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Escursmni de studii.
In timpul din urmă s’a întâm

plat ca în vre-o trei rânduri profe
sori și alțl omeni de sciință maghiari 
din Ungaria, parte împreună cu as
cultătorii și elevii lor, se facă escur- 
siuni de studii în România. Așa 
profesorii maghiari din Ungaria de 
sud au făcut cunoscuta escursiune 
la Turnu Severin, apoi un profesor 
de universitate dela Budapesta cu 
16 ascultători a visitat Bucurescii și 
alte orașe din România, er în cjilele 
ultime un alt profesor maghiar a 
făcut o escursiune cu ascultătorii 
sei tot în regatul vecin.

Nu mai trebue să spunem, că 
amintiții profesori și studenții ce i-au 
însoțit au fost primiți pretutindeni 
în România cu multă prevenire și 
cu ospitalitatea alâsă, de care se 
bucură acolo toți streinii cari vin se 
visiteze țera în scop de a-o cunosce 
și de a cerceta ceea.-ce are ea mai 
vrednic de văcjut și de studiat.

Acum fiiarele unguresc! aduc 
scirea, că filele aceste mai mulțl' 
profesori universitari, membri ai aca
demiei române și alțl bărbați de 
sciință vor sosi la Deva, conduși de 
învățatul profesor universitar și ar- 
cheolog G. Tocilescu, ea se visiteze 
museul archeologic din acel oraș, 
apoi castelul dela Hunedora și țera 
Hațegului.

Societatea istorică și archeolo- 
gică din comitatul Hunedorei se pre- 
gătesce a face cea mai bună pri
mire escursioniștilor din România, 
ba într’un raport al comitetului 
acestei societăți li-se promite înve- 
țaților români chiar o primire și-o 
călăuzire însuflețită, drept răs
puns și la primirea și atențiunea dis
tinsă, cu care au fost întâmpinați în 
România profesorii și studenții es- 
cursioniști maghiari.

Publicăm mai jos acea parte din 
raportul amintit, care se referă la 
pregătirile pentru acesta primire.

Ca și un moment caracteristic 
în vremile de ac|I apare faptul, de 
sigur neintenționat, că raportul, des
pre care vorbim, al comitetului so
cietății maghiare din Deva, este pu
blicat în foia de acolo „Hunyadvâr- 
megyeu imediat după un articol de 
fond, în care aceeași foiă ridică în 
cer pe ministrul școlelor Wlassics, 
pentru-că cjilele trecute a dat faimo
sul ordin, care decreteză maghiarisa- 
rea de jumătate a instrucțiunei în 
școlele române poporale prin aceea, 
că dispune ca jumătate din tote 
orele, ce se predau peste săptămână, 
să fie dedicate numai și numai în
vățării limbei maghiare.

Articolul se sfîrșesce cu cuvin
tele: „In limba ei trăesce națiunea. 
Suntem mult recunoscători ministru
lui Wlassics, că a dispus, privitor la 
garanța de căpetenie a vieței nostre 
naționale, în totă consciința țîntei 
ce-o urmărim".

Nu ne vine în gând a face po
litică. Orl-cine vede, că aici e vorba 
numai de cultură și încă de cultură 
per excellentiam, de cultura aceea fără 
de care un popor, ori-care ar fi, nu 
pote trăi. CetitațI dâră cu câte-va 
rânduri mai sus ce c|ice fâia ma
ghiară din Deva: că ori-ce popor 
trăiesce în limba și cu limba lui.

De aceea observarea, ce-o fă
curăm prin asociațiune de idei, ni-se 
pare a fi la locul ei tocmai acum când. 
Români (fiă și din statul vecin in
dependent) se întâlnesc și se salută 
cu Maghiari în numele culturei, a 
acelei culturi universale, care ori și 
uude numai după una și aceeași 
lege se pote desvolta.

Nu va surprinde deci pe nimeni, 
decă va ceti următorele rânduri, ce 
le cităm dintr’o scrisore adresată 
nouă de cătră un Român hunedoren, 
din incidentul escursiunei amintite:

„...Care dintre noi—scrie acest 
Român de inimă — nu se bucură 
de venirea la noi a fraților din re
gatul vecin și care nu i-ar primi cu 
brațele deschise? Și totuși inima ni-se 

strînge când ne gândim, că pe frații 
noștri au să-i primescă o societate 
streină, de noi și mai cu semă orga
nele oficiose, cu cari noi, constrînși, 
am stat și vom sta în luptă conti
nuă... Și cum, credeți, vor esploata 
adversarii desvoltării nostre națio
nale culturale acesta ocasiune pen
tru a momi pe cei ce vin în numele 
culturii și în bună credință și a ameți 
lumea cu laude despre ospitalitatea 
și cavalerismul unguresc?"...

Ne oprim aici, ca se nu se ba- 
nuiescă cumva, că am voi să facem 
politică. Și ne oprim în firma con
vingere, că învățații escursioniștî 
dela Bucuresci asemenea nu vin la 
noi ca se facă politică.

E vorba numai și numai de 
sciință și de cultură, și cei ce vin 
din țera vecină înebee nu trebue se 
scie, că productele sciinței și cultu
rei nbstre, din matca românismului, 
sunt afil confiscate și amenințate cu 
ardere și nimicire, încă ca pe vre
murile marelui Șincai!

Revista politică.
In cercurile politice din Buda

pesta a produs ore-care neliniște fap
tul, că guvernul austriac a însciințat 
oficial guvernul unguresc, că cu finea 
anului va abejice tractatele de comer- 
ciu cu Rusia, Germania, Italia și El
veția. Ultimul termin pentru abeji- 
cere a fost 30 Iunie a. c. și respec
tivele tractate comerciale sunt în vi- 
gore pănă la finea anului 1903. Decă 
guvernul austriac n ar fi făcut acesta 
la vreme, atunci după 30 Iunie ab- 
dicerea tractatelor ar fi rămas atâr- 
nătore de învoiala comună a ambe
lor guverne, âr la cas când guver
nul ungar nu s’ar fi înțeles cu cel 
austriac, tractatele ar fi rămas va
lide încă pănă la anul.

Pasul guvernului austriac e ho- 
tăritor și pentru sdrtea pactului vamal 
austro-ungar. Decă Ungaria nu se va 
pută înțelege cu Austria, acesta din 

urmă pote să-și reguleze raporturile 
conform intereselor proprii și inde
pendent de Ungaria. Guvernul ungu
resc va trebui acum se se pro
nunțe și el, dâcă vre se mârgă 
mână ’n mână cu Austriacii în Ges
tiunea atât de însemnată a pactului.

*
Atentatul, ce-J pregătesce minis

trul unguresc al instrucțiunei prin cu
noscuta sa ordonanță dată în. contra 
șcdlelor poporale nemaghiare, a produs 
pretutindeni la Nemaghiari un viu 
echou de nemulțumire și revoltă su- 
fletescă. Pressa română din patrie 
s’a ocupat mult cu ordonanța acesta 
dușmănosă, semnalând marele peri
col ce-1 cuprinde ea pentru șcblele 
nostre susținute din cruntele sudori 
ale poporului român. Se sperăm, că 
vorbele vor fi urmate de fapte și că 
națiunile nemaghiare, puse din nou 
la o mare încercare, vor sări ca unul 
pentru a-și apăra combra cea mai 
scumpă fie-cărui popor: limba, și prin 
limbă naționalitatea.

*
Mare jale și consternare a cu

prins de-odată puternica împărăție a 
Angliei. Săptămâna acesta era să se 
facă încoronarea regelui engles 
EduardVII. Luni încă Londra era 
în culmea pregătirilor dejîncoronare, 
când de-odată i-se aduce la cunos- 
cință poporului, că încoronarea nu 
se va face și că e amânata pe 
timp nedeterminat din causa bolei 
de care sufere regele. A doua c]i re
gelui i-s’a făcut operațiune, scăpând 
de-ocamdată viâța lui dela mor- 
tea sigură. După operațiunea medi
cală regelui i-s’a făcut mai bine și 
s’a simțit mult mai ușurat. Lumea 
nădăjduesce, că va succede scăparea 
vieții regelui, deși o mare neliniște 
a cuprins pe toți în urma scirei, că 
va trebui ^se-se facă o a doua ope
rație. De-ocamdată pacientul va tre
bui să stea timp îndelungat în pat. 
Toți ospeții princiari, cari s’au fost 
dus la Londra să participe la înco
ronare, au părăsit orașul.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“......................... .

Cântece.
i.

De ’nzadar mai cânți străine
La ferestre, dragei tale;

Dorurile ’s vestejite
Ca și frunzele pe cale...

Peste florile iubirii
Nu vec|l cum s’așterne bruma? 

N’ai cântat în primă-vară
Și te ’ncerci se cânți acuma!...

II.

De mult.., a fost odată
Și sciu că n’a fost vis,

Dăr noptea mă ’npresoră
Și drumul ’mi-e închis...

A fost... și nu sciu unde
Și nu mai sciu ce-a fost,

Și sufletu-ml de-atuncea
Se pierde fără rost....

Alârgă ’n vremi trecute 
Și nu scie ce vrea,

Și-i vecinie dus pe drumuri 
Cătând acea ceva....

III.

Se ’nvîrtesce rbta morii 
Alintându-8e cu stropii. .

Sub o salcie plecată 
Stau de gât cu fata popii.

E’n amurg... și greerușii 
Ne șoptesc de pe rozore:

„Vă puteți iubi de-acuma 
Că pe mâne-I serbătore!.“

Din spre sat bătrâna tbcă
Iși îngână ruga veche,

Vântul prinde să’i-o fure 
Și nl-o spune la ureche...

„Tata! — c|ice ’ncet iubita — 
La biserică se duce.,."

Și-amândoi ca doi cucernici, 
Ne făcurăm sfânta cruce!

Veturio.

Ultima lecție/0
Povestirea unui mic alsacian.

De Alphonse Daudet.
In dimineța aceea înt.ârdiasem de 

la șcdlă și aveam mare temă, că voii! 
fi înfruntat, cu atât mai mult cu cât 
domnul Hamei ne spusese, că ne va as
culta despre participii, ăr eu nu sciam 
nici o bobă. De-odată îmi veni gândul să 
lipsesc dela șcdlă și să apuc câmpii.

Timpul era atât de călduros, ceruț 
atât de senin!

Se audiau mierlele cântând la mar
ginea pădurii eră în fînața Rippert, după 
fierăstrău, prusiacii făceau exerciții. Tote 
acestea me ispiteau mult mai mult decât 
regulele participiului; însă am avut pu
terea să resist și am alergat în grabă 
spre șcdlă.

Trecând pe dinaintea primăriei am 
vădut lume multă staționând în fața gri
lajului cu afișuri. De doi ani de <jile de 
aici ne-au venit tdte scirile rele, bătăliile 
perdute, rechisițiunile, ordinele dela co- 
mandatură. Mă gândeam fără să mă 
opresc:

Ore, ce-o mai fi ?“
Apoi, când treceam în fugă piața, 

fierarul Wachter, care era cu ucenicul său 
înaintea tablei, îmî strigă:

— „Nu te iuți așa, micuțule! Și 
așa vei ajunge prea curend la șcdlă!“

Am credut, că-șî bate joc de mine 
și întrăi în mica curte a d-lui Hamei în
tr’un suflet.

De regulă, la începutul prelegerilor 
se făcea o larmă grozavă, care se audia 
pănă pe stradă. Pupitrele se deschideau 
și închideau, lecțiunile le repetau băeții 
cu toții cu glas înalt ast.upându-și ure
chile, ca se le înțelegă mai bine, eră li-
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Se cjice, că Regele Eduard însuși 
era stăpânit de temerea, că nu va 
ajunge se fie încoronat. Cu privire 
la acesta un diplomat engles istorisi 
următorele:

Nenorocirea acâsta mai greu atinge 
pe regele și pe regina. Regele deja de luni 
de dile aștepta forte îngrijat <fiua încoro
nării. Când înainte de asta cu un an și ju
mătate înmormântaseră pe regina Victoria 
și i-a urmat la tron regele Eduard, cine-va 
din jurul său i-a spus cam în glumă, că 
printre popor e răspândită faima, că cine-va 
ar fi profețit următorele:

— Da, va fi din el rege, dăr rege în
coronat — nicl-odată !

Asupra regelui, care nici atunci nu 
era dedin sănătos, cuvintele acestea au 
avut efect forte deprimător și în mai multe 
rendurl <fisese celor din jurul său, că i-ar 
fi plăcut cu mult mai bine să nu fi fost 
încunosciințat despre acesta „profețire".

De atunci a devenit regele forte ner
vos, er impaciența reginei îi potența încă 
și mai mult nervositatea. Deja de luni de 
tjile unica dorință a regelui era: să trecă 
norocos peste actul încoronării. Dorința 
însă nu i-s’a împlinit și starea sănătății 
sale a devenit așa de pericuiosă, încât de
ocamdată nici vorbă nu mai pote fi de în
coronare, și tote speranțele se concentrâză 
în dorința, ca să nu se ivescă complicațiunl 
în bolă.

Ungurii și naționalitățile.
Consilierul ministerial Vargha Gyula 

a ținut deunădi o conferență în Buda
pesta despre „Desvoltarea Maghiarilor în- 
tr’o jumătate de veac". Conferență s’a 
publicat și în broșură.

Vorbind de școlele secundare Vargha 
dice, că numărul elevilor maghiari s’a 
sporit în cei 20 de ani din urmă în mod 
îmbucurător dela 73'09% la 76'75%. Der 
aici n’au însemnătate numai numerii pro
porționali, ci și cei absoluți. Aceștia din 
urmă dovedesc, că deși numărul școlarilor 
de limbă nemaghiară n’a ținut pas cu spo
rul școlarilor maghiari, totuși el dă resul- 
tate însemnate, căci școlarii nemaghiari 
s’au sporit cu mai mult de trei mii. Acesta, 
dice Vargha, e un pericol din punct de 
vedere național maghiar.

0 deosebita atențiune merită — după 
Vargha — sporirea însemnată a inte
ligenței române. La 1881 numărul elevilor 
români dela școlele secundare (gimnasii) 
era numai de 2419, în an. 1901 însă a fost 
de 3582. Și într’asta Vargha află un „pe
ricol" pentru Maghiari, căci — dice el — 
mai de mult cei ce învățau unguresce de- 
veniau Maghiari dela rdtă, adi însă nu mai 
este așa. Adi s’a format o inteligință ne
maghiară, care nu se împrietinesce cu 
ideia de stat maghiar, ci lucreză din răs
puteri pentru zădărnicirea acestei idei 
(N’are de ce să lucreze, căci se zădărni- 
cesce pe sine însăși — Culeg.)

Mai rău decât la școlele secundare 
stau lucrurile la scotele superiore. Numă
rul ascultătorilor maghiari ai acestor școle 
a scădut în interval de opt ani dela 88'82n/o 
la 86'31%, pe când numărul ascultătorilor 
nemaghiari s’a înmulțit.

In general dis, pe când numărul as
cultătorilor maghiari arată un spor de 
68‘2%, pe atunci nemaghiarii s’au sporit 
cu într’un deceniu. Și mai mult îl
supără pe d-1 Vargha faptul, că în institu
tele religiose ale celor 2.187,242 (numai?) 
Români, cu o populație de 31.355, nu se află 
nici un elev, care s’ar da de Maghiar. In 
privința acesta numai la Ruteni se arată 
semne îmbucurătore pentru Maghiari. El 
mai constată, că tinerii maghiari se în- 
streineză de cariera preoției, ceea-ce, în 
împrejurările actuale dice, că e o adevă
rată „nenorocire națională".

La preparandii causa maghiarismului 
stă însă ceva mai bine. Aici elevii 
maghiari au sporit dela 68'61% la 
73'09% în cei din urmă trei-spre-dece ani. 
Numărul Germanilor e staționar, al Slova
cilor și Românilor însă a scădut, der nu
mai relativ, căci în general luat elevii pre- 
parandiști de limbă nemaghiară s’au sporit 
și ei în mod însemnat.

— 15 (28) Iunie.

Asociațiunea comercianț lor ro
mâni din Brașov și-a ținut adunarea ge
nerală clilele trecute. Acesta asociațiune, 
deși numărul comercianților a scădut în 
asemănare cu trecutul în mod prea con
siderabil, totuși desvdltă o activitate, care 
ne îndreptățesce a spera, că pe viitor co- 
merciul va prinde de nou rădăcini puter
nice printre Români. Din raportul presen- 
tat adunării generale din ăst-an, am vă- 
dut cu satisfacțiune și voim se arătăm și 
publicului, că comercianții presențl gru
pați în acestă Asociațiune îngrijesc, ca 
Asociațiunea se se țină în curent cu miș
cările comerciale din țeră și să tragă 
atențiunea membrilor săi asupra resulta- 
telor dobândite prin acele mișcări. Ase
menea a luat Asociațiunea disposițiuni ca 
să dea ajutore la tinerii săraci, cari se 
aplică la comerciu. Atragem atențiunea 
publicului nostru asupra concursului pu
blicat în foia nostră de astădi. Observăm 
aci, că ajutdrele, ce se dau învățăceilor 
dela comerciu, decă li-s’a acordat odată 
și decă învățăcelul se portă bine, li-se dă 
în fie-care an pănă la finea anilor de în
vățăcel. Ar fi deci de dorit, ca se se aplice 
cât mai mulți tineri la negoț.

Esamenul de maturitate la seola 
comercială română din Brasov. Ni-se 
comunică următorele despre resultatul esa- 

menului de maturitate din anul acesta la 
șcdla comercială română din Brașov: In 
clasa a III au fost 32 elevi, între cari doi 
privatiștl. La esamenul scripturistic de 
maturitate au fost admiși 22 de candidați, 
între cari doi repetențl, er Ia esamenul 
oral, care s’a ținut în 13 și 14 1. c. sub 
presidiul Rev. Domn Vasile Voina proto
pop onorar, ca comisar al Veneratului 
Consistor archidiecesan și în presența 
domnului Nicolae Putnoky director gim- 
nasial în Lugoșiu, ca representant al mi
nistrului r. u. de culte și instrucțiune pu
blică. și Iakab Fekete inginer și director 
la șcdla specială de meseriași din Tergul- 
Murășului, ca representant al ministeriului 
r. u. de comereifi, au fost ascultați 17 inși 
[unul nu s’a presentat]. Resultatul e urmă
torul: Cu forte bine-. Samuil Urictn; cu 
bine: I. Bumbea și Const. Handra; er G. 
Baboie, V. Ghircoiaș, T. Orghidan, V. 
Popp, I. Radu, V. Todoruț și A. Mazzuchi 
simplu maturi.

Decă luăm numărul de 32 elevi, 
câți au fost în clasa III față cu numărul 
de 10 al celor ce au reușit, obținem 31.25%, 
care este un resultat, ce numai mulțu
mitor nu pote fi. Cari pot fi căușele aces
tei supriedetdre aparițiuni?

Sinodul episcopesc din Sibiiu s’a 
ocupat dilele trecute cu alegerea de epis
cop gr. or. în eparchia Aradului. Sinodul 
a fost presidat de I. P. S. Sa Metropoli- 
tul Ioan Mețianu, în residența archiepisco- 
pescă din Sibiiu. Au participat Metropoli- 
tul Mețianu, episcopul Popea din Caran
sebeș, părintele V. Mangra, alesul episcop 
al Aradului, și cei trei archimandriți din 
cele trei diecese române gr. or. Sinodul 
neaflând nici o piedecă canonică în contra 
alesului, a confirmat alegerea de episcop 
a părintelui vicar Mangra. Confirmarea se 
va aduce la cunoscință guvernului pentru 
a lua hotărîre în privința propunerei de 
întărire de cătră Maj. Sa.

La închisdre. In 5 Iulie nou d-1 
George Novacovitâ va întră în închisorea 
de stat din Seghedin, pentru a-șl face pe- 
depsa de două luni, la care a fost con
damnat în afacerea cununei, ce tinerimea 
a depus’o pe mormântul lui Avram Iancu 
în cimiteriul din Țebea. Amenda de 200 
cor. s’a plătit. Cununa a fost reînapoiată 
d-lui Novacovicl.

Stări deplorabile îutr’o comună 
roinânescă. D-1 Dr. Cassiu Maniu scrie 
un articol în „Tribuna- din Sibiiu, în care 
descrie în colori negre starea slăbăndgă a 
poporului român din Toplița română. Ca
usa acestei stări o găsesce d-1 Maniu în 
egoismul omenilor cu carte, cari au pără
sit interesele poporului In special face 
aspre imputări celor trei preoți, cari în 
procesul de regulare a posesiunei păduri
lor (11,000 jughere) au lucrat contra in

teresului poporului român din Toplița. 
Constatările acestea sunt din cale afară 
tristre și rușinose pentru acei trei preoți, 
cari părăsindu-și turma, au mânat apa pe 
mora străinului!

Societatea pentru fond de teatru 
român la Bistriță. Se scie, că adunarea 
generală din anul acesta a Societății pen
tru fond de teatru român se va țină la 
Bistriță. Inteligință română de acolo, prin 
o scrisore, adresată în numele ei de d-1 
Gerasim Domide, președintelui Societății, 
înștiințezi, că a hotărît să primescă cu 
cea mai caldă dragoste și ospitalitate ro- 
mânescă Societatea și adunarea ei gene
rală în mijlocul său. Terminul adunării ge
nerale încă nu s’a fixat definitiv; dâr pro
babil se va hotărî cfiua de 15/28 August, 
ca cea mai potrivită împrejurărilor locale.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au intrat: dela domna văd. 
Maria Ios. Maxim, Brașov, 50 cor., cu 
ocasia parastasului de 6 săptămâni dela 
mortea neuitatului ei soț prof. Iosif Maxim; 
— dela d-1 Ioan Maximilian iun., capelan 
în Stupim, cotisația anuală: 4 cor. —Pri
mescă nobilii donatori cele mai vii mul- 
țămite. — Direcțiunea școlelor medii gr. 
or. române din Brașov.

In urma bolnăvirei Regelui An
gliei principele moștenitor Ferdinand cu 
principesa Maria, cari au plecat la Lon
dra, pentru a representa pe Regele Carol 
la încoronare, vor rămâne încă cât-vatimp 
la Londra, deși încoronarea s’a amânat. — 
Regele Carol a trimis dela Sinaia la Londra 
o lungă telegramă, făcând urări căldurdse 
pentru însănătoșirea Suveranului Marei 
Britanii.

Dela Academia Română. In ședința 
publică de Vineri 7/20 Iunie a Academiei 
Române d-l I. Tanoviceanu, a cetit partea 
a doua din memoriul său: „România sub 
raportul moralu, în care s’a ocupat de imo
ralitatea nedelictuosă. A explicat, că prin 
acest fel de imoralitate să înțeleg tdte 
delictele, pe cari legea penală română nu 
le pedepsesce. Astfel un fiu avut, care își 
lasă părinții în miserie, un mișel care răs- 
plătesce prin ingratitudine binefacerile pri
mite etc. sunt atâtea lucruri, cari întră 
în domeniul imoralității nedelictudse. 
Șirul acestor delicte e nemărginit și se 
întinde prin tote stratele sociale, luând 
din di în di nisce proporții îngrijitdre. 
Profesorii odinioră își priviau însărcinarea 
ca o misiune sacră; adi o consideră ca o 
lefă fără slujbă. Preoții de multe ori 
sunt departe de a corăspunde prin vieța 
lor privată înaltei lor demnități. Copiii nu 
mai au sentimentul respectului cătră cei 
mari. Calomnia și șantagiul au devenit 
nisce profesiuni exercitate de multe ort 
de cătră omeni cunoscută ca cinstiți. Răul

nialul cel gros al învățătorului bătea 
tabla :

Tăcere 1
Credeam, să găsesc larma asta pen- 

tru-ca să mă pot furișa la bancă, fără să 
fiu vădut; însă totul era liniștit în diua 
aceea ca într’o di de Duminecă. Prin fe- 
restra deschisă, îmi vedeam camaradii 
deja aședați la locurile lor, eră d-1 Hamei 
pășea în sus și în jos cu înfricoșata tres
tie subțioră. A trebuit să deschid ușa și 
să întru în mijlocul acestei mari liniști. 
Vă puteți închipui cât eram de roșu și de 
înfricat!

Ei bine, nu. D-1 Hamei mă privi fără 
mânie și-mi dise cu blândețe:

„Mergi repede la loc, micul meu 
Francisc, era să începem fără tine" 1

Ajunsei la bancă și mă aședai ime
diat la pupitrul meu. Numai atunci, pu
tui scăpa de frică, am băgat de seină, 
că învățătorul nostru avea frumdsa sa re
dingotă verde, jiletca cea de mătase și 
tichia de mătase negră brodată, pe care 
nu o lua decât la dilele de inspecțiune 
seu la distribuirea premiilor. De altmin
trelea întrdgă clasa avea ceva extra-or- 
dinar și sărbătoresc. Der ceea-ce mă sur
prinse și mai mult era, că vedeam în fun

dul sălii, pe băncile, cari rămâneau de 
obiceiă gole, locuitori de ai satului liniș
tiți și ei, ca și noi. Vedeam pe bătrânul 
Hauser cu tricolorul seu, vedeam pe 
bătrânul primar, apoi pe bătrânul factor 
poștal și încă multe alte persone.

Toți omenii aceștia păreau triști 
eră Hauser adusese un vechiu abecedar 
ros p6 de margini, pe care-1 ținea deschis 
peste genunchi și-și ținea ochelarii peste 
paginele deschise. i

In timp ce mă miram de tote astea, j 
domnul Hamel s’a suit pe catedră și ne 
spuse cu aceeași voce dulce și gravă, 
cu care mă primise, următorele cuvinte:

„Copiii mei, asta-i ultima oră, că vă 
mai țiu prelegere. A venit ordin din Ber
lin, ca să nu să mai învețe în școlele din 
Alsacia și Lorena decât numai nemțesce... 
Noul învățător sosesce mâne. Astăijl ți
neți ultima-oră în franțuzesce. Vă rog să 
fiți atenți".

Aceste cuvinte mă tulburară. Vai ! 
mișeii, etă ce au afișat la primărie!

Ultima mea oră în limba francesă! I
Er eu, săracul de mine, care abia 

sciam să scriu! De acuma nu void mai 
învăța nici-odată! Trebue să mă pricop
sesc cu ce mi-a rămas...  Cât dor duceam 

acuma de timpul perdut, de prelegerile ce 
le-am perdut umblând după cuiburi de pa
seri, ori dându-mă pe ghiață pe Saar.

Cărțile mele, pe cari le găseam ime
diat înainte de asta atât de plictisitdre și 
grele de purtat, gramatica mea, istoria mea 
biblică, îmi păreau acuma pretini vechi, 
de cari mi-ai veni greu a mă despărți.

Der îmi părea rău și de d-1 Hamei. 
Ideia, că are să plece, că nu-1 voiti mai 
revede, mă făcea să-i uit dojenile și 
loviturile de băț.

Sărmanul om!
Va să dică în onorea acestei ultime 

clase și-a îmbrăcat el hainele de sărbă
tori și acuma înțelegeam pentru-ce acești 
bătrâni ai satului au venit să se așede în 
colțul sălii. Păreau, că spun, că le pare 
rău, că nu au venit mai des la șcdla asta. 
Au venit, ca se mulțămescă întru cât-va 
învățătorului nostru pentru cei patru-deci 
ani de serviciu cinstit și să-și facă dato
riile cătră patria, care dispărea.

Am ajuns pănă aci cu reflexiunile 
mele, când de-odată aud numele meu. I 
Era rândul meu să recitez. Ce n’așî fi dat | 
să fi putut spune acea faimosă regulă a 
participiilor în întregime, tare, limpede, 
făr’ de nici o greșelă; însă m’am împie

decat la primele cuvinte și am sfîrșit clă- 
tinându-mă în bancă, cu inima svîcnindă, 
fără să cutez să ridic capul. Am audit 
atunci pe d-1 Hamei, care-mi dise:

— „Nu te voiu mai ocărî, micul meu 
Francisc, tu escî deja destul de pedepsit... 
etă cum stă lucrul :

Tdtă diua-și dice omul: Ași! Am 
destul timp. Voitî învăța mâne. Apoi vedi 
ce se întâmplă... Vai! asta a fost neno
rocirea cea mai mare a Alsaciei nostre, de 
a-șî lașa instrucția sa vecinie pe diua de 
mâne, eră acuma acești ămeni sunt în 
drept a ne dice: Cum ?

Voi pretindeți a fi francesi, eră voi 
nu scițî nici să vă vorbiți, nici să vă 
scrieți limba! La tote [acestea iubitul meu 
Francisc, nu esci tu cel mai vinovat. Avem 
cu toții se ne facem partea nostră de în
vinuiri.

Părinții voștri nu și-au bătut capul 
să vă învețe. Mai bine le plăcea se vă 
ducă să lucrați pământul, seu să torceți 
pentru a ave cu câți-va gologani mai 
mult. Eră eu, ăre n’ași avea să-mi imput 
nimica? Nu v’am pus să-mi stropiți gră
dina, în loc să lucrați alt ceva? Er când 
mergeam se prind păstrăvi, nu-i așa, că’mi 
era silă să vă dau congediu?...- 
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se întinde chiar și asupra inagistraturei 
și de multe orî judecătorii magistrată, carî 
sunt chemați a face justiția, își perd pres
tigiul prin fapte, pe cari nu ar trebui să 
le săvîrșescă. A vorbit apoi despre lățirea 
alcoolismului; arată, că înșelăciunea e a- 
prope nerepresabilă, camăta și reua cre
dință .rămân nepedepsite, și critică mai 
multe disposiții ale codului penal. Termi
nând face apel la cei competent! a vin
deca răul.

Bătăi între Unguri și Sârbo-Cro- 
ați. Se scrie lui „P. Lloyd" din Agram 
(Zagreb) cu data de 26 Iunie, că în nop- 
tea de Luni spre Marți a fost acolo o 
strașnică păruială între nisce studentă 
Sârbo-Groați și între nisce amploiați un
guri dela căile ferate. Studenții au bătut 
crunt pe Unguri, cari erau vr’o 8 la nu
măr. Venind afacerea la judecătorie, apă
rătorul. Dr. Derencin a spus, că ciuda 
studenților pe unguri a venit de acolo, 
că guvernul numesce pe teritoriul croat, 
contra legei, numai amploiați unguri la 
căile ferate. Dintre studenți au fost con
damnați doi la câte 14 dile arest.

Dela Stupiuile Brașovului. Ni-se 
scrie: In 11 Iunie st. n. am petrecut la 
mormânt pe mult iubita fică a harnicului 
econom Nicolae Marin dela Stupinile-Bra- 
șovului, Elena, în etate de abia 16 ani îm
pliniți, căreia părinții săi s’au silit a-i da 
o crescere bună, căci fiind ei cu dare de 
mână, o dădură la Brașov, ca pe lângă 
cunoscerea economiei casnice, învățată în 
casa părintescă, să învețe și carte și lucrul 
de mână. Era bună, blândă, modestă și 
lucrătore „Lința", cum o numiau părinții 
ei, și toți, câți o cunosceau o iubiau. Așa 
învățase ea din casă să fie, căci așa a vedut 
ea pe tata și pe mama ei. Multă lume să 
adunase la înmormântarea acestei tinere 
copile, nu numai dela StupinI, ci și dela 
Brașov, nu numai Români, ci și Sași. Am 
vădut și câte-va d-șore, foste conșcolărițe 
ale răposatei. Serviciul fuuebru l’a înde
plinit on. d-n capelan I. Maximilian și on. 
paroch. los. Micii din Feldidra. Părintele 
capelan I. Maximilian a rostit un cuvânt 
funebru forte nimerit, prin care a stors 
lacrimi din ochii tuturor celor presențî. 
După finirea serviciului funebru, cosciugul 
cu rămășițele defunctei a fost ridicat de 8 
flăcăi din sat și dus la cimitir, unde s’a 
depus în mormântul familiar spre vecnică 
odihnă. Era un conduct frumos. In frunte 
mergea orchestra română a bravilor Fel- 
diorenl și preoții, ăr în urma sicriului rudele 
și mulțime de bărbați și femei, pe jos, în 
ordine; după aceștia au urmat ca la 40 de 
căruțe din StupinI și străine, cari încă mer
geau în rînd una după alta. — Fie-i amin
tirea bine-cuventată 1 — Duțu.

0 renumită cântăreții română anunță 
pentru săptămâna viitore un concert aici 

în Brașov, Numele cântăreței este Maria 
Dimitrescu și este cunoscută în Europa 
sub numele de Mara d’Asty. Am avut 
ocasiune a vede o colecție întregă de 
diare italienescl și germane, cari publică 
portretul artistei și îi fac cele mai mari 
elogii. D-na Mara d’Asty a fost angajată 
la mai multe teatre din Italia, între cari 
la renumitul teatru Bellini din Neapol. 
Asupra debutului ei la acest teatru în 
rolul „Violettei“ din „Traviata" lui Verdi 
sunt atâtea elogii, în diare încât cu drept cu
vânt trebue să fim mândri de succesul 
unei Românce tocmai în Italia, patria clas- 
sică a musicei. Și dăcă va veni la Bra
șov, suntem siguri, că atât publicul ro
mân, cât și cel străin îșT va da tot con
cursul seu [artistei, despre care un diar 
din Berlin scriea: „Die Musikweisen Mai- 
lands sind darin einig, dass es sich uin 
eine ganz ungewohnliche Erscheinung auf 
dem Gebiete des Coloraturgesanges — 
eine Art Naturphănomen — handelt und 
man glaubt, dass in der jungen Kunstle- 
rin eine Nachfolgerin Adelina Patti’s er- 
standen sei.“ (înțelepții musical! din Mi
lano sunt de acord, că avem de a face 
cu o apariție estraordinară pe terenul cân
tecului de coloratură, cu un fel de fenomen 
al naturii, și că tînăra artistă este o suc- 
cesdră a Adelinei Patti).

Alegere de notar. Ni-se scrie: In 21
l. c. s’a ținut alegere de notar în cercul 
notarial al Cuciulatei, căruia îl aparține 
comunele Comana inferidră și Lupșa, pro- 
topretoriatul Șărcaia. Au candidat 12 inși, 
dintre cari d 1 primpretor a pus în candi
date 11. Toți alegătorii s’au grupat numai 
pe lângă 2 candidați, și anume, pe lângă 
loan boldea notar substitut și George Pop 
not. cer. în Părău, care deja a 3 oră a 
reflectat la acest post. După votare s’a 
constatat, că d-nul loan Boldea a întrunit 
majoritatea de voturi 31, er d-1 Pop 15.

Esamenul din Religiune cu elevii 
români gr. cat. din localitate se va ține 
Miercuri în 2 Iulie st. n. dela 2 — 4 ore p.
m. în localul gimnasiului român.

Blăstem de mamă- Văduva lui Ni- 
colae Doroga din Pricaz, lângă Orăștie, a 
blăstămat Vineri sera pe copilul ei Nico- 
lae: „mânca-ți-ar ciorele carnea pe dunga 
Murășului." Sâmbătă, în 21 c. a mers 
Nicolae Doroga cu traista de grumazi să 
trecă Murășu! la Foit, unde avea să pășu- 
neze vitele. Ajuns la Murăș, într’un cin mic 
de pescari pentru 2 persone, se aflau deja: 
Nicolau Voina, învățător și a'țl 3 tineri, 
cari tocmai erau să dea calea cinului deja 
prea încărcat; ajuns la cin, Nicolae Doroga 
se arunca și el, al cincilea. învățătorul Ni
colau Voina îuzadar i-a strigat să nu 
se urce în cin, că și așa sunt prea mulțl. 
Ajunși pe valurile Murășului umflat de 
multe ploi, erau aprdpe se ajungă tâfărl 

malul dinspre Foit, când de-odată cinul în
cepu a se cufunda, în urma poverii mari, 
și ajunși în apă până la brâu, toți cinci 
au sărit în apă. învățătorului Voina și unui 
tînăr i-a succes a ajunge malul prin înot, 
doi inși se țineu de cin. care se întorse cu 
fundul în sus și apăruse la suprafață, a- 
amendoi îșl făcură vîslă din brațele lor și 
după o luptă desperată de o oră, li-a succes 
a ajunge la malul de unde plecară cam
2 - 3 chilometrl cătră Turdaș, scăpând de 
primejdia, ce îl amenința. Durere, micul 
Nicolae Doroga, abia în etate de 14—15 
ani, a cădut jertfă „Blăstămului de marnă", 
ursită înainte cu o di 1 Cadavrul încă nu 
s’a aflat.

Esamenul cu elevii dela șcăla prima
ră conf. gr. or. a bisericei Sf. Treimi de 
pe Tocile (Brașov) s’a ținut în 9 Ma.ifl n. sub 
presidiul M. O. D. protop. Ioan Petrie. Esa
menul — după cum ni-se scrie — s’a început 
la orele 2 p. m. și a durat până la orele 
4’/2. învățător d-1 loan Sutiu, care servesce 
la numita școlă cam de 22 ani. Copiii și 
copilele din anul prim de școlă, au dat 
răspunsuri nu tocmai precum s’ar fi așteptat. 
Mai bine au răspuns cei din anul al doilea. 
N’a făcut bună .impresie, că cântările, cari 
atât de mult înalță inima omului, au lipsit 
cu totul. Sperez însă, că în viitor d-1 învă
țător Suciu va da un seceriș mai mulțumitor 
cu elevii săi. Nu mă îndoiesc, că așa va fi, 
Am dis acestea fără de a voi să-l învinuiesc de 
negligență, ci mai vîrtos pentru a-1 îndemna 
și îmbărbăta la muncă, pentru-ca și sporul 
de care toți ne vom bucura, să fie mai mare. 
— Un binevoitor al școlei.

Omoruri înfiorătore. La un canton 
al căilor ferate dintre Mitrovitz și Vucovar 
s’au întîmplat nisce omoruri îngrozitore, că
rora i-au cădut victimă trei persone. Du
mineca trecută pe la orele 8 sera s’a oprit 
ultimul tren la canton, în caic s’au urcat 
mulțl pasageri, mai ales muncitori, cari 
mergeau la Vucovar. Cantonierul Vincențiu 
Laurik a închis cassa, după-ce a plecat 
trenul, și s’a dus cu familia s’a la odihnă. 
Numai fiul său, în etate de 15 ani a plecat 
de acasă cu vacile la pășune. Pe la orele 
10 băiatul audi în apropierea casei două 
împușcături, dăr gândi a, că tatăl său a îm
pușcat asupra vr’unei vulpi, care venia în 
timpul din urmă mereu la găini. Pe la orele
3 dimineța băiatul veni acasă cu vacile. 
Când a întrat însă în casă, a găsit pe 
tatăl său, pe mamă-sa și un frate de 5 ani 
culcați la pământ într’o baltă de sânge. 
Părinții trăiau încă, der erau leșinați, co
pilul însă era mort. Fie-care avea la cap 
câte o rană deschisă de împușcătură. Bă
iatul nu soia la început, ce să facă. La 
orele 4 însă, când sosi un tren, el puse o 
cartușă de signal pe șine și trenul se opri. 
Băiatul a povestit apoi, ce s’a întîmplat 
S’a telegrafiat la 'stațiunea cea mai apro

piată, de unde a venit la fața locului gen- 
darmii și un medic. Tâlharii au spart cassa 
și au luat totul. După cum spune băiatul, 
tatăl său putea să aibă vr’o 150 fiorini, er 
în cassa de bilete puteau să fie de aseme
nea vr’o 30—40 fl. Gendarmeria a pornit 
cercetare rigurosă pentru descoperirea făp
tuitorilor.

O întâmplare duiosă In Laibach 
(Craina, seu țera Granerilor) s’a întâmplat 
următorul lucru dureros : Inginerul Heinz 
Otto s’a dus cu miresa sa, Maria Asoli, 
să-și cumpere verigi de logodnă. După-oe 
le-au cumpărat, s’au întors spre casă, mi- 
răsa cu tramvaiul electric, mirele în urma 
tramvaiului, pe bicicletă, amândoi cu inima 
plină de fericire. La o întorsătură de uliță 
nu sciu cum s’a întâmplat, că mirele cu 
bicicleta ajunse înaintea tramvaiului, care 
a trecut peste picidrele lui, sdrobindu-1 în 
mod îngrozitor. Nenorocitul mire a fost 
dus sub porta unei case, unde s’a chemat 
repede un preot, care l’a cuminecat, i-a 
dat ungerea de pe urmă și tot-odată l’a 
și cununat cu miresa. Omenii, cari au ve
dut acestă scenă, plângeau cu hohot de 
mila lor. Inginerul muri a doua di în 
spital.

Măcelul dela Zârâny. Săptămâna 
trecută s’a serbat hramul în comuna Ză- 
râny, numită pe nemțesce și Zagersdorf 
în comitatul Șopron, dincolo de Dunăre. 
Pentru păzirea bunei rândueli s’a trimis 
la acestă serbare și doi gendarmi, și anume 
comandantul titular de port Szugfil și gen- 
darmul Kalman Iozsef. Cei doi gendarmi, 
sosind la fața locului, s’au dus la un cu
noscut al lor, care era finanț și s’au pus 
pe beute. Gătră miedul nopții s’au dus 
cu toții la birtul lui Pichler, unde s’au 
aședat la o masă, ăr arma au pus’o la 
oparte, întâi se uitau la dans, der pe urmă 
le veni și lor pofta să joce. Szugfil, care 
era beat tun, audi cum lângă el să sfădiau 
nisce feciori. Numai decât să duce lângă 
dânșii și îi someză să nu facă gălăgie. 
Unul din ei răspunse: d-le gendarm, aici 
n’ai mai multe drepturi, decât ori-care 
din noi și n’ai dreptul să vorbesc!, decât 
când cineva să lăgă de d-ta. Szugfil se 
reped! la ei și se începîi o hărțuială. Kălmân 
Iozsef vădend acâsta s’a dus repede după 
pușcă, pe care o descărca în mulțime. 
Numai decât cădu la pământ fata Sofia 
Miletici, căreia un glonț îi străbătu prin 
cap. Afară de acâstă nenorocită fată au 
mai fost rănite de selbaticul gendarm încă 
șepte persdne, dintre cari unii se luptă cu 
mortea. Etă, unde pote ajunge sălbătăcia 
unui gendarm beat.

O corabie — mănăstire. Dilele aces 
tea a sosit în portul Taganrog (Rusia) o 
corabie a mănăstirei sf. Pantelimon din 
sf. munte Athos cu numele: „Pocrov

Apoi trecând dela un obiect la altul, 
domnul Hamei se puse se ne vorbescă 
despre limba francesă. Ne spunea, că este 
cea mai frumdsă, cea mai limpede, și cea 
inai închegată dintre tote limbile lumii; 
că trebue se o pău.m între noi și să n’o 
uităm, pentru-că când un popor ajunge 
în sclăvie, cât timp el ține morțiș la limba 
sa, ca și cum și-ar ținea în mână cheia 
temniței sale.*)  Apoi luă o gramatică și ne 
ceti lecțiunea. Eram mirat văzând cum 
înțelegeam.

*) S’il tient sa langue, — il tient la ele qui 
de ses chaînes le delivre11. — F. Mistral.

Tote câte mi-le spunea îmi păreau 
ușore, ușăre de tot. Cred, că nici când 
nu l’am ascultat atât de atent și că nici 
el nu a avut nicî-când atâta răbdare în 
esplicațiunile sale. Ai fi putut crede, că 
„înainte de a se duce bietul om, ar fi vrut 
se ne dea întrega sa sciință și de a ne 
face să ne între în cap dintr’o singură 
dată.

După ce a isprăvit cu lecțiunea, am 
trecut la scris. Pentru diua acea domnul 
Hamei ne pregătise exemple de tot nouă, 
cari erau scrise cu litere ronde: Franța, 
Alsacia, Franța Alsacia. Cuvintele acestea 

| ne apăreau ca mici drapele, cari fălfăiau 
împrejurul clasei nostre. Ar fi trebuit se 
vadă cineva câtă silință îșl dedea fie-care 
și câtă liniște domnea ! Nu se audia alt
ceva, decât scîrțăitul penițelor pe hâr
tie. De-odată întrară în clasă mai mulți 
gândaci de Maiu; nici unul însă nu-i luă 
în semă, nici chiar cei mai mici carî se 
aplecau să desemneze liniile lor cu o 
inimă, cu o consciențiositate, ca și când 
și asta s’ar ține de limba francesă...

Pe coperișul școlei gurruiau încet 
porumbei și mi-am dis ascultându-i:

— „Ore nu-i vor obliga și pe aceștia 
să cânte nemțesce ?“

Din când în când, când îmi ridicam 
ochii de-asupra paginei mele, vedeam pe 
domnul Hamei, cum stă nemișcat la ca
tedra sa și fixeză obiectele dimprejurul 
lui, ca și când ar fi voit să-și ducă în 
privirea sa întrega școlă... Gândiți-vă! De 
40 de ani locuia într’același loc, cu curtea 
și clasa înaintea ochilor săi.

Numai băncile și pupitrele s’au vop
sit, erau rdse de multă întrebuințare ; nucul 
din curte s’a mărit și hemeiul, pe care-1 
plantase el, se ’ncolăcea acuma pe la te
reștrii și pănă pe coperiș. Oe supărare tre
buia să fie pe capul bietului om, să lase 

tote lucrurile astea și s’asculte pe sora 
sa, care se preumbla în odaie, de-asupra, 
gata să închidă cuferele lor, căci trebuiau 
să plece cum e mâne; se mergă din țeră 
pentru vecii-vecilor.

Pe lângă tote astea el a avut cu- 
ragiul se ne țină prelegerea pănă ’n ca-f 
păt. După caligrafie, am avut lecția din 
istorie; apoi cei mici cântară cu toții: 
ba be bi bo bu.

In fundul sălii, bătrânul Hauser și-a 
pus ochelarii și ținând în mâni abecedarul, 
silabisa literile dimpreună cu ei. Vedeai 
cum se sîrguesce și el: vocea-i tremura, 
și ne era atât de comic să-l ascultăm, 
încât aveam poftă când să rîdem, când 
se plângem. Vai! îmi voiu aduce pururi 
aminte de ultima mea prelegere....

De-odată cesornicul bisericei băth 
ora amedii, apoi sună clopotul de „Ave 
Maria" și într’același timp gomele prusa
cilor, cari se reîntorceau dela esercițiu, 
răsunară sub ferestrele ndstre. Domnul 
Hamei se ridică fdrte palid, la catedră. 
Nici când nu-mi păru atât de înalt.

„Amicii mei, ne cjise, amicii mei, vreu 
vreu..."

Insă ceva îl înăbușă. Nu putea se ur
meze frasa.

Se întorse spre tablă, luă o bucată 
de cretă și, apăsând cu tdtă puterea, scrise 
cât putu de apăsat:

„Trăiescă Franța!“
Apoi rămase acolo cu capul răziraat 

de zid și fără să ne mai spună o vorbă, 
3 făcu semn cu mâna:

„S’a isprăvit... puteți merge!"
11. JP. JP.

Cântec.
Mândro, astădl ești frumosă, 
Te-ai gătit de sărbătore,
Ți-ai prins mijlocul în bete 
Și în fluturi de argint;
Ți-ai scăldat buzele ’n rouă, 
Ți-ai prins flori la cingătore 
Și în părul tău de aur,
Albe flori de mărgărint....

Duioșia ta senină
Mi-amintesce c’altă dată
Eram alții; — și-astă(}I singur 
Torc fuiorul unui plâns;
Mă cutremură trecutul,
Când ți’ntorcl privirea totă, 
In spre locul unde-odată,
Flori de dragoste am strîns.... 
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presvitaia Bogorodița". Corabia este o mă
năstire. Căpitanul corăbiei și toți matrozii 
sunt călugări dela muntele Athos și portă 
haine călugăresc!; căpitan e părintele ie- 
romonach Gherasim, împodobit cu tote 
distincțiile cuvenite. Hainele călugărilor 
matrozi sunt încât-va amesurate menirii 
lor ca matrozi. Corabia negru tenciută 
pdrtă în frunte o cruce mare și cuprinde 
în sine o biserică, unde căpitanul igumen 
Gherasim în tdtă diua Jcelebrdză. Pe co
rabie se țin cu rigurositate tote regulele 
călugăresci, femei nu vin pe corabie. Ea 
a transportat mir de pe muntele Athos 
pentru mănăstirea sf. Panteleimon din 
Moscva. Căpitanul-igumen și călugării 
matrozi sunt Ruși, corabia însă căleto- 
resce sub flamură turcescă.

Aventura unui principe. Din Londra 
se comunică o scire fdrte curiosă. Se dice 
anume, că poliția ar fi arestat o bandă 
de omeni stricați într’o cârciumă din cele 
mai pecătdse în partea cea mai depravată 
a orașului. Intre dmenii aceștia ar fi fost 
și un principe dintr’o familie domnitdre 
europenă, care petrece actualmente în 
Londra. Principele șl-a părăsit locuința, 
ce i-s’a pus la disposiție de cătră Curte, 
a cinat într’un hotel, și nu se scie cum 
s’a luat în tovărășie cu acei derbedei. 
Diarele englese spun, că starea în care 
au fost găsiți cei arestați, nu se pote des
crie. Numele principelui este ținut secret.

Doi copii arși în Sibiiîi. In diua de 
26 Iunie a isbucnit în Sibiiîi, în apropierea 
cimitirului evang. un incendiu. Pompierii au 
eșit imediat la fața locului. Se aprinsese 
un grajd, care a ars până la pământ. Din 
ruinele grajdului, pompierii au scos cada
vrele carbonisate ale unui băiat în etate 
de 4 ani și a unei fete de 7 ani, amândoi 
copiii familiei Klor, care plecase de acasă 
la lucru, lăsându-șl popii! fără supraveghiare. 
In absența părinților, s’au jucat cu chibri
turi, și astfel s’a produs nenorocirea.

Un student în filosofie, din familie 
cinstită și cu purtări bune, ar voi se ocupe 
peste vară un post de correpetitor și edu
cator pe lângă unul seu doi băieți de 
gimnasiu, seu școlă reală. El pote da lec
ții și din limba francesă. Onorariu cores- 
pundetor împrejurărilor. Adresa la redac
ția foiei ndstre.

Mortea năpraznică a unui oficer. 
Locotenentul Richard Adam dela regimen
tul Molindry, cu garnisona în Kecskemet, 
a murit Marți spre Miercuri noptea de o 
morte grozavă. Locotenentul s’a culcat cu 
țigara aprinsă în gură. Din nenorocire a 
adormit în curend și cădendu-i țigara din 
gură s’au aprins din ea albiturile de pe 
pat. Locotenentul s’a tredit târdiu, când 
totă odaia era plină de fum. Repede s’a 
sculat se deschidă ferestra, der n’a putut 
merge, decât pănă la mijlocul odăii, unde 
a cădut înădușit. Așa l’au găsit a doua di 
dimineța mort.

Concert militar. Mâne Duminecă 
sera la hotelul „Pomul verde“ concert 
militar. In cas de pldiă în salonul de 
sticlă. întrare liberă.

Rectificare. In darea de semă despre 
suprasolvirile făcute cu ocasia petrecerei 
poporale a Brașovechenilor, publicată în 
numărul trecut al fdiei ndstre, s’au strecurat 
două greșeli, pe carî le rectificăm. Anume : 
d-1 paroch Iosif Maximilian a contribuit 
2 cor., și I. Voicu, măestru zidar 1 cor. 
(ambii din Brasovul-vechiu), er în loc de 
N. M. e a se ceti: N. N.

Schimbare de local. Atragem aten
țiunea publicului din Brașov și jur, că 
farmacia dela „Biserica albă“ (din strada 
Inului 32) se va muta în casa farmacis
tului Fr. Kelleraen (strada Vămii nr. 8.) 
A-se vede anunțul pe pag. VIII.

Ospețl bucurescenî în comitatul 
Hunedorei.

Pe la începutul lunei viitore, 
mai mulțl profesori și alțl omeni de 
sciință din Bucuresci vor face in co
mitatul Hunedorei o escursiune de 
studii.

Stă ce cetim în privința acesta 
într’un raport despre o ședință a co
mitetului diriguitor al societății ma
ghiare de istorie și archeologie ți
nută în Deva, Dumineca trecută, 
care raport a fost publicat în cjia- 
rul Hunyadvârmegye dela 26 1 c.

In fine directorul museului și secre
tar, aducând la cunoscință, că la înce
putul lunei lui Iulie comitatul nostru va 
ave ondrea a fi visitat de mai mulțî pro
fesori dela Universitatea din BucurescI și 
de mai mubl membri ai Academiei de 
acolo, în s cep de a face studii, comitetul 
a decis ca, cu sprijinul înaltului guvern, 
al comitatului și al administrației, se iea 
tote măsurile posibile, pentru a pune la 
cale o primire entusiastă a companiei es- 
cursioniste, compusă din 45—50 persone 
și de a-o călăuzi, și acesta cu atât mai 
mult, cu cât vrem se ne revanșăm pentru 
primirea distinsă și atențiunea, de cari au 
fost împărtășiți înainte de asta cu cute-va 
săptămâni în România, profesorul uni
versitar din Budapesta, Dr. ;Loczy Lajos, 
er în dilele acestea, Dr. Kunos Ignacz, cu 
auditorii lor.

Conducătorul ospeților din România, 
pe cari îi așteptăm cu simpatie, va fi ar- 
cheologul Grigore Tocilescn, profesor uni
versitar, senator și director al museului 
național din Bucuresci și vor veni să vi- 
siteze museul societății ndstre, antichită
țile din parcul dela Mintiea, ruinele amfitea
trului din Grădiștea, cetatea dela Huneddra 
și alte frumuseți naturale ale comitatului 
nostru și sperăm, că cercurile competente 
vor face totul, ca să se simtă bine în 

mijlocul nostru și să primescă impresiuni 
plăcute.

Despre acestă escursiune se 
amintesce și în articolul de fond din 
numărul de față.

ULTIME SOIRI.
Primim următorea telegramă despre 

o nouă perchisiție domiciliară, ce s’a fă
cut în Sibiiu :

Sib'îu, 28 Iunie. Astăcjl s’a făcut 
o nouă perchisiție domiciliară la noi 
pentru a confisca, Ja ordinul procu
rorului, adausul „dar de PascI", ce 
fusese alăturat la „Foia Poporului" 
(numerul de PascI) din causa biogra
fiei martirului dela 1848 Buteanu, 
ce-o conține, și care este scrisă de 
Victor Lazar.

Constantinopol, 27 Iunie. Consa
crarea lui Firmilian ca metropolit 
șerb la Ueskueb se va face în mă
năstirea Skalotes, din apropiere de 
Dedeagatsch. Firmilian a fost invi
tat de patriarchat să se ducă la 
acea mănăstire.

Londra, 27 Iunie. Deștăptă în
grijiri seriose scirile, că regele 
Eduard simte erășl mari dureri. 
Crisa, în boia regelui, se așteptă pe 
mâne. La locurile bine informate se 
susține, că starea sănătății regelui 
s’a înrăutățit și speranțele de reîn- 
sănetoșare sunt forte mici.

Copenhaga, 27 Iunie. Mare ne
liniște și consternare domnesce la 
curtea de aici din causa soirilor ne
favorabile sosite din Londra.

Berlin, 28 Iunie. După ultimele 
sciri sosite aici din Londra în boia 
regelui Eduard se observă o consi
derabilă îndreptare. Unele (fiare spe- 
reză, că încoronarea se va face la 
tdmnă. Pe de altă parte clia.i'u.1 „Iu- 
dependauce" din Bruxella primesce 
sciri din cercurile curții englese, 
după cari nu mai este nădejde de 
însenătoșare.

„ (Inventări bisericescl de Mas
sillon^ traduse din originalul tranoes de 
loan Genț protopop gr.-cat. român al die- 
cesei de Oradea-rrare.—Deja ia 1898 apă
ruse în Oradea-mare cartea cu titlul de mai 
sus, care cuprinde 17 predici de ale vesti
tului orator ecles'fistic frances. Pr^dmile 
sunt împărțite de traducător după anul bi
sericesc resăriten. și fie care este pusă la 
acea Duminecă seu sărbMbre, cu a cărei 
evsnghefie se potriv-'-sc*  predica.—Un vo
lum elegant de peste 400 pagini în 8° cu 
portretul lui Massilon. Traducerea se dis
tinge printr’nn limbaedii ales. Prețul 5 co
rone (6 Lei 50) plus 30 bani porto. Se află 
de vendare la Tipografia A. Mureșianu-, 
Brașov.

„Școlii este casa omului de 
omenie44.

Discurs festiv, rostit, în Septemvrie 1901 la serba
rea școlară a sfintei S fii, patrona școlelor 

ndstre, cu ocasia aniversării a 50-a dela 
punerea pietrei fundamentale a edifi

ciului gimnnsial.
De Nicolae Snlică, prof. gimn.

„Scola este casa omului 
de omenie11.

(Proverb din popor.)

Episcopul Șaguna c|icea în discursul 
său festiv, ținut ac-um 50 de ani în diua 
sf. SofiiI, că i-se pare a se fi revelat tai
nica voință a proniei cerescl, a provedinței, 
în faptul, că punerea pietrei fundamentale 
a acestui lăcaș al înțelepciunii, a concădut 
tocmai cu diua sf. Sofii, diua sf. înțelep
ciuni. Și în adevăr, par’ că o tainică putere 
a întocmit acestă minunată coincidență, 
care din capul locului avea să sigileze pre- 
destinațiunea acestor instituțiunl de cultură 
românescă, ca templu, ca altar sacru al în- 
țelepciunei.

A fost un moment de fericită inspi- 
rațiune momentul, în care s’a zămislit în 
mintea și inima marilor noștri înaintași, 
gândul de a ridica Ierusalimul românesc 
aici în Brașov. Nu mai puțin fericit a fost 
momentul, când Șaguna, cea mai strălucită 
podobă a bisericei nostre, a închinat aceste 
școli sf. Sofii, sf. înțelepciuni.

Duchul înțelepciunei a presidat la în- 
temeiarea acestor școli, duchul înțelepciunei 
a și alimentat de atunci flacăra luminătore 
a adevărului în acest templu al sciințelor 
și al virtuților. A fost un ceas bun, un 
ceas norocos ceasul, în care s’au aședat 
temeliile materiale ca și spirituale ale aces
tui institut.

Au trecut 50 de ani de atunci, o res
pectabilă serie de ani, bogată în muncă 
binecuvântată și progres. CmcI-decI de ani 
de-arendul s’a adus jertfă de mulțămită sf. 
înțelepciuni, Sf. Sofii care a luat sub scu
tul său aceste școli.

Astădl, când duchul sf. înțelepciuni e 
din nou invocat asupră-ne prin rostul sfin
țit al slugitorilor altarului Domnului, nu mă 
pot sustrage nici eu, modestul slugitor la 
altarul sf. IuțelepciunI, chemat să susțin de 
astă-dată prin rostul meu continuitatea cu 
firul trecutului — nu mă pot sustrage nici 
eu de sub magica influință a acelor idei, 
cari au frământat mintea marilor noștri 
înaintași de acum 50 de ani, în acele mo
mente de fericită sărbătore.

Void cerca să rămân în aceeași sferă 
de idei.

Am cetit și recetit cuvintele sărbăto- 
rescl, inspirate de duchul înțelepciunei și 
de duchul dragostei de neam și limbă, cari 
au resunat acum 50 de ani în locul acesta. 
Am rămas străbătut de căldura lor și dat
am curs liber cugetărilor mele: Carte, lu
mină, învățătură, școlă, înțelepciune pe 
sâma poporului nostru robit de întunerecul 
nesciinței, au fost cuvintele de ordin ale 
acelei oile memorabile.

Când pierdută, tu îți legeni 
Șoldu ’n vuiet de vioră 
Și’ntrevăd prin borangicul 
Cămășuței, dalbul strop, — 
Strînsul altuia mă fringe, 
Rîsul lui mă înfioră, 
Și pornesc pe sub mestecănl, 
Dorul inimei să’ngrop....

îmi iau fluierul de vișin 
Și-mi joc degetele-n clape, 
Și curg undele-n suspine, 
Retrezind trecutu-ml drag ; 
Mlădiose se strecoră 
Ca adâncul unei ape, 
Și ’ntristat me ’nec în plânsul 
Chinuitului pribeag....
R.-Sărat

Alexandru Zamfirescu.

Poesii poporale.
Am drăguț de gazdă mare 
Da nu-mi place, că-i hîd tare, 
Nu sciu măsa ce-a gândit, 
De l’a făcut așa hîd.
Me mir și el ce gândesce

De cu mine vorovesce,
Ori doră-mi trage nădejde?

Bade pe mormântul tău, 
Răsărit’a dorul meu
In formă de ierbă verde 
Lumea’l vede și nu crede, 
Der nu credă, lumea-i rea 
Și nu-mi sci inima mea, 
Lumea-i rea și-i blăstămată, 
Inima mea îl curată 
Ca și apa din isvor — 
Te jelesc bade cu dor, 
Te jelesc și te-oiă jeli, 
Până la tine-oiă veni. 
Te-oiti jeli cu sufletu, 
Se nu mă scie satu, 
Te-oiii jeli cu inima, 
Să nu mă scie lumea, 
Că lumea-i înșelătore 
Și-l uită pe cel ce more

Dăi, cântă guriță mândră, 
Nu’țl fie lumea urîtă, 
Păn’ ce mi-i urîtă mie, 
Nu’țl fie gură și ție!

Gându-ml stă firea mă bate 
Din străin să-mi fac un frate.

Din cânele de străin
Nu poți face frate bun. 
Din cățeua de străină,
Nu poți face soră bună.

Inimă supărăciosă.
Ce să-ți dau să fi voiosă?
— De mi-ai da bunul lumii, 
Eu voiosă nu pot fi;
Ce-am pedut n’oi mai găsi. 
De mi-ai da totă lumea, 
Ce-am pierdut n’oi mai afla.

•
N’am văcjut pe bădița
De Duminecă sera, 
Gura dioe, gura minte
Că l’am văcjut mai ’nainte. 
L’am văcjut în prândisor, 
N’am putut prândi de dor.
De ’1 mai văd păn’ la gustare 
Mie nu-mi trebe mâncare.

Pe la noi pe la GiurgescI 
Răsărit’au flori domnescl.
Da cine le-a răsădit?
Din clopul badil-o sărit 
Când la cătane-o pornit,
C’a fost tare năcăjit.

Da cine le-a sămănat? 
Din clopul badii-o picat, 
C’a fost tare supărat.

Să fi bătut Dumnecleu, 
Ața legănului meu.
Că n’a fost lăgăn cu noroc, 
Numai de-aruncat în foc.
N’a fost legăn spre tignâlă, 
Numai de-aruncat în pară. 
Străină-s, străin mă chemă, 
Străină-s de-a bună semă, 
Vin’o mamă pân’ afară, 
Și-mi arată drumu ’n țâră. 
Vin’o mamă și-mi mai spune! 
Pe ce drum să merg în lume?

Vai de lin, vai de pelin, 
Vai de omul cel străin, 
Vai de fir de busuioc, 
De omul fără noroc ; 
Vai de firul de bujor 
Și de omul cel cu dor.

Culese de: O. Mânu
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Păstrând aceeași albie a cugetărilor, 
printr’o apropiată asociațiune de idei, am 
combinat cele trei elemente: școlă, înțelep
ciune și popor, formulându-ml întrebarea: 
Ce crede înțelepciunea poporului nostru des
pre școlă, ce concepțiune, ce părere a ajuns 
să-și formeze poporul nostru în decursul 
vremurilor despre școlă, ca factor de viâță 
și de cultură?

îmi trebuia răspuns. L’am căutat și 
l’am aflat.

Am deschis cartea înțelepciunei po
porului nostru.

Da, poporul nostru îșl are înțelepciu
nea sa, filosofia sa proprie, âr acâstă carte 
a înțelepciunei poporului nostru e aprope 
nesfârșită, ca și șirul vremurilor, ce l’a is
pitit de vâcurl.

Poporul român șl-a avut tot-deuna 
școlă sa, o școlă tot atât de veche ca și el, 
der nu în palate mărețe și pompose, ci 
afară, la câmp, la cornele plugului, sus 
la munte în mijlocul turmelor, pe că
rările rătăcite ale codrilor, pe drumurile 
bătute de vijelii și de ninsore, pe câmpul 
de luptă în mijlocul sgomotului de arme și 
al strigătelor de răsboiîi. E școla vieții 
școlă poporului nostru, er elementul domi
nant în acestă școlă a vieții a fost suferința. 
Poporul nostru e un popor pățit, e un po
por trecut prin tote peripețiile vieții. E 
șcăla suferința, școla, la care a umblat po
porul nostru, âr din acesta școlă a eșit pu
rificat, strălucind eu caracterul său istoric, 
așa precum îl cunbsce istoria, ca element 
de ordine și de cultură, a eșit oțelit, forti
ficat trupesce și sufletesce, ducând cu sine 
drept câștig intelectual, drept merinde dela 
școlă, o comoră de învățături practice, co- 
mora esperiențelor sale din trecut, comora 
înțelepciunei sale de astădl.

Am deschis cartea înțelepciunei popo
rului nostru și am răsfoit filă de filă, nedu
merit și însetoșat de a sci, cu ce convin
gere s’a ales nemul nostru asupra școlei, 
pe care învățase s’o prețuiâscă în tot de
cursul vieții sale seculare ?

Aici am cetit cuvinte de aur, impo- 
sante prin simplitatea adevărurilor lor, ca.- 
Cine învață la tinerețe se odichnesce la bă
trânețe; cine întrâbă nu greșesce, der la 
orl-ce trâbă pe Stan pățitul întrâbă; nu 
cine trăesce mult, scie multe, ci cine umblă 
mult, scie multe; vremea învață pe aceia, 
cari n’au dascăl; nevoia învață pe om; 
totă lumea este școlă; biserica este casa 
lui Dumnedeu, âr școla casa omului de 
omenie.

Aici m’am oprit frapat.
„Școla este casa omului de omenie !“ 
Am rămas surprins în primul moment, 

ca față de ceva nou, ce nu mai aucjisem, 
•er în al doilea moment străbătând adânci
mea acestor cuvinte, m’am recules și am 
început să meditez.

Am cutreerat cu gândul tote școlele 
nemurilor culte ale pământului.

Am întâlnit în frunte pe vechii Greci 
și Romani.

Școla pentru Grecii cei vechi era o 
istituțiune pentru crescerea curat estetică, 
pentru desvoltarea și perfecționarea armo
nică a frumseții trupesc! și sufletescl. In
strucțiunea teoretică, literatura și artele 
pentru vechii Romani erau nisce îndeletni
ciri de a doua mână, neseriose, „leviora 
studia", precum diceau ei, er școla pentru 
ei era o distracțiune, jucărie, luduș, precum 
se dice latinesce. Sunt nisce concepțiuni ca
racteristice acestea pentru anticul popor 
grecesc, ca și pentru poporul roman.

Care e concepțiunea poporului româ
nesc despre școlă? Școla e isvor de ome
nie pentru orl-ce om, dice înțelepciunea po
porului nostru.

Ce e „omenia", ce o pretinde înțelep
ciunea poporului nostru, ca misiune specială 
a școlei noste românesc! ? Limba românâscă 
are o mulțime de espresiunl pentru indica
rea omului integru, care să scie impune 
prin individualitatea sa superioră. Așa sunt: 
om de inimă, om la locul său, om să te 
legi la rane cu el, om de trebă, adecă om, 
pe care-1 poți întrebuința acolo unde tre- 
bue, om harnic, cu care te poți ajuta și în 
care te poți încrede. Idealul ca om însă, 

după psihologia poporului nostru, este omul 
de omenie.

„Omenesce" în frasa a se purta ome- 
nesce, „a omeni" în frasa a omeni pe cine
va, și „omenie” în frasele: om de omenie 
și a învăța omenie, sunt trei noțiuni înru
dite, ce se reduc la noțiunea fundamentală 
de om. A se purta omenesce său a omeni 
pe cine-va,.însemnâză a se purta așa, pre
cum cere demnitatea omului ca ființă supe
rioră, spre deosebire de turma necuvântă- 
tore a dobitocelor.

Omenie după acâsta interpretare este 
suma tuturor facultăților spirituale, ca semne 
distinctive ale omului — ființa rațională — 
față de animalul stăpânit esclusiv de pa
timi. Noțiunea de „omenie11, după concep
țiunea poporului nostru, involvă în sine tot 
ceea-ce pe om îl face om și-l deosebesce 
de dobitoc.

Atribuțiunile omeniei sunt tot ceea-ce 
e frumos și nobil în ființa omului. Omul 
de omnie va fi așa-dară omul desbrăcat de 
tot ce nu e de demnitatea lui de om, va 
fi omul înzestrat cu calitățile cele mai înalte 
sufletescl, culminând în sentimentul de 
cinste, de onore, de bun simț. Om fără 
omenie, om care șî-a mâncat omenia, după 
graiul poporului nostru, este acela, care șl-a 
perdut simțul de onore, de rușine, cea mai 
mare virtute în ochii poporului nostru.

Nu esistă limbă pe fața pământului, 
care să fi sciut întrupa, concentra în chipul 
acesta într’un singur cuvânt tăte atribuțiu
nile distinctive, cari constitue esența spiri
tuală a omului, ca cea mai superibră ființă 
a creațiunii.

Pote numai limba latinescă ne mai 
ofere în punctul acesta o apropiată ana
logie prin cuvântul său humaniias, humani- 
tate, humanism, indicând tot cam aceeași 
ce indică omenia românâscă.

Formațiunile analogice ale celorlalte 
limbi nu sunt decât nisce fabrinațiuni sa
vante, imitate dapă forma latinescă. Huma- 
nitas este o formațiune isvorită din simțul 
și judecata poporului roman. întocmai ca 
și omenia din mintea întregului popor ro
mânesc.

Amintesc lucrul acesta nu ca un cu- 
riosum linguistic, căci am convingerea, că 
acâstă admirabilă coincidență a 1. latine și 
a 1. românescl nu e ceva întâmplător, ac
cidental, ci odată ce sângele apă nu se 
face, după înțelepta vorbă a poporului nos
tru, în acestă coincidență trebue să vedem 
ca și în multe altele o continuitate neîn
treruptă, o supravețuire a sufletului popo
rului roman în lumea sufletescă a poporu
lui nostru.

Glasul esperiențelor poporului nostru 
cere dela școla românâscă ceea-ce școla 
modernă a poporelor civilisate abia în tim
pul din urmă a ajuns să înțelâgă, cere pe 
lângă instrucțiune, carte și învățătură, și 
educațiune, omenie. Școla românescă va avâ 
să formeze înainte de tote caractere, cari 
cu cinste și onore să potă suporta furtu- 
nosa luptă a esistenței, cari se potă cu 
demnitate resista tuturor tentațiunilor vieții.

E ceva la tot cașul caracteristic, că 
maxima poporului nostru în clasica defini- 
țiune a misiunei ideale a școlei românescl 
par’ că vrâ să separe, preferind partea mo
rală a învățământului față de partea inte
lectuală. „Brânză bună în burduf de câne" 
va dice înțelepciunea poporului nostru des
pre învățătura desbrăcată de nobila haină 
a virtuții și moralității.

Istoria trecutului nâmului nostru do- 
vedesce, că nu e ceva paradoxal a afirma 
astădl, că în trecut poporul român șl-a pu
tut susține cu demnitate locul, ce i-s’a pre
destinat, mulțămită nu culturei sale supe
riors teoretice, ci istețimei sale naturale și 
mai presus de tote moralului său înalt 
omeniei sale.

Etă der devisa actuală a școlei româ
nesc! pe depliu justificată prin trecutul is
toric al nâmului nostru.

Omenia a fost aceea, pe care a învă- 
țat’o poporul nostru în trudnica școlă a 
vieții, și omenie cere înțelepciunea popo
rului nostru dela școla românâscă. Decă is
toria cunosce nemul nostru ca pe acel po
por, care în tot decursul vieții sale secu
lare. în pace și ’n răsboitt, acasă ca și în 

fața lumii a sciut s*  salveze și să-și păs
treze intactă virtutea sa cardinală: demni
tatea sa de om, atunci cu tot dreptul cere 
înțelepciunea acestui popor dela școla ro
mânâscă de astădl, să crâscă omeni de ome
nie, bărbați în totă puterea cuvântului, 
bărbați conscii de demnitatea lor omenâscă.

Precum cuvântul omenie ca formațiune 
linguistică e o podobă a limbei românescl, 
așa și macsima: „școla e casa omului de 
omenie“ ’este o podobă alesă a nobleței 
cugetării, a înțelepciuneii poporului nostru. 
Nu cred, că pote fi o definițiune mai de
săvârșită a școlei ca instituțiune culturală) 
decât clasica definițiune a poporului româ
nesc. Omenia reasumâză în sine tot ceea 
ce adl numim cultură a minții și a inimei. 
Decă humanismnl a fost vâcurl întregi es- 
clusivul isvor de cultură pentru omenimea 
renăscută și a rămas și adl fundamentul 
ideal al instrucțiunei gimnasiale, atunci o- 
menia, acest humanism per excellentiam 
românesc, stabilesce ca țîntă finală a in
strucțiunei românescl tot ceea ce este mai 
nobil și mai ales în om.

Omenia omului o constituie două ele
mente dinstinctive ale psichicului său: ra
țiunea sa superioră și nobleță inimei sale; 
sciința, cunoscințele sale înalte și virtuțile 
sale, cari l-au făcut stăpân preste minunile 
universului. Șciințelor și virtuților (litteris et 
virtuti) este consacrat și acest măreț templu 
al Sf. înțelepciuni, care adăpostesce deja 
de o jumătate de secol la sînul său isvo- 
rîtor de lumină și de omenie pe toți iubi
torii de înțelepciune. Școla e casa omului 
de omenie, dice înțelepciunea poporului 
nostru. Voi, fii ai neamului nostru, trimiși 
să crescețl aici sub aripele acestei școli 
spre folosul neamului vostru, însemnați-vă 
cu ce capital spiritual aștâptă nâmul nostru 
să părăsiți acest templu consacrat sf. înțe
lepciuni. piua sf. înțelepciuni de astădl 
cere dela voi, prin rostul înțelepciunii po
porului nostru, să devenițl prin școla ro
mânescă bărbați demni de nemul vostru, 
să fiți pururea omeni de omenie, caractere 
nobile, pururea representanțl demni ai spi
ritului omenesc.

Așa să fie!

Aniversarea luptei dela Custozza.
(Din 24 Iunie 1866).

Predică festivă, ținută .ostașilor în 9 (‘231 Iunie 1902 
în biserica gr. or. română a sf. Adormiri din 
Brașov-Cetate, de preotul militar Nicolae Fizeșianu

Ostași creștini!
lubiților mei fii sufletescl!

Poimâne se împlinesc 36 ani dela 
crâncena și sângerosa bătălie dela Custozz'i 
de pe pământul Italiei, unde oștirea nostră 
a secerat o isbândă dintre cele mai stră
lucite asupra vrășmașului.

pi însemnată este deci diua de poi
mâne, diua de 24 Iunie după calendariul 
nou, pentru armata țării nostre, și cu deose
bire cp însemnată, di de bucurie, di de 
onore și mărire neperitore este diua acesta 
pentru acele regimente, cari au luat parte 
în acel răsboiîi și cari au stat în linia de 
foc și au luptat in acea bătălie — pentru 
ele — de veclnică aducere aminte.

Intre acelea regimente, cari prin b>a- 
vura lor au hotărit sortea luptei și ni-au 
câștigat învingerea, au fost și regimentele 
de inf. ces. și reg. Nr. 33 din Arad, 43 
din Caransebeș, 5U din Alba-luha, acum în 
localitate, și 63 din Bistrița, compuse tote 
și atunci ca și astădl, în parte covârșitore 
din fiii credinciosului popor românesc din 
acâstă țâră.

De aceea și regimentul nostru din 
garnisona din localitate, și anume regimentul 
de inf. ce-c și reg. Nr. 50, mândru de fap
tele viteze ale înaintașilor săi, ține serbă- 
târe în tot anul în fliua de 24 lurne st. n., 
aducându-șl aminte cu laudă și recunoscință 
de curagiul, bărbăția și vitejia neîntrecută 
a acelor eroi, cari credincioși jurământului 
militar, cu nepăsare de morte și-au pus 
sângele si vieța, avutul lor cel mai scump, 
pentru tron și patrie.

Când regimentul aduce prinos de laudă 
și de recunoscință falnicilor săi înaintași, 
prin acesta se cinstesce numai pe sine în- 
su-șl și în chipul acesta se face vrednic și 
de cinstea lumei, pentru-că cel-ce nu tine 
la sine și nu se cinstesce nici pe sine în- 
su-șl, acela nu e vrednic nici de cinstea 
altora.

Dintre oficerii și ostașii de rând ai 
regimentului 50, care a luptat cu atâta 
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bravură pe colinele dela Custozza acum 36 
ani, astădl nici unul nu mai face parte din 
acest regiment. Un singur martor al glo- 
riosei bătălii dela Custozza însă totuși a 
rămas la regiment până în diua de astăcjl, 
ca să mărturisâscă urmașilor necontenit: 
de purtare bărbătescă, de ținută vrednică 
de laudă, de lupta vitejescă și de biruința 
strălucită a vrednicilor înaintași, âr acest 
martor s’a întors din bătălia dela Custozza 
încununat cu cunună verde de lauri, este 
steagul vostru, al celor dela reg. 50.

Ascultați deci cu băgare de sâmă 
istoria acestui falnic stâg și întipăriți-vă 
adânc în mințile și inimile vostre mărtu
riile lui despre diua cea mare dela Custozza, 
despre diua de onbre, ce e înscrisă cu li
tere de aur în cartea regimentului!

*
în vara anului 1866 am fost învăluițl, 

fără voia și pricina nostră în răsboiîi 
sângeros cu două puteri mari de-odată, și 
anume: cu Prusia — o țeră, ce astădl face 
parte din Germania, sâu din marea împă
răție nemțâscă — și cu Italia.

Astfel armata împărăției nostre a 
trebuit să se împartă în două, pentru-ca o 
parte să dea pept cu oștea Prusiei, âr 
cealaltă să mergă și să lupte în potriva 
Italienilor.

Intre astfel de împrejurări grele, pu
țini de tot erau sorții noștri de isbândă, 
căci vrășmașul, care stătu în fața armelor 
nostre, și într’un loc și într’altul era cu 
mult mai număros, decât noi. Insă cu tote 
acestea, întâmplarea a arătat limpede, că nu 
hotărăsce totdâuna numărul ostașilor și mul
țimea armelor, și că nu urmâză totdâuna, 
ca cei mai număroșl, cei mai mulțl să fie 
tot-odată și cei mai tari, decât cei mai 
puțini după număr, dâr mai harnici și mai 
voinici, când e vorba de fapte, când e vorba 
de onorea stegului.

în răsboiul nostru cu Italia, și anume 
în bătălia dela Custozza, s’a adeverit și do
vedit acesta mai pe sus de totă îndoiala, 
căci aci am stat în fața unui vrășmaș a- 
prope de trei ori mai mare la număr, decât 
noi, și totuși în cele din urmă norocul ar
melor a fost pe partea nostră.

In cuvântarea mea de astădl mă voiti 
mărgini a vă vorbi pe scurt numai despre 
decursul acestui răsboiîi, arătându-vă mai 
cu sâmă ținuta și purtarea bravă a regi
mentului nostru de inf. Nr. 50, care a luat 
parte la acest răsboiîi și care are tot drep
tul a ține poimâne di de sărbătore întru 
aducere aminte de faptele eroice ale vite
jilor săi înaintași în bătălia dela Custozza.

Fiți deci și mai departe cu ascultare 
și cu băgare de sâmă.

Când a eșit la ivâlă scopul pe care-1 
urmărea Italia fațit de noi, dea pune mâna 
pe două țărișore frnmose, și anume: pe Ve
neția și pe Tirol-xA de mâtjâ-di, cari amân
două se țineau pe atunci — cea din urmă 
se ține și astădl — de împărăția nostră; 
când Italia, pentru a ajunge la acest scop, 
începu să se pregatâscă din greu a cuceri 
numitele țărișore cu armele, sciind, că de 
bunăvoie nu le vom da din mână, și când 
tot în scopul acesta încheia chiar și o alianță 
sâu tovărășie de arme cu Prusia, care la 
rândul său încă voia umilirea monarchiei. 
lucru firesc, că nici noi n’am putut sta cu 
mânile în sîn și de aceea se luară și la 
noi încă. de cu bună vreme măsurile de 
lipsă, pentru-ca dușmanii, cari s’au legat 
și jurat în potriva nostră, să nu ne afle 
nepregătiți.

Astfel încă în primăvara anului 1866 la 
21 Aprilie*)  n. oștea nostră, care avea să 
se bată cu Italienii, a fost pusă pe picior 
de răsboiîi.

Regimentul de infanteria 50, care prin 
luna lui Aprilie din același an veni cu 3 
batalione din garnisonele sale de mai ’nainte 
la Verona (oraș în Italia-de-Nord), fu aci 
împărțit la brigada de sub comanda gene- 
ralului-major baron Perei de Bihain, sub 
care stăteau încă regimentul de inf. Nr. 75 
din Bohemia și batalionul de vânători din 
Tirol (Kaiser-Jăger), cu cari trupe reg. 50 
a luptat umăr la umăr în tot decursul răs- 
boiului. Brigada acesta se împărți la cor
pul al 5-lea de armată comandat de Gene
ralul de cavalerie principele Iriederic Liech
tenstein.

Al 4-lea batalion al reg. 50 plecă la 
poruncă mai înaltă pe la începutul lui MaiQ 
dela Alba-Iulia spre Italia, ajunse pe la 
mijlocul lunei la Udine, âr de acolo în 22 
Iuuie n. la orașul Veneția, spre a-1 ținâ 
ocupat și a face într’ânsul slujba obicinuită 
de garnisonă. Batalionul acesta rămase în 
Veneția pănă-ce s’a încheiat pacea și la 
răsboiu n’a luat luat parte de loc.

•' Datele istorice sunt culese din istoria re
gimentului întitulată : „Geschichte des k. u, k In
fant erie-Regimentes Nr. 50. etc. von Gustav Rit
ter Amon von Freuenfeld, Garde und Rittmeister 
der Ersten Arier-Leibgarde etc. etc.“ 1882. —Nota 
autorului.
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Tot pe la începutul lui Maitf. pleca și 
regimentul cu cele trei bata one dela Ve
rona spre alte locuri, hotărite pentru în
trunire.

In 9 Maid Archiducele Alb>echt de fe
ricită aducere aminte și mareșal-campestru 
de O'iinioră, luă comanda peste întrega 
nostră oste, care avea să se măsure cu oș
tea vrășmașă italiană.

Acăsta oste a nostră, numită „armata 
de sud4, era compusă de 3 corpuri de ar
mată și anume: din corpul al 5-lea, al 7-lea 
și al 9-lea, precum și din o divizie de re- 
servă, cari tote la olaltă numărau 80,000 
ostași cu 278 tunuri.

In 12 Iunie s’a orânduit adunarea pu
terilor armate pe lângă țărmul stâng al 
rîului Adige și astfel regimentul nostru 50 
se și aduna două dile mai târdiu cu reg. 
de UlanI Nr. 12 în S. Bowfacio.

întâmplările mai însemnate și hotărî- 
tore urmară acum repede una după alta, 
și adecă:

în 20 Iunie n. la 8 ore dimineța se 
ivi la străjurile nostre aședate în apropie
rea orașului Mantua un colonel italian, adu
când și predând declararea de răsboiă a 
regelui Italiei Victor Emanuel.

La scrisorea acesta derăsboiu a rege
lui Italiei, comandantul armatei nostre Ar- 
chiducele Albrecht n’a dat nici un răspuns, 
der în diua următore de 21 Iunie n. dădu 
trupelor sale ordin, adecă poruncă de di, 
prin care le pregăti de luptă, făcendu-le 
cunoscut, că cesul așteptat încă de demult 
a sosit și că răsboiul se va începe. Li-se ves- 
tesce trupelor mai departe scopul Italieni
lor, cari au pornit cu răsboiu în contra 
nostră pentru de a-ne lua provincia Vene
ția, „wtfru din corona monarcliu-
lui nostru, dela apărarea căreia atârnă ond- 
rea armatei și cinstea fie-cărui ostaș. Cu 
cuvinte însuflețitore îndemnă și îmbărbă- 
teză apoi pe toți, să-și facă datoria de sol
dat cu scumpătate, avend nădejde tare, că 
dreptatea fiind pe partea nostră, Dumnedeu 
le va ajuta, ca să ese biruitori și învingă
tori din luptă. Er la sfârșitul poruncei de 
di se dice:

„înainte deci soldați! plin de aștep
tare privesce împăratul și patria, și cu 
viuă interesare de sortea nostră privesc 
mamele și soțiile vostre, precum și frații, 
spre noi!

„înainte la luptă! în numele lui 
Dumnedeu, stigând cu glas tare și departe 
sunător: Traieseă împăratul !u

Ordinul acesta de di fu primit cu 
adevărată însuflețire de cătră regimentul 
nostru de care vorbim, încât fie-care aș
tepta cu nerăbdare câsul de a-se măsura 
cu vrășmașul și de a da probă de hărnicia 
și vrednicia sa.

In 22 Iunie ni-se începu marșul de 
concentrare său adunare a armatei nostre 
pe țărmurile drept al rîului Adige, în ținu
tul Veronei. Brigada Piret, la care era îm
părțit reg. 50, înainta și ea în diua acâsta 
pănă la S. Mielule și se aședâ în tabără 
sub scutul tunurilor din reduta Elisabeta; 
în 23 Iun. brigada plecă mai departe și cu 
tdte că marșul acesta era mult îngreuiat 
prin arșița sorelui și prin năduful dilei, fe
ciorii noștri sosiră veseli și cu voe bună 
pola 10 cesurî înainte de amedl la Chicvo, 
unde tăbărând, li-se vesti ordinul de armată 
al Archiduo.elui.

In diua acăsta de 23 Iunie armata nos
tră avea înaintea sa oștea regelui Italiei 
cu vre-o 130.000 ostași și cu aprope 3! >0 
tunuri, er îndărătul ei lângă rîul Po alt 
corp de armată vrășmaș cu 90.000 com
batanți sub comanda generalului Oialdini. 
Afară de aceste trupe puternice, Itali
enii mai aveau încă și alte două corpuri 
de armată la îndemână.

Față de acestă sumedenie de oștire 
italiană, cât de mică și neînsemnată se pă
rea oștea nostră cu cei 80,000 de osta-.l!

Archiducele Albrecht avea de gând 
pentru diua următore (24 Iun. n.) a înainta 
cu armata sa spre rîul Mincio, pe care ’1 
și trecuse oștea regelui Italiei, apropiindu- 
se tot mereu de trupele nostre. Scopul 
Archiducelui era, a cădea în costa inami
cului și a-1 isbi din laturi, ca cu atât mai 
ușor să isprăvescă cu el de aceea luă ho- 
tărîrea de-a ocupa încă în diua de 23 luu. 
unele puncte mai însemnate din acel ținut 
delos și astfel brigada i'eret — în legătură 
cu al 5-lea corp de armată, comandat acum, 
în urmarea îmbolnăviri grele a principelui 
IA-chtenste'ri de cătră Locotenentul-Mare- 
șal - campestru baron liudich — porni la 
la 4 cesurî d. a. cu pași reped! dela Chievo 
fără bagagifi. numai cu trăsurile de muni
ție și după un marș de 8 ăre de tot greu 
și obositor făcut în bătaia ploaei, sosi pe 
la medul nopții la Custdnuoio, unde abia 
află ceva adăpost în casele de acolo.

(Va urma}.

Literatură.
„iMCeaf&ruV1, revistă literară. Apare 

în 1 și 15 a fie-cărei luni, după stil nou. 
Prețul unui esemplar 50 bani. Abonamentul 
pe 1 an 10 cor., pe jumătate de an 5 cor. 
Pentru străinătate 1 an 15 franci. Budapesta 
IV str. Vorosmarty 69 a.

Primul număr din revista „Luceafărul“, 
care portă data de 1 Iulie 1902, ni s’a tri
mis la redacție și putem dice că se pre- 
sentă în condițiuni forte bune, atât ca 
fond, cât și ca formă. Comitetul de 
redacție e compus din următorii domni: 
Alex. Citiră, șef. redactor, Aurel Paul 
Bănnțiu, editor și redactor responsa
bil. Membrii: Oct. Goga, loan Lupaș, loan 
Montani, Dion. Stoica, loan Lăp&lat, Vas. E. 
Moldovan, Sebast. Stanca, Georghe Zăria. 
Intre aceste nume găsim câte-va cunoscute, 
cu semnătura cărora au apărut deja unele 
publicațiunl gustate de public. Revista 
este broșată după modelul revistelor ger
mane destinate pentru tinerime și are 
pe copertă un desemn secesionist, făcut 
de d, Florian A. Mureșan, represen- 
tând o Româncă, în costum național, pri
vind la luceafăr. Ilustrațiile din corpul re
vistei, în parte originale, sunt de asemenea 
binișor reușite. Limbagiul, cu puține es- 
cepțiuni (vide: „Z)e loc mi-ași face un balon11 
pg. 14), este corect. Peste tot, „Luceafărul11 
ne face impresie bună și dorim, ca bu
nul început să fie încuragiat din partea 
publicului nostru. Redacția și administrația 
„Luceafărului11 ne trimite spre publicare ur
mătorul

Apel.
Când pășim pentru prima-oră înaintea 

publicului românesc cu noua revistă a tine- 
rimei universitare, cea dintâi vorbă a nostră 
e: „Domne ajută!11

Ne îndreptăm apoi spre inteligența ro
mână, dicend: „primesce cu dragoste rodul 
acesta tînăr, der entusiast, al muncei nostre 
tinerescl, iertă greșelile și ai încredere în 
viitorul, ctre va da mai mult, decât înce
putul defectuos!11

Am făcut din parte-ne puțin, vor veni 
însă urmașii, alții și alții, cari mai lesne și 
mai bine vor umbla pe drumul croit de noi.

Ne adresam deci cu încredere publi
cului, care sprijinindu-ne, va ajuta numai 
causei nostre comune: „propășirea nostră 
culturală!11

Dări de semă și mulțămîte publice.
La petrecerea ținută în 29 Aprilie n. 

c în Teiuș în favorul augmentării fondului 
pentru edificarea unei nouă biserici gr. cat. 
în Teiuș, au binevoit a suprasolvi următorii 
P T. Domni.

Dr. Laurențiu Pop, advocat Abrud 10 
cor. Iacob Rațiu de Nagylak, Beclcherecul 
mare 5 cor. Salamon David, Teiuș 10 cor., 
Basiliu Pop, Poiana 5 cor., Rișa Iozsef, 
Teiuș 5 cor., Imre Iozsef, protopretor, Aiud 
4 cor., Krengel Sandor, notar Teiuș 4 cor. 
Lowe Dezso, notariu St>emț 4 cor. Kauf
man Gyula, Teiuș 4 cor. Ignat Borza, Alba- 
Iulia, Gavrila Rațiu, Anton Pop, Inczeffi 
Albert, Stefan Crișan, Salamon Herman, 
Borza Jeno, Teiuș. loan Maior, proto
pop Aiud, Ioan Moldovan, PetrânjenI, Si 
mion Lucaciu, Cianul-mare câte 3 cor. Gre- 
goriu Serbu, Corneliu Crișan, Salamon Si
mon, Lukacsffi Victor, Bretoiu Gligor. Teiuș, 
Simion Marcu, Gârbova-inf., Valeriu Daian, 
George Pop, Mihalț, Ioan Aron, i onor, 
Fried Ignatz, Csato Ferencz, George Mun
tean, Ioan Tiușan, Teiuș, câte 2 cor. Klein 
Mihâly, Teiuș 18 cor., Belan Gligor jun., 
Lucaciu Iacob, Iacob Popa lui Gavrila, Pa
vel Radu, Ioan Radu, Iacob Tiușan, Gligor 
Fostoc, Simion Domșa, Iulius Popu ne
meș, Lowe Mor, Friedmann Mor, Lowe 
Mikșa, Teiuș, Aureliu Eăcurariu, Tur, Vasi- 
lie Suciu, Blașiti, Iacob Truți», Sâncel, Ia
cob Popa, BlașiO, Vasiliu Moldovan, Blașitt, 
Aureliu Pop, Aiud Augustin Marcu Ciunbrud, 
loan Branzan, Ciududel, loan Vasiliu, 
Zlatna, Aron Betecuiu, Benic, Efrem Ra
țiu, l 'emetriu Marcu, Aureliu Pop, Hor
vath Iozsef, Lowi Salamon, Drach Adolf, 
Fried Leopold, Fried. David, Ioan Rațiu, 
loan Duna, Pall Lajos, Pap Lăszio, Teodor 
Muntean, Stefan Belan, Nieolae Cetean, 
Teiuș, câte 1 cor. Basiliu Hagia, Majina 
1 cor. 20 bani, Iosif Marian, Mihalț 60 
bani, Knobloch Endre, 50 b., Silviu Pau- 
leti 40 b., Nicolau Frațila 30 b., Francisc 
Boțianu. Nicolau Berghian, Augustin Faur, 
câte 20 b.

Suma totală a incassărilor este de 
375 cor- 60,, din cari subtragendu-se chel- 

tuelile de 78 cor. 60 b., resultă un venit 
curat de 297 corone.

Marinimoșilor d-nl, cari au suprasol- 
vit, și pe acesta cale le esprimăm mulțu- 
mitele nostre sincere.

Teiuș, în 10 Maiu 1902.
Anton Popp, • Gavrilă Rațiu.

controlor. cassariu.

Cu ocasiunea producțiunei teatrale ți
nută la 18 Maiîi st. n. a. c. în comuna 
laș din incidentul ținerei adunării de pri
măvară a reuniunei învăț din desp. Făgă
raș — au binevoit a suprasolvi următorii 
domni:

Rev. Iacob Macaveiu 1 cor., Danilă 
J. Gâbor inginer 1 cor. 60 b., Maximilian 
Răceau preot 60 b , ±. Catalina pădurar 1 
■-or., Valeriu Negrea preot 60 b., Nicolau 
Vișoli preot 60 b., Prună învăț, dirig. 60 
b.. Eustachiu Stanislav învăț, dirig. 60 b., 
I. Vijole învăț. 60 b., G. Negrea învăț. 60 
b., Ioan D. Marcu gendarm 60 b., Drugo- 
ciu jendarm 60 b. Suma suprasolvirilor e 
9 cor. 60 bani Taxe a intrat 64 cor. 80 b.

In total s’a incassat 74 cor. 40 bani. 
S’a cheltuit 70 cor. 64 bani. Venit curat 
3 cor. 76 b., plus 7 cor. 60 b., incassațl 
Sâmbătă sera la representarea piesei pen
tru poporul din localitate care venit s’a de
pus în cassa școlei.

Primescă espresiunea deosebitei și 
adenc simțitei mulțămite toți d-nii, cari au 
suprasolvit și contribuitorii, precum și d-nii 
și domnișorele diletante, și în deosebi st. 
d-n notar Traian Herseni, și st. d-n v.-no
tar I. Suciu, cari au avut partea leului la 
reușita acestei producțiunl. -

las, în 24 Maiu 1902.
Spiridon Făgărășian,

învățător.

POVEȚE.

Gustul ouelor.

Cei ce mânăncă oue, au putut 
observa, că nu tote 6uele an același 
gust și miros. Prin experimentele, 
ce s’au făcut în timp de mai tnulțî 
ani, s’a constatat, ca hrana, ce se 
dă găinilor are mare influență asu
pra gustului și mirosului ouelor. S’a 
dat la o parte din găini, de mâncare 
păsat de grâu, grăunțe și lapte acru, 
dr la o altă parte păsat de cucuruz 
și muietură (tiricariu) de făină de 
cucuruz. Oueîe dela cele dintâi se 
distingeau prin gust escelent.

S’au făcut și alte esperimente 
cu găini, ce făceau parte din 12ras- 
se diferite și cărora li s’a dat cjilnic 
de mâncare câpă tocată. In 15 
dile, oueie au căpătat gustul și miro
sul de cdpă. Puneodu-se și mai multă 
cepă, mirosul și gustul de cepă s’a 
potențat așa de tare, încât nu se 
mai puteau mânca. După ce nu li- 
s’a mai dat hrana acesta, s’a perdut 
mirosul de cepă. Gurmancjii spun, că 
acele oue sunt cele mai bune, cari 
au coja gălbuie.

încercările, ce s’au făcut, au 
dat ca resultat, că semințele mi- 
rositdre, cu conținut de oleiu, pre
cum și hrana îmbelșugată de ver- 
deță, măresce în mod însemnat 
gustul ouelor de găină și împrumu
tă gălbinușului o colore galbenă în
chisă și chiar roșiatică.

Mijloce contra căderei penelor 
la găini.

Se întâmplă, că găinile îșT pierd 
penele pe piept și pe pâutece. Pie
lea devine în locurile golașe roșie 
inflamată. Ce se pote face contra 
acesteia? Locurile golașe provin și 
dela scări (nemțesce: „Milbe“, fran- 
țuzesce; „ciron", adecă animalcule 
microscopice, cari nu se pot vede 
cu ochii liberi și se aședă între piele 
și carne), cari pot deveni primej- 
dioșl. decă se răspândesc peste tot 
corpul. Se se frece părțile golașe cu 
gaz (petrol) și oleiu (1 :5) și se se 
spele cu săpun.

Cum se curarisesc puii bolnavi?
Puii bolnavi trebue separați și 

puși singuri îutr’un coteț și se 
li-se dea carne fiartă și ou, amân
două tocate mărunt și se mănânce 
cât vor pute. Incurend se vor înBă- 
nătoșa și vor alerga prin curte și 
grădină împreună cu ceilalți. Adesea 
se manifestă boia ia paserile cu ose 
tari și mai ales la cocoși. Dâcă îi 
punem într’un coteț călduros, care 
e aședat în fața sdrelui și îi hrănim 
cu carne și ouă, cu pâne albă mu
iată și cu semințe de cânepă, se vin
decă în curând și se desvoltă bine. 
Bdlă acesta se manifestă cu deose
bire la curci, cari și ele au sistemul 
dselor mai desvoltat și corpul gre- 
oiu. Hrănirea cu carne fiartă toca,- 
tă servesce și la vindecarea puiloi*  
de rață. In lipsă de carne rimele 
sunt fdrte bune,

Gâscele sure Toulusa.
Aceste îșl au numele dela ora

șul frances Toulouse, în ale cărui 
împrejurimi se prăsesc. Carnea lor, 
în comparație cu a altor rasse, este 
burețosă și tare, din care causă nu este 
așa de laudată. Se mai numesc și 
și „gâsce de Crăciun11, fiind-că, des- 
voltându-se mai târdiu, tocmai pe 
la sărbătorile Crăciunului vin la ven- 
dare. Din causă că acâstă rassă este 
mai îndesată, decât altele, este prefe
rată de cătră cultivatori. Capul este 
mare și gros, ciocul scurt, gâtul de lun
gime mijlocie. Spatele late, pieptul 
așișderea, și la gâscele bine hrănite 
pântecele ajunge pe pământ. Aripile 
sunt mari și tari, coda scurtă și șol
durile puternice. Colorea penelor sură 
pe spate mai întunecată, decât pe 
piept. Burta e albă. Ochii sunt bruni,, 
ciocul, piciorele și membranele îno- 
tătore de colărea portocalei.

Alungarea sobolilor.
Sobolul (cârtița) este un animal 

fdrte folositor, el nu se brănesce cu 
plante, der prin scurmatul lui totuși 
strică plantația. Mai ușor se pote 
înlătura, dăcă îl pândesc! pe la ră
săritul și sfințitul sdrelui, când obici- 
nuesce a scurma. Atunci îl poți 
scdte fdrte ușor cu sapa. Un alt 
mijloc este, a vărsa în gaura (bortă) 
lui apă în care s’a fiert pelin, ames
tecată și cu puțin terpentin Gaura 
se astupă apoi bine. Cârtița va pă
răsi acest loc.

Femela și vaca.

Unui Român îi murise nevasta cu 
care trăise mulți ani în bună căsnicie. Ro
mânul a plâns-o doue-trei (file, apoi mai 
vorbi despre repausata încă doue-trei dile- 
și pe urmă nu mai vorbi de eâ, ci îșî um
blă după treburile sale de gospodar.

Nu mult după aceea i-se înbolnăvesce 
Românului vaca, o vacă bună, care îî dă
dea mult lapte, așa că 'ajungea pentru 
totă familia și încă și mai rămânea. Vaca, 
slăbesce din ce în ce mai tare, până pere.. 
Românul era desnădăjduit, de îți era milă- 
de el. Cu cine se întâlnia, cu totă lumea 
povestea de vacă, că era așa de bună, și 
îi dădea atâta lapte, și plângea bietul Ro
mân de nu se mai putea mângâia.

Odată întelninduse cu popa, acesta 
îl chiarnă la o parte și îi spune: „Mei Ro
mâne, der ce te bocești așa după o vacă, 
de te ride totă lumea, și când ți-o murit 
muierea, n’ai plâns decât doue trei dile ?“

— „D’apoi cum n’oi plânge părinte, că. 
de când mi-o murit nevasta, au venit 
vr’o șepte inși la mine și mi-au fă
găduit, că-mi dau fata, ori pe vr’o nepdtăr 
der se li venit unul numai se-mi făgă- 
duieseă vr’o vacă — Domne foresee!.11
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Sosiți în Brașov.
Pe diua de 28 Iunie 1902.

H. P o rn u 1-v e r d e : Flagner, Cohalm; 
Radulescu, Popea, Byrăila.

H. Europa: Daner, Triest; Simonfi, 
Reghin; Askenasy, Lemberg; Grad, Grai- 
sen ; Dr. Revesz, Dobrițin, Precup, Gorog, 
Gyfi Bekăs; Sebd, Philipp, Hartmann, Bu
dapesta; Lacom, Singer, Deutsch, Kraust- 
hor, Hauser, Viena; Dr. Konya, Iași; Câm- 
pianu, protopop, Gyd St. Miclăuș.

H. Bucurescî: Kiss, Budapesta, 
Pop, jud. la tablă, Hofbauer, general de 
honvedi, Clușiu.

H. Grand: Belf, Clușiu; Ianek, 
Azuga; Kover, Fodor, Pitești; Chimie- 
lovsky, Kover, Bireovici, Erdo, Bucurescî.

Cursul la bursa din Viena.
Din 26 Iunie n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0......................120.70
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 119.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o' 100.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.80
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 207.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162 75
Renta de argint austr........................101.60
Renta de hârtie austr..........................101.50
Renta de aur austr.............................120.80
LosurI din 1860.................................. 152.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.80
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 695.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 175.—

CăsătorițiI
Dela 20 până la 26 Iunie.

1) loan Dușa, gr. or. calfă de zidar cu Maria 
Bucșa Agostineanu, gr. or. Brașov. 2) Szâsz Ro
bert ev. ref. inginer la căile ferate ungare Brașov 
cu Flammenbergi-Brenner Fany, ev. ref. în Aiud 3 
Dumitru Pitiș, gr. or. calfă de zugrav cu Elena 
Saftu, gr. or. Brașov.

NapoleondorI...................................... 19.08
Mărci imperiale germane . . . 117.25
London vista............................ 239.95
Paris vista................................. 95.32
Rente austr. 4°/0 de corone :. . 99.75
Note italiene................................ 94.—

POSTA REDAOȚIUNEI.
V. B. — Reșița: Cartea de care faceți în

trebare nu se sflă la tipografia nostră.
A. N. = Herendești; Adresați-ve la admi- 

mistrațiunea diarului „Universul11 din Bucurescî.

Proprietar: Dr. Aurel Mureș ianu.

Redactor responsabil: Traian H. JPop.

Cursul pieței Brașov.
Din 28 Iunie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. 18.80 JI 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 71 19.07
Galbeni 71 11.20 71 10.30
Ruble Rusesci n 2.54 71 —.—
Mărci germane 71 117.25 71 —.—
Lire turcescl n 21.40 71 21.50
Scris, fonc. Albina 5°/c, 101.— n 102.-

Bursa de Bucurescî
din 26 Iunie 1902.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad.
cup.

Ou 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... f'7o Apr.-Oct 96.'/,
„ „ Impr. 1892 . . . 5 „ lan.-Iul. 97
„ „ din 1893 . . . 5 n 97.’/2
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Apr.-Oct.
„ „ Impr. de 32mii. 4 „ Iau.-mi. 84.’/,
„ „ Impr. de 50 mii. . < n 11 71 84.’/,
„ „ mpr. de 2(4 m. 1890 4 „ 85—
„ „ Ilmpr de 45 m. 1891 4„ 71 71 84?/4
„ „ Im de 120 mii. 1894 4 „ 84?/(
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 84—

Oblig, de Stat (Oonv. rurale) 6 n Mal-Nov. 84—
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei Bucurescî 1883 5% lan.-lul. —
„ „ „ din 1684 5 n Mai-Nov —.—
„ „ „ din 1888 L Ihh.-Dbc. —.—
„ „ „ din 1890 5 n «ai-Mov. —

Scrisuri fonciare rurale . . . R „ Ian.-Iul. 98.’/9
Scris, fonciare rurale din 1890 4 „ 86.’/8

„ „ urbane Bucnresc 5 „ H n 85.’/4
5 „ 79?/4

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6„ 71 71
V/N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. hv. 86.— 500 într. v. —.—
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 2365
Dacia-România uit. div. 85 lei 200 într. v. 276.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 21)0 160.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 375.-
Soc. rom. de constr. uit. d’v. 15 1. 250 11 11 375 —
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 D 17 —
..Patria11 Soc. de asig. uit. 4 b l 100 D 71 —.—
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 w n —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 11 71 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 n ii —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 80 1 1000 H n
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —■—
20 franci aur............................... — o n —.—
Fabricile Unite de gazose. . . 12 91 11 —.—

3. Atestat medical.
4. Atestat despre starea mate- 

terială a părinților
Cererile de ajutorare sunt a-se 

adresa d-lui Teodor Nicolau, corner- 
sânt în Brașov.

Brașov, în
Teodor Nicolau, 

președintele societății.
(582,1—3.)

14/27 Iunie 1902, 
loan Lenger, 

secretar.

00000000000000000c_----------------------------
Ă
V se.- De curend sosit!

PE
umplutură prospetă

se capetă
in tote farmaciile din BrasovI

cu prețurile cele mai eftine.
(55o,4-7)

"0 
o 
3 
0 
0 
o 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

S c ® m p t u r i:
Banca naț. a Rom. B°/o Paris .... 37»
Avansuri pe efecte 7 .. P tersburg . . 57n
Banca agricolă 9-10% Berlin ....
Londra .... 3 Belgia .... 3-
Viena......................... 3’/, Elveția .... 3l/>

durere 
mirosi gura,

Calendarul septemânei.

IUNIE. (1902) are 30 cjile. CIREȘAR.

pilele Căleiul. Iul v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
.Joi
Viner 
Sâm.

16 S. Tihoniu
17 S. m. Manuel
18 S. m. Leontin
19 ț Ap. Iuda fr. D.
20 S. m. Metodiu.
21 S. mart. Iulian
22 S. mart. Eusebiu

29 Petru și Pavel
30 Pom. S. Pavel

1 Iulie. Teodor.
2 Oerc. Măriei.
3 Corneliu
4 Udalrich.
5 Ciril și Met.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 27 Iunie 1902. .

Alesura
seu 

greutatea

Valuta 
în

Hor. | fii

1 H. L. Grâul cel mai frumos 14 60
n Grâu mijlociu . . . 14 20
71 Grâu mai slab . . . 13 50
n Grâu amestecat , 11 50
71 Secară frumosă. 9 70
71 Săcară mijlociă. . . 9 40
71 Orz frumos .... 8 —
n Orz mijlociu. . . . 7 60
71 Ovăs frumos. . . . 6 80
71 Oves mijlociu . . . 6 50
n Cucuruz .................... 8 80
n Mălaiu (meii!) . . . 8 —
71 Mazăre........................ 22 —
T Linte . . . ... . 14 _
71 Fasole........................ 10 —
71 Sămânță de in . 24 —
71 Sămânță de cânepă . 8 25

Cartofi........................ 2 40
71 Măză riche................... _ _

1 kilă Carne de vită . — 96
71 Carne de porc . . . 1 04
)) Carne de berbece. . — 72

100 kil. Său de vită prospăt . 44 -
1 n Său de vită topit . 64 —

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 26 Iunie. 1902

S e m i n f e
Cuali- 
tatea 
per 

Hect,

Prețul per
100 chilograme

dela până la
Grâu Bănățenesc . . . 80 9.60 9.80
Grâu dela Tisa 80 9.60 9-75
Grâu de Pesta ■ • 80 9.55 9.65
Grâu de Alba regală . . 80 .— .__
Grâu de Bâcska .... 80 — ,__
Grâu unguresc de nord . 80 .— e -
Grâu romanesc .... 80 ■— .—

Cuttli-
Semințe vechi 

ori nou.3 Soiul ta te a
per 
Hect.

Prețul per
10C cliilograme

dela până la
Sâcara . . . .0- 72 7.-15 7.55
Orz . . , nutreț. . 60- 62 7.35 0.15
Orz. . . , de rachiu 62- 64 610 6.20
Orz ... de bere . 64- 66 5.75 6.—
Ovâs . . . 
Cucuruz . . bănățen . 75 —•
Cucuruz .
Cucuruz .

alt soiu .
>i »

7 c —.— —.—

Hirișcă 4.50 5.—
Producte div. Soiu 1 O u r b a î

dela pân ă
Săm. de trifoitl Luțernă ungur. • 46.— 54.—

n „ transilvană 35.- 40.—
n „ bănățenă dK 42.— 46.—
n „ roșia bs —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat dup! î 0 — —.—
Ulei de in . . —.— __,
Unsore de porc dela Pesta 0 6b.— 65.50

n îi dela țeră . u —,— —
Slănină . . . svântată . ■<l 55. - 56.—
Prune .... din Bosnia • • 0
Lictar .... Slavon și. Serbia

0 rl
din Serbia în s. —. — __ ,__

Nuci . . . • slavon nou ft _ , - __#__
Gogoși. . . • sârbesc rl — —.—

11 din Ungaria •3 —
Miere . ... ungurescl. —.— —.—

Câră ....
Spirt ....

serbescl . 
brut 
Drojdiuțe d

•
h

3 S. —.— —. —

DOCTORUL
ALEXANDRU de VÂIDĂ-VOEVOD 

specialist pentru bole interne 
CARLSBAD,

Alte Wiese, „Blauer Schlussel".

a lui Bartilla, o sticlă 70 bani. 
(Pentru pa< hotare 20 filler deosebit)
Erezii A. Bartilla (E. Winkler) 

VIE’Jfl, 19/1., Sommerțjasse 1.

Să se <eră t ret’ tindeuea apriat apa 
de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nn se pdte căpăta, trimit 7 
9ticie cu 5 cer. 20 fii. frauoo; 16 sticle 
cu 9 cor franco.

Se capătă ia BRAȘOV la farmacia 
D-mi Victor Rotii și ia farmacia ni
gerul păzitor, Tergu grâului Nr. 7.

Stabiliment de hydrotherapie

Wallischliof
— stațiunea de tren Brunn — Maria Enzers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena — 

arangiament modern, prețuri moderate.
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
siunea întregă 21—32 fi. la săptămână, 
amăsurat locuinței).

Gu prospecte și informațiunî detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovicî, Dr. Marius Shtrsa, 

medic consiliar medic dirigent în 'Wâlliscli 
Viena XV Mariahilfer- hofp. u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136. dorf bei VVien.

PUBLICAȚIUNE.
Akjssttore pcsati*»  aauvfițfaceii «lei a 

comeB’câsfc.

Carsul losurilor private
din 26 Iunie. 1902.

CUtnp. nd(j

Basilica.................................... 19 20 20.20
Credit .................................... 139 — 443.-
Clary 40 11. m.......................... 186. 189.—
Navig. pe Dunăre.................... — —
Insbruck .............................. 82. • 84.—
Krakau.................................... 74.— 76.—
Laibach................................... 72 — 76.—
Buda......................................... _ ___ _ t._ _
Palfiy......................................... 195. 205.—
Crucea roșie austriacă . . 190.— 193.—

» n unS..................... 56.10 57.10
„ „ ital...................... 29. - 30 —

Rudolf................................... 73.- 80—
Salm......................................... 235 50 237.50
Salzburg.................................... 76.25 78 25
St. Geuois .......................... 264.- 272.—
Stanislau .............................. _ t __ _
Trientine 4’/,% 1CO m. c. . 429.— 432.50

„ 4% 50..................... 43.— 45.—
Waldstein............................... 67.— 69.-

„ de 10 fraud . . . 32.25 34.25
Banca h. ung. -1% ....

Târgul de rîmători din Stembrucn.
Starea rîmătorilor afost la 24 

Iunie n. de 46,280 capete, la 25 Iunie 
au intrat 913 capete și au eșit 505 capete, 
rămânând la 26 Iunie n. un număr de 
46,680 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 98—100 fii. tînără grea dela
106— 108 fii., de mijloc dela 104 — 106 fii. 
ușor ă. dela 103—105 fii. — Serbescă: g r e a
107— 108 fii., de mijloc 104—106 fii., u ș 6 r ă 
104—105 fii. kilogramul.

0 casă cy etaj
care constă din done locuințe fru- 
lîlOSe, parte parchetate fie care cu 
5 odăi, 2 bucătării, 2 căinări, odae de 
bae, pivniță mare, șopron, spălătorie 
grădină și o curte spațiosă, situată 
în o stradă principală din Scheiu, 
aprdpe de oraș, din causa mutări de 
aci, este de închiriat seu de ven4are 
din mână liberă.

Informații Strada Calerinei Mr. 
17 în etaj. (056,3—4)

Societatea comercianților rom. 
din Brașov oferă pe anul 1902—7 
ajutore de câte 100—200 corone pen
tru învățăceii aplicați deja, seu cari 
doresc a-se aplica aici în Brașov la 
vre-o ramură de negoț cu deosebire 
la jerăriă. galanteria ori băcănia. Aju- 
torele acestea se dau în locul prim 
acelor învățăcei, cari nu se ajung 
cu ajutorul de acasă spre a întîm- 
pina tdte spesele, ce le au.

Acest ajutor se asigurăză ele
vului pe tot timpul cât va fi ucenic, 
dăcă se portă bine.

Dela cei cari doresc vre-unul 
din aceste ajutbre se pretinde să aibă 
cel puțin 2 clase reale, civile seu 
gimnasiale; cei cu pregătire mai mare 
vor fi preferiți.

Detenții, după aceste ajutbre au 
să subștărnă aici următbrele docu
mente :

1. Carte de botez.
2. Atestat de școlă;

Inscripțiuuea (le mai sus într’ailever o merită 

ile rusescF 
ce se preparâză în farmacia

D-lui VASILIE MIJIM din Melencze.
Aceste „Picături rusesc!11 ar trebui se nu 

lipsescă din nici o casă. Ele sunt un mijloc 
neîntrecut și escelent contra durerilor interne, 
de stomac, mistuire, materiță și intestine.

In timpul cel mai scurt dispar durerile 
amintite; lucră într’un mod binefăcătorii! con
tra sgărciurilor, vânturilor (.colică) și diarhoe, 
delătură grefa și neplăcerile provenite îu urina 
stricării stomacului și din recelă, liniștesce gre
fa și face apetit; delătură respirațiunea grea, 
în lipsă esiremă potolesce tusa și ajută la 
desfacerea flegmei, pusă pe puțină vată ia dinți 
găunoși ușureză durerea.

IPrețul 1 cor. <JO Sr-nmî (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1 fi.) medi

camentul se espedeză francat.
„Picăturile rusesci1' veritabile se pot căpăta 

numai în farmacia

(3 lui VASILIE MIJIM în Melencze, 
15—20.(429) . (comitatul Torontai).

A
O -Tj

se întrebuințezi în grajdurile curți, precum și 
ia miliție și ia civili du 40 de ani pentru întă
rire după stramițil mari, precum și la scrintire. 
încordarea nervilor etc. 11 face pe cal capabil 
de umblat, extra-ordinar la trenai.

— Veritabil numai cu marca de sus. —
Se capetă în iote farmaciile și drog, din Austr.-ung.

Deposit principal la

F^MZ KWaZSSA
k. u. k Oestr. k. Human, u. fiirstl Bulg. Hoflieferant. 

Kreis-Apotheker KORNEUBURG bei Wien.

Huid
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„îndreptariul poporului44 
în cause politice, administrative, judecătoresc!, bisericesc!, 

ȘCOlare și economice, întocmit pentru popor, 
de Ioan Boman., 

candidat de notai*.
Acest îndreptar cuprinde în sine cunoscințe cu privire la tote căușele 

ce intereseză pe plugariul român: alegerea deputaților dietall, dieta țării, 
guvernul, alegerea membrilor în congregațiunea comitatului, afacerile comu
nale, alegerea comitetului și a antistiel comunale, afacerile comitetului co
munal, socoțile și preliminariul comunal, tutoratul, lăsămenturile, matricu- 
lele de stat, afacerile judecătorescl, dările, statutul organic al biserică gr.-or, 
rom,., biserica gr. cat. română, fondul de pensiune învățătoresc, despre arma
tă, higiena publică, despre animale, păduri, venat, comuna promontorială, 
drumuri de fer, poștă, telegraf, telefon, cassa de ajutorare a muncito'ilor; 
cu portretul} Măjestății Sale llegelw, a prim ămetrului, a Metro- 
politului gr. or. rom. și a ministrului de agricultură.

Cea mal acomodată carte pentru popor, scrisă în limba 
poporului și tipărită pe hîrtie fină cu învelitbre frumbsă.

Se pote căpăta la loan BSoilltin, candidat de notar, 
în Sajteroy (Csanădmegye).

Prețul I coronă de un esemplar și 20 fi Seri porto.
—=ț La 10 esemplare unul se trimite gratis. |=— 1—2.(581)

1
Hi1

v !Calitate bună garantată!
W*  Vend cu 5-4O°/0 mai ieftin, ca concurenții mei.

W Sfeg&^tal & aetlțimah fi pălării “W 
|FNr. 10, ț O'BIBEA'M Nr, 10. “W

Strada Porții nr. 10, BRAȘOV, Strada Porții nr 10, 
care se bucură de 32 ani de încrederea on. public, recomandă mărfurile sale 
garașutate, solide, mesHes’iie și cari prin procurare favorabilă visssSe 
C8S sassaSt Bisai ieftini ca orl-ce concurent al său, precum pote vede onor, 
public din câte-va mai jos înșirate prețuri:

IPentrii K&rbaț ăs
păreche de ghete de vachs, garantat 

solide........................ fl. 2.50
de ghete de vachs cu 

besetz, garantat solide . „ 
de ghete de vachs cu 

șinore, garantat solide .
de ghete de vachs cu 

besetz de lac, gar. sol.
de ghete Botin de iuft, 

garantat solide . . .

i

1

1

1

1

ii

n

71

71

2.80

n

71

3.70

4.10

4.3071

Pantofi de Drill galbene ori negri cu pels, 
besetz și talpă dela 80 cr. în sus.

i

1

1

1

1
1
1
1

Pentru Dame:
păreche de ghete de pele patentate, 

cu gumă gar...................
de ghete de pele pa

tentate, cu nasturi, gar.
de ghete Sems verita

bil, cu nasturi gar. . .
de ghete cu besetz de 

lac gar.............................
ghete pele galbină gar.

Pantofi de dans din lac
n
71 1
cu fl.

71

71

77 
n 
71
71

fi. 2.50

n

îi

71

71

„ „ pele &ems „

7, P6'e
. 2.20.

3.40

4.—

3.80
4—
2.-
1.80

i
X

£
i
I 
I

Am onorea a aduce la cunoștința publicului, 
că începând

de Sâmbătă 28 kme st. îl sîw! curent

Farmacia mea „LA BISERICA ALBĂ“
«liai Ternul Hnwtaâ esb*.  32

3© wa afla m
strada Vărnei nr. 8

din sus de Otelul! „la Corână,44 $
Rog pe onorații mei mușterii a me onora și 

pe viitor cu stimata D-lor încredere.
Cu totă stima 

FRANCISC KELLEMEN, I 
farmacist.2-6

s Antreprise de pompe funebre

morte, așezământul 
cari tdte obiectele, 
fine, se pot că-

ZEL T’CLtsefe.
BSrașov, Strada IPorții i$r. fi2.

(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de 

său de înmormântare bogat asortat în 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai 
păta cu prețuri ieftine.

Comisiuue și depou de sicriliri de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sferturilor de lemn, de 
metal și imita|iuni de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de cunun! pentru monumente și plantic! cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, cară funebre 
proprii CU 2 Și cu 4 cai, precum și un car funebru vânet, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută prompt si ieftÎEI, i a u 
asupră-mi și transporturi de morți m ’străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
6_*  E. T u t se k.

p:

â IU N C 1'0 BI 

(mserțtaî și reclame) 
sunat a se adresa subscrisei 

adHninîstratiunî. in casssl pai- 
fefiseărâs unui anunciu mai miaSt 
«Se odată se face 3câdemest(

care cresce ca câ£ pubBicar®® 
s© fsc® r«aâ de multe-mri.

AdmListr. „Gazetei Trans/

MT „Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la Eremîas Nepoții.

Ghete mici pentru copii dela 50 cr. în sus.
«pr- Comanda la măsură se efectudză prompt, ieftin

și garantat solid, 7—io
Specialități de încălțăminte

«le tot fa ia e : Clievreaux, Boxkalf,
„ldeal“ etc., se află. îmi Essan'e alegere 
și se pot procura în 6 dile și după măsură cu prețuri moderate. '“ViJ'j
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fer’&sggimfepe

Ă ȚȚ P ce®e mai renum‘ie
- • = ® a|e continentu'ui

40 de iiomol

cea mai rațională a Europei,
la confluența și fiSSstB’itei, într’ro vale plăcută a Carpațî-
lor Bucovineni, îucunjurată de păduri conifere. în pitorescul triunghifi între 
Ardeal. România și Bucovine.

„D0RNA“ (în BUCOVINA),
la gara ,.Valea Putnei“ de-ocnmdată, ultima stație a căiei ferate secundare, Haî- 
na— Câmpulung - Dorna 2 ore depărtare dela Dorna).

—---..-.ji Se află, birje la sosirea lie-eăruâ area». ...----

Durata sesonului dela 1 Iunie — 30 Septemvrie st. n.
In monumentalul stabiliment de băi se aplică sistemele cele mai moderne.

Serviciul idroteragiieii se află în manile unui personal bine școlit din clinica 
profes. Win terni tz.

•”—— C&we dâeteSâces de ser șâ de Șapte. r--------
Palatul de cură (Curhaus) cuprinde un Restaurant cu salone elegante 

de mâncare, o Cafenea și salone de lectură, musică, biliard și 
diverse jocuri.

Afară de numărâse locuințe și Oteluri private stau la disposiția. publicului 
și done OiellurI cu 70 camere și apartamente confortabile pentru prețuri mo. 
derate, cari aparțin stabilimentului de cură.

Apaduete din isvore alpine. — Canalisație. — Lumină electrică.
Succese splendide; la bole de inimă, după sistemul dela Nauheim, cu băi 

acido carbonice, și la arteriosclerosă cu băi de nomoi.
Inl'orinațiiuii și prospecte gratis șl franco prin Administrația c. r. a stabilimentului 

cură cari reservă la comande camere în Otelurile de cură.
B* 1 La îaiirebări medicale respnnde medicul stabilimentului de băi cons,

imp. Dr. Arthur L b b e 1.
—== Șese mcclncs sunt £m loe. cari vorbesc ronianesee. ==—

__ ______ > O> < ....... ~------

Apele alcaline din sursa T—“1
vini sirop, se aplică și la diverse afecț i u n i catarale și se pot comanda Ia 
„Administrația c. i*.  a stabiBigneiitului «le cură.“

în lunile Iunie și Septemvre prețuri reduse pentru băi și odăi.

de

4—10.(5511. Administrația c. r. a stabilimentului de cură.
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apă de spălat gura | 
m foirmă d^e £•

Deposit eu gros pentru Brașov -a.

ia JOHAM OREOI. i
Se capetă în farmacii, Drogherii, Parfumeril etc. p

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


