- 
ființate pe lângă multe osteneli și nenu
mărate jertfe de vrednioul și primul ei pre
ședinte B. Baiulescu, în cele mai multe și 
mai însemnate centre românescl s’au înfiin
țat societăți pentru formarea clasei mijlooii 
și, slavă Domnului, se înființâză mereu pe 
(ji oe merge. Tot pe acest apostol l’a as
cultat și urmat și fericitul Mih. Stroesou, 
când a dăruit în folosul Asooiațiunei me
seriașilor români din Brașov suma amintită, 
din oare se împart în fiă-care an haine la 
ucenicii meseriași, li se plăteso taxele de 
înscriere, de șo6lă, de baiă, pentru spălat, 
se dau ajutore de drum, premii și ajutdre 
meseriașilor începători etc. și să ajută în 
același timp Asooiațiunea în mersul ei re
gulat, paclnic și rodnio pentru meseriașii 
români, âr o parte din venit să capita- 
lisâză.

*
Inoheindu-se serviciul divin s’a ținut 

ou mare solemnitate parastasul îndatinat 
în amintirea fericitului M. Stoesou și în 
urmă li-s’au împărțit colivă oelor presențl, 
de care s’au împărtășit firesce și uoenioii 
de față. *

In aceeași cji la 2 6re d. a. atât oo
mitetul Asooiațiunei oât și alțl onorațiorl 
și sprijinitori ai ei, împreună cu o mulțime 
de ucenici s’au întrunit în localul Asooia
țiunei, strada orfanilor Nr. 4. Aoi li-s’au 
împărțit haine: roourl, pantaloni și oisme 
la 119 uceniol. Este destul de mare numă
rul acesta, oa să ne dovedâsoă oâțl să pot 
împărtăși de haine din partea aoestei so- 
oietățl și totuși este mio când te gândesol, 
că în Brașov sunt acjl peste 350 ucenici 
români împărțițl la felurite meserl, cari 
toți așteptau să oapete haine din mâna 
darnică a acestei AsooiațiunI, dâr păoat, că 
nu mai avâ de unde să mai dea, și pe cei
lalți uceniol i-a ajutat pe altă cale și în 
felurite chipuri, așa oă ochii și inimile tu
turor uoenioilor și meseriașilor români din 
Brașov sunt ațîntițl spre ea, oa oohii și 
inimile copiilor spre mama lor bună, grij- 
țiică și iubitâre.

Brașov, 17 (30) Noemvrie 1900.
I. Dariu.

Soiri din Transvaal.
Pustiirea fermelor și satelor continuă. 

Mai multe cȘiare englese publică o depeșă 
din Durban, oare anunță, că din ordinul 
generalului Smith Dorrien, satul Drellstroom 
în districtul Lydenburg, a fost distrus pănă 
la pământ; n’a rămas decât biserica. Un 
fermier a .fost făout prisonior, âr soția sa 
a perit în foc.

se întunece și situația ar putea deveni pe- 
riculâsă, dâcă vasul nu s’ar apropia de țărm.

D’abia mai spuse marinarul sosit câte
va descrieri despre vapor și despre cei, 
cari soseau și ceriul începu fără de veste 
să se acopere cu nori negrii și înspăimân
tători. O câță grosă se lăsă pretutindeni 
încetul cu încetul, începeau fulgerile să lu
mineze și tunetele, să bubuiască, par’că voiau 
să nimicâscă totă lumea. Era vijeliă, atât 
de îngrozitore pe ocean!

De-odată se audiră trei bubuituri de 
tun, una după alta. Era semn din partea 
vaporului, că se găsea în primejdie. Dâr 
tunetele ceriului, cari bubuiau neîncetat, 
erau așa de puternice, încât bubuiturile de 
tun d’abia se putură recunosce.

Și începu un vânt puternic și oceanul 
urla cu furie.

Cei de pe țărm se adunară în grabă 
și răspunseră cu o salvă de puști. Din par
tea vaporului nu se mai dete nici un semn. 
De sigur, că pușcăturile nu s’audiră. După 
câtă-va vreme se ordona a doua salvă de 
pusei, cu tote puscile, cari esistau în loca
litate. După acâsta se audi o bubuitură de 
tun, apoi a doua, a treia. Vaporul cerea 
neîncetat ajutor. Dâr valurile erau mari de 

tot și se izbeau cu furie de țărmurul stân
cos, făcând nisce sgomote îngrozi’ore așa, 
că era peste putință să plece vre-o luntre 
în ajutorul vaporului!

Și erășl se aucjiră bubuituri de tun, 
par’că strigau după ajator și, par’că voiau 
să spună, situația îngrozitore în care se 
găseau cei de pe apă.

Pe țărm era o mare nelinisce și-o ne- 
sfîrșită alergare. Fugeau toți în tote păr
țile, aduceau funii lungi și grose, lanțuri, 
făceau focuri, în sfirșit făceau tot ce le' 
sta în putință, ca să potă scăpa vaporul.

După-ce se grămădi la țărm tot oe 
se credea de necesar, ca să se potă împe- 
deca primejdia, ce se anunța, se mai or
donă o nouă salvă de pusei.

Intr’acâsta câța se mai subțiase întru- 
cât-va și la lumina unui fulger, se zări par
tea de dinainte a vaporului. Se părea, că 
stă în mijlocul valurilor, neputându-se mișca 
în nici o parte. Dâr nici acâsta nu era si
gur, căci era întunerec și câță și se vedea 
rău de tot.

De-odată vântul îșl schimbă direcția, 
suflând cu putere mare spre vest și ducând 
valurile de-alungul țărmului. Oceanul se 

mai liniști și fulgerile încetară întru-cât-va, 
așa, că în comparația cu situația de mai 
înainte, oceanul era liniștit.

Speranța cuprinse inimile celor dela 
țărm. îndată plecară în ajutor câte-va 
luntrii, cu cei mai dibaci marinari.

Luntrile se păreau nisce jucării ale 
vălurilor, cari se ridicau când în vârful lor, 
când erau luate de-acolo și aruncate în 
adâncime încât se putea crede,, că sunt în
ghițite de apă.

Cei de pe țărm pușcau mereu.
După câte-va 6re sosiră marinarii, 

obosiți, speriațl, îngroziți. Aduseră vestea, 
că „Le Vengeur" s’a înecat, împreună cu 
tot echipajul. Tocmai când ajunseră ei așa 
de aprope de vapor, încât îl putură bine 
vedea, într’o clipă se răsturnă înaintea ochi
lor lor. Ș’atuncI se aucliră sgomote mari pe 
vapor și strigătele soldaților: „ Trăiâscă
Francia", „Trăiâscă Republica!" cu cari 
cuvinte voiau par’că să dică, că nu le pasă 
decă pier, să trăiâscă țâra lor!

Brașov, Stelian Russu.

Trei fire de cânepă.
Bună diua, moș Dinule; dâr ce pri

cină te-a mai dus pe la târg? Nu cum-va 
ai vr’o judecată? Se vede că îți merg tre- 
bile bine, ai făcut âr de parale, pe cari 
vrâi să le cheltueștl pe drumuri și cu ad- 
vocații.

— Dă-ml, Domne, gândul Românului 
de pe urmă, răspunse moșnâgul, netedin- 
du-șl barba și uitându-se zîmbind la mine. 
Am isprăvit cu judecățile, cucone ml-a ve
nit minte la bătrânețe și acum muncesc în 
greu să nu-mi fie rău, că așa este Româ
nul: pănă nu dă cu capul de pragul de 
sus nu vede pe cel de jos. — Dâr mulță- 
mesc lui Dumnedeu, că nu m’au lăsat pu
terile la bătrânețe, alerg ca cei tineri să-mi 
agonisesc bucătura cu cinste. — Să-mi trăăscă 
juncușorii că mă hrănesc după urma lor și 
acuma luaiîi chiriă bunicică, că adusei po
rumbul lui Gheorge la târg și mi-ar fi mers 
și mai bine luna asta, dâr pîrdalnica de 
judecată, bat-o focul, ne ține tot pe dru
muri de vr’o trei luni.

— Dăr bine moșule, că spuseșl că 
te-ai lăsat de judecată?
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D-l Theron, membru al Volksraadului 
(parlamentului bur), a fost arestat pentru-că 
Burii veniseră de mai multe ori să se apro- 
visioneze în ferma lui. In urmă însă a fost 
pus în libertate sub cauțiune.

Englesii spun, eă au curățit țâra de 
Buri în spre răsărit de Bloemfontein pănă 
la Aasvolgelskop, la 25de mile depărtare de 
oraș. Răsboiul de partisanl însă continuă ; 
se eemnalâză o luptă între Bethulia și 
Springfontein, alta la 25 mile spre nord 
de Johannesburg: 180 de Buri au atacat un 
post de polițiâ. și au avut doi morțl și 
oâțl-va răniți.

Se anunță, că 2000 de refugiațl vor 
fi autorisațl să se întorcă la Jobanesburg, 
cu condiția să se înroleze în garda civică, 
supusă disciplinei militare ordinare în cor
purile neregulate. De va reuși acâstă espe- 
riență, probabil, oă numărul refugiaților re- 
întorșl în Transvaal se va mări.

O depeșă a mareșalului Roberts, din 
Johannesburg, confirmă complotul îndrep
tat contra vieții mareșalului. S’au arestat, 
la 16 Noemvrie, 5 Italieni, 4 Greoi și 1 
Frances, cari voiau să atenteze la viața 
mareșalului. Ei aveau de gând să arunce 
în aer, prin ajutorul unei mine, la 19 Noem
vrie biserioa Sf. Maria în timpul serviciu
lui religios. Vinovății vor fi dațl în jude- 
oată. piarele din Londra cer măsuri severe 
în contra străinilor.

SGlHlLSi DlLEl.*
— 18 Noemvrie v.

Micul Principe Carol a începuț să 
ia lecțiunl de gramatioa română. Micul 
prinoipe învață cu multă plăcere.

Necrolog'. Colaboratorul fâiei nâstre 
d 1 Traian H. Pop și soția sa Leontina năso. 
Moldovan, au suferit o grea lovitură prin 
pierderea micului și drăgălașului lor fiiu 
Traian-Vasilie, care a încetat din viâță acji 
nâpte după o scurtă bolă în frageda etate 
de patru ani. Iumormentarea i-se va face 
Luni la 3 ore d. a. în cimiterul din Grâ- 
verl — Na asociăm ou adenoă simpatiă la dol
iul părinților- mult întristați.

Unirea „negrilor44 cu „verdii44. Se 
soie, oă sub „negri44 și „vertjl44 se înțeleg 
cele două nuanțe ale partidului poporal să
sesc din Ardeal, adeoă Sașii guvernamen
tali și cei ce nu’s mulțumiți eu guvernul. 
Ambele unanțe nu aveau fiarele lor. Negri 
înființaseră aoum șâse ani un d>ar al lor 
pe lâDgă organul verdilor „Kronstâdter 
Zeitung44. Aoum ni-se asigară din parte 
bine informată, că în ourend se va oon- 
chema o întrunire ou scop de a-se propune 
„unirea44 „negrilor14 cu „vercjii44 și lichida
rea diarului „Kronstâdter Tageblatt44.

Canonicul Dr. I. Rațiu, care a ră
posat Marția trecută în Blașiîl, s’a născut 
în 30 Septemvrie 1841 în Alecuș comi
tatul Alba-inferioră. Studiile normale și 

gimnasiale le-a făcut în Blașiîl și cele teo
logice la seminarul „Sânta-Barbara44 de pe 
lângă universitatea din Viena, unde în 1864 a 
fost chierotonit de preot, âr la 1868 pro
movat la rangul de doctor în sciințele teo
logice. Reîntors la Blașiîl fu denumit pro
fesor de dreptul și istoria bisericâscă la fa
cultatea teologică și profesor de religiune 
la gimnasiul superior de aici. La 1872 ia 
parte activă la sinodul provincial. In 1875 
e denumit asesor consistorial, în 1877 pro
topop onorar, în 1878 e numit secretar 
metropolitan, er în 1879 fu ales de canonic. 
Tot în 1879 a fost numit rector seminarial 
și ca atare a funcționat timp de 9 ani. La 
1832 ârășl a luat parte activă la Sinodul 
provincial, figurând ca canonist și secretar 
primar. Afară de aceea el purta mai multe 
oficii de ondre. In urmă ajunse pănă la 
demnitatea de canonic-lector. Viâța sa este 
plină de o rodnică activitate. La 1872 a edat 
primul său op: „Principiile fundamentale 
ale religiunei creștine14; după acăsta apoi 
urmară multe altele, precum în același an: 
„Principiile speciale său dogmatice ale re
ligiunei creștine14; la 1873: „Etica creș
tină44 ; la 1875 : „Despre matrimonii, impe
dimente și procedură14; la 1877: „Institu- 
țiunile dreptului bisericesc44; la 1878: „Ca- 
techismul cel mic44. Afară de aceste opuri 
de sine stătătore, răposatul a publicat încă o 
mulțime de studii de conținut teologic în 
„Foia bisericâscă și școlastică44, care dela 
1887—1890 a apărut redactată de densul 
și Al. Uilăcan. Opurile sale se disting prin 
logică clară și admirabilă și prin erudițiu- 
nea morală. Mortea sa este perdere mare 
pentru biserica gr. cat. și pentru literatura 
bisericâscă.

Jubileul universițății din Cernăuți. 
Cetim în „Deșteptarea44 : Duminecă în 2 
Deoemvrie e o fii de mare sărbătore pen
tru universitatea din Cernăuț și cu ea pen
tru țâra întrâgă. In acea (j1 Be serba iubileul 
de 25 de ani al esistenței universității. Pre
gătirile s’au făcut. Dela tote universitățile 
austriaco vor veni reprezentanți. Vine și 
ministrul oultelor și instruoțiunei publioe 
Exelența Sa Dr. de Harței. Din BuourescI 
ca representant al „Academiei române44 va 
veni secretarul general al acestei înalte in- 
stituțiunl, fostul ministru-president, domnul 
Dimitrie Sturdza.

Alegere de preot. Ni-se scrie, că Du
minecă în 12 (25) Noemvrie a. c. s’au înde
plinit alegerea de preot în comuna Ponor] 
protopresbiteratul Lupșei. Pe cât de sgo- 
motosă și greoie a fost mai săptămânile tre
cute în acâstă comună alegerea de învăță- 
toriu, pe atât de liniscită și în bună armo
nie a decurs alegerea de preot, condusă de 
zelosul protopop tractual P. O. D. loan 
Danciu. Ales a fost cu unanimitate parochul 
actual din Sălciua-de-jos d-l Laurențiu Cior- 
bea, de nascere tot din Ponor. Dela d-sa 
noua turmă cuvântătore sperâză și aștâptă 
mult. — „Unul din cei presențf44.

Bibliotecă poporală în Moșnița. In 
comuna Moșnița cu ajutorul venitului unei 
producțiunl date de școlari s’a înființat 
după cum ne scrie d-l învățător de-acolo 
G. Caba o bibliotecă de 53 cărți tote le
gate în preț de 75 cor. A mai adunat ze
losul învățător și bucate dela locuitorii din 
comună în preț de 36 cor. 16 bani, cari 
încă sunt destinați pentru bibliotecă. D-l 
Oaba mulțumesce prin acâsta dăruitorilor.

Sânțire de biserică. In diua de 25 
Noemvrie n. c. credincioșii români gr. cat. 
din Veneția inferidră au avut o di de fru- 
mdsă serbare și mare, căci după o grea 
stăruință de 6 ani îșl vădură biserica pe de
plin terminată și acum sosise momentul de 
a-o sfinți. Acâsta, după cum aflăm dintr’un 
raport al d-lui învățător de acolo Corneliu 
Langa, s’a făcut din încredințarea Escelen- 
ței Sale I. P. S. Sale Metropolitului Dr. 
Victor Mihalyi prin Revds Domn vicar Ia- 
cob Macavei, fiind însoțit de următorii 
d-nî preoți: Ios. Pop, din Comana infer.; 
I. Crișan, Ohaba; P. Manda, Șercaia; G. Mo- 
dorcea, Grid; Șof. Cârlan, Ficușul rom., 
dr lector teolog abs. I. Popeneciu. Cântă
rile le-au esecutat zeloșii învățători: I. 
Pop dir. și G. Cosma (Vad); G. Vlad (Șer
caia) I. Langa Comana inf.) învățătorul din 
loc și vice-notarul tot de acolo. După Sf. 
liturgiă ținu d-l vicar o vorbire frumosă 
și potrivită dând sfaturi poporului, la care 
a răspuns administratorul local G. Modor- 
cea mulțumind în numele curatoratului și 
poporului, d-lui vicar pentru ostenâlă etc.

După servirea ceremoniilor sfinte, 
toți fruntași s’au adunat în casa d-lui prim 
curatore la o masă ospitală unde s’a toastat 
din partea Rev. d-n vicar pentru Escelența 
Sa Metropolitul, preotul P. Langa pentru 
stăpânul casei și mai multe toaste,

„Carmen Sylvn“ societatea română 
academică social literară din Graz. în adu
narea sa generală din 18 Nov. n. și-a con
stituit oomitetul în modul următor: Preșe
dinte]: Eugen Tarangul, oand. teolog, și 
stud. iur. Secretar și bibliot.: Liviu Cale- 
foriu, stud. med. Cassar : Eugen Rusu, stud, 
med.

Cunoscutul lăutar român Ciolac, 
oare a repurtat ou arcușul său mari suc
cese la esposiția din Paris, a fost decorat 
alaltaerl cu ordinul Cortina României în gra
dul de oavaler.

0 cununia interesantă. Lucrul s’a 
întâmplat într’o sinagogă jidovâscă din Bu
dapesta. Dumineoa treoută două trăsuri au 
sosit una după alta la porta sinagogei, 
unde două păreohl tinere aveau se jure îna
intea rabinului credință. La jidovi este 
obiceiul, că într'o odaia la drâpta templu
lui aștâptă mirele, âr în alta la stânga mi
râsa și cu toți nuntașii, de aici se conduo 
mirele și mirâsa sub cortul unde sunt cu
nunați. De astă-dată mirii au trebuit să 
aștepte mult după rabin, care a avut o în

mormântare. In fine sosi mult așteptatul. 
Servitorul a dat semn de pleoare unuia 
dintre mirii, cari așteptau. Din cea-laltă 
odaiă, un servitor conducea pe o mirâsă. 
Sinagoga răsuna de sunetul organelor. Mi
rele și mirâsa ou pași rari se apropiau de 
rabin. După ei nuntașii. In templu era 
am întunecos. Rabinul îșl înoepu funoțiu- 
cnea. Pe o tavă se aduse un păh&r ou vin 
din oare a beut mirele și apoi urmă rândul 
miresei. Când aoâsta îșl ridioă voalul, deo
dată se aud două țipete: „Astanu-i mirâsa 
mea!44 — „Aoesta nu-i mirele meu!44 Se 
produse o învălmășală de nedesoris. Rabi
nul șl-a sistat funoțiunea și în fine s’a ade
verit, oă servitorii în graba mare au schim
bat miresele celor doi miri. Cununia reli- 
giosă, n’a putut fi valabilă, dedrece mi
rele deja a fost cununat la căsătoria oivilă 
cu adevărata lui mirâsă.

Rectificare. Suntem rugați a da loo 
următdrei rectifioărl: In „Darea de sâmă44 
privitâre la petrecerea poporală publioată 
în „Gaz. Trans.44 Nr. dela 5 (18) Noemvrie 
s’au străcurat uisoe erori, nu din vre-o gre- 
șâiă de tipar, oi peutru-oă așa a fost și 
manuscrisul oomunicat spre publicare anume: 
între contribuenții cu sume pentru scopul 
petrecerei s’au ÎDsemnat d-nii: Stefan Chi- 
oomban, Nicolae G. Căpățină și d-na Maria 
Grădinar între cei cu sumele numai de 
oâte 50 bani, pe când domnialor au oon- 
oontribuit fia care cu câte o cortină. De ase
menea oonstatăm, oă d-na Maria Grindu a 
contribuit cu 20 or. mai mult de oum s’a 
publicat. — Cassarii.

Sfințirea bisericei gr. or. 
din Ibânestî.

J)iua de 8 Noemvrie, sărbătorea sf.-lor 
Archanghell Mihail și Gavril, a fost o di 
de mare sărbatore pentru comuna IbăneștI 
— diua sfințirei bisericei gr. or.

Situată în prea frumosă posițiune ro
mantică, pe valea Giurgiului, la polele 
munților Giurgiului, comuna IbăneștI nu
mără 2750 locuitori, toți români împărțiți 
în două confesiuni, greco-orientall 2300 și 
greco-catolicî 450.

Timpurile vitrege, și asupririle și ne
norocirile ce au venit de *vecurl  asupra 
mult încercatului popor românesc nu au 
putut să-i slăbâscă credința în Dumnedeu. 
Poporenii comunei Ibănesci au dat în acesta 
privință o frumosă dovadă de tenacitate, 
deși în ultimii ani nori negri se abătuseră 
asupra lor în urma isprăvilor celebrului 
George Ternovean, ajuns din fatalitate nota
rul acelei comune.

— Apoi de.... Acum m’am lăsat eu 
de ele, dâr nu se lasă ele de mine.

— Ba, di mai bine moșule, că lupul 
îșl lapădă părul, dâr năravul ba. — Dâr 
pentru ce ai fost la judecată?

— Apoi pentru trei fire de cânepă și 
n’am fost numai eu; a fost satul întreg, 
am făcut drumul ca în palmă tot înfăți- 
șându-ne la judecătorie, tocmai în toiul 
muncei de ne-au rămas bucatele nemuncite.

— Ce spui moșule ? Cum, pentru trei 
fire de cânepă v’ațl judecat tot satul? Mare 
hazliu mai ești.

— Ce boierule, nu-ți vine să crecjl? 
Apoi eu cum să cred snovele și poveștile, 
cari le scrii D-ta prin cărți, dâr fiă că n’ai 
scris nici una ca pățania nostră. — M’ai 
rugat când ai fost pe la noi, că dâcă voiu 
veni pe la oraș să dau pe la D-ta ca să-ți 
spun din basmele și cântecele bătrânescl, 
cari le sciu și eu tot după bătrâni. — Der ce 
să-ți mai spun eu din tinerețele mele, mai 
bine să-ți povestesc de când a eșit dracul 
pe uscat de aruncă ochi de rac între dmenl, 
învrăjbindu-i de se mâncă ca cânii unul 
pe altul.

Pe cât de rău situați materialicesce, 
pe atât de mari progrese au făcut pe te
renul cultural, grație neobositei activități a 
preoților locali, vrednici stegari ai nâmu- 
lui românesc.

In anul 1872 pe lângă parochul lo
cal Cornea e numit capelan preotul loan 
Petru, actualul paroch. Pe atunci fondul 
pentru edificarea bisericei era abia de 700 
fl. Grație d-sale, neobositei activități a dân-

— He! He! Mai de mult nu era lu
mea deșteptă ca acuma, der trăia cu frica 
lui Dumnedeu, cuvântul era lucru sfânt, 
contracte și înscrisuri nu se pomeneau, nu 
poftea nimene la avutul altuia și toți tră
iau în pace și în dragoste. — Și atunci 
bea omul țuică și vin și bea mult de tot că avea 
de unde, dâr nu-șl bea mințile, certuri nu 
se făceau, pușcăriile erau gole.

Așa e_ Dinule! Tot sorele ăla este pe 
cer, stelele și luna sunt tot ca atuncia, 
florile nu și-au perdut mirosul, frunda în 
codru e tot verde, privighetorea cântă tot 
dulce și frumos, dâr d-ta ai îmbătrânit 
și de aceea ți-se par tote schimbate în 
lume. Dâr ne luarăm cu vorba ! I-a spune-mi 
pățania cu trei fire de cânepă?

— Apoi să vecjî cum s’a întâmplat: 
Catalina puse cânepa la topit în apa Tis- 
manei ce trece pe lângă satul nostru și se 
ducea în fiă-care di s’o vadă, ca nu cumva 
să se fi desprins vr’un țăruș, ori să cadă 
vr’o piatră de pe ea ca să iasă de-asupra 
apei. Odată, ce s’audl! Chiu! Vai! De se 
ridicase satul în piciore. Ce se întâmplase: 
Copilul Frosei care păscea oile pe acolo, 
o loză ca de vr’o 7 ani, a întrat în apă și 

a luat trei fire de cânepă ca să-și facă cu
nună la căciulă, tocmai când venea Cata
lina la cânepă.

Ce să-ți mai spun, când l’a vădut mu
ierea cu firele în mână, la luat la ocări, 
ba mi-se pare că l’a și cârpit odată, și 
de unde a început împelițatul de copil 
să țipe de credeai că a jupuit 7 piei țle 
pe el. — Nu seim cum dracu s’a întâmplat, 
că ucigă-1 toca nu face pomeni, să se în
tâmple prin apropiere, Frosina, muma bă
iatului care audindu-1 țipând a alergat în- 
tr’un suflet să vadă ce i-a pățit odorul.

Ține pânză să nu te rupi, a început 
să se ocărască cu Catalina și din ocară s’au 
luat la bătae, că abia le-au despărțit omenii 
cari lucrau în apropiere la un pod, între 
cari lucram și eu.

A doua di Frosina a fost cu jalba 
în proțap le judecătoriă, că i-a omorît Ca
talina copilul, că a necinstit’o, că a bă- 
tut’o și i-a rupt părul din cap, câte în lună 
și în sore.

Catalina nu s’a lăsat mai pe jos, a 
dat și ea petiție la judecătoriă,-că a sără- 
cit’o copilul Frosei, prăpădindu-i cânepa 

și lăsându-i bărbatul și copiii fără îmbră
căminte de iârnă, rugând cinstita judecă
torie în ghenunchl și cu lacrămile în oohl 
să aibă milă și de o săracă ca ea- și să 
oblige pe Frosina ca să-o despăgubâscă. 
Și una și alta au citat mai tot satul ca 
martori, pe toți cari alergară la țipetele 
lor, între cari eram și noi cari lucram la 
pod și le despărțisem.

Ne-am înfățișat pănă acum de vre-o 
6 ori și tot nu s’a isprăvit procesul, că a 
încăput și Farin și Ștefan, bărbații Cătă
linei și al Frosinei, pe mânile advocaților 
dela tîrg, că de, bieții omeni plătesc olele 
sparte și cum n’au avut omenii să le dea 
tote paralele câte au cerut ei, pănă să și- 
le scdtă de pe sufletul lor, tot amână pro
cesul și ne portă pe toți pe drumuri.

Ba că n’am venit toți martorii, ba 
că cutare n’a primit citația, ba că lipsesce 
Vlad, ba că lipsesce Stan, așa că au cheltuit 
de s’au stins și în loc să se împace mai 
rău s’au învrăjbit.

Ba să vedl că dintr’un proces s’au făcut 
dece; că din pricina lor s’a certat și Radu 
cu Nicolae, apoi s’a mai certat și Ilinca 
cu Maria lui Simion și ce să-ți mai spun, 
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sului, âr dela 1895 încooe, după mortea 
bătrânului Cornea ajutat de capelanul Gri- 
gorie Nicoră și de iubitorii de Dumnedeu 
IbănăscenI, acel fond s’a mărit așa, că la 
1897 s’a putut începe edificarea bisericei 
care s’a sfințit acum.

Ridicată în mijlocul comunei biserica 
din IbănescI, una din cele mai frumose bi
serici din archidiecesă, domină totă valea 
Giurgiului ca un far dătător de viață și 
credință, și generațiile viităre vor rosti cu 
admirație și se vor închina cu sfială me
moriei preoților Petru și Nicoră.

Delegatul Metropolitului ca să săvâr- 
sescă actul sfințirei, S. Sa protopopul din 
Reghin Galacteon Șagău, a sosit Marți după 
prând în IbănescI.

Din josul orășelului Giurgiu a fost 
întâmpinat de un banderiu de 40 călăreți 
conduși de harnicul învățător din IbănescI, 
Ioan Cofariu, care a salutat în puține cu
vinte pe S. Sa urându-i bună venire. După 
răspunsul de mulțămită al S. Sale, corte
giul șl-a urmat drumul spre IbănescI.

Le intrarea în comună la sunetul clo
potelor bisericilor din IbănescI și comuna 
vecină Hodac, preoții Perru și Nicoră îm- 
brăcațl în ornate bisericescl și cu s-ta evan- 
geliă în mână, așteptau sosirea cortegiului. 
Preotul Nicoră în o scurtă vorbire a salu
tat venirea S. Sale. S. Sa adânc mișcat a 
mulțumit pentru frumosa manifestația, ce 
i-se face, esprimându-șl bucuria, că poporul 
românesc, deși împilat peste măsură, face 
progrese frumose pe terenul cultural.

Protopopul și preoții, urmați de un 
imens număr de omeni au mers de-a drep
tul la vechia biserică construită din lemn, 
unde s’a oficiat vecernia.

A doua 4b Miercuri 8 Noemvrie, sa
tul întreg se îmbrăcă în haine de sărbă- 
tore și se îndreptă spre vechea biserică, 
care încetul cu încetul se umplu de lume. 
Preoții locali îșl i-au adio dela casa Dom
nului. Apoi un cortegiu mare, frumos, im
punător, în frunte cu praporii și cu S. Sa 
urmat de 11 preoți și de poporul adunat 
din tote comunele vecine, se îndreptă spre 
•noua biserică.

Frescurile bubuie, clopotele serbăto- 
resce și mișcător răsună, er glasul preoți
lor se înalță cătră Dumnedeu sublim, înăl
țător de inimi și inspirator de credință.

— „Deschideți porțile raiului, că vine 
împăratul Mărirei!“...

— E glasul protopopului Șagău, e 
glasul Ibănescenilor, e glasul'poporuluijcreș- 
tin, care cere intrare în casa Domnului, 
care cere mântuirea sufletului.

Se umple biserica, se umple curtea 
bisericei, e plină strada. Patru mii de 
omeni cu capetele descoperite, cu inimile 
și gândirile la Dumnedeu, asistă la acestă 
mare și frumosă sărbătore românâscă.

Se începe sfințirea apei de cătră S. 
Sa protopopul Șagău, asistat de următorii 
preoți: loan Petru și Gregoriu Nicoră (Ibă- 
nescl), Isidor Suceava (St. Georgiul de Pă

dure), Zaharia Lupu (Hodac), Mihail Bră- 
tian (Potoc), Vasile Duma (Jabenița), Va- 
silă Matei (Rîpa inferidră), Nicolae Gliga 
(Rîpa superioră), Mihal Todea (Idical), Za
haria Matei (Mirisiul superior) și Petre Făr- 
cașiu (Molomfalău).

Corul a fost condus de d-1 Zaharia 
Frandeș, simpaticul și neobositul învățător 
din comuna vecină Hodac.

La sfârșitul serviciul divin S. Sa pro
topopul Șagău a ținut o prea frumosă pre
dică ocasională, arătând însemnătatea dilei, 
măreția faptei săvârșită de IbănescenI și de 
părinții lor sufletescl și îndemnând pe omeni 
la dragoste cătră biserică și preoții lor.

Solemnitatea sfințirei s’a terminat la 
orele 2 p. m. cu ungerea cu s-tul mir a 
celor presenți.

A urmat apoi banchetul dat de epi- 
tropia bisericei în vasta sală a școlei gr. 
or., scolă ridicată tot sub auspiciile părin
telui Petru și cu concursul învățătorului 
loan Cofariu. In fruntea mesei iau loc S. 
Sa protopul Șagău cu Ddmna, apoi preoții 
cari au oficiat cu d-nele, preoții greco-ca- 
tolicl loan Racoțian, Alesandru Târnovean, 
Marieșan, Crainic, Dumitru Racoțian cu 
domnele, farmacistul Petra din BucurescI, 
o mulțime de învățători și fruntași din Ibă- 
nescl și comunele vecine. Masa s’a aranjat 
și servit cu multă artă de neîntrecutele 
gospodine, fiicele părintelui Petru, preotesa 
Nicoră și Domnișorele Victoria și Elisaveta.

Seria toastelor a început’o S. Sa pro
topopul Șagău ridicând păharul pentru M. 
S. împăratul și pentru înalt Prea S. Sa 
Metropolitul. A urmat apoi Pr. Nicoră pen
tru S. Sa protopopul Șagău și pentru d-na 
Șagău, Pr. Brătian pentru membrii consis- 
toriului, Pr. Duma pentru preoții din Ibă- 
nescl. Pr. Gliga pentru IbănescenI, Pr. 
greco-catolic Târnovean pentru armonia 
dintre confesiuni și alții.

La urmă S. Sa protopopul Șagău a în
cheiat seria toastelor ridicând păharul pen
tru Pr. Petru și mulțumind tuturor, cari 
au luat parte la acăstă serbare.

Sera a urmat petrecere cu dans tot 
în sala școlei, petrecere'cu adevărat româ
nâscă. Tot ce Ibănesciul și satele din jur 
au avut mai distins, și-au dat întâlnire aci.

Notez în trecăt pe domnele Șagău, 
Nicâră, Gliga, Matei, Sucâva, Racoțian, 
Crainic, Lupu, Târnovean, Marieșan, Lu- 
pescu etc. D-rele Victoria și Elisaveta Pe
tru, Aurelia Rotariu, Aurelia Târnovean, 
Maria și Aurelia Lupu, Letiția Nicoră etc.

In pausă d-1 Ioan Borșan, învățător 
în Deda, ne-a delectat cântând din vioră și 
din gură câte-va frumose doine românescl, 
cari au fost forte mult aplaudate. Nu s’au 
uitat nici tradiționalele jocuri „Călușerul“ 
și „Bătuta11.

Cu ocasiunea miruitului și a petrece- 
cerei s’a încassat suma de 750 corone. Su- 
prasolvirl s’au primit la petrecere dela S. 
Sa Protopopul Șagău 6 cor., Alexandru 
Târnovean 4 cor., farmacistul A. Petra 10 
cor. și alții cu sume mai mici.

Astfel s’a sfârșit acestă frumosă și 
sfânta di pentru poporul din comuna Ibă- 
nescl, astfel s’a dovedit încă odată că Ro
mânul e vrednic de a trăi, e vrednic ur
maș al strămoșilor săi.

Cătră fine, Domne, se ridică smeritul 
meu glas și-ți mulțămesce, că ml-ai dat 
putință să admir fapta neperitdre a sluji
torilor Tăi Petru și Nicoră și Te rogă să 
dai viață lungă și fericită acestor buni 
conducători ai poporului românesc și iubi
tori de Dumnedeu omeni, ca să potă dice 
cu inima curată la plecarea lor dintre noi: 
„Acum slobozeece pe robul Tău Stăpâne11...

Dela Pielrosa.

S3m țânutuS ZOatneL
Zlatna, 22 Nov. 1900.

On. D-le Redactor! De un timp înedee 
aici în Zlatna și împrejur trăim în nisce 
împrejurări ne mai pomenite din partea 
contimporanilor noștri. Omorurile, jafurile, 
furturile, demoralisarea sunt la ordinea di
lei. Bande de tâlhari prin porțile și ușile 
încuiate fură tot ce capătă: mobile, bani, 
vite, întră prin porțile și grajdurile încuiate.

Tocmai în noptea din 17 spre 18 n. c. 
prin porta încuiată cu zar și grajd au 
întrat în ograda domnei Ana Plaste, mama 
notarului tractual Pamfil Plaste și au scos 
o vițea între 12 și 3 ore din nopte și au 
dus’o de au măcelărit’o vis-â, vis de ca- 
sarnia gendarmilor reg. ung. pănă când 
nisce copil, în 20 n. au vădut locul din 
măgură unde au făcut criminalii împărțâla 
acelei vite grasă și frumosă.

La altă văduvă, Șerban Maria lui So
lomon, după-ce i-au furat vacile din grajd, 
i-au rupt fiarele dela ferestri și i-au furat tot 
ce a avut de a lăsat'o numai cu cămașa de 
pe biata bătrână. Asemenea în săptămâna 
trecută un locuitor din comuna vecină Ga
lați, 4iua a dus la el pe un vecin al lui, 
— Gligor numit — și l’au oiuorît, apoi 
l’au dus pe șinele călii ferate, ca, dâcă s’ar 
ivi causa morții, să 4* c&> că locomotiva 
l’a zdrobit.

vai de capul lor, să sărăcesc pe drumuri și 
ferice de advocații, cari trăesc din sudorea, 
din munca și din prostia lor.

De aceea venii pe la d-ta să scrii și 
pățania satului nostru la vre-o gazetă ori 
în vre-o carte, care să se cităscă și pe la 
țâră, că cum s’a făcut anul ăsta țuică multă 
pe la munte, cu totă taxa cea grea care 
s’a pus, să pun omenii de năcas pe chef 
și dela chef la certă si dela certă la bă- 
tae, delabătae la judecată pănă și-or vinde 
vitele ca să plăteseă la advocațl și copiii 
lor să mora de fome la ernă.

— Avea dreptate unchiașul, că era 
Stan pățitul. M’am despărțit de el, mulțu- 
mindu-i și rugându-1 când s’o mai întâmpla 
ceva pe la sate să mai vie pe la mine, 
să-mi istorisescă, că și eu îi voiu face pofta 
și le voiu scrie numai decât, dându-le pu
blicității ca să servâscă de învățătură fra
ților noștri dela țâră.

(Ședătârea Săteanului11.)

Emanuil Părâianu.

Tot în comuna vecină Poiana un Bu
ruian numit a împușcat pe judele comunal, 
care îndată a și murit. Cu un cuvânt viața 
și averea sunt prada tâlharilor și a hoților. 
Cine se îngrijesce de apărarea acelora, cari 
prestâză dări grele și comunale pănă nu 
mai putem?

Un martor ocular.

Esposițiă de vite în Cohalm.
Raport pentru „Gaz. Traus.“

On. D-le Redactor! Dați-mi voiă să 
Vă raportez ceva despre esposițiă de vite 
comitatensă, ce s’a ținut Sâmbătă în 27 
Octomvrie st. n. în acest an în opidul Co- 
halm. Esposițiă a fost aranjată de cătră 
conducătorii resp. diregătorii comitatului. 
Locul unde de obiceiu se ține târgul de 
țeră al Cohalmului a fost destinat pentru 
esposițiă.

Au fost espuse vitele cele mai fru- 
mose și de soiu ales din Cohalm și jur. 
Fiind Cohalmul locuit în prepoderanță 
de Sași, de sine se înțelege, că ei au fost 
și esponenții în număr mai mare. Se pu 
teau vede vitele cele mai frumose și de 
soiul cel mai bun; au escelat cu deosebire 
caii cei sulegețl și frumoși (cai săsescl) în
tre cari o iapă cu mânz a unui Sas, între
bat de prețul ei, Sasul a cerut numai 16 
suie! 1

Asemenea bine representate au fost 
vitele cornute cu deosebire de rassa „Pinz- 
gau“ cea mai bună rassă de vite astădl. 
IcI-colea printre „sveitzereu se mai observa 
și de rassa ungurenă (albă), acestea încă 
forte frumose și alese. Fie-care vită purta 
„bilet“ cu numele proprietarului și de câtă 
vreme e vita.

Fiind di de sărbătore la noi la Ro
mâni (s-ta Paraschiva) mult public român 
privitor a fost de față, durere însă, că nu 
și esponenți în măsura recerută deși se scie, 
că Românașii din 'Cohalm și jur nu prea 
se lasă a fi întrecuțl de concetățenii loi" 
Sași, ba cutez a afirma și stau bun, că 
decă ar posede Românașii noștri pământul 
Sașilor, ar fi cu mult înaintea lor în ale 
economiei de câmp și de vite.

Causa, că Românașii noștri nu pă
șesc ca espouențl cu vitele lor, cari de 
multe-orl întrec pe ale altora, este timidi
tatea și neîncrederea ce o au în comisiu- 
nea resp. juriul esaminator și încredințat 
cu împărțirea premiilor, fiind acest juriu 
compus din omeni străini de nâmul și limba 
Românului, și nicl-odată binevoitorii lui.

După o esaminare scrupulosă a vite
lor, juriul se retrage spre a delibera asupra 
împărțirei premiilor. Se împart diferite 
premii după diversele clase de vite. Intre 
cei premiațl se numără și harnicul Româ- 
naș Nicolae Tempea din Cohalm (strada 
Guisgass). Acest fruntaș econom a dobân
dit premiul prim pentru o vacă cu doi 
viței (bouleni) gemeni de 5 luni. Vaca e 
de rassa ungurâscă (albă), e de 6 ani și 
deja e mamă a 5 viței. Amintesc că la 
esposițiă din anul trecut pe câud vaca purta 
în fole, a dobândit pentru ea premiul de 20 
corone, 6r ăst an fiind vaca cu doi bou
leni gemeni lângă ea, a obținut premiul 
prim de 60 corone. Las că vaca încă e o 
vită ca și care, deși trage în jug, rar să-i 

afli păreche, ăr vițălușii sunt o adevărată 
raritate; pare că ai tăiat un măr în două.!

Acest Românaș, sărac din părinți și 
cu familiă numărosă, muncind alăturea cu 
harnica-i soția din revărsatul zorilor pănă 
în nopte, a început a-șl agonisi și o mo
destă stăricică. Arendâză pământ dela Sași 
și lucră și în parte, cum numai bietul pote 
numai să dea înainte, dâr și Dumnedeu îi 
ajută și îi sporesce și binecuvânta rodul 
muncii sale, er concetățenii săi încep a-1 
stima și a ține sâmă de el, căci l’au ales 
în representanța bisericâscă și comunală. 
Cu drept cuvânt merită a fi recomandat ca 
„model econom11 atât Cohălmenilor, cât și 
tuturor fraților economi de pretutindenea. 
Chiar și în 8 Noemvrie cercetându-1 l’am 
aflat în câmp cosind nu sciu pentru a oâta 
oră la trifoiu.

Incheiând, vă die, fraților CohălmenI, 
fiți economi harnici, căci sciut e că eco
nomul e „talpa țării“, er la esposițiă din 
anul viitor pășiți cu vitele afară, arătați- 
vă străinilor dibăcia și hărnicia, prin ce vă 
câștigați stima și respectul cuvenit.

Așa să vă ajute Dumnedeu!
A. S.

Literatură.
Dala Tipografia „A. Mureșianu11 din 

Brașov se pot procura următârele cărți:
Pentru pregătirea bucatelor se 

atrage Atențiunea familiilor române asupra 
folositârei cărți întitulate: „Bucătărdsa na- 
țioHalău, carte de buoate a bucătăriei ro
mâne, francese, germane, și ungare. E ti
părită la Brașov de răposatul librar I. 0. 
Hintescu și la compunerea ei și-au dat con- 
oursul și unele dame distinse și harnice 
române de pe atunci. Pănă adl cartea a rămas 
cea mai bună și bogată în felul său. Fe
lul buoatelor sunt înșirate tote în ordine 
alfabetică după uumele lor. Sunt în număr 
de vre-o 1620, er cartea conține peste 700 
pag. format mare euart. Limbagiul e ușor, 
așa oă nu-i român care să nu 1 pricepfi. 
Costă numai cor. 1.60 plus 40 baul spese 
poștale.

*
Instrucțiuni populare despre da- 

to'ințele și drepturile purtătorului de dare 
edate de Wilhelm Niemandz, an. 1900. Pre
țul cor. 1.20 plus 10 bani porto. Pentru 
orientare spunem, că acăstă carte e un în
dreptar de o trebuință nespus de mare pen
tru toți câți au afaceri ou dările. Cine are 
cartea, n’are lipsă să alerge la diferite oa- 
suri pe la oâțl și mai oâțl pentru BfaturI 
oăcl cartea-i povățuesce mai bine.

*
„Carte ele cântece pentru tinerimea 

școlară adunate și aranjate de loan Dariu* . 
A apărut numai acum și conține: hore, mar
șuri (școlastice și eroice) elegii, imnuri, 
cântece religiose și alte multe soiuri alese 
din cele maifrumoseșidecei mai vestiți po
eți ai noștri; așa căeleși pentru tinerimea 
adultă și popor în genere dau o petrecere 
frumosă. Constă din peste 168 pag. și se 
vinde cu 50 bani (25 cr.) plus 9 bani taxa de 
postă.

Pilde și sfaturi pentru popor. 
Sub acest titul a eșit de sub tipar în Ti
pografia „Aurora11 din Gherla o nouă carte 
scrisă de d-1 loan Pop Reteganu, cunoscutul 
nostru scriitor poporal. Cartea conține 160 
pag. în format 8° și conține vre-o 24 de 
scrieri, cari cuprind diferite învățături pen 
tru trebuințele țăranilor noștri O reooman- 
dăm oa o oarte fdrte de folos și de petre
cere pentru popor.

*

Noțiuni de Economia Vitelor, 
prețiâsa scriere economică a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupa 
numai ou vitele, oi ou tot oe privesoe o 
bună gospodăriă, începând dela boi, cai, 
oi, oapre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă puifi de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, cari 
sunt mai bune eto. Acest op economio sons 
cu multă cunoscință de causă și fbrte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministenul român al cultelor 
și instruoțiunei publice pentru scotele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pâte procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu“ cu 2 cor. 
plus 10 bani porto.)
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Cultivarea nucului și a prunului.
Nucii și prunii se cultivă la noi 

pretutindenea nealtoițl, în starea lor 
sălbatică, și totuși avem fructe bu- 
nișore dela ei, cari după ore-care 
cultivare rațională ar emula cu cele 
mai nobile din țările străine și ar 
aduce economilor noștri câștiguri nes
pus de multe.

Pomii aceștia cresc și aduc fructe 
atât pe deluri, cât și în șesurl; le 
priesc însă mai bine în șesurl, unde 
pământul e mai gras, și așa dâcă totuși 
îi plantăm pe delurl, nu va fi de pri
sos a căra din șes lângă trunchiul 
lor vre-o câte-va corfe din pământul 
bun din șes, seu gunoiu, când apoi 
cu îmbunătățirea pământului vor pros
pera pomii aceștia și pe delurl ca 
pe șes.

Trebue să ne silim deră, ca să 
plantăm delurile nostre pleșuge cu 
pomii aceștia, făcându-le prin asta 
fructifere și pentru economia nostră 
rentabilă. Să avem numai grijă, ca 
cu plantarea rațională să ținem semă 
tot-dâuna sistemul de șiruri, după 
care pomii să fîă plantați în rânduri 
frumose și oble; făcând așa vom 
trage folos și din spațiul de plan
tare întreg.

Până acuma nu se dă mare în
semnătate înmulțirei raționale a pru
nilor de cei mai mulțl, eră din pământ 
numai în urma unui sîmbure rătăcit 
și cufundat din întâmplare, fără ore- 
care sistem său ordine și așa în cele 
mai multe locuri prunii sunt prea 
deși, prin urmare nu se pot pe 
deplin desvolta și nici nu pot aduce 
fructe frumose în măsură recerută; 
său că unii pruni, ca surcel, din ră
dăcina unui prun mai bătrân, având 
câte două rădăcini comune, prin ur
mare ne-având nutremânt de-ajuns, 
ambi numai fructe nedesvoltate și 
fără ore-care preț produc.

Surceii aceștia se pot însă cresce 
de pomi de sine stătători, decă înainte 
de a fi ajuns grosimea unui deget 
se vor scăte și se vor planta în șcăla 
de pomi într’un pământ afund săpat 
în șir oblu, în depărtare de 50 cm. 
de olaltă. Cu procedura asta se vor 
desvolta în șcăla de pomi numai sur
ceii cu rădăcini mai mari și bine 
desvoltațl, pe când ceilalți cu puține 
rădăcini vor peri

Este prin urmare mai cu scop și 
rentabil, de a sămăna sămințe de prune 
bine copte, cum le căpătăm după con
sumarea prunelor, cu ocasiunea pregă- 
tirei lictarului. înainte de a fi ajuns 
prunele în căldare, fiind sămânțele 
scose din prune, sămănăm acești sim- 
burl încă neuscați într’un loc la 
fața sărelui în afumjimea unui deget 
în săpătură adâncă. Este forte cu 
scop, când tragem cu vârful sapei 
lângă o sforă brezde oble pentru a 
sămăna, băgând sămânțele în aceste 
brezde. Sămânțele însă nu vor fi să- 
mănate prea afund și nici îngrămă
dite una peste alta într’un loc. Nu
cile încă se pot sămăna după acesta 
modalitate, trebue să se pună însă 
acestea cu vârful în jos 50 cmetri 
afund și depărtate una de alta, fiind
că pomii, ce iese, au să rămână 2 — 3 
ani în locul acesta. După ce am aco
perit brezdele cu pământ bun, curat, 
avem să pumem pe ele și puțin gu
noiu vechiu, copt.

Dâca s’au uscat sămânțele său 
pământul este încă înghețat, atunci 
sămănăm în deșert primăvara, căci 
sămințele aceste deja uscate rămân 
un an în pământ, pănă ce nu se pu
trezesc cojile, când apoi răsar nu
mai în primăvara anului viitor, și 
și atunci de tot rar-, fiind-că stând 
mult timp în pământ, forte multe se 
strică. Ca să încunjurăm asta, mijlo

cim încolțirea înainte de a-le sămăna, 
ceea-ce se face așa, că așezăm în- 
tr’o olă seu lădiță în fund năsip, său 
pământ, pe acel pământ punem 
în grosimea unui deget sămințe de 
prune seu de nuci, după aceea erășl 
năsip, seu pământ și așa mai departe 
pănă se umple ăla său lădița; 
atunci apoi udăm cu apă curată va
sul acesta și-l așeZăm în pivniță său 
îl îngropăm în grădină, fără a-1 aco
peri și punem pe el vre’o câte-va 
lopeți de pământ.

Primăvara cam în luna lui Apri
lie vom afla, că partea cea mai mare 
a sămânței este deja încolțită. Aceste 
semânțe încolțite le sămănăm în 
brazde, precum s’a Zis mai sus, având 
însă grijă că încolțiturile din sămințe 
să nu supere cu ocasiunea plantării.

In luna lui Maiu vor avă deja 
plantațiune eșite din sămânțele atât 
din cele sămănate încolțite, cât și 
cele sămănate tomna, 3—4 frunZe, 
când apoi avem să le scătem din de
sime și a le planta în școla de pomi, 
care trebue să ocupe un loc mai 
mare, decât cum era locul, unde au 
semănat sămînțele.

Plantațiunea se face în timp 
ploios, când avem să purcedem chiar 
așa, ca la plantarea curechiului (a 
varzei), numai că la pruni avem să ne
tezim cu un cuțit ascuțit său cu un 
forfece vârfurile rădăcinelor perpen
diculare în lungime de 1 — 2 degete. 
Prin netezirea acestor rădăcini per
pendiculare sunt silite rădăcinile la
terale la crescere și desvolvare, și 
atunci capătă plantațiunile așa Zi' 
când un tufiș de rădăcini. Plantele 
așa rotunZite se așeză acum în și
ruri oble 50 cm. depărtate una de 
alta, având atunci să ne îngrijim, ca 
pământul în jurul lor să fie des să
pat și curățit de buruenl, în timp 
uscat trebuesc și udate.

Pomii se lasă să crâscă pănă 
ța o înălțime de P/2 seu doi metri, 
crengile laterali se rup pănă ce sunt 
încă în stare verde cu unghia, ără 
decă acelea se întăresc și se înlem
nesc, atunci întrebuințăm la tăierea 
lor un cuțitaș ascuțit; tăierea cren
gilor pe de margini are să se în
tâmple în lunile Iunie, Iulie s’au 
August, când pomul este sucos, ceea 
ce efectuim astfel, că împlântăm cu- 
țitașul de-asupra crengei, pe care-1 
tăiem din sus în jos, ca așa să nu-1 
rănim prea tare, pe crenga condu- 
cătore în sus nu facem nici-odată 
tăietură.

Făcând astfel, vom căpăta în 
3—4 ani pruni frumoși, obli și ne- 
teZi în număr câți ne trebue, și de 
o calitate escelentă, când apoi le 
putem transplanta în locurile, unde 
sunt pentru tot-deuna plantate. Dâcă 
pe lângă totă ostenâla nostră nu 
cresce vre-unul din pruni oblu în sus, 
ci se face tufos, atunci n’avem alt 
mijloc, decât să tăiem primăvara 
viitore trunchiul de o palmă dela 
pământ cu totul; din surceii ce vor 
eși lăsăm pe cel mai puternic, tăind 
pe ceilalți, ăr surcelul lăsat îl legăm 
pe lângă un băț împlântat să crăscă 
la înălțimea recerută.

Trunchiuleții aceștia de pruni 
se pot și altoi, la care cas vom pu
tea folosi specialități alese, cari aduc 
fructe, mai mari, ca cele nealtoite, 
și pot fi de acele, ce se coc mai 
de timpuriu, seu de tot târZiu.

(Va urma.) KSegliianul.

Prunele.
Robert Habs publică, într’o revistă 

germană un articul prea interesant despre 
prune, Etă-1 în resumat după „Gazeta Să
teanului “: “

Tote soiurile de prune se pot reduce 
la șâse și acestea la trei, cari par a fi for
mele cele mai dintâiii ale acestor fructe.

Representanții acestor trei tipuri sunt 
pruna propriu (fisă (Die Zwetsche sâu 
Zwetschke, perja moldovenescă) de origi
ne din Asia; apoi vine porumbreua (die 
Krieche disă muntenesce și scordmba) și 
în sfirșit corcudusa (die Schlehe). Tipuri 
de al doilea rend eșite din corcire sunt ur- 
mătorele trei: damascena, reineclauda și mi
rabella. Din corcirea acestor șâse feluri au 
eșit tote celelalte nenumărate varietăți.

In Germania și totă Europa răsări- 
tână pruna (perja) e forte răspândită. In 
țările de pe lângă Dunărea de jos (Unga- 
garia, Serbia, România, Bulgaria), cultura 
prunilor jocă mare rol și formeză adevărate 
păduri. Se întrebuințeză ca hrană atât 
prospete, cât și uscate, ori afumate seu ca 
magiun (lictar, povidlă); de-asemenea se 
întrebuințâză pentru făcut rachiu de prune 
(țuică, șliboviță etc.) Prunul e adus din 
Asia mică mai întâii!. In imperiul bizantin 
și de acolo s’arăspândit în Europa răsăritână. 
Numele Zwetschke e de origine grecă bizan
tină, căci fructul acesta se numea prounon se- 
basticon, din sebasticon rostit sevasticon 
s’a făcut svestca etc. In veacul al XIV-lea 
se pomenesce de prune cade un lucru de ne
goț adus din Ungaria. Campe acâstă vreme 
s’au sădit și cei dintâiii pruni în Boemia 
și de acolo s’au răspândit în G-ermania.

In Francia rolul prunelor îl jocă varie
tatea disă damascena, care se deosebesce de 
prună prin aceea, că e rotundă și nu lungăreță, 
roșie și nu negră albastră; se află însă și 
damascene negre (soiul ce se coce în Sep
temvrie). Damascena e de loc din Siria, dâr 
era în Italia forte răspândită încă de pe 
vremea lui Plinius, de unde s’a întins în 
Galia și a ajuns una diu producțiile în
semnate ale sudului Franciei, ba chiar ar
ticol de negoț. Sute de ani a avut Tou- 
rena monopolul comerciului cu prune us
cate, ăr Damascena dela Tours era cunos
cută pretutindeni. In văcul al XIX-lea Tou- 
rena numai are monopolul și așa disele 
prune uscate de Tours sunt în cea mai 
mare parte dela Saumur lângă Loira și dela 
Chatellerault lângă Vienne. In loc de Da
mascena dela Tours, se află acuma „Pruna 
de Agen“ care se produce afară dela Agen, la 
Marmande, Tonneins și Clairas. In Provence 
face mare comerciii cu prune uscate oră
șelul Digne lângă Blăaume, dâr espedâză 
numai prune albe uscate. Prunellele (pru
nele uscate francăse) se fac mai ales din 
prunele de Brignole, din prunele Catherine, 
din prunele de Monfort (albastre închise 
și sgrunțurose) precum și din Damascenele 
mai sus pomenite. Pănă în vecul trecut se 
dedeau numele de damascene tuturor pru
nelor uscate fără a deosebi de erau negre 
ori roși.

Porumbrelele sămână cu damascenele 
și unii cred, că sunt forma sălbătăcită a 
acestora. Der de ore-ce se află sîmburi de 
porumbreie în locuințele lacustre ale El
veției, se vede, că părerea e greșită.

Mirabellele s’a introdus în Europa de 
prin vâcul al XVI-lea, în a doua jumătate. 
Ele sunt de loc din Orient și sunt rotunde; 
unele sunt galbine, altele^galbine roșietioe, 
altele brune închise seu roși ca cireșele. 
Dela început li-se dicea myrobalane. Ves
tită e mirabella dela Metz ca fruct de masă 
și mai ales mirabella de August, deși e 
mai mică.

Corcodușele au jucat mare rol în va- 
riabilitatea prunelor, căci a fost forte mult 
întrebuințată, ca plantă pe care să se prindă 
altoe alese. Numele lor german Schlehe e 
de origine slavă, căci la Poloni, Ruși etc. 
sliva însâmnă prună în general. Dela Slavi 
au luat; și Ungurii pe „szilva“ a lor. In 
vecul al XVI și al XVII-lea Germanii diceau 
Schlehe acelor fructe, cărora noi le Z'cem 
în Muntenia prune și în Moldova perje.

Plinius ne spune, că încă de pe vre
mea lui (vâcul întâii! după Chr.) erau nenu
mărate soiuri de prune, caea-ce arată cât 
de veche era cultura lor și negreșit nu în 
Italia și Grecia, der în Siria de unde fu
sese aduse în Italia. In Italia se cultivau 
20 de feluri și anume în fruntea tuturora 
Demascena violetă (Damas violet al Fran- 
cesilor). Mai erau feluri negre tărcate, pur
purii, galbene etc.

Ce însămnă cuvântul prună? Mai in- 

tâitl cuventul nostru e de origine latină; 
deși se află în grecesce prounon, totuși 
Latinii nu l’au luat dela Greci. Dovadă pen
tru acest fapt e, că Latinii aveau vorba- 
pruna, care însemna cărbune aprins fața cu 
carbo, cărbune stins. Grecii aveau Proum- 
non și Prunon, der la Germani s’a făcut 
din forma Prumnon, Phrumo și apoi Prhume 
și Phlume, din cari adi Pflaume.

Robert Habs arată, că cuventul e în 
legătură cu sanscritul prush său plus a 
arde, prushva (sore) și plusha (ardere). El 
crede, că pentru-că lemnul de prun se în
trebuința la foc. Noi nu credem, că așa e, 
nici că numele s’ar fi dat de pe colorea 
roșcată a lemnului, ci suntem de părere, că 
încă din cea mai adâncă vechime se făcea 
țuică de prune și de aceea i-s’a dat acest 
nume. E de ajuns dâcă nu s’ar fi făcut 
chiar spirt, ci numai un fel de vin de prune.

Un prun ar.

MULTE ȘI DE TOTE.
Ordin polițienesc,

Pe vremea lui Vodă Barbu Știrbeifl, 
era holeră In Buouresoi. Poliția lipise pe 
ziduri următorul ordin: „Fiind holeră po- 
runoim cetățenilor care se întorc după dece- 
oâsurl din nopte acasă să nu oânte pe 
drum nici să facă sgomot“.

Ge avea a face sgomotul ou holera, 
nu se soi?, der poliția ordouase așa.

într’o nâpte câți-va tineri cam turtiți 
se întorceau dela o cârciumă cântând pe 
stradă. Era pe ia 12 noptea. Gardistul le 
ține drumul. „Cum domnilor? N’ațl cetit 
porunca? Cine se întdree acasă după dece 
nâptea n’are dreptul să cânte!“

— Am cetit!“ fi80 unul mai isteț, 
„dâr noi nu ne întorcem acasă; noi mer
gem într’altă cârciumă".

Acest răspuns ne așteptat a zăpăcit 
pe gardist. Tinerii au plecat în pa e.

A dona di ordinul poliției era schim
bat: „Fiind holeră, poruncim oeUțenilor 
să nu facă sgomot și să nu cânte pe drum 
după dece râsuri nâptea, ori de se întorc 
ori de nu se întorc!"

a
Cine sunteți W-vostră?

Gând s’au întâlnit mai anii treceți 
împăratul Austriei ou împăratul G- rmaniei 
și cu regele Italiei, li s’a întâmplat odată, 
că eșiud la plimbare pe jos i-a apucat 
plâia. Ga să sosâscă mai iute în oraș, au 
rugat pe un țăran, care trecea cu carul gol 
să-i ia în car. Plâia însă s’a liniștit. Mer
gând așa țăranul se îutorce spre ei:

— Bine, dâr d-vostră oine sunteți? 
El a întrebat ou curiositatea aceia a țăra
nului, nepăsător și respectuos tot-odată.

— Eu sunt împăratul Germaniei.
— Aufi, aufli!
— Domnul de acolo e împăratul Aus

triei....
— Ei taci!
— Er ăstalalt e regele Italiei....
— Hm; Er eu sunt șahul Persiei, 

dâcă e vorba așa! (Jise țăranul și se în- 
târse zimbind mulțumit, că a sciut să pa
reze gluma domnilor acelora.

*
I.a triliunn.1.

— Cooâne Panache, vă rog, acum 
după ce am câștigat prooesul, dâr o săoa- 
păt cele două sute de franci?

— Dâr oum să-i capeți, oând soi, oă 
d’ubia au ajuns pentru timbre și taxe ?

— Dâr bine ce am oâștigat eu atunol ?
— Prooesul!...

Calendarul septeixiaznei.
NOVEMBRE. are 30 «file. BRUMAR.

Pilele Călend. Iul v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni.
Marți 
Mere.
Joi 
Vneri
Sâm.

19 S. p. Avd. și Var-
20 ț C. p. Greg. Dec-
21 Intrarea îu biseric.
22 S. apost. Filimon
23 S. pr. Amfilochiu
24 S. p. Clemente p.
25 j- S. m. Ecatarina

2 1 Adv. Ahreli.
3 Franz Xaver
4 Borbara
5 Sava
6 Nicolau
7 Ambrosiu
8 C. Nasc. d. D.

Cursui pieței Brașov.
Deoemvre. 1900.

18.88 Vând. 18.96
18.70 Vând. 18.80
19.12 Vând. 19.17
11.20 Vând. 11.30 

127.— Vând. —.— 
117.60 Vând. 117.68

10.70 Vând. —.— 
100.— Vând. 101.—

Din 1
Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0
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tribunal arbitral ales, sâu dâcă va face 
pași pentru a se porni tratări oficiale.

O telegramă din Bruxella cjioe, oă 
probabil Kruger va ruga pe guvernul olan- 
des, oa pe basa convenției dela Haga, să 
intervină.

Lui „Daily Chroinicleu i-se telegra- 
fâză din Viena, că Krilger a rugat pe tote 
puterile 'europene, ca în virtutea conven
ției dela Haga, să se numâsoă un tribunal 
arbitrai. Două dintre puteri au declarat 
deja, oă sunt gata a sprijini acâsta, însă 
celelalte puteri au respins hotărît cererea 
lui Kruger.

Mai notăm, că oonsiliul departamen
tului din Paris a primit unanim propune
rea, ca guvernul trances sâ ia inițiativa, oa 
între Anglia și Francia se decidă un tri
bunal ales.

— 17 (30) Noemvrie.

înmormântarea canonicului Dr. I. 
Rațiu s’a făcut, precum ne scrie corespon
dentul nostru din Blașiu, Joi în 29 Noem
vrie d. a. Servioiui funebral s’a sâverșit în 
biserioa oatedrală de oătră înalt Prea S. 
Sa d-1 Metropolit Dr. Victor Mihalyi asistat 
de opt canoniolși de profesorul pensionat I. 
Gherman. Cuvântul funebral l’a rostit ca
nonicul Dr. Victor Smigtlski. Au fost pre- 
sențl orășenii toți, și Români și străini, apoi 
corpul profesoral dela teologiă, gimnasiu 
și preparandia și elevii tuturor institutelor, 
cari au petrecut pe decedatul în lung con
duct pănă la mormânt, unde oorul teolo
gilor, condus de prof. Iacob Mureșianu, a 
cântat jalnioul „Plâng și mS tâogueso.“

Revolver la alegerea din Beiuș. 
Foia „Țiszautul“ spune, că la alegerea din 
Beiuș un scriitor jidan ou numele Gold- 
berger s’a postat c’un revolver în mână pe 
un pocj, p® care trebuiau să trâcă alegă
torii în oraș, și striga: „Jos cu pana roșiă 
dela pălăriă, oă altfel împușo“. Tot acâsta 
■o spune și „NagyvâraȚ Naplo“. Alegătorii 
cei cu până roșiă la pălăriă erau de-ai can
didatului oposițional ^zokoly. De altfel 
în oontra alegerii s’a înaintat protest. — 
Frumâșe prospecte pentru viitorele alegeri!

Boia Țarului. Față cu soirile favo
rabile despre boia Țarului, au sosit aoum 
în urmă două telegrame, după cari tifusul 
greu a înfluințat mult asupra oreerului 
Țarului și mintea i-s’ar fi turburat. Una din 
telegrame ce vine din Paris, reproducând in- 
formațiunea cjiarului „Siâcle“ după care 
Țarul probabil, oă se va reînsănătoșa, însă 
creerul îi este atât de sdrunoinat, înoât me- 
dioii se tem, că nu-șl va mai reoăpăta 
mintea întrâgă. — A doua telegramă so- 
sesce din Turin. Ea anunță, că după in- 
formațiunile fliarului „Stampa" Țarul su
fere de VurburărI de oreer, oarl adeseori 
sunt o urmare a cașurilor grave de tifus. 
— După buletinul medical din urmă, starea 
Țarului s’a întors constant spre bine.

Goluchowski în Budapesta. Contele 
Agenor Goluchowki ministru comun de es- 
terne, contele Wolkenstein și consilierul de 
secție Merey au sosit alaltăerl în Budapesta.

Jancso Benedek — premiat. Aca
demia maghiară are un legat, făcut mai 
anii treouțl de Alexandru Brody, ou me
nirea, ca din interesele legatului Acade 
mia să premieze an de an eu câte 6000 
oorâne pe câte un rjiarist maghiar. In 
.ședința plenară ținută Luni după amâȚ 
Aca-demia a hotărît să premieze pe publi
cistul <Jancsd Benedek pentru tomul 11 din 
cartea sa „A român nemzetisâgi tdrekvâsek 
tortânete âs jelenlegi âllapota". (Istoria și 
stadiul de acum al nisuințelor Jnaționalis- 
tioe române.)

Complot în contra lui Roberts. 
Din Johannesburg telegrafâză lord Roberts 
cu data de 26 1. c., oă în oontra lui s’ar 
fi urcțit un complot. In 16 Noemvrie au fost 
arestați 5 Italieni, 4 Greoi și 1 Frances, 
-că vor fi trimiși înaintea judecății. Roberts 
dice, că aoeștia intenționaseră oa în 19 1. 
c., să-i arunce o bombă în biserica Maria 
din Johannesburg..

Baia de sânge din Peking. Cores
pondentul din China al darului „Tribuna" 
din Roma, dă o oglindă infiorătâre despre 
baia de sânge din Peking. l£tă oe sorie 
el: Un cunosout ohines al meu, care e de 
altfel om destul de civilisat și cu idei mo
derne, m’a chemat să merg cu el, ca să 
văd isprăvile străinilor. M’a întrodus prin 
stradele orașului ohines, cari erau acoperite 
cu cadavre în putrefaoțiune. De-alungul zi
durilor zăceau cadavre de copii chines!; 
pe acești nenorooițl inoapa'bill de a-se apăra, 
i-au omorît isbindu i cu furiă de ziduri și 
aveau scăfârliile orepate. Omul meu m’a 
oondus apoi prin ourțl. Aid vădui femei 
spândurate de arbori; ele îșl făcură singure 
mârtea, ca să soape de siluire. Prin fântâni 
pluteau cadavrele fetelor feciâre, pe cari 
le-au ucis înși șl părinții lor, ca să nu fiă 
rușinate. Pe fruntea mea eșiră sudori reci 
oa ghiața la vederea aoestui tablou înfio
rător. Intr’o curte am vădut 13 femei ză- 
oend una lângă alta; la oâte-va din ele 
gâtul le era tăiat, altele s’au sugrumat 
înse-șl, ca să scape de urgia inimică. Băr
bații lor s’au refugiat după-ce, mai întâi 
au lăsat, oa femeile să-și faoă sfârșitul spre 
a salva cinstea familiei. Chica lor piep
tănată cu îngrijire era acoperită ou noroiîi, 
hainele lor elegante de mătase erau bătute 
de pldie, fața li-era desfigurată. însoțitorul 
meu este om destul de modern, dâr totuși 
nu-șl nega rassa lui, căci la fine îmi d>80 : 
„Aceste femei de altfel ar fi putut scăpa 
de morte, dâr au trebuit să se jertfâsoă 
pentru oinstea bărbaților și a familiei. 
Sinucidându-se, ele șl’au împlinit numai 
datoria.11

Puterile si China.>

Bine a d's cine a <Țis, că în politică 
nu sunt imposibilități. Adevărul acesta îl 
oonfirmă aoum oele ce se petreo între ma
rile puteri și China.

După nenumăratele propuneri și note 
diplomatice; după deșbaterile ambasadori
lor în Peking; după-ce s’a fost făcut chiar 
și un ultimatum, er mareșalul Waldersee a 
început eă-șl învârtă sabia pe dinaintea na
sului „încăpăținațiior“ ChinesI — âtă, că 
puterile si alătură la propunerea conoiliantă 
și echitabilă a Americei. In sensul acestei 
propuneri: nu se va da Chinei nici un ulti- 
mat; nw se va mai cere decapitarea prinților 
împărătesei chinesl fi se vor reduce esențial 
pretensiunile la o despăgubire de risboiu, cum 
era proiectat la început și acum în urmă.

Se afirmă, că în aoțiunea acâsta Ame 
rioa ar fi spriginită în ascuns de Germania, 
oare convingându-se, oă oelelalte puteri nu 
prea vor să se espună pentru sângele am
basadorului Ketteler, ține acum să-și pre- 
gătâsoă un pod de aur, pe care să se re
tragă cinstit și fără de a-se compromite. 
După-oe prin convenția ou Anglia a voit 
înainte să f/e garanteze integritatea Chinei, 
Germania vine acum și se alătură la pro
punerile Amerioei, cari de loo sâu numai 
forte puțin corăspund pretensiunilor ridicate 
de ea pănă aoum ou tote ocasiunile.

Dâr dâcă așa este într’adevăr, că adecă 
Germania înoepe să dea dovedi de conoi- 
liațiune și de sentimente mai puțin os
tile față ou Chinesii, atunol ea aduoe 
prin aoâsta un mare serviciu nu numai 
păoii susținute de baionete, dâr omenimei 
întregi, întru oât se pune astfel o stavilă 
vărsărilor de sânge.

*
Primirea propunerei americane de că- 

tră puteri o oonfirmă o telegramă din Wa
shington a lui „Mormng Leador*  din Londra 
După telegrama aoâsta răspunsuî positival 
Germaniei a sosit Marți la Washington.

Proprietar: Dr. Aurel HAureșianu.
Redactor responsabil: Dregoriu Itfauor.

Aceeași fâie este informată, că minis
tru american de esterne Hay a mai propus 
puterilor, ca ambasadorii din Peking sâjj'nu 
mai negocieze în China, oi looul desbate- 
rilor să-l strămute pe alt teritoriu.

Dare de semâ și mulțâmită publică..
Clușiii, 27 Nov. n. 1900.

Tinerimea română universitară din 
Clușiii din incidentul obicinuitei serate mu- 
sicale-literare aranjată în 22 Nov. a. c. îșl 

esprimă sentimentele de mulțămită și re- 
cunosoință față de stimatul publio din loo 
și jur, care de astă dată a dovedit viul in
teres față de asilul nostru comun, „Casina 
română11, oare după cum s’a mai aooențuat 
— este pe calea perzaniei.

Serata s’a înoeput Ia orele 9, având 
următorul program:

1) Cuvânt de desohidere rostit de d-1 
G. Șorban stud. inr. 2) Flechtermacher: 
„Dorul înstrăinatului11 Corul tinerimei. 3) 
Kreutzer: Duet (2 viobne) d-nii Ales. Si- 
monesou rig. iur, și V. Pop stud. inr. 4) a, 
G. Șorban: Serenada, b) Șorban: „Mai am 
un singur dor" solo bariton d-1 Onorii! Pră- 
dan stud. med. 5) Disertația de loan Giur
giu stud. iur. 6) Vasiliu : „Cât ași dori" duet 
(tenor d-1 loan Mezin rig. iur.; bariton d-1 
Onoriu Prădan. 7) Hăudel: „Largo“ solo 
violină: de Ales. Simonesou rig. iur. 8) 
Vlăhuță : „Dormi în pace" declamație de 
Ioan Vancea stud. iur. 9) A., G. Șorban: 
„Păsărioă trecăt6re“, B., G. Șorban : „Doine 
românesol11 de V. Meruțiu stud. fii. 10) Bee
thoven : „Allegro con brio" op. 18 nr. 1, 
C. Komzak „Marchen“ cuartet (viol. I. d-1 
A. Simonesou, viol II. d-1 Virgil Pop, viola 
de Camil Negrea, violon-oello de A. Helt- 
ner stud. iur). 11) Marchner „Serenada11, 
Vidu „Andalusa“ oorul tinerimei.

Printre singuratioele puncte ale pro
gramei este de marcat debutul d-Ior Alee. 
Simonesou și Virgil Pop, cari ambi au do
vedit un deosebit talent în musioă, ridi
când astfel în mod considerabil reușita pro- 
duoțiunei.

Tot asamenea au escelat și d-nii loan 
Mezin, Onoriu Prădan și Vasile Meruțiu, 
cari au secerat vii aplause din partea pu
blicului încântat.

Sfârșindu-se producțiunea pe la orele 
11, a urmat dansul, care a durat pănă 
aprâpe diminâță ou o animațiă, încât abia 
pâte să se fi depărtat cineva fără a duce 
cu sine oele mai plăcute suvenirl.

Mihail Dobreanu, 
stud. iur.

NECROLOG. Cu inima sdrobită de 
durere subsorișii aducem la cunoscința tu
turor rudeniilor, prietinilor și cunoscuților, 
cumcă preaiubitul și neuitatul frate, unohifl 
și cumnat

Dr. loan Rațiu,
canonic lector în oapitulu metropolitan gr. 

cat. de Alba Iulia și Făgăraș,
Marți în 27 Noemvrie 1900 la 6l/2 ore sâra, 
după un morb sourt și greu, împărtășit cu 
S. Sacramente ale muribunzilor, șl-a dat 
blândul său suflet în mânile Creatorului în 
etate de 60 ani ai vieții și 22 ai oanoni- 
oiei sale.

Osâmintele adormitului în Domnul se 
vor depune spre odihnă veclnică Joi în 
29 Noemvrie st. n. la 2 ore p. m. în cimi- 
teriul comun.

Bl ași ti, 1900, 27 Noemvrie.
Natalia Cirlea n. Rațiu cu soțul Iosif, 

Timoteu Rațiu ou fica Natalia ca nepoți ; 
Maria Spinean ca soră; George, Ioan și 
Ana Spinean ca oonsângenl ; Maria Rațiu 
n. Lazar ca cumnată.

ULTIME scitn.
Londra, 28 Noemvrie. Agenția 

„Reuter11 anunță din Edenburg: De- 
wett ține ocupat Dewettsdorp, ceea-ce 
se consideră, ca o intențiune a lui 
de-a năvăli în Capland spre a-șî în
tregi armata. Din causa acâsta En- 
glesii țin ocupate tdte trecetorile 
rîului Oranje. Fără sporirea cavale
riei nu se pote spera prinderea lui 
Dewett.

Sofia, 29 Noemvrie. Oficiosa 
„ Vecernia Poșta“ scrie, că Bulgaria și 
Serbia vor încheia o alianță cu pri
vire la Macedonia și Serbia-vechiă, 
ale cărei condițiuni au aflat deja 
consimțământul celor două state. 
Alianța ar consta din trei puncte :
1) Deplină autonomiă pentru Mace
donia și Serbia-vechiă, pe lângă ga
ranția Sultanului și a marilor puteri;
2) Dăcă s’ar lăsa poporului macedo
nean să decidă asupra viitorului său, 
acâsta să se facă pe calea unui ple
biscit; în cas când Macedonia ar fi 

încorporată Bulgariei, cea din urmă 
se obligă de-a da ajutor Serbiei pen
tru încorporarea Serbiei-vechî, și 3) 
Dâcă un al treilea stat (România ?) 
ar ataca integritatea Macedoniei ori 
a Serbiei-vechi, statele aliate se 
obligă a-se opune din tdte puterile. 
— „Vecernia Poșta“ adauge, că di
plomația rusăscă, atât din Belgrad, 
cât și din Sofia, sprijinesce înființa
rea alianței.

Paris, 29 Noemvrie. Krugerplâcă 
Sâmbătă de aici și Duminecă va 
sosi în Colonia. Luni va merge prin 
Magdeburg la Berlin, unde va sosi 
Marți.

Monte-Carlo, 29 Noemvrie. E. 
Arion mergând erl cu bicicleta spre 
locuință, a fost atacat de nisce tâl
hari mascați, cari l’au împușcat și 
i-au luat toți banii, ce-i avea la sine.

OH
Infiuința vindecător e a musioei. 

Plinius spune despre Aesoulap, oă ou aju
torul musioei a vindecat diferite bole; după 
părerea lui Cato, musioa are puterea de-a 
micșora durerile. Varro a susținut despre 
musioă, oă ea vindeoă reumatismul. Teo- 
frastus considera musioa de un medicament 
esoelent oontra mușcăturei de viperă, âr 
Coelius, medic roman, a reounosout, oă mu
sioa are o influință liniștitâre asupra celor 
nervoși. In oartea lui Plutarchus se amin
tesc®, oă oretanul Telat.es ou ajutorul me
lodiilor dulci ale lirei sale a mântuit pe 
LaoedemonienI de„pestilență. După Mar- 
tinus Capella musioa și cântarea e mijlocul 
cel mai bun oontra frigurilor. Pe melan- 
oolioul rege al Spaniei, Filip V, numai cân
tărețul Farinelli l’a înviorat întru atâta, în
cât s’a putut din nou ooupa ou agendele 
țârei sale. Intr’o carte apărută la 1688 se 
sorie, oă și ducele de Orania tot ou ajuto
rul musioei șl-a depărtat melancolia. Un 
musioian franoes, care era greu bolnav de 
friguri, a fost vindecat ou ajutorul musioei. 
Un medio angles a spus, oă un bolnav nu
mai atunci audia, când îi bătea tare toba 
la urechiă. Medioul, oa să-l cureze, l’a das 
la o operetă sgomotosă. Când musioa făcea 
mai mare sgomot, bolnavul strigă de-odată: 
d-le medio, aoum aud ! Dâr înzadar striga 
surdul, oă aude, oăol acum nu mai autjia 
medioul, care din causa iritațiunei prea 
mari, a fost lovit de apoplexiă.

L iteratură.
Antropomorfisme și Antiantro 

pomorftsme în limba română de Nicolae 
Sulică. In limba nâstră scrierile de felul 
acesta sunt rare și scrierea acesta a d-lui 
profesor la gimnasiul român din loc Nic 
Sulioă se distinge nu numai prin conținu
tul sâu bogat și sistematic, prelucrat după 
stricta metodă sciențifioă, ci și prin limba- 
giu sâu soris la înțelesul tuturor. Autorul 
e cunoscut și din scrierile sale folklorioe- 
filologice de pănă aoum. Cartea oe anun 
țăm acum, se pâte procura delaTipografia 
A. Mureșianu cu 40 or. sâu 80 bani (plus 
5 bani porto).

*
Noțiuni de Economia Vitelor, 

prețiâsa scriere economioă a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustr*-  
țiuni și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai cu vitele, ci ou tot oe privesoe o 
bună gospodăriă, începând dela boi, cai, 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe rei d 
pănă la cel din urmă puii! de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, cari 
sunt mai bune etc. Acest op economio sens 
cu multă cunosoință de oausă și fârte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministeriul român al cultelor 
și instruoțiunei publice pentru scolele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pote procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu11 cu 2 cor_ 
plus 10 bani porto.)

Telat.es
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și mai scumpe! — 4 metri. — Trimise libere de porto și de vamă! 
Mostre se trimit imediat, asemenna și de „mătăsuri Henneberg^ negre, 
albe și colorate, dela 45 cr. până la 14 11. 65 cr. metru.

G. HENNE8ERG fairnt ie mătăsuri (ltat al curți c. r.) ZURICH.

*

X
X

I
Dela „Tipografia A. Mureșianu11 

«lidi iSrașwv, 
se pot procura urmâtdrele cărți:
Cărți de rugăciuni și predici.

Anghira mântuirei, cărticea de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă. Ediț. IV corectata. Gherla. Prețul 
unui es. în păreți tari colorați . . 35 cr.
(-]- 5 cr. porto.)

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru fote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 334 pag. Legată costă 50 cr. 
(4- 5 cr. porto).

micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Legată 
costă 22 cr. (-|- 3 cr. porto).

Carte derugăciuni, cereri și laude 
întru onorea Preacuratei Feciore Maria, 
pentru folosul și mângăiarea sufletelor. 
Prețul legat 20 cr. (-ț- 3 cr. porto).

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, Vul. I. de Em. Elef- 
t>‘res'i, cunoscut atât de bine în cercurile 
românesc! din numărosele sale scrieri. Are 
250 pag. Prețul (4 lei) . . . 1 fl. 50 cr.

De același autor a apărut Vol. II. cu 
„ Predici ocas tonale și funebrale “, care 
se estinde pe 220 pag. și conține predici 
multe pentru cununii, și diferite ocasiunl 
fia sânțirea de biserici, la instalări de pa- 
rochl, la presentarea pentru prima-dră a 
preotului în parochii etc. et.) Peț. 1 fl. 70 cr.

Cuventări bisericesci pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular loan Papiu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul (în 
loc de 2 fl.) prin postă . . 1 fl. 60 cr.

Cuventări funebrali și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan Pcpiu, Conțin vre-o 400 pag. 
Prețul 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predie pentru Duminecile de 
peste an, ompuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christp. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Poyfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
Format mare de 500 pag. Prețul 2 fl. 20 cr. 
(prin postă recomandat 2 fl. 35 cr.)

„Carte de Rugăciuni, cereri și 
laude*  spre folosul și mângâierea sufle
telor creștinescl. Conține 201 pag.

Prețul: legat simplu....................... 80 b.
„ leg. în pânză ... 1 cor. 60 b. 
„ „ în piele și aurit 3 cor. 20 b.
„ „în catifea cu cop

cii și cu cruce 7 cor. — b.
„Pomenirea Prea on. brâu, al 

Preasântei de Dumnedeu născător©, scosă 
din antologion seu mineid și tipărită cu li
tere1'. Pag. 16. Prețul 20 bani.

Cursul la bursa din Vâena.
Din 29 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%......................115.45

Renta de corone ung. 4°/0. . . . 91.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 4^/^/^ . 119.50 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/2u/o 99.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • • 91.— 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii......................167.75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 140.—
Renta de argint austr...........................98.05
Renta de hârtie austr...........................97.70
Renta de aur austr............................116.—
LosurI din 1860.................................  134.30
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 674.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 670.—
NapoleondorI.......................................... 19.17
Mărci imperiale germane .... 117.62V5
London vista................................ 240.50
Paris vista...........................................95.80
Rente de corone austr. 4°/o • • • 98.35
Note italiene....................................... 90.70

Cursiail pieței Srasew.
Din 30 Novembre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.88 Vend. 18.96 
Argint român. Cump. 18.70 Vend. 18.80 
Napoleond’orl. Cump. 19.12 Vend. 19.17 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble Rusesci Cump. 127.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 117.60 Vend. 117.68 
Lire turcescl Cump. 10.70 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.—

X
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X
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X
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X
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Analisat de autorități medicale 
și aplicat în spitaluil cu mare 
succes ca medicament exterior

vindecă iute și signs’ 
so'dină, Rheuma, Ischias șl alte.

Efectul în unele cașuri este 
extra ordinar, că după o mii ă 
întrebuințare, înoeteză durerile 
și la bole învechite.

alină, în 5 minnte
Prețul unei sticle cu instrucția lolOSÎrei 
1 cortină, calitate mai tare cor. 2.40
Se capătă în tote farmaciile.

Cu posta cu rambursă său după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul

WiDDER GYULA,
farmacist în S.-A.-UJHELY.

Depou principal în Budapesta : în far
macia d-lui Josef v. Torok Kirăly-uctza 
Nr. 12, și Egger’s farmacia Nador VI. 
Vâczi-Korut 17. — In Brașov : la far
maciile d-lor Victor Both, farmacia 
la „Ursu“, Franz Kelemen, Carl Schus
ter, Friedrich Stenner, Alexina Jeke- 
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas.

Brânză prospeta de Liptau prima calitate,

ZLzfiere o.e fagnr,
in fie-care c|i

Cârnăței ferbmțs cu hrean,
Ont prospet (Theebutter) din Lăptăria Centrală.

CăFnurî afumate escelente, 
Capetă pe lângă un serviciu cu atențiune la

E. R. FERNENGEL 

îaa Strania Hirscher, podul ISătușilor I¥r. 2, 
4-10.1150.
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&III, C. H LOTERIE dg STAI
pentru scopuri de binefacere militare

Acesta Loterie de bani 
unică în Austria legai concesionată, 

18.122 câștiguri în bani gata 
în sum<4 totahl de 418 R40 cordne.

Câștigul principal este 

200,000 Cor6ne in

Pentru plata câștigurilor gs.înntâză oficiul loteriei c. r. 

Tragerea urmeză irevocabil în S3 Decemvre 5900. 
w*  Un Sos cosfâ 4 corone.

Lesurî sunt de vendare: la despărțământul leteriei de stat în Viena, I. 
Riemergasse nr. 7, în colecturile loteriilor. Trafic!, la oficiile de dajdie, poște, 
telegraf, și căi ferate, case de sch'mb. etc. Cumpărătorilor de losurl se dă 
planul gratis. ;

~ Bu®ssttrile se tronat franc®. =2--—

Direcția oficiului loteriilor c, r.
despărțământul loteriei de stat.

F*’ •W-frW’'' d

i

CZUBA-OUROZIER S Cit.
DISTILLERIE FRANCHISE. PR0M0NT0R.
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ABONAMENTE

„GAZETA TRAHSILVAHIEI“

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungar ia:

trei luni..... a
șese luni. . ,................................ 6
un an......................................................12

Pentru România și străinătate:
trei luni................................................
șese luni................................................
un an.....................................................

ia auneide eu date ia 
Pentru Austro-Ungaria: 

an ... .
șese luni.
trei luni .

Pentru România și străinătate:
............................................. S 
.............................................. 4 

..................................... 2 franci,
se fac mai ușor și mai repede prin

11.
fl.
fl.

10
20
40

fr.
fr.
fr.

2
1

a. —
a. -

50 cr.
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a

an .
șese luni 
trei luni

franci, 
tranci.

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii cari se vor abona din nou, se binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
X
X
X

„Gazeta Transilvaniei*  cu numeral ălO fii. se vinde 
la librăria Nie. I. Ciureu și la Eremias Hepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


