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INSERATE 
sa primesc la Admlnlrirațhine în 

Brațov și la uxxnatorole 
BIROURI do AMENȚUB1: 

în Viena: la N. Dukes Nachf., 
Nux. Augenfold & Emorio Lea
ner, .Heinrich Schalek. A. Op- 
pelik Nachf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. G-old- 
berger. Ekstein Bernat, Iulîu 
Leopold (VII Erzsâbet-korut).
PREȚUL INSERȚIUNILOR: 

o seria garînond po o colână 
10 bani pontru o publicare.— 
Publicări mai dese după tari
fa și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani.

(Numer de Duminecă 28).

„gazeta» iese in fiăcare {1.
AbonamBQte peniin Austro-Uugaiia: 
Pe un an 24 aor., pe luni 

12 cor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Duminecă 2 Jl. pe an.
Mill România șl străinătate: 

Pe un an 40 franci, pe ș6sa 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franci.
Se prenumără la tote ofi- 

ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamenînl nantrn Brașov
Ădmtnistraftunea, Piața mare. 

Tfirgul Inului Nr. 30, ctet iu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 oor., pe trei luni 5 cor< 
Cu dusul în casa : Pe ur. an 
24 oor., pe 8 luni 12 o., petrei 
luni 6 corone.— Un esemplar 
10 bani. — Atăt ahcnumontele 
cât și inaerțiunile aunt a se 
plăti înainte.
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Iubire la porancă nu pdte ii.
Cetitorii noștri îșj vor aduce 

aminte de tulburările dela Vreșen, 
în provincia polonă încorporată re
gatului Prusiei. Aceste turburărî au 
fost isbucnit din causa măsurilor ne
drepte și crude luate de cătră gu
vernul prusian în contra limbei po
lone. Ministrul prusian al școlelor 
dăduse adecă poruncă ca religiunea 
să nu se mai prede în școle în limba 
polonă, ci eievii poloni se o învețe 
în limba germană. Școlarii poloni, 
sprijinit! de părinții și mai ales de 
mamele lor, nevrând a-se supune 
poruncii și a răspunde în limba ger
mană, au fost de tot aspru pedep
sit! dimpreună cu ai lor.

Amărăciunea și ura ce a cu
prins pe Polonii din Prusia, pe no
bilimea, pe burgesii ca și pe țăranii 
lor, în urma întâmplărilor dela Vre
șen, a crescut încă și mai mult ba 
s’a schimbat chiar în dușmănie de 
morte, de când împăratul german a 
finut la Marienburg cunoscuta vor
bire, în care a numit pe Poloni 
„obraznică11 și „nisce Sarmațl de-o 
îndrăsnelă orbă“ imputându-le, că 
voiesc se atace germanismul, din 
care causă el (împăratul) se vede 
silit a apela la poporul seu ca se-și 
apere bunurile sale naționale. Cu
vinte, pe cari totă lumea le-a tălmă
cit așa, că Domnitorul Prusiei a dat 
de scire Polonilor, că vrea se-i res- 
boiăscă pănă la morte.

Era hotărît, ca în tămna acâsta 
împăratul Wilhelm al Germaniei și 
rege al Prusiei să facă o călătorie 
în provincia Posen, printre acei Po
loni supuși ai săi, despre cari vor
bim. După cele petrecute însă este 
lucru forte firesc, că împăratul ger
man numai la o primire prietinosă 
nu s’ar pute aștepta din partea Po
lonilor în Posen. Se și anunțase 
prin cjiarele polone, că în deosebi 
nobilimea polonă a hotărît a lipsi 
cu totul dela primire, așa că nici 
un membru din sînul ei să nu dea 
față cu împăratul.

Tot cjiarele polone aduc acum 
soirea, că ministru-președinte prusian 
a fost rugat se încerce a schimba 
gândul împăratului și al îndemna 
se-șl amâne călătoria sa în Posen 
pe anul viiror. Polonii cei mai cu 
prevedere, cari nu vreau să amă
rască și mai mult raporturile între 
Domnitor și popor, atât de mult tulbu
rate de întâmplările din urmă, doresc 
de sigur o astfel de amânare. Der 
și mai multe foi germane din impe
riu își esprimă indirect acesta do
rință, dând pe față temerea, că, cu
noscut fiind caracterul poporului po
lon, s’ar pute petrece demonstrațiuni 
fărte neplăcute pentru împăratul, de 
dre-ce prin faptul, că s’a sporît așa 
de mult poliția în ținuturile pe unde 
va călători, încă nu pot fi delăturate 
tdte îngrijirile.

E trist, când ajung lucrurile așa 
departe ca domnitorul unei țări să 
nu se mai potă aștepta la o primire 
plină de iubire și însuflețită din 
partea supușilor săi. In cașul de 
față este în adevăr așa, căci prin 
vorbirea sa amintită mai sus împă
ratul german în loc să caute a mai 
domoli cumva nemulțumirea și iri- 
tațiunea îndreptățită a Polonilor, a 
turnat numai oleu pe foc.

Stăpânirea prusiană, nu mai în
cape vorbă, a mers prea, de tot de
parte, când a siluit pe Poloni, vă- 
tămându-le sfântul lor drept delimbă, 
dreptul de a se folosi de limba lor 
polonă la învățarea religiunei și de 
ași păstra caracterul național în 
școlă.

Ni-se pare forte curios când ve
dem chiar și diare unguresc!, — 
cari se tac luntre și punte pentru 
măsurile draconice și asupritore ale 
ministrului Wlassics, și’l ridică tot
odată în slavă, — ținând de rău pe 
guvernul prusian din causa purtării 
saie față cu Polonii. N’ai mai văcjut 
farisei, ca șoviniștii evro-maghiari! 
Ei merg pănă a dice, că Prușii ar 
pute să-și ia un esemplu nu numai 
dela Austria, unde Polonii sunt ad! 

mar! și tari, ci chiar și dela Un
garia...

Ce îndrăsnelă, când afl! chiar 
foile maghiare se laudă, că guvernul 
unguresc nu face alta față cu na
ționalitățile, decât ceea-ce face gu
vernul prusian cu Polonii din Posen. 
Și ore nu Bartha Miklos era acela, 
care felicita pe Wlassics fiind-că a pă
șit pe urmele ministrului de instruc
țiune prusian poruncind ca în școlele 
de stat religiunea să se predă și ele
vilor nemaghiar! tot în limba ma
ghiară?

Dâcă Maghiarii privesc cu alți 
ochi la Poloni, cari sunt mai de
parte de ei, decât la naționalitățile 
din țâră și decă admiră lupta pe 
vieță pe morte a celor 3^ miliăne 
de Poloni cu flecile de miliăne de 
Germani, atunci n’ar ttebui să uite, 
că cele 11 miliâne de Români, Ger
mani și Slavi din Ungaria nu vor 
face nici ei altfel față cu cele 6—7 
milidne de Maghiari și vor fi gata 
la ori-ce jertfă pentru esistența lor 
națională!

Revista politică.
Er! a fost ărăși mare sfat la 

Ischl, unde petrece Majestatea Sa 
monarchul. Cei doi miniștri presi
dent!, ungar și austriac, s’au dus la 
Ischl, ca să se presente domnitoru
lui și să-i raporteze — cum se dice 
de cătră oficioșii din Pesta și Viena 
— asupra afacerilor curente. După 
cum se anunță însă din Viena, e de 
sine înțeles, că cu prilejul acesta s’a 
vorbit și despre pactul austro-ungar. 
La Ischl a sosit eri și ministrul co
mun de esterne contele Goluchewski. 
Se crede, că adi seu mâne se va 
ține acolo un consiliu de cordnă.

E forte probabil, că de rândul 
acesta se va hotărî asupra sorții 
pactului. In săptămânile din urmă 
situațiunea în afacerea pactului pare 
a-se fi limpeflit și Szell cu Koerber 
ci-că s’ar fi împăcat. Tăte semnele 
lasă a-se presupune, că pactul se va 

încheia, numai prețul pactului nu e 
cunoscut încă cine are să-l plătescă: 
Ungaria seu Austria?

*
Săptămâna viitore va fi în Ischl 

întâlnire de monarchi. Regele Carol al 
României va pleca Joi în străină
tate și în drumul său spre Ragaz 
se va opri la Ischl, unde timp de 
două dile va fi ospele Majestății 
Sale monarchului nostru Francisc 
Iosif. Majestatea Sa va întâmpina 
la gară pe Regele României și un 
dineu și o representație de gală se 
va da în ondrea domnitorului Carol.

*
Mare sensatie face în lumea po

litică o descoperire asupra unei con
venții militare între Italia și Austro- 
Ungaria stipulată în vechiul contract 
al triplei alianțe. Scurt timp după 
ce s’a reînoit alianța și după ce 
se afirma sus și tare, că nimic 
nu s’a schimbat în conținutul ei — 
iese în formă hotărîtă la ivelă, că 
totuși s’a făcut o însemnată schim
bare. Anume, Italia a fost deslegată de 
îndatorirea, ca într'un cas de resbovă 
între Austro-Ungaria și Rusia, se trimită 
prin Ungaria, un corp de armată la 
granița României.

Soirea despre lucrul acesta a 
fost telegrafată din Viena la Berlin 
unde a produs mare sensație Pen- 
tru-ca lucrul să nu apară în colori 
atât de isbitdre, oficioșii din Berlin 
fac tot posibilul se paraliseze efec
tul scirei din Viena. Se aduce ca 
argument contrar împrejurarea, că 
chiar decă ar fi esistat o învoială 
de natura celei amintite între Italia 
și Austro-Ungaria, ea n’a fost cu
prinsă în contractul triplei alianțe, 
al cărei conținut e curat politic, sta
bilind cașurile în car! singuraticele 
state sunt obligate a-și da ajutor. 
Nu nâgă însă nici cercurile politice 
din Berlin, că cestiunea ajutorului 
militar, ce Italia s’a obligat a 1 da 
Austro-Ungariei în cas de conflict 
cu Rusia, a fost ore când obiect de 
convențiune militară. Astfel de con- 
vențium însă sunt supuse schimbărilor.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ 
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Lăcrimiora.
(Din Botanica poporală română)

Una dintre cele mai drăgălașe flori
cele de primăvară este Lăcrimuira seu Lă- 
crâmidra, numită astfel în Bucovina și Mol
dova1) ; în Muntenia: Mărgăritar pl. Măr
găritare, Mă1 găritărel pl. Mărgăritarele și 
Clop oțele2); în Dobrogea : Cerceluș și Flo- 
rea Turcului3 4); în Transilvania: Sufletele și 
ClopoțelA); er în Bănat: Zdcrdwiora5) și 
Ghiorghiță, pentru-că înfloresce pe la Sân
tul Gheorghe6 *) lat. Convallaria majalis L.

’) Dr. Brândză: Limba bot, publ. în Columna 
lui Traian an. t. III, p. 77.

2) Idem.- Limba bot, publ. în revista cit. p. 
392 și Prodrom p. 445.

3J Idem: Limba bot, publ. în revista cit. p. 
392 și Prodrom p. 445.

4) Porcius: Flora p. 49; — Dr. Brândză: 
Prodrom, p. 445.

5) En. Hodoș: Poesiipoporale din Banat. Ca
ransebeș 1892, p. 105.

Com. de Dr. Brândză.
’) Opere complete t. II BucurescI 1875. p.. 197

V. Alexandri cântă Lăcrimidrele, aceste 
albe fiice ale primăverei, după cum le mai 
numesce el’), în următoriul mod:

Multe flori lucesc în lume, 
Multe flori mirositore, 
Der ca voi mici lăcrimiore, 
N’are ’n lume nici o fibre 
Miros dulce, dulce nume!

Voi sunteți lacrimi de îngeri 
Pe păment din cer picate, 
Când, prin stele legănate, 
A lor suflete curate
Sbor vărsând duiose plângeri.

Sunteți fragede și albe 
Ca iubita vieții mele !
Cu voi, scumpe strugurele, 

Albe mărgăritarele, 
Primăvara-șl face salbe.

Der’ de-odată ventul rece 
Fără vreme ve coses ce!
Astfel sortea crunt răpesce 
Tot ce 'n lume ne zîmbesce...
Florea piere, vieța trece!8)

Ce se atinge de originea acestei flo
ricele, o legendă din Muntenia ne spune ur- 
mătorele:

„A fost odată un voinic în lume, fără 
rude, fără neam, care ci-că se pomenise 
umblând cu arcul după vânat și cu năvo-

5) Opere complete t. I. BucurescI 1875, p 122 

dul după pescuit. Așa o ducea el și di și 
ndpte, umblând razna prin păduri, ca un 
copil străin de mumă și de tată, c-nm 
era el

„Dâr într’o di, din întâmplare, bată-1 
porocu să-l bată, văcju pe ramura unui 
qopac o pasăre mândră, cum nu mai vă- 
du-se de când îl făcuse mumă-sa. Și pa
sărea șirâtă, dor’ cu coda ochiului trăgea 
la voinic, ca și cum n’ar fi fost pasăre 
și-ar fi dorit să-i spue nu sciu ce.

„Voinicul nostru nici una, nici două 
o luâ la ochifl. și-o sagetâ la un picior.

„Cum se vădu săgetată, pasărea grăi:
— „O ! iubitul meu de ce m’ai săge

tat? Eu sunt ursita ta și de mult am cău
tat să te găsesc, der n’am avut noroc în 
lume, căci astăzi, când te întâlnii, în loc 
să mă primescl cu bucurie, mă săgeți fără 
milă! De vei dori, însă de mine, să mă 
cauți pănă mă vei găsi vie său mortă!

„Atât mai grăi pasărea, care arun
când un inel voinicului, sburâ și se făcu 
nevădută.

„Voinicul tremură de dulcâța acelei 
cuvântări, și îșl puse în gând să o caute 
pănă o va dobândi. Și cum se hotărî o și 

porni în partea în care sburase pasărea și 
se călăuzea după picăturile de sânge, care 
picurase din rana făcută din săgâtă

„Pe drum se întâlni cu o bătrână 
sbîrcită la față, ca o stafie și alt nimic.

„Baba, cum îl vădu, îi clise:
— „Să dai babei un gologan, devrâi 

să-ți mergă bine!
— De ce nu, — răspunse voinicul, 

care scose și-i dădu un gologan, scil de 
cei mari..,, de un-spre-dece.

„Pănă să se despartă, voinicul în
trebă pe babă, de n’a vădut cum-va vr’o 
pasăre săgetată la un picior, căci aceea e 
ursita lui, după care umblă de multă vreme.

— „Hei voinice ! — răspunse baba — 
eu sunt Sfânta Vineri și de mi-ai dat un 
gologan, e ca în schimb să te scap de 
multe năcazuri, ce o să întâmpini în lunga 
cale, ce vrăi să fac! Și cum cjice, scote 
măre din sîn bătrâna un frîuleț, un pai de 
fân și o petricică, pe cari, dându-le voini
cului, grăi:

— „Pănă să-ți găsescl ursita, o să 
întâmpini multe ne-ajunsurl, o să păți 
multe năcazuri, der etă’țl dau acestea, ca 
la nevoe să suni frîul și-ți va veni un cal
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In urma sensaționalei descope
riri, o parte a pressei germane cere 
publicarea noului tractat de alianță 
între cele trei puteri, pentru-ca se 
se pună odată capăt bănuelilor și 
intrigelor, ce se țes de cătră duș
manii grupării austro-germano-ita- 
liane.

*
O scire interesantă vine din Se- 

rajevo, capitala Bosniei. Guvernul 
bosniaco-herțegovinean a trimis pe 
un funcționar superior al seu pe la 
capii creștini ai mișcării bosniace cu 
misiunea, de a-i îndupleca se se rupă 
de cătră Mohamedani și se nu mai 
iacă causă comună cu aceștia. In 
schimb li-a promis, că guvernul va 
da Șerbilor din Macedonia o largă 
autonomie. Bărbații conducători șerbi 
au refusat însă propunerile guver
nului bosniac, declarând că s’au ob
ligat în scris față de Mohamedani a 
lucra în comun în potriva sistemu
lui asupritor al lui Kallay, și că nu 
vor se-șî calce promisiunea.

*
In Serbia a isbucnit crisă minis

terială. Guvernul serbesc e decis a-și 
da demisiunea, fiind-că resultatul ale- 
gerei presidentului Scupștinei (dietei) 
nu corăspunde intențiunilor lui.

*

Decă ar fi se judecăm după soi
rile alarmante, ce sosesc din Mace
donia, atunci acolo e în ajun de a 
isbucni revoluția contra regimului 
otoman. Bulgarii din Macedonia, al 
căror vis este alipirea acestei pro
vincii turcesc! la Bulgaria, s’au pus 
serios pe lucru și organiseză din tbte 
puterile o generală răscolă. Bande 
înarmate de Bulgari cutrieră munții 
și văile Macedoniei și au dese cioc
niri cu trupele turcesc! Șeful unei 
bande, colonelul bulgar lancoff, a 
trecut în Macedonia și a dat un ma
nifest, în care cjice, că are sub con
ducerea lui o miie de luptători, că 
pretutindeni Bulgarii subjugați sunt 
gata să moră, că Turcii tremura spe- 
riați. El trimite din vîrful muntelui 
Pirin un salut „Bulgariei liberate" 
și strigă „să trăescă revoluțiunea și 
Macedonia liberată1'. Foia rusescă 
„Vjedomosti11 din Petersburg scrie, 
că acest colonel Iancof a avut o 
luptă cu Turcii la Strumița și ar fi 
bătut trupa turcescă regulară de 150 
6meni. O altă luptă între Macedo
neni și Turci a fost între Pytel și 
Krușevo. Pădurea de lângă Krușevo 
e plină cu revoluționari, al căror nu
măr cresce într’una. Conducătorii 
bandelor bulgare au dat un mani

fest, prin care chiamă la unire pe 
toți revoluționarii din Macedonia.

*

Pe când se întâmplă lucrurile 
acestea, disordinile și ciocnirile fiind 
la ordinea cțilei în provinciile tur
cesc!, Austro-Ungaria și Rusia au fă
cut pași comuni la Constantinopol, 
ca Turcia să introducă reforme în Ma
cedonia și Albania. In același timp 
Anglia și Franc,ia pregătesce o ac
țiune comună tot la Constantinopol 
în favorea Armenilor.

*

Din Franța ne vin soiri despre 
închiderea mai multor mii de școle de 
băieți și de fete, în cari profesorii 
și profesorale erau călugări și călu
gărițe. Etă cum stă lucrul: In Franța 
guvernul încă de mai mulțl an! a 
hotărît, ca în școlele statului să nu 
se învețe religia creștinescă, ci se-i 
crescă pe copii ca pe nisce păgâni. 
Atunci omenii, car! nu voiau se 
lase crescerea copiilor lor în duh 
păgânesc, au c|i3 : Nouă nu ne trebue 
școlele statului. Noi vrem, ca copiii 
noștri, se rămână creștini, crescuți 
în frica lui Dumnezeu, și de aceea 
nu-i vom trimite la școlele statului, 
ci ne vom face noi școlele nostre. 
Guvernul n’a putut se-i silescă pe 
părinți să-și trimită copiii la școlile 
fără Dumnedeu, nici să-i oprâscă 
a-și face școlile lor proprii, pentru-că 
este un drept firesc al părinților a-și 
cresce copiii așa cum lor le place. 
Și s’au înființat mii de școli crești
nesc!, așa că la aceste școli umblau 
un milion și șâse sute de mii de 
școlari primari și 6.8.000 școlari gim- 
nasiali. Mai mulțl umblau la școlile 
creștine, decât la cele păgâne. Și să 
vecjl, că școlarii cari eșiau de aici 
scieau mai multă carte, decât cei-ce 
eșiau dela școlile statului. Acesta a 
dat guvernului âră de gândit. Uite 
băieții ăștia, când or ajunge omeni 
mari, or răsturna republica și or face 
eră împărăție ! Și au adus o lege, 
prin care se hotăresce, ca să se în
chidă școlile creștinesc! și călugării 
și călugărițele au început cțilele aces
tea se fie scose cu puterea din mă
năstirile lor și prigoniți cei-ce luptă 
în numele lui Christos, ca pe vre
mea împăraților păgâni. Vec|i bine, 
că poporul ține partea călugărilor și 
a călugărițelor și s’au întâmplat în
căierări și răniri între poliție și po
por. Socialiștii fiind în tot-deuna și 
în tote țările în potriva legii lui 
Christos, țin cu guvernul.

Acum se va întreba cine-va: 
ce-i asta? Că dor în Franța toți sunt 

de o limbă și mai toți de o lege. 
Din cele aprope 40 milione, numai 
câte-va sute de mii sunt calvini și 
câte-va sute de mii jidovi. De unde 
vine totu-șl, că religia catolică e 
prigonită? Asta vine de acolo, că 
cei dela guvern mai toți sunt mem
bri diutr’o societate secretă forte 
primejdiosă numită francmasonerie, 
în care s’au făcut frați cu jidovii și 
au jurat, că vor răsturna altarul lui 
Dumnecțeu. Pentru-că diavolul nici
odată nu dorme, ci umblă printre 
omeni, răcnind ca un leu și cău
tând pe cine se înghită. Vom vedă, 
ce va eși din prigonirile puse la 
cale de jidovi și francmasoni în po
triva credinței străvechi a țării fran
țuzesc!, și ce vom ceti și aucji, vom 
tălmăci și pentru cetitorii noștri.

Maghiarisarea învețămentului 
primar.

Cetitorii noștri au cunoscință despre 
ucazul ministrului unguresc, al școlelor, dat 
la 5 Iunie n. 1902 cătră inspectorii reg. 
de șcăle, cătră comitetele comitatense și 
cătră autoritățile superiore bisericesc!. In 
pomenitul ordin ministrul impune, ca:

1) La școlele (fără deosebire de con
fesiune) cu un învățător, 9 ore din săptă
mână să se întrebuințeze pentru vorbirea 
în limba maghiară și 8 ore din săptămână 
să se întrebuințeze pentru eserciții de 
scris și cetit în limba maternă și ma
ghiară.

2) La șcdlele cu doi învățători să se 
întrebuințeze pentru aceleași obiecte de 
învățământ 15, respective 13 ore.

3) La șcdlele cu trei învățători, 17 
respective 19 ore în același scop.

4) La șcdlele cu patru învățători 20, 
respective 25 dre în săptămână asemenea 
pentru limba maghiară, și astfel gradat la 
școle cu cinci și șese învățători.

Impune mai departe ministrul, ca 
începând cu clasa II primară limba ma
ghiară să se eserciteze și la predarea 
aritmeticei, er întrebuințarea limbei ma
ghiare la predarea geografiei patriei, a 
istoriei și constituțiunei patriei încă trebue 
luată în considerare, pentru-că astfel „i-se 
dă prilej învățătorului de a deștepta și 
cultiva sentimentul patriotic în inima ele
vului..."

In naivitatea lor mulțl vor fi credut 
și vor crede încă și acum, că ordonanța 
lui Wlassics are să rămână literă rndrtă, 
n’are să se esecute, și mai sciu eu ce. Se 
înșală însă. Porunca-i poruncă, și inspec
torii de școle ce hantătar de altă chemare 
vor fi avend, decât să esecute pănă la 
ultimul cuvânt din ceea-ce le poruncesce 
stăpânul.

Vom dovedi afirmarea nostră c’un 
cas concret.

Diutr’o comună grănițărescă ni-se 
scrie, că inspectorul Varo Berii din co
mitatul Făgărașului a adresat direcțiunilor 
școlelor comunale (școle grănițeresci) o 
circulară, în care dă strașnice ordine și 
instrucții cu privire la punerea în ființă, 
cu începutul anului școlar 1902/1903, a 
ordinului ministerial de care am vorbit 
mai sus.

Avem în copie circulara inspectoru
lui din cestiune. Directorii și învățătorii 
sunt provocațl în termini autoritativ!:

a) Se-și procure planul de înveță- 
ment stabilit prin ordinul ministerial nr. 
17.284 din 1879, dat de fostul ministru 
Trefort pentru șcdlele cu limbă de propu
nere nemaghiară, în atâtea esemplare câți 
învățători funcționeză la școlă, er învăță
torii și învățătdrele să-l studieze (planul 
de învățământ) temeinic și să se confor
meze lui în tote privințele.

b) Pretinde inspectorul, ca fie-care 
învățător să-și procure partea I și II din 
cartea „Vezerkonyv a magyarnyelv tanită- 
sârau. (Călăuză pentru instruirea limbei 
maghiare) de Groo Vilmos, și să o stu
dieze fundamental în decursul vacanței 
de vară. (Bieții dascăli — Culeg.), er în- 
nainte de începerea anului școlar învăță
torul, respective învățătorii și învățătdrele, 
să împartă întrega materie de predat după 
clase și în decursul anului școlar să pre
dea acea materie cu bun resultal.

c) Mai cere inspectorul, ca pănă la 
începutul lunei August să se pregătescă 
planul de învățământ pe anul școlar 1902—• 
1903 așa chip, ca planul de învățământ 
(planul orelor) să corespundă întru tote 
ordinului ministerial (al lui Wlassics) Nr. 
30’332 și spre aprobare să-l trimită ins
pectorului cel mult pănă la 10 August.

d) In fine inspectorul cere, ca învă
țătorii să compună amănunțit și planul 
orelor anului școlar cu privire la limba 
maghiară și cele-lalte obiecte de predare, 
și să le trimită inspectorului.

De sigur, că ceea-ce a făcut inspec
torul de șcdle din comitatul Făgărașului, 
vor fi făcut și cei-lalți inspectori din alte 
comitate, pentru-ca cu începutul viitorului 
an școlar limba maghiară să se predea 
în vorbire, scriere și cetire în școlele pri
mare după pofta nesăturată a celui mai 
șovinist ministru unguresc.

Graba cu care se fac tăte acestea 
trebue să pună pe gânduri pe toți factorii 
învățământului nostru românesc și să ia 
măsuri seriose de apărare.

SOIRILE D1LE1.
18 (2f>) Iulie.

In afacerea tni berării dela Pancu 
(comitatul Hunedărei) ni-se scrie: Cele ce 
s’au scris prin foile maghiare (că țăranii 
din Pancu ar fi făcut în contra segregării 
pădurii o revoltă, ce ar fi pregătit’o ei 
mai de mult) sunt minciuni umflate și esa-

iuta ca vântul și care te va sfătui, ce să 
faci cu celelalte lucruri, ce ți-am dat.

„Voinicul mulțămi bătrânei pentru 
sfaturile date și porni în lungă cale.

„Mai merge el, cât merge, der sim- 
țindu-se obosit, sună frîulețul și etă că 
din pământ din iârbă verde i-se arată un 
cal înșeuat și înfrînat scil colea... numai 
bun de încălicat.

— Sunt gata stăpâne! — dise calul 
bătând din picior,— der unde vom merge?

— „După ursita mea să mergem, 
dragă căluțule, — grăi voinicul — și ca 
să nu greșim calea, să ținem pe acestea 
picături de sânge!

— „Să mergem cu Dumnedeu înainte11 
— răspunse calul.

„Și mi-se aruncă odată voinicesce pe 
cal șio porni ca o pasăre peste văi și 
delurl. Fugea calul, fugea de-i scăpăra co
pitele, dâr de-odată grăi cătră voinic:

— „la întorce capul stăpâne și vedl 
în urma nostră cine vine?...

— „Nimeni! — răspunse voinicul, — 
de cât un iepuraș, care vine în fugă de 
s’a așternut câmpului11.

— „ Hei, stăpâne! — dise calul — 

aruncă paiul de fân, căci e spurcatul de 
smeu p’aie cărui pământuri călcăm !“

„Voinicul aruncă paiul de fen și se 
făcu în urma lor un mărăciniș des ca 
peria.

„Smeul făcu ce făcu și străbătând 
mărăcinișul, s’apropie de voinic.

— „Acum ce vecjl în urma nostră 
stăpâne?11 — întrâbă calul.

— „Nimic! — răspunse voinicul, — 
de cât un ogar.

— „Stăpâne, stăpâne! aruncă și petra 
căci acela e tot smeul*.

— „Bine! — răspunse voinicul, care 
aruncând petra se făcu un munte numai 
și numai de marmoră.

„Smeul ăr făcu, ce făcu și trecând 
peste munte se apropie de voinic.

— „Acum ce mai vedl, stăpâne? — 
mai întreba calul.

— „Acum văd un voinic călare! — 
răspunse voinicul.

— „Acela e Smeul. Fii gata de luptă 
dâr bagă de semă, să nu faci nimic, căci 
doră voiti avă eu ac de cojocul lui; er de 
nu voiă isbuti eu, atunci să fi gata, ca să 
te lupți cu el!

„Calul lui Mărgărit, căci așa se uu- 
mia voinicul, când vă<ju pe Smeu aprope 
de el, se dădu la o parte, er spurcatul de 
sgrpțore trecu înainte fără să potă opri 
calul său din. fugă, așa ci-că alerga de 
tare după bietul voinic, ca să-i pună capul 
și mai multe nu.

„Cum trecu Smeul înainte, calul lui 
Mărgă>it se luă după el și prindându-1 din 
fugă îl sdrobi cu piciârele.

„De aci Mărgărit merge și er’ merge 
înainte, pe unde nici puiă de om nu um
blase și picior de Român nu călcase, pănă 
ce ajunge, pătră sfințitul sorelui, la un lac 
unde se pierdeau picăturile de sânge.

— „Aci trebue să fie ursita mea11, — 
îșl dise el în gând și se așecjâ pe aș
teptat.

„Așteptă o di, aștâptă două, aștâptă 
nouă, der din lac nu eșia nimeni. Atunci 
îi trăsni prin minte să bage năvodul și să 
vadă, ce va scote.

„pis și făcut, căci și isteț era voini
cul nostru, de p’arcă nu-i era d’a bună, 
atâta vrednicie.

„Când scose năvodul, ce să vecjl?
„0 femeie frumosă ca o di de vară 

cu fața ca marmora, cu părul ca aurul, cu 

ochii ca murele, cu buzele ca fragile, de 
ți-era mai mare dragul de ea, în cât s’o 
sorbi într’o. picătură de apă și să n’o mai 
uiți.

„Voinicul Mărgărit se uită la ea, o 
mișcă, o strigă, der nu mai da nici un 
semn de vieță. O mai privi încă odată 
și văcjând’o săgetată la un picior, o cu- 
noscu, că este ea ursita lui, după care um
blase atâta amar de vreme.

„Vădând că nu mai era chip d’a o 
mai scula, săpa singur pe malul lacului o 
gropă, în care aședâ pe ursita și iubita lui 
Insă el, amărît pănă la suflet, se așejâ la 
capul ei și o plânge și er o plânge din 
adâncul inimei, pănă ce se cocoșă pe pă
mânt, er lacrămile se închiegară pe piep
tul lui.

„Dumnedeu, vădându-1 cum se chinu- 
esce, îl făcu o flore chiar așa cum sta cu 
capul cătră mormântul iubitei lui. Acestă 
flore, dela numele voinicului, se numesc© 
Mărgăritărel, er dela lacrămile închiegate 
pe pieptul lui Lăcrămibrefl)*

(Va urina.)

9) I. Morar: Legendele florilor. Buzău 1900.
p. 7.
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gerări. De o revoltă plănuită nici vorbă 
n’a fost.

Jubileul școlelor române <lin Bla- 
șiu. „Familiei” i-se scrie din Blașiu, că 
corpul profesoral de acolo a hotărît se 
serbeze jubileul de 150 de ani al înfiin
țării șcdlelor române de acolo.

Biserică prădată. In biserica gr. or. 
din Lugoș s’au ascuns Marți după amiadi 
nisce hoți, și noptea au spart lada biseri- 
cei furând banii și alte obiecte prețidse. 
Hoții s’au suit apoi în turn și de acolo 
s’au lăsat în jos pe funia clopotului.

Grindină. Atâtea furtuni, revărsări, 
grindină și alte nScasuri pe capul bieților 
locuitori mai ales din Transilvania, n’au 
fost de mult, ca în vara acesta. Sute și 
mii de omeni au fost lipsiți și de hrana 
dilnică. încă e noroc, că astădi nu mai 
pote fi fomete, cum era mai de mult, când 
nu era calea ferată, căci astădi sărmanii 
omeni tot mai pot aduce ceva bucăciore 
de prin alte părți ale țării, seu chiar din 
alte țări, decă nu s’au făcut pe la ei. Vorba 
e însă, că trebue să se bage în datorii, 
din cari Dumnedeu scie când și cum vor 
pute eși. Acum primim ărăși o veste tristă 
din Ibănescî (Mureș-Turda), că în 22 1. c. 
pe la drele 2 după amiadi a bătut piatra 
tot hotarul. Piatra a fost în mărimea nu
cilor și colțurată. Intr’o parte a hotarului 
n’a rămas, decât pământul gol. Țăranii 
sunt desnădăjduiți, vădendu-și nimicită 
tdtă ostenela. — Pe la orele 5 a bătut 
piatra și hotarul comunelor vecine Hodac 
și Glăjărie.

Din Bucium (Munții Apuseni) ni-se 
s'^rie cu data de 23 Iulie: '-„Țințar e ori
ginal din Bănat și bănățenii vor sci mai 
bine, decă el e Român, ori Serb, și vor cu- 
ndsce și trecutul lui. La noi, în Munții 
Apuseni, a venitjel cam de 3—4 ani, ca 
contabil la banca „Detunata”, unde n’a 
putut fura. A sedus însă comuna Bucium- 
Poeni să înființeze bancă nouă, unde fu 
ales secretar, și basându-se pe nepricepe
rea dmenilor în ale băncii, a furat. Ca 
omul ăsta să nu mai ajungă în posiție de 
a pute fura, dau publicității cașul și rog 
și pe alte foi să binevoiăscă a lua notă des
pre cașul acesta. O fac din motiv, că res
pectivul scie să se impună prin manifes
tarea celor mai esagerate sentimente ro
mânesc! și prin o purtare adevărat teatrală. 
Pănă acum s’a descoperit un furt cam de 
6000 corone, der sunt sigur, că se va des
coperi mai mult. Mă mir cum de cașul 
acesta nu s’a dat publicității pănă acum 
de persona, care era datdre se o facă, pen- 
tru-ca alte bănci să se ferâscă de nenoro
cirea, ce a ajuns’o pe banca din Bucium- 
Poenl.”

Alegere <le vigili silvanali. Din 
Bistrița ui-se scrie: Pentru ocuparea a 19 

locuri de vigili și supravigill silvanali în 
comitatul Bistriță-Năsăud, au concurat 76 
individ! dintre cari cei mai mulțl cu esa- 
mene și diplome de pădurari. Alegerea s’a 
ținut la 15 Iulie a. c., cu care ocasiune 
unii „patrioți” ca de obiceiii au voit ca 
acestea să fie ocupate numai de „patrioți” 
venițl de pe pustele Ungariei. Der fiind-că 
în comisiunea silvanală și de numire s’a 
aflat și d-1 Dr. Gavril Tripon, advocat, și 
preotul lutheran Daniel Gsallner, care au 
preferit și protegiat pe Români și Sași, 
aleși au fost 7 Români și 5 Sași, însă cu 
tote acestea „din punct de vedere social 
maghiar” în Bistrița au fost aduși respec
tive s’au adus 2 Unguri. Că au reușit 7 
Români, meritul în cea mai mare parte 
este al d-lui Dr. Tripon.

Sfințire de cimitir. Din Teuții de 
sus ni-se scrie : „In 13 a. 1. c. st. n. s’a fă
cut sfințirea cimiteriului din comuna curat 
românescă .Negrei, în tractul protopopesc 
al Baia-spriei, c’o solemnitate destul de 
frumosă.

Duminecă (13 st. n.) diminâța a ser
vit sf. liturgie On. D. Demetriu Cionte, ca 
delegat protopopesc, însoțit de On. D. 
preot local Iuiiu Șurani, care la rândul 
său a și predicat despre însemnătatea ac
tului de împlinit er corul tinerimei sub 
conducerea tinerilor învățători Ioan Chere- 
cheș și Aurel Cotoțiu, a esecutat cu multă 
aeuratețăfrumdsele cântări bisericesc!. După 
finirea sf. liturgil, procesiunea se grăbea la 
sfințirea noului loc destinat de cimiter.

După ’împlinirea creștinescului act, 
toți ospeții au fost invitați la masa ospi
talieră a curatorului bisericei locale, frun
tașul român d-1 Atanasiu Demian, la care 
masă au fost număroșl ospețl. După prâncj 
s’au început istoricele nostre dansuri na
ționale; s’a încins o „horă” mărișoră și 
frumosă, după care a urmat „Ardelâna” 
și celelalte fermecătore dansuri naționale; 
petrecerea asta a durat pănă târdiu. In- 
tr’un târdiu cătră miedul nopții, la dorința 
ospeților, bravii învățători din jur, car! au 
fost de față, au predat hazlia piesă „Nica“ 
prin care s’a pus capăt petrecerei. — 1. P. 
învăț român”.

întâmpinare. On. Redasțiune! Intre 
„soirile dilei” din nr. 132 a. c. al „Gazetei 
Transilvaniei” un domn „binevoitor al 
școlei” a avut deosebita proveniență față 
de mine și a publicat o critică a esame- 
nului, ce l’am făcut cu școlarii dela școla 
sf. Treimi de pe Tocile. Critică scurtă și 
pișcătore; să asemănă cu pățania celuia, 
care n’ar fi mers nici pe jos, der nu s’ar 
fi lăsat nici de căruță.

De 21 de ani de când funcționez, ca 
învățător la numita școlă n’am cetit său 
audit despre o astfel de critisare a esa- 
menului meu, despre care să fi dis cineva 
că „copii și copilele din anul prim de 
școlă au dat răspunsuri nu tocmai precum 

s’ar fi așteptat”, și totuși să „nu mă fi în
vinuit de negligență”. Intru cât l’ar privi 
numai pe d-1 respectiv, eu i-așl da pace; 
întru cât însă șl-a publicat părerile, — 
spre orientarea publicului — sunt silit 
să-mi ridic cuvântul. Declar, că dumnialui 
nu m’a onorat cu presența-i la esamen și 
a fost rău informat. Trebue să-i spun 
adecă, că șcbla de sub conducerea mea 
n’are decât o singură clasă (cl. I.) elemen
tară și întru cât au fost și școlari de anul 
II, cu cari densul se vede a fi fost mai 
mulțămit, aceia au fost repetențil din anul 
trecut. Răspunsuri mai slăbuțe au fost 
date numai de cătră aceia, car! și așa fu
seseră declarați din parte-m! c& nepromovați. 
Cât pentru îmbărbătarea la muncă, ’ți mul
țumesc d-le raportor, der ... vedl, n’am 
trebuință de sfaturile d-tale. Să-ți spun 
însă eu una: Decă voiescl, să mai rapor
tezi ceva pe la jurnale, studiază mai în
tâii! bine materia de scris, apoi desbra- 
că-te de patimă personală. Brașov, 5 Iulie 
1902. — loan Suciu, învățător.

Sinucideri. In diua de 23 Iulie s’a 
sinucis în Brăila loan Iordănescu, în etate 
de ol anî, fost timp îndelungat funcțio
nar al statului și în urmă taxator vamal. 
Nenorocitul și-a tras un glonț de revol
ver în gură și a rămas mort pe loc. Causa 
acestui act de desperare e că Iordănescu, 
de aprdpe trei luni șî-a perdut cu desă
vârșire vederea. — O altă sinucidere s’a 
întâmplat în BucurescI, unde Spirea Pe- 
trache, originar din Buzău, s’a spânzurat 
de craca unui copac la șosâua Kiseleff. 
Causa sinuciderei e, că lui Petrache îi 
mergeau rău afacerile.

Victimele expresului de Berlin. 
Din Focșani se comunică, că o căruță, în 
care se găsiau un țăran cu nevasta și doi 
copii, a fost tăiată de trenul expres de 
Berlin, lângă cantonul 34, în apropiere de 
Milcov, prima stație după Focșani. Femeia 
și cu copilul au fost omorîți pe loc, er 
bărbatul rănit fdrte grav. Fata a fost 
luată de botul mașinei și dusă vre-o 400 
metri, când fu apoi asvîrlită în lături. 
Nenorocita într’o stare disperată, a fost 
transportată la spital. Cantonierul, asupra 
căruia cade responsabilitatea, a fost 
arestat.

Premiat. Din Bistriță ni-se scrie, că 
d-1 Teodor Bogdan învățător acolo, a câști
gat premiul de 20 corone în aur pentru 
disertația sa „Cunoscerea pământului și 
gunoirea lui”, țînută cu ocasiunea adună- 
rei generale a despărțământului Bistriță la 
20 Iulie în comuna Monor. Acest învăță
tor a mai fost premiat în trei rânduri tot 
din partea despărțământului „Asociațiunei”, 
dovadă, că nu numai că e un bun învăță
tor, ci și un om deștept și sîrguincios.

Trăsnit. Din Cricău (comit Alba-in- 
ferioră) ni-se scrie, că la 22 Iulie n., după 

un vifor grozav a fost lovit de fulger un 
băiat, care mergea la pășunat călare. Și 
băiatul și calul au fost loviți de-odată și 
au murit. Băiatul, cu numele Petru Rusan
1. Nicolae, era de 12 ani, doria se mergă 
la Blașirl în clasa întâiu gimnasială, der 
n’a avut noroc se-și vadă împlinită dorința.

Treideci de ani în temniță. Din 
casematele din Arad fii liberat alaltăeri 
un om, care a stat în închisore timp de 
30 de ani. înainte de asta cu 31 ani Iosif 
Zacsko, — așa îl chemă pe fostul rob — 
fu recrutat la regimentul de infanterie nr. 
25. Lui Zacsko înse nu-i plăcea vieța mi
litară și deșertă. Der nu peste mult timp 
fii prins și erăși dus la cătane. Zacskd 
înse deșertă și a ddua și a treia dră. De- 
sertorul fii judecat și condamnat la tem
niță. într’o di ducea gunoiu cu un alt 
camerad al seu. Cei doi arestanți omorîră 
pe soldatul de gardă cu sapele și voiau 
să fugă. Nisce țărani li se puseră în cale, 
să-i oprdscă. Unul din țerani fii înjunghiat. 
Zacsko fii transportat din nou în temniță 
si pus sub mare pază, stând acolo treizeci 
de ani. Majestatea Sa l’a grațiat, așa că 
alaltăeri a putut eși din temniță, ca bă
trân de 53 ani, unde întrase ca flăcău de 
22 ani.

Copil arși. In hotarul orașului Chi- 
chinda-mare eșise la lucrul de câmp mun
citorul Vasa Mangul cu nevastă-sa. Femeia 
își adusese cu sine și o copiliță de țîță, 
căreia îi făcu culcuș într’un snop. Tot 
aici îșî aședară și pânea și hainele. Pă
rinții erau deja depărtișor de snop, când 
uitându se înapoi, văd cu spaimă că sno
pul arde în flăcări. Repede se întorc în
dărăt. Era însă prea târziu, copila era 
plină de arsuri și în scurt timp muri. Fo
cul s’a iscat, de sigur din vr’un chibrit 
cădut pe haină, care s’a aprins“de arșița 
sdrelui. — Un alt cas de felul acesta s’a 
întâmplat în hotarul Cârlovei. Aici era 
Ilie Zuzin cu familia la secerat. Ilie își 
trimise fata în etate de 10 ani să ațîțe 
focul, ca să facă ceva de mâncare acolo 
pe câmp. Din nebăgare de seină hainele 
fetei au luat foc și pănă au sosit părinții, 
fata a leșinat de dureri. Plină de arsuri 
fu transportată în spitalul din Chichinda, 
unde muri peste puțin timp.

0 groznică esplozie. Din Versail
les se anunță o groznică esplosie pe câm
pul de esercițiu al artileriei, la Satory. 
Nenorocirea s’a produs pe când un deta
șament de soldați săpători, simulând lupta, 
făceau să esplodeze nisce mine. Un sub
locotenent, un sergent adjutant și 2 sub
ofițeri au fost uciși, alți 15 soldați sunt 
grav răniți. Cei răniți la față vor rămâne 
orbi. Cadavrele celor uciși sunt oribil mu
tilate, sub-locotenentul a fost decapitat cu 
desăvârșire.

loniță Ciobanu.
(Poveste).

A fost odată un împărat văduv, care 
a avut un fecior și o fată. S’a întâmplat 
însă, că a întrat în țâra acestui împărat 
paclnic un împărat străin cu multă oste 
ca să-i ia țâra. împăratul primind vestea 
șl-a adunat și el oștirea și s’a dus să în
tâmpine pe dușman. Pe fecior l’a luat cu 
sine, er fata a lăsat’o acasă sub îngri
jirea unui harap credincios.

împăratul nostru, ce e drept, l’a alun
gat pe dușman peste granițele țării, der 
încingendu-se o luptă crâncenă între amân
două oștirile, bătaia nu s’a putut sfîrși cu 
una cu două, ci s’a îndelungat cu anii, 
căci bine sciți, că pe atunci se lup‘au sol- 
dații cu ciomege și cu sulițe, er nu ca 
acum cu pusei și cu tunuri. Harapul care 
sta cu fata acasă, a început dela o vreme 
să se aprindă de dragoste, că fata era 
frumâsă. Fata era însă înțeleptă și cu
minte. Ea, îndată ce a cunoscut gândurile 
harapului, a început să-l mustre cu vorbe 
înțelepte. Harapul, după-ce a vădut și a 
vădut, că nu-șl pote ajunge planul său, de 
temă să nu-1 descopere fata, s’a apucat și 

a scris împăratului o scrisore, în care zu- 
grăvia pe fata de împărat cu colorile cele 
mai negre, arătându-i că s’a stricat cu de
săvârșire, în cât s’a luat și el de gând de 
purtările ei. Scrisorea acesta i-a trimis’o 
printr’o slugă din curte, învățându-1, ca să 
întărâscă și el cele arătate în scrisore. 
împăratul, când a cetit cele arătate de 
harapul său, atâta s’a amărît, în cât l’a 
trimis pe fiiul său acasă cu poruncă, ca să 
ia pe soră-sa și s’o omăre fără lec de milă, 
er ca semn să-i ducă amândoi ochii.

Feciorul când a primit o astfel de 
poruncă a rămas uimit de spaimă, der vă- 
dend pe tatăl său atât de înverșunat, a în
călecat calul și dus a fost. El, după-ce a 
ajuns acasă, a luat’o pe soră-sa și a dus’o 
într’o pădure mare. Aici i-a spus cu ochii 
lăcrămîncjl totă porunca ce a primit’o dela 
tatăl lor și o rogă să-l ierte, decă el e si
lit să-i scurteze clilele. Atunci fata începu 
să se desvinovățâsoă, dicând că tote ară
tările harapului sunt minciuni.

— „Nu mă omorî, iubitul meu frate” 
îi cjicea ea; — „ai bare-mi tu mai multă 
milă de mine și nu dațl crecjăment unui 
sclav necredincios; lasă-mă să trăiesc între 
fiarele acestei păduri, căci gura mea nu 

te va spune nici odată, eu din aceste pus
tietăți nu voiîi mai ieși nicl-odată0.

— „Nu te pot lăsa, scumpa mea so- 
rioră, că trebue să i duc ochii tăi nemilo
sului tată, că de nu mă va face și pe mine 
tot bucățele. Chiar să-ți las viâța, dâr 
atunci ce vei face tu fără vederea ochilor 
în aceste pustietăți. Ore nu-i mai bine să 
fii mortă, de cât vie în acestă stare?4

— „Scil ce, frate dragă, atunci omoră 
cânele acesta, ce s’a luat după noi, și ia-i 
ochii: de unde va cunosce tiranul nostru 
tată, că nu-s ochii mei!”

— „Că bine did tu, sora mea — eu 
nu mi-așl fi putut aduce aminte de așa 
ceva. Voiîi omorî dâr cânele și pe tine te 
voiîi lăsa liberă și nevătămată. Tatăl ce
resc să te ocrotâscă de tdte relele”.

Frații s’au despărțit cu multe lacrimi 
de durere; sora a rămas singură, er fra
tele, după-ce a omorît cânele și i-a luat 
ochii, a încălecat calul și s’a depărtat spre 
lagărul tatălui său. Ajuns aci îi spune, că 
a împlinit porunca dată, arătându-i ochii 
cânelui. Tatăl, cretjând că sunt tote ade
vărate cele spuse de fiiul său, Ț00 pliu A0 
liniștire sufletâsce: „Mai bine s’o sciu 

mortă decât pătată, după cum mi-o arată 
harapul meu credincios”.

Au trecut doi trei ani și fata de îm
părat era tot în mijlocul pădurilor. Ea își 
aflase locuința în sînul unei peșteri, de 
unde nu eșia afară de cât atunci, când o 
gonea fomea. Mâncarea ei era ierburi și 
rădăcini și ouăle pasărilor, pescii și racii 
pâraielor, ce curgeau prin apropierea peș
terii.

Și s’a întâmplat, că un fecior de îm
părat, rătăcind într’n primăvară la o ve- 
nătore prin pădure, a dat de aceste locuri 
necălcate încă de picior omenesc și mult 
să minună când vădii prin zăpada de cu
rând căzută, o urmă de picior desculț. El 
se duce tot după urmă, pănă ce ajunge la 
gura peșterii. Se opresce aci și începe să 
strige:

— Cine-i în peșteră să iâsă afară, 
ca să-1 văd, că de unde nu, îl scot cu câ
nii mei.

— Sunt eu, și ce vrei cu mine?
— Nu voiesc nimica, fără numai să 

te văd cine ești!
— Ași eși, dâr nu pot, că sunt golă, 

aruncă-mi o haină să mă îmbrac, și voiîi 
eși îndată.
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0 plân gere. In momentul, când era 
să punem foia sub tipar se presentă la 
redacție d-1 G. Manolescu, primarul ora
șului Sinaia și ne rogă să publicăm urmă
torul fapt: „AstădI cu trenul accelerat Nr. 
502 de la 2 p. m. eram se plec din Brașov 
la Sinaia cu un fiu al meu și cu fiica 
mea Elena, în etate de 18 anî. Fiică- 
mea intrase în restaurant, să bea un pă- 
har de apă și eși de acolo în momentul, 
când trenul se punea în plecare. Repede 
ajunse scara și un domn fu atât de gen
til, de îi ajută se urce în tren. Conductorul 
Gyorfy înse dădu semnalul să oprescă trenul 
și intrând în compartiment soma pe fiică-mea 
cu cuvintele: „Itt marad“, să se dea jos. 
Neascultând imediat de acestă poruncă, 
îmbrânci pe fiica mea lovindu-o în piept, 
și chemând pe polițistul din gară, o 
sili se se dea jos. In zădar am recla
mat șefului de gară, Ferenczy n'a folosit 
nimic. S’a făcut proces verbal și escor
tați de un polițișt am fost duși la poliție, 
unde fiica mea a fost amendată cu 2 
corone.11 D-1 Manolescu ne-a rugat se pu
blicăm acest cas, care a indignat pe toți 
pasagerii și ne-a spus, că va reclama și 
la legațiunea austro-ungară, plângendu-se 
de bruscarea ce i-s’a făcut.

Asasinat într’nn teatru. 0 tele
gramă din Zurich (Elveția) anunță, că în 
timpul representației de la un teatru din 
localitate, un actor de pe scenă a fost 
omorît cu un glonte de revolver, descăr
cat din sală. S’a suspendat representația, 
în mijlocul unei sdrobitore emoțiuni.

Un concert sevaarangia de un grup 
de tineri din seminariul „Andreian“ la băile 
din Călanul-mic (Kalân furdo) cu ocasiunea 
adunării generale a „Asociațiunii pentru 
literatura rom. și cultura poporului român“ 
despărțământul Deva, Duminecă în 10 Au
gust (28 Iulie) 1902. începutul la orele 7 
sera. Prețul de intrare: Locul I. 2 cor. 
Locul II. 1 cor. 40 fii. Locul de stat 80 fii. 
Venitul curat este destinat pentru înființa
rea unei biblioteci la școla confesională gr. 
ort. din Batiz. Suprasolvirile se primesc 
cu mulțămită și se vor publica pe cale 
diaristică.

Musică de promenadă. Capela ora
șului va concerta mâne Duminecă la orele 
11 pe promenada de jos, apoi săptămâna 
viitdre: Luni la orele 6 p. m. pe prome
nada de jos. er Vineri la firele 6 p. m. 
în parcul Rudolf. Marți, Mercurî, Joi și 
Sâmbătă dimineța la orele 8 pe prome
nada de jos. Afară de acestea concerteză 
în fie-care seră la cafeneua Neustadter, 
er Marți, Mercurî și Sâmbătă la 5’/2 p. m. 
tot la numita cafenea.

Hotel „Pomul verde". La hotelul 
pomul verde se găsesc odăi cu tot com- 
fortul, cu prețuri moderate, fir restaurato
rul, d-1 Gheorge Sorea, s’a îngrijit pentru 
sesonul de vară să aibă și bucătărie bună 
românescă, ca se mulțumescă în totă pri
vința pe mușterii săi din România. O gră

dină admirabilă cu umbra-i ademenitfire 
stă la disposiția ospeților.

Laptele de castraveți englezesc a 
lui Ballasa este cel mai eficace cosmetic, 
care ori cărei dame est indispensabil. Ne- 
tedesce și învioreză pielea în puține dile. 
Face să dispară cu totul pistruile de pe 
obraz, petele de maiu și tot felul de ne
curățenii ale feței. In urma nalității esce- 
lente, ce posede, damele recomaodă una 
alteia acest cosmetic, care este supe
rior altora. Prețul 1 sticlă 2 corone la far
macistul 0. Balassa în Timișdra, săpun de 
castraveți englezesc 1 coronă, pudră 1 
cor. 20 bani. Se găsesc în tote farmaciile.

De la »Asociațiune«.
Concurs.

Pentru ocuparea unui post de învă
țător (învățătore) ordinar la școla civilă 
de fete a Asociațiunei, se publică con
curs cu terminul pănă la 25 August â-.’-c. 
st. n.

Doritorii (doritdrele) de a ocupa acest 
post se-și înainteze cererile pănă la ter
minul indicat comitetului Asociațiunei în 
Sibiiu (Strada Morii Nr. 8) pe lângă ur- 
mătorele documente : 1) atestat de botez,
2) document despre cualificațiunea cerută 
prin legea statului pentru ocuparea pos
turilor de învățători ordinari la șcfilele 
civile, având preferință cei-ce au cualifi- 
cațiune specială pentru limbi și istorie 
(nyelv fis tortfinettudomănyi szakcsoport),
3) arătarea despre studiile pregătitfire și 
ocupațiunea de pănă acuma, 4) să dove- 
descă, că posed perfect limba română în 
vorbire și scriere.

Concurentul (concurenta) ales va ave 
să observe disposițiunea statului de orga- 
nisare al școlei.

învățătorul ordinar, pănă când e pro- 
visor, primesce salar anual cor. 1400, sol
vit în rate lunare anticipative și cor. 300 
bani de cuartir, solviți în 4 rate trilunare, 
er devenind definitiv primesce salar anual 
de cor. 1800, bani de cuartir cor. 400, 
5 cuincuenale a cor. 200 și drept de pen
siune dela stat, unde va solvi taxele pres
crise ; învățătdrea provisorie primesce sa
lar anual de cor. 800 și întregă întreține
rea în internatul școlei, er cea definitivă 
primesce salar anual de cor. 1200, întrfigă 
întreținerea în internat, cuincuenale și 
drept de pensiune ca învățătorul. Invăță- 
torea locuind în internat, va ave să dea 
directorei mână de ajutor la agendele in
ternatului.

Cererile întrate după termin nu se 
vor lua în considerare.

Sibiiu, din ședința comitetului cen
tral al Asociațiunii, ținută în 23 Iulie 1902. 

losif Sterca Șuluțu, Dr. N. Beu, 
vice-president. seer. II.

Foc și sărăcie.’’
Bucium (Făgăraș), Iulie 1902.

Stimate Domnule Redactori Luni în 
30 Iunie n. a. c. pe la 2 ore după amedi 
s’a iscat un foc năprasnic în comuna Bu
cium din corn. Făgărașului, care în timp abia 
de o jumătate oră a cuprins în flăcări, ca

*) Intârdiat din causa lipsei de spații!—Bed. 

nisce limbi înfricoșate de foc, șurile dim
preună cu alte clădiri economice a 9 bieți 
plugari români.

Locuitorii comunei nu se aflau pe 
acasă, erau pe câmp parte la arat (ogor), 
parte la sapa de a dfiua, și așa în comună 
erau mai numai copii neverstinci și alțî 
omeni bolnavi ori bătrâni, neputincioși, 
cari n’au putut merge la lucru și cari la 
vederea focului și primejdiei au început 
se țipe și se plângă de spaimă. De grdză 
fugiau în tote părțile, fără a se pute apuca 
să mântuie ceva.

Norocul a fost, că semnalul de pri
mejdie s’a dat la timpul său prin clopotul 
bisericei, care tras fiind într’o „uznă“, 
după vorba poporului, le anunța pericolul 
ce’i amenința cu ruinul material în tot 
avutul lor în acest timp de grea nevoie 
pentru bietul plugar. La audul clopotului 
alarmator au alergat cu mic cu mare în
spre sat de la câmp la locul desastrului. 
Aprope la timp potrivit au sosit cu tu
lumba și acei locuitori din comună, cari 
acum fac primele pregătiri pentru pom- 
pierit.’•'Ajunși cu tulumba la locul neno- 
rocirei s’a început stingerea focului la 
clădirile economice deja aprinse, der cu 
puțină ispravă, căci clădirea cuprinsă o- 
dată de balaurul cel cu multe limbi de 
foc, nu mai pută fi mântuită. Vădend 
acesta, un cărturar, care se afla de față, 
a sfătuit pe cei cu tulumba, ca să lase 
cele aprinse, căci totul e în zadar, și să 
cerce a localisa focul, udând bine clădirile 
încă neaprinse. Așa s’a-și făcut. Ideea a 
fost norocosă, căci focul a fost împedecat 
a cuprinde în licări și alte clădiri econo
mice. Oprit focul în calea sa, s’a început 
cu stingerea lui și clădirile pe cari le cu
prinsese deja, dfir aprope nimic nu s’a 
putut mântui, căci fiind chiar în dina 
aceea o căldură ffirte mare, clădirile eco
nomice erau de tot uscate și astfel forte 
espuse pericolului de a se mistui total 
prin foc.

S’a ajutat mult la localisarea focului 
și prin aceea, că mai mulți locuitori din 
comuna vecină Șercăița, conduși de unii 
fruntași, încă au alergat cu tulumba în 
ajutorul fraților lor în primejdie.

Șurile arse au fost de lemn și aco
perite cu paie, au ars însă și grajduri a- 
coperite cu țiglă; der ce e mai rău e, că 
mai tuturor celor nenorociți prin acest 
foc li-au ars și uneltele economice, precum: 
cară, pluguri, grape, telegi, etc. etc., încât 
bieții omenii au rămas numai cu căscidra 
pârlită și ea de foc și scăpată și ea numai 
prin voia întâmplărei, și în neputință de 
a’și pute purta mica economie, fără unel
tele necesare.

Cei mai mulți dintre cei loviți de 
acest flagel, nu se vor mai pute reculege 
în întregă viața lor, ori cum dice poporul, 
nu se vor mai vede „cal<ji“ cât vor trăi. 
Er ca să-și potă înciripa ceva, trebue să 
facă datorii nouă. Der cea mai mare 
nenorocire e, că dintre cei arși, nici unul 
n’a fost asigurat contra focului; însă și 
aici nu e de vină atât nesciința poporu
lui, cât mai mult afurisita de sărăcie, care 
ține poporul în cătușile sale în urma ne
număratelor dări, aruncuri și nevoi îngră
mădite pe capul lui.

Pe lângă clădirile și uneltele econo
mice au mai fost arși și viței, porci, cari 
au fost închiși în grajdurile, ce au stat în 
legătură cu șurile. Vieți de om însă n’au 
cădut victimă. Paguba se urcă la vr’o 5 
mii corone.

Mulți n’au avut nici sămânță destulă 
pentru semănat încă din tomnă; er de 
atunci au ținut’o strună, cumpărând bu
cate pentru ei și fen pentru vite.

Lipsa și nevoia e forte mare. Tân
guirea dmenilor îți stărnesce o adevărată 
compătimire și durere de suflet. Tote spe
ranțele s’au pus în recolta acestui an. Nu
mai de ar ajuta Dunmedeu se potă ajunge 
măcar secerișul în pace! Căci o nenoro
cire prin grindină ar fi o lovitură de morte. 
Omenii ar fi siliți să ia lumea în cap.

Nici de acest flagel al lui Dumnedeu 
n’au fost scutiți bieții locuitori ai comu
nelor vecine Toderița și Mândra. Aici 
grindina a nimicit total semănăturile de 
tomnă. Lipsa și sărăcia se simte în tote 
părțile. Iți e mai mare mila a audi vae- 
tele și tânguirile fimenilor din acest an, 
doră ca nici odată! Peste tot locul numai 
jale și tânguire, necas și amar!

Causa incendiului nu e cunoscută, 
să bănuesce însă negrija unor copii. Pă
rinții de pretutindenea ar trebui să fie cu 
mai mare grije asupra copiilor, și mai cu 
semă în timpul verei să nu-i lase fără su- 
praveghiere, căci multe și nenumărate 
rele și nenorociri pot urma din acesta ne
gri je.

Cei cu dare de mână din comunele 
vecine să nu închidă ușile acestor neno
rociți, când le vor cere ajutorul frățesc 
într’un mod seu altul. Ajutați-i, cei cari 
puteți, ca și Dumnezeu să vă ajute! „Fe
riciți cei milostivi, că aceia se vor milui“ !

Gd.

Dela „Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu

Iubiți meseriași!
Subsemnatul comitet, în îngrijirea sa 

de a face tot ce-i stă în putință pentru 
ridicarea meseriașului în tote privințele, a 
luat hotărîre de a aranja în tomna acestui 
an o esposiție industrială.

Nu numai împrejurarea, că la acest 
timp se împiinesce un deceniu (10 ani) 
dela prima și ultima esposiție, aranjată de 
Reuniunea nostră, ne-a servit drept în
demn la acfistă hotărîre, ci și pentru-eă 
sciut este, că astfel de esposițiunl sunt as
tăzi pretutindenea cunoscute de cele mai 
bune lavantagiose) prilegiurl (ocasiunl): 
spre a ne cunfisce unul pe altul, a învăța 
unul dela altul, a ne sili spre înaintare și 
prin asta la desăvârșire (prefeeționare). Es- 
posițiile ne arată ceea ce seim și ceea ce 
nu seim; ele câștigă meseriașului destoinic 
noi mușterii și el îșl pote astfel croi un 
viitor mai bun.

înțelegând deci d-vostră, însemnăta
tea ăstorfel de esposiții, mai cu semă pen
tru noi, cari ne aflăm încă ca începători 
pe terenul meseriilor și nu suntem aprope 
de loc cunoscuțl la publicul mare, credem, 
că fie-care, căruia îi place a se numi me
seriaș bun, lăsând orl-ce năcaz la o parte, 
se va însufleți pentru idea acesta și se va 
alătura la noi, pentru-ca împreună cu pu
teri unite, să lucrăm la întruparea ei. Buna 
reușită a esposiției numai și numai dela 
noi atârnă! Și acestă bună reușită chie- 
rnată este a ridica vaza și bunul renume

— Etă aici e mantaua mea, îmbra- 
că-te cu ea și să eși!

Fata de împărat a întins mâna prin 
crepătura ușei și după-ce a luat mantaua 
pe ea, a eșit afară. Feciorul de împărat 
rămâne uimit, când o vede. El o întrebă, 
că cine este ea, și cum de a ajuns prin 
aceste locuri părăsite de tote ființele ome
nesc!? La care fata îi răspunde: că nici 
ea singură nu-i pote spune de obîrșia pă
rinților ei, căci rătăcesce prin aceste pă
duri încă de copilă mică.

Feciorul de împărat o ia în suita lui 
și o duce la palat îngrijind’o ca pe o soră 
er nu ca pe o străină. N’a trecut multă 
vreme după aceea și împăratul se bolnă- 
vesce și more. Feciorul îl urmeză în dom
nie. Dorința mamei lui era acuma, ca să-și 
însore feciorul cu o fată de împărat, și 
rămâne uimită când îl aude spunând, că 
el altă fată nu va lua în căsătorie de cât 
numai pe fata ce singur a aflat’o în peș
teră. Mamă-sa destul se împotrivesce la 
una ca asta și după-ce vede că nn pote 
să-l abată dela voia lui, îi dă pace. O 
astfel de cusătorie nu era nici pe placul 

sfesnicilor săi. împăratul trăia destul de 
bine că mirâsa lui; el nu voia să ia în 
semă nici nemulțumirea mamei sale, nici 
bîrfelele hunei. Peste un an împărătesa 
lui a dat nascere unui fiu tot de aur. îm
păratul tocmai nu era acasă, el era dus în 
acest timp la bătălie împotriva unui ' alt 
împărat, care îi călcase țâra. Socrh' cea 
dușmănosă, a luat copilul cel de aur ’și 
sucindu-i gâtul l'a dus de l’a îngropat în 
gunoih, er în locul copilului a adus un că
țel de curând fătat, dicend lăuzei:

— VedI ce ne-ai născut tu? un câne 
în loc de om... După cum ți-ai bătut tu 
joc de noi, așa avem să ne batem joc și 
noi acuma de tine, ființă prostă și nele
giuită ce-ai fost....

După aceea se apucă și-i scrie împă
ratului (fiiului ei) o scrisore în care îi arată 
cum și ce fel de copil i-a născut împără- 
tâsa, și-i cere răspuns grabnic, că cu ce 
fel de morte s’o pedepsâscă pentru batjo
cura, ce i-a făcut'o, Jicend că de acestă 
părere sunt chiar și sfetnicii lui.

împăratul, când primi o astfel de 
scrisore, rămâne înmărmurit de spaimă. 

După multă frământare de cap îi răspunde: 
că el nu să învoesce, ca pe împărătesa s’o 
omore, dâr să o ia din palat și s’o ducă 
în pădurea din care a fost luat’o el. Nici 
c’a sosit bine răspunsul împăratului și îm- 
părătâsa îndată a fost ridicată din palat 
și dusă în pustie, chiar. în peștera ei de 
odinidră.

Sărmana împărătesă, a trebuit să se 
hrănâscă erășl cu plantele ei un an de dile 
pănă ce i-a sosit soțul dela bătălie. Acesta 
a cunoscut îndată, că mamă-sa a umblat 
numai cu minciuni pentru a-i perde soția. 
El șî-aa dunat vânători și s’a dus cu ei în 
pustie, ca să-și caute soțiora. Aici în adevăr 
a și aflat’o, sdravănă și sănătosă. A adus’o 
acasă și a trăit cu ea în cea mai mare dra
goste, fără ca să mai dea credământ in
trigilor mamei sale. Preste un an împără
tesa erășl a dat nascere, și nu unui copil 
numai, ci la doi de odată, cari încă erau 
cu totului tot din aur. împăratul de 
astă dată a fost acasă și a îngrijit, ca 
să nu se facă cumva și cu aceștia 
vr’o înșelătorie, după cum s’a fost fă
cut cu copilul cel dintâiîi. El era tare 

mândru, că copii frumoși ca ai lui nu erau 
în lumea întregă.

N’a trecut' însă o jumătate de an și 
împăratul primesce vestea, că dușmanii 
i-ar fi călcat din non hotarăle țării, făcând 
multă stricăciune. El se pregătesce cu oș
tirea și merge spre întâmpinarea lor. Pe 
împărătesa și pe copii i-a luat de astădată 
cu sine, așezându-i în cortul său, ce-1 lăsa 
sub paza unui harap, pe care-1 credea 
cel mai credincios om al lui. Harapul dela 
un timp a început să se aprindă și el de 
dragostea împărătesei celei frumdse și după 
ce a vădut, că’împărătesa îl amenință, că-1 
va trăda împăratului pentru obrăznicia lui, 
s’a hotărît s’o prăpădescă atât pe ea cât 
și pe copilașii ei, aruncându-i în valurile 
rîului ce curgea prin apropierea cortului. 
El așa și făcu, îi răpesce cu furie copilașii 
din brațe și-i aruncă în apă, âr împărătesa 
scăpa ca prin minune din ghiarele lui, fă- 
cându-se nevădută prin întunerecul nopți. 
Harapul, decă a vădut că împărătesa nu 
să mai simte de loc prin nici o parte, a 
crefiut, că ea de bună sâmă să va fi arun
cat prin valuri după copilași și se va fi. 
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al nostru pe de-oparte, er de alta ea po
sibil ne face să dovedim, că suntem vred
nici de sprijinul, de care părtași ne fac 
toți omenii noștri de bine.

Fie - care măestru, și calfă, ba 
chiar și elev (învățăcel), cu capul ridicat 
să se presinte la espotiție cu orl-ce soiti 
de product al lucrărilor sale, săvârșite fie 
în atelierul propriu, fie în al altuia și ast
fel să arătăm, că nu am stat și nu stăm 
cu manile în sîn, ci am muncit din greu 
și neîncetat pentru binele nemului preste 
tot și al nostru în deosebi.

Voința de fer, care face minuni, tre
ime să ne stăpânăscă pe toți, și atunci 
orl-ce lucru, fie el ori cât de greu, se 
va pută duce la îndeplinire cu ușurință.

Sibiiu, 12 Iulie st. n. 1902.
Comitetul „Rcuniunei socialilor români din 

Sibiiuu.
Victor Tordășianu, loan Apolzan 

president. notar.

Stipendii din fundațiunea Gozsdu.
Spre scopul conferire! de stipendii din 

„Fundațiunea lui Gozsdu“ pe anul școlar 
1902/3 pentru școlele medii, facultăți, uni 
versități și școlele de cădeți militari la ar
mata comună și de honvetjl—se publice con
curs pe lângă următorele condițiunl:

1. Concurenții să documenteze cu do
cumente originale seu autenticate de notari 
publici: a) că sunt fii de cetățeni ungari 
și apărțin bisericei ortodoxe orientale ro- 
,mâne, spre care scop să recere estrasul din 
matricula botezaților, provădut cu clausula 
parochului competent, că și de present apar
țin la biserica greco-orientală română; b) 
că studiază cu un succes bun la vre-un in- 
.stitut public din patrie, spre care scop au 
-să subștdrnă studenții dela școlele medii 
atestatul din anul școlar 1901/2, er cei 
dela facultăți și universități indicele despre 
tote cursurile ascultate "și respective docu
mentul despre progresul făcut; c) că nici 
averea proprie, nici a părinților nu ajunge 
să acopere tote trebuințele pentru crescerea 
concurentului, spre care scop e a se pro
duce atestatul diregătoriei politice compe
tente. Atestatul să cuprindă și date positi- 
-ve despre acestă avere și trebue să fie sub
scris și de preotul locului, er decă n’ar fi 
acolo preot, or. ar fi înrudit cu concurentul 
■trebue să fie subscris din partea protopo
pului concernent.

2. Decă concurentul a întrerupt stu
diile, atunci are să producă și atestat ofi- 
-cios despre ocupațiunea sa, întrun timp, și 
despre purtarea s’a morală pe acest timp.

3. Fie care concurent are să arete în 
petițiunea sa specialitatea la care și locul 
■unde voesce a continua studiile, precum și 
aceea, decă are și alt stipendiu.

4. Cei-ce voesc să studieze in străi 
•nătate, au se arel.e necesitatea de a face 
studii în străinătate, ca în cașul decă li se 

înecat și ea dimpreună cu ei. Așa el a 
doua di șl-a făcut siDgur mai multe sgâri- 
eturl pe trup și în acestă stare s’a dus 
plângând la împăratul, spunându-i:

— E rău de noi, înălțate împărate! 
Mai mulțl dașmanl au dat năvală preste 
-cortul tău; pe împerătesa și pe copilașii 
tăi i-au aruncat în valurile rîului, eră. eu 
abia ca prin minune am scăpat viu din 
mânile lor!....

Inima împăratului, când a audit acdstă 
veste, a fost lovită de o adâncă durere și 
a jelit’o forte mult pe iubita lui soție pre
cum și pe copilași. El în acele clipite de 
disperare a dat o năvală atât de furiosă 
asupra dușmanilor săi, în cât i-a sdrobit 
cu desăvîrșire, der ce folos, că a câștigat 
o țeră, și în schimb a perdut o comoră 
atât de prețiosă pentru densul. După câș
tigarea luptei va fi căutat el pe țărmurii 
rîului multe dile după scumpa lui soție și 
copilașii ei, crecjând că-i va afla bare-mi 
mor/, der văcjend, că nu pote cu nici un 
preț să le dea de urmă, s’a întors acasă 
mâhnit.

(Va urma.) 

va vota stipendiul să se potă îndată exo- 
pera concesiunea ministerială prescrisă.

5. Cu privire la concurenții pentru 
dobândirea de stipendii spre absolvarea sco
telor militare de cădeți se pbservă, că sti
pendiile acestea pe lângă documentarea 
condițiunilor statorite în acest concurs (p. 
1. a. c. 2, 3, 6, 8, și 9) numai atunci se 
vor extrada comandei școlelor militare, decă 
concurentul va documenta, că este primit 
de elev regulat la respectiva școlă de 
cădeți.

6. Petițiunile instruate cu documen
tele necesare sunt a se adresa la Represen- 
tanța fundațiunei lui Gozsdu, Budapesta 
VII Hollo utcza 8 sz pănă la 5 August st. 
n. a. c.

7. Tot-odată;se provocă toți stipendiștii 
actuali, prin urmare și cei absolvenți, cari 
cer ajutore pentru depunerea rigoroselor 
și câștigarea gradului de doctor, că până 
la terminul sus indicat și pe lângă observa
rea p. 3 din acest concurs, să arete resul-1 
tatul studiilor din anul școlar 1901/2 căci 
altcum li-se va sista stipendiul, respective 
nu vor căpăta ajutorul.

8. Petițiunile, cari nu sunt instruate 
cu documentele sus amintite său sosite după 
terminul fixat nu se vor lua în considerare.

9. Iu interesul expedării regulate, fie 
care concurent să ind'ce în petițiune locul și 
poșta ultimă, unde este a i-se trimite re- 
soluțiuuea Representanței.

Din ședința comitetului fundațiunei 
lui Gozsdu, ținută în 24 Iunie n. 1902.

Comitetul

Ilegalitate și prigonire,
Affoștin, 28 Iunie 1902.

Stimate D le Redactor! Iu prețuitul 
nostru jurnal „Gazeta Transilvaniei“ în nr. 
de Dumineca din 14 (27) ’Octomvre 1901, 
la rugarea mea ați binevoit a publiaavol- 
niciile d-lui solgăbirău din Oohalm, Boer 
Mihâly, făcute față de repartiția bisericei 
nostre din Agoștin.

Am fost arătat, că, în anul acela s’a 
compus lista pentru repartiția bisericei 
nostre, din care trebuia să se plătescă sa
lariul învățătoresc, și tote cheltuielile bi-: 
sericesci-școlare. Acea listă a fost așter
nută la pretura din Cohalm, de unde am 
cerut esecutarea repartiției. Din partea 
fisolgăbirăului Tompa, cu ordinul Nr : 
4095/901 au și fost orînduit antistiei co
munale, ca să dea mână de ajutor epitro- 
piei nostre la încassarea repartiției. Vice- 
șpanul a aprobat ordinul d-lui fisolgăbirău 
prin sentința cu Nr. 17293/901.

Am arătat mai departe, că în 20 Oc- 
tomvrie 1901, d-1 pretore Boer Mihaly a 
sosit la gara de lângă comuna nostră, a 
adunat acolo pe poporenii cari au copii 
la școla de stat. A chiemat și pe preotul 
Damian Bucșa și pe epitropul George Stan 
Birț, pe acești din urmă i-a întrebat cu 
vorbe amenințătore, că cu scirea d-lor s’a 
compus lista pentru repartiția bisericei și 
pentru-ce a făcut arunc pe popor. M’a 
chiemat și pe mine să merg acolo eu pro
tocoled în cari sunt induse conclusele co
mitetului parochial. Eu n’am mers de ore 
ce când am fost chiemat, trecuse timpul 
pentru afaceri oficiose și nici locul nu era 
pentru asemenea afaceri.

Am arătat că d-1 Boer a luat un 
proces verbal. Ce s’a luat în acest proces 
verbal n’m sciut atunci, preotul după cum 
densul spune, n’a subscris acest protocol, 
epitropul fiind forțat, l’a subscris prin apă
sarea pe cruce, ne esplicându-se nimic. Tot 
în cjiua aceea d-1 Boer a luat dela primar 
lista pentru repartiție, a dus’o cu sine și 
pănă în diua de asiădl nimeni n’a mai: 
vătjut’o.

După cum arată sentința comitetului 
administrativ comitatens Nr. 1378, d-1
Boer a luat la protocol tot ce n’a fost .ade
vărat, adecă a luat, că eu am purtări imo
rale, m’a arătat la ministru; ministrul a 
cerut dela Ven. Consistor cercetare disci
plinară asupră-ml, ceea ce s’a și întâm
plat.

A fost trimis la fața locului d-Hpro
topop. unde s’a adeverit, că învinuirile ri
dicate în contra mea nu sunt adevărate.

Asemenea a luat cu nedreptul la pro
tocol și aceea, că parochnl D. Bucșa și 
epitropul Georghe Stan Bîrț, nu sciu de 
compunerea listei pentru repartiția bise
ricei.

Cu tote acestea șl-a putut face d-1 
Boer mendrele sale, șl-a ajuns țînta dorită 
dela comitetul administrativ comitatens, a 
putut nimici atât sentința d-lui fisolgăbi

rău, cât și a d-lui vice-șpan. Sentința 
acesta numai acum ni-s’a făcut cunos
cută.

Sinodul parochial în ședința sa din 
8 Novembre 1901 sub presidiul părintelui 
protopop N. E. Mircea, a compus alte 
liste pentru repartiția bisericei pe anii 
1901 —1902 acestea au fost așternute la 
Venerabilul Consistor spre aprobare. Ve
nerabilul Consistor a aprobat acele liste, 
și cu ordinul din 24 Ianuarie Nr. ad. n. 
615 școl. le-a trimes la oficiul protopresbi- 
teral cu însărcinarea că, d-1 protopop să 
facă pașii necesari în causa acesta la lo
curile competente prin întrevenire perso
nală. D-sa a și făcut. In 20 Faur 1902 a 
așternut sub Nr. 102 listele la pretură ce
rând esecutarea repartișiei.

In 29 Aprilie părintele Damian Buc
șa face cunoscută comitetului sentința 
preturei din Cohalm Nr. 1425/902 prin 
care ni-se denegă ajutorul cerut din par
tea d-lui protopop; dându-ni-se timp de 
recurs 8 dile. Recurs în contra acelei sen
tințe n’am putut face, fiind-că pe cum 
arată subscrierile de primire de pe dosul 
acelei sentințe d-1 protopop a primit sen
tința în 15 Aprilie. D-1 paroch Damian 
Bucșa în 29 April, timpul de recurs era 
deja espirat!“ Listele a doua oră așternute 
preturei din Cohalm nu le-am mai primit 
de loc.

Din căușele aci arătate n’am putut 
puiuț primi din salar pe 2 ani nici un cru- 
cer, biserica nu șl-a putut plăti datoriile, 
pentru cari i-s’a intabulat realitățile ce 
are, cari acjl mâne vor fi puse la vândare.

Tote acestea cause oficiul parochial și 
epitropia le-a făcnt de nou cunoscute Ve
nerabilului Consistor Archidiecesan, rapor
tând despre tote acestea în 27 Iunie.

De nou mă văd silit a Vă ruga Sti
mate D-le Redactor, bine Voiți a arăta în 
nr. de Dumineca publicului cetitor în totă 
întregimea lor cele ce vă fac cunoscut, 
ca să se potă vede persecuțiunile. ce se 
fac bisericei și școlei nostre străbune.

Alexandru Bucșa, 
învățător.

Convocare.
Despărțământul VIII Deva al „Aso 

ciațiunei“ pentru literatura rom. și cultura 
poporului român, îșl va ține adunarea sa 
generală în comuna Batiz la 10 August a. 
c. ;st. n. 8 ore a. m. cu următorul

Program: 1) Deschiderea adunării prin 
directorul despărțământului. 2) Raportul 
actuarului despre activitatea anuală. 3) Es- 
miterea comisiunilor pentru censurarea ra
portului, conscrierea membrilor noi, colec
tarea taxelor și referadele acelora. 4) Ale
gerea a doi delegați la adunarea generală 
a Asociațiunei. 5) Discutarea și deliberarea 
eventualelor propuneri. 6) Cetirea diserta- 
țiunilor anunțate. 7) Fixarea locului adu
nării gener. viitdre. 8) închiderea adunării 
prin director.

Onorații membrii și toți binevoitorii 
părtinitori a culturei poporului român sunt 
rugați a lua parte la acestă adunare.

Din ședința comitetului desp. VIII 
Deva, ținută la 16 Iulie 1902 st. n.

Dr. Alesandru L. Hossu
director desp.

Dionisie Ardelean
actuar.

ULTIME SC1R1.
t ; Vieria, 25 Iulie. Acjl s’a deschis 
la Ischl consiliul de coronă, la care 
participă miniștri președinți Koerber 
și Szell și ministrul de esterne con
tele Gpluchowslti.

Rectificare. La ultima scire „Viena 
24 Iulieu publicată în numărul de eri al 
foiei nostre, s’a omis din greșală, a-se spune, 
oă enormele pagube causate de uraganul 
din dilele trecute, s’au întâmplat în Kiew.

iLiterat ură.
Au apărut un volum Poesii de Th. 

Șerbănescu, adunate și publicate de Th. G. 
Djuvara, însoțite de studii asupra poesii'or 
lui Șerbănescu de D. C. Olanescu și T. G. 
hjuvara. C’un portret al autorului. Volumul 
(de 338 pag.) se vinde pentru sporirea fon
dului destinat ridicării unui bust poetului 
Th. Șerbănescu, la Socecu & Comp, librarl- 
editorl Bucurescl. Prețul unui exemplar 
broșat, tipar și hârtie elegantă 4 Lei.

Producțiunî și petreceri.
Feleacul-săsesc, 15 Iulie 1902.

Onorate Domnule Redactor! In 13 a. 
l.c. în opidul Lehințasăsescă s’a aranjat, sub 
presidiul M. O. Gerasim Domide, o petre
cere de vară. Un public mai număros nu 
s’a pomenit de când esistă Lechința. Au luat 
parte la aceștă petrecere un public româ
nesc ales nespus de mare din tote straturile 
societăței românescl și din tote ținuturile 
din împrejurime și din depărtare. Sala o- 
telului opidan, decorată cu ghirlande și-o 
mulțime de cununi de flori natnrale din 
partea tinerimei în frunte cu clericul ab
solvent Jonică Groze, avea un aspect cât 
se pote de estetic. Caracteristica petrecere 
a fost o escepțională vialitate încoronată 
de un succes moral și material strălucit.

Din mulțimea celor de față mi-am 
putut nota pre următorii domni cunos- 
cuțl: D.: Gerasim Domide protopop Bistrița 
eu fam. Dr. G. Tripon advocat cu familia, 
Dr. Linul, G. Curtean, A. Roșu fam. Ma- 
thei cu fam. Ungureanu tipograf cu fam. 
toți din Bistriță, Simeon Tanco preot cu 
fam. Monor, Petru Cheresteș protopop Buza 
cu fam. Alesandru Cheresteș BoDgard cu fa
milia Pavel Saivan preot Ciaba cu fam. 
Isai cu familia, B. Christu, S. Groze He- 
rina preot cu fam., Cupșa preot Feldiora 
cu fam., Baciu preot Feleac cu fam., Pașcu 
Șomotelnie cu fam., Stupineanu preot Stu- 
pinl cu fam., văduva Cupșa Magieruș cu 
fam., Baciu Șoimuș cu fam., Mathe Chi- 
raleș cu fam., Dr. Hedrich medic Lechința 
cu fam., Fabricius apotecar Lechința cu 
fam., Suia preot cu fam., Păcurar învăță
tor Ragla cu familia și alțl număroșl, 
cari parte necunoscându-i, parte neadu- 
cându-ml aminte, au rămas din micul 
meu răvaș.

înainte de causă 9 studențl dela gim- 
nasiul superior din Năsăud îmbrăcațl în 
costum național românesc au jucat cu de
osebit tact și multă precisiune jocurile na
ționale ,;Românulu, „Călușerul“ și „Bătuta14 
Cred a nu esagera, când la acest loc amin
tesc, că „Quadrilul11 a fost jucat în două 
colone nu mai puțin ca de 80 părechl. în de
cursul pausei presidentele petrecerei M. O. 
Ger. Domide a salutat publicul present 
prin alese și frumose cuvinte, apoi a vor
bit d-1 Dr. Tripon. Venitul brut al petre
cerei a fost, precum am înțeles, cam 260 
corone. TJn participant.

Vlădenî, 15 Iulie a. c.
In Vlădenî s’a aranjat, în sera de sf. 

apostoli Petru și Pavel, o petrecere de 
vară. Spatiosele sale ale școlei confesionale 
erau literalmente pline.

Petrecerei i-a premers concertul și 
representația teatrală. Punctele de concert 
au fost bine studiate și esecutarea pieselor 
au fost încununate de succesul dorit. In 
special sunt de remarcat cele 2 puncte 
„Sună buciumul d’alarmă14 și „Păsărică 
trecătore14, esecutate de-un cor de plugari. 
Piesa „Ion la fteatru“ declamată de d-1 I. 
Curcubătă, a stăruit multă ilaritate în 
public.

Piesa ,De năcaz14 scrisă de Teodor 
Speranța, e o piesă de actualitate, fiind-că 
combate patima beției, care face mari stri
căciuni și în mijlocul poporului nostru. 
Subiectul e scos din vieța sătenului și pre
darea ei produce efect desăvârșit asupra 
țărănimei nostre. In deosebi când țiganul 
Pârlea îl desbracă pe Tănase Carâmb (când 
acesta dormea beat pe marginea drumului) 
de căciulă, de suman, îi ia punga cu pa
ralele și să depărtâză cu observația, că l'a 
strigat destul să se scole, însă Tănase nu 
vre să-l audă, și astfel el nu-1 pdte stră- 
jui, ci caută se plece, că el șl-a făcut da
toria ca un creștin, — publicul isbucnesce 
în hohote, er pentru țărănime servesce de 
o bună învățătură, ca să se ferescă de is
pitele vinarsului, care la sigur, îl duce la 
ruină morală și corporală.

Dintre domnele și d-șorele, cari for
mau buchetul petrecerii am putut remarca 
pe următorele: d-ua și d-șora Zorea, d-na 
Viora Oana, d-na Ludu (Preșmer), domna 
Bâță, d-șora Bâță, d na și d-șora Danciu, 
d-na și d-șora Păltineanu, d-na Taus, d-ra
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Octavia Pop, d-na Vlădărean d-șora 
Virginia Creangă (Feldidră), d-șora Ani- 
cuța Cârlan, d-na Gothard....

Atât succesul material, cât mai ver- 
tos succesul moral a fost pe deplin sa
tisfăcător. Abia la diua albă ne-am putut 
depărta cu plăcute suvenirl.

Beta.
*

Cu ocasiunea petrecerei aranjată în 
Vlădenî, în săra de ■ ‘29 Iunie [st. v. (diua 
sf, Petru și Pavel), au incurs următorele 
suprasolvirl: Iacob Zorea paroch în Vlă- 
denl 7 cor., George Cârlan notar în Vlă- 
denl 6 cor., loan Gavrilescu paroch în Țin- 
țarl 2 cor., I. Schiopu paroch în Crisbav 
2 cor., loan Gothardt sergent dejendarml 
cu 2 cor., d-1 Ludu paroch în Preșmer 1 
cor., N. N. 1 cor., Ilie Onă notar în Țîn- 
țar 1 cor., Nicolae Bâță magistru postai 
în PerșanI 1 cor., Toma Potcovă din Vlă- 
denl 1 cor., Paul Buzogany caporal jen- 
dar 1 cor,, d-na Elena Popoviciă 40 b. 
George Arnăuțiîî 10 b.

Primescă marinimoșii binefăcători și 
pe acestă. cale sincera nostră mulțumită.

Vlădem, 17 Iulie st. n. 1902.
Iordan Cureubetă.

cassar.

Tinerimea, română din Turda și jur 
invită la petrecerea de vară, ce se va 
ține în 2 August st. n. a. c. în sala ho
telului „Central" de acolo cu ocasiunea 
adunărei generale a „Societăței de lectură 
a femeilor române din Turda și jur". în
ceputul la 8 <5re sera. Venitul curat e 
destinat spre un scop filantropic. Prețul 
de intrare: de personă 2 cor., de familie 
până la 3 membri 4 cor., peste 3 membri 
6 cor. Suprasolvirile marinimdse sunt a se 
trimite D-lui Emil Oigăreanu stud, jur în 
Turda. Comitetul aranjator: Dr. Vaier 
Moldovan, președinte, Drd. Ionel Mesaroș 
vice-președinte. Georgia Pataceanu secre
tar, Simeon Poruțiu cassar, Emil Cigarea- 
nu controlor și alți 17 tineri. In diua după 
petrecere escursiune la îndoi, unde se va 
țină adunarea generală a despărțământului 
XXIII. (Turda) al „Asociațiunei“.

— Intelegența română din Ragla și 
jur învită la petrecerea, care se va aranja 
Sâmbătă la 2 August st. nou 1902 în sala 
școlei confesionale din Ragla. începutul 
la 6 6re sera. Prețul intrării: de persdnă 
1 cor. 60 fii., în familie 1 cor. 40 fii. Ve
nitul curat este destinat în favorul șcdlei 
confesionale din loc. Suprasolvirile inari- 
nimdse se vor primi cu mulțumită și cuita 
pe cale diaristică. NB. Prea stimații par
ticipant sunt avisațî Ia provisiunea proprie. 
De beuturi bune și eftine se va îngriji 
comitetul.

Internatul diecesan gr. or. român 
din Beiuș.

Pentru anul școlastic 1902/1903 sunt 
a-se primi în internatul diecesan gr. or. 
român din Beiuș 60 de elevi, cari studieză 
la gimnasiul gr. cat. român din loc. Pe 
lângă îngrijirea și supraveghierea, ca să-și 
îndeplinăscă datorințele față de școlă și să 
fie la adăpost tot ce afară de șeblă ar pu
tea influința în mod stricăcios desvoltarea 
lor fisică și morală, — elevii vor avă în 
internat locuință (sale deosebite de studiat, 
de mâncare și de durmit, promenadă, gră
dină) vipt sănătos, spălat, luminat, îneălcjit 
medic, scaldă, gimnastică și bibliotecă.

Taxa de întreținere pentru un elev e 
260 corone pe an, care sumă se plătesce în 
patru rate anticipative de câte 70 corone, 
anume la 1 Septemvrie, 15 Noemvrie, 15 
Februarie și 15 Aprilie st. n.

Elevii au să fie proveduțl la venirea 
în internat cu îmbrăcămintea și încălță
mintea necesară, cu ștergare, batiste, perii 
și peptenl, cu perină, plapomă și lepedeile 
trebuincios© la pat. (Pat de fier, străjac și 
covor de acoperit patul va primi fie-care 
elev dela internat). Despre tote lucrurile 
aduse cu sine, elevii au se producă inven
tar în două esemplare, er pe albituri să-și 
scrie fie-care numele.

Părinții și tutorii, cari doresc să-și 
așeeje băeții în acest internat, au să-și tri
mită. cererea la adresa Senatului internatu
lui di'cesan g-, o>'. tomân pana la 7 (20) 
August a. c.

' In cerere să se dovedescă cu atestat 
medical, că elevii sunt sănătoși și să arate 
etatea, locul nascerii și clasa gimnasială, ce 
o .frecventăză.

La cerere este a-se alătura o marcă, 
de 10'bani, arătându-se apriat locul și posta 

ultimă, unde senatul internatului se trimită 
părinților răspunsul.

Părinții și tutorii elevilor primiți în 
internat, vor ave să subscrie o declarați- 
une, că se vor conforma întru tote regu
lamentului în vigore, atât cu privire la dis
ciplină, cât și la plătirea taxelor.

Beiuș, 22 Iulie 1902 st. n.
Senatul internatului diecesan gr. 

or. român din Beiuș.

XI VI XI t.

Conform decisiunei adunării generale 
a reuniunei învățătorilor români SălăgenI 
din anul trecut, și în conformitate cu de- 
cisiunea comitetului central din 1902, Iu
nie 27, și pe cale diaristică se aduce la 
cunoscința corpului didactic sălagian, ono
ratului cler, tuturor membrilor ordinari, 
onorari și fundatori, precum și tuturor ce
lor interesați de causa învățământului din 
școla poporală, cum-că: adunarea „lleuniu- 
nei învățătorilor romă»i sălăgenV ăst-timp se 
va ține în comuna Bobota (Nagy Dersida) 
unde este de dorit a-se presenta toți mem
brii învățători în număr complet, er ono
ratul cler și fruntașii română din Săla- 
giu și jur, cu ondre este rugată să bine- 
voiăscă a lua parte la adunare. Find-că 
în favorul reuniunei se va da în săra cjilei 
de 10 August și o petrecere de vară cu 
dans, ne rugăm de sprijinul tuturora și 
pentru acestă petrecere.

Din însărcințarea comitetului central, 
pentru presidiu:

Vasilie Oltean, 
vice-președintele reuniunei.

NECROLOG. Ou inimă sdrobită de 
durere aducem la cunoscință, că buna și 
adorata nostră mamă, fiică, soră, mătușă, 
cumnată și sderă: văd. Hermina Ignat, 
n. Bocșan, după lungi și grele suferințe 
șî-a dat blândul și nobilul seu suflet în 
manile Atotputernicului, afli la 11 ore a. 
m. în vârstă de 48 ani. Rămășițele pă- 
mentesci ale scumpei și în veci neuitatei 
defuncte se vor da odihnei eterne Vineri 
în 25 1. c. st. n. la orele 5 d. m. după 
ritul bisericei gr. or.

Beiuș, la 23 Iulie st. n. 1902. Sabin 
Aurel Ignat când. adv. Viora Eugenie 
Ignat m. Dr. Ciordaș, ca fii. Moise Boc
șan protopop, ca tată. Rhea Silvia Ceon- 
tea, Aurelia Lazaroiu, Silvia Abrudan, 
Iulia văd. T. Pinter, ca surori. Septimiu 
Sever Bocșan pretore, ca frate. Vasilie 
Paguba jude reg., Teodor Ciontea pro
fesor, George I. Lazariu advocat, Ștefan 
Abrudan jude reg ca cumnați. Adelina 
Muntean n. Bocșan, ca cumnată și alte 
numerose rudenii.

Văcsuitori de ghete — milionari.
Unde pote să fie asta, decă nu în 

America, unde se petrec minunile cele 
mai mari pe terenul îmbogățirei? Diarul 
„Newyork World" publică într’unul din 
ultimele sale numere biografiile și por
tretele a șepte văcsuitori de ghete, cari 
au ajuns milionari. In statele unite văc- 
suitorii de ghete sunt în țera lui „pap 
Ianosu, fiind-că servitorii și servitdrele sunt 
așa de onorați, încât s’ar crede o înjosire 
a demnității lor, decă li-s’ar da să curețe 
ghetele stăpânilor. Văcsuitorul câștigă cel 
puțin doi dolari pe di (un dolar — 5 cor.) 
și unii mai norocoși au ajuns chiar mi
lionari. Unul din ei este Antonio L’Aste, 
care a vîndut mai deunădî un cal cu 
prețul de 50,000 dolari.

Afară de America mai este o țâră, 
unde omenii se îmbogățeau mai ’nainte 
ca în povești. Acăstă țeră e România. 
Câți mocani de ai noștri n’au trecut din
colo săraci, ca ciobani, ori băieți în pră
vălie, și pe urmă au ajuns milionari, de- 
putați și senatori! Nu-i vorbă, că unii 
dintr'enșii își aduc aminte de obârșia lor 
și din prisosul lor mai fac și câte o faptă 
bună, dând pentru câte o biserică, seu 
școlă din comuna lor natală.

încât pentru curățitorii de ghete, ei 
câștigă frumdse parale și în România. In 
orașele de pe lângă Dunăre, ca Brăila, 
Galați etc. sunt cu sutele, Turci și Per
sian!, cari stau pe la colțurile ulițelor și 
trecătorii își pun piciorul pe scăunelul lor, 
er Turcul în 2—3 minute bagă în buzunar 
10 bani (Deca îi dai numai 5 nu e mul
țumit și e în stare se se certe cu tine.) 

Asemenea Persian! sunt chiar și prin 
orașele din Moldova. In Berlad de pildă 
erau vr’o șepte opt și ședeau cu scău
nelul lor ghintuit la cafenelele din piața 
Sf. Ilie, seu pe strada principală și câș
tigau fruraose parale. Care e economicos, 
stringe capital și întorcându-se în țera 
lui, deschide vr’o prăvălidră, cum a făcut 
unul cu numele Aii, pe care scriitorul 
acestor rânduri l’a cunoscut bine, căci mai 
multi ani de-arândul i-a curățit ghetele. 
Aii învățase românesce și stătea bucuros 
cu mine de vorbă. Intr’o ernă îl văd pe 
Aii, îmbrăcat cu un palton nou, mai fru
mos decât al meu. „Mă duc cocdne, îmi 
dicea Aii, am făcut ceva capital, și voiu 
deschide un comerciu în Persia". Așa a și 
făcut.

Care e mai tândală, rămâne în țâră, 
se boteză, se însdră cu câte o Româncă 
și „întră în slujbă" după obiceiul țării, ca 
servitor pe la vr’o școlă.

Ferit-a Dumnedeu se vetji vr’un văc- 
suitor de ghete Român. Mai bine ar muri 
de fdme, decât să se înjosescă la așa 
ceva. Nici chiar Țiganii nu se înjosesc la 
așa ceva. „Adecă de ce să ne înjosim noi 
la curățitul ghetelor", și-or fi dicând și 
Țiganii, „când putem învăța la școlă, ne 
facem oficianți la poștă, ofițeri, magis
tral !“ — Și au dreptate Țiganii. Câți am 
vedut eu ajungând la posturi însemnate 
în țera românescă!

Vorba e, că acum s’au cam înțărcat 
dela slujbe grase și în țera românescă 
Românul însă tot cu greu se hotăresce să 
facă vr’o întreprindere, aedsta o face ji- 

I danul, bătu-l’ar pustia, er curățitul ghe
telor îl lasă și pe viitor Persianului Aii, 
care după câți-va ani de văcsuit se în- 
torce acasă cu palton boieresc și cu leuș- 
cani la chimir, er Românul umblă cu cd- 
tele rupte, face politică la cafenea, ci- 
tesce gazetele scrise de jidani și tâlcuesce 
din ele, dre mai este mult pănă va cădă 
guvernul, să „ajungă ai noștri la putere" și 
să căpătăm ;vr’o slujbușdră, de comisar, 
revisor, gardist, copist, taxator ori așa 
ceva.

Vorba e însă, că pe acestă cale nu 
numai, că nu ajunge cineva milionar, ca 
văcsuitorii de ghete din America, der nu 
ajunge nici măcar să-și cumpere un pal
ton de dai Domne, ca harnicul văcsuitor 
de ghete — Aii Persianul!

„Insecte stricăci6se pomilor 
și viilor/'

Sub titlul de mai sus a apărut în edi
tura ministrului de agricultură o carte în 
limba maghiară de Iosif lablonovski, care 
se întinde pe 7 cole de tipar, are 4 table 
coiorate, cu 20 desemnurl și care tracteză. 
28 de insecte. Insectele acestea voim să le 
facem pe scurt cunoscute și cetitorilor noștri:

1) Gândacul răpitor (polj philla fullo) 
este de mărimea gândacului de Maiu 
pe spate de colâre cenușie. El trăește 
Țiua ascuns prin frunzele pomilor și 
ale viilor, cu cari se și nutresce și 
numai în spre sâră sboră și-’și depune 
ouăle pe pajiștea verde. Din ouăle 
aceste se desvoltă apoi nișce omide 
ca și ale gândacului de Maid, cari 
trăesc la început cu rădăcinile mai 
crude ale erburilor, er după ce se 
mai întăresc, prin Iulie se scoboră 
la rădăcinile vițelor de vie sădite 
prin locurile năsipâse seu chiar și 
la rădăcinile pomilor, pe cari le sug 
și învenineză întocmai ca filoxera. 
Stîrpirea lui se pâte face mai cu 
succes atunci, decă i-se culeg larvele 
(omidele) din pământ și se nimicesc 
îndată, ce vedem, că vițele de vie 
seu pomii încep a se veșteji și usca.

2) Insecta găuritore (adoxus obscui us) 
este de mărimea unui grăunț de piper 
și începând din Maiu până tâmna 
trăesee pe fruncjele viilor și ale po
milor, pe cari le găuresce cu atâta 
măestrie, încât omul nici nu le ba
gă în sâmă, până nu le întorce puțin 
spre sore. Atunci pâte vedea mai 
multe găuricl neregulate cari se în
tind în lungul și latul foilor. Stîrpi- 

I rea ei se pâte face prin culegerea 
. cu mâna sâu păscutul cu găinile.

3/ Păduchele de sânge (schizone- 
ura lanigera) se numesce astfel, fî- 
ind-eă dâcă îl turtescl cu degetile 
curge din el un fel de must roșu 
ca sângele. Trăesee de regulă pe 
crengile merilor și mai rar pe ale 
perilor. Pe unde acela se încuibâză 
într’un număr mai însemnat, merii 
au o privelisce ca și când ar fi aco- 
periți cu rociuri de păiangeni. Acest- 
părăsit al merilor devine stricăcios 
prin aceea, că dâcă se înmulțesce, 
se urcă pe surceii fragezi, îi înțapă 
și învenineză, așa că după 5—6 ani 
mărul se uscă și piere cu totul. Stîr
pirea acestui părăsit se pâte face 
numai prin strîngeroa și arderea cui
burilor lui din pomi.

4) Insecta cenușie de vie (otior- 
rhynchus liguistiei) este o insectă, 
care rode mai cu sâmă mugurul vi
țelor de vie, începând de primă
vara pănă tomna. Roderea o face 
atât insecta desvoltată, cât și omi
dele ei. Stîrpirea insectei se pote 
face prin culegere și nimicire, er a 
omidei prin stropirea vițelor cu le
șie de pâtră vânătă.

5) Insecta bob de cânepă (perite- 
lus familiaris) este cum o arată și 
numele de mărimea și colârea se
minței de cânepă și n’are aripi. Ea 
nimicesce viile și pomii mai cu sâmă. 
primăvara, pe timp denâpte. Noroc 
că pe la noi pană acuma nu e prea 
statornică, ci se ivesce numai din 
când în când. Nimicirea ei mai cu. 
succes se pâte face numai atunci, 
dâcă slobozim galițele prin vii ca 
se o pâtă mânca.

6) Vermele mare și mic de scorță 
(scolytus pruni et rugulosus) este un 
verme lungăreț cu o mulțime de pi- 
ciore, care se vâră mai cu sâmă pe' 
sub scorța pomilor mai bătrâni și o 
râde jur împrejur, așa că în cele 
din urmă și pomul trebue să se 
usce. Stîrpirea lui nu se pdte face 
altcum, decât tăind și armând po
mul atacat După vermii aceștia 
umblă și gheunoile când ciocănesc 
prin pomi, ca să-i alunge la un loc 
acomodat, de unde apoi să-i pota 
prinde mai ușor.

7) Vermele ghibos (xyleborus dis
par) trăesee asemenea pe sub ecârța 
pomilor, unde muierușca își depune- 
și ouăle ei tot sub aceea și din cari 
se desvoltă apoi tot atâtea insecte 
mici, cari rod scârța pomilor, o gă
uresc ca pe un ciur și în cele din 
urmă fac pomul de se uscă cu to
tul. Când vedem asemenea pomi 
atacați de verml, trebue să-i nimi
cim iudată, ca se nu se infecteze și 
cei sănătoși.

8) Flutur ui sfredelitor mare și mic 
(cossus cossus aut cossus ligniperda, 
zeuzera pirinina). care trăesee de ase
menea prin pomi, unde femeiușcă 
își depune ouăle în număr de 150— 
200 printre crengile corânei. Din 
ouele acelea se desvâltă apoi nisce 
omide, cari se vîră cu încetul sub 
scorța pomilor mai bătrâni unde 
trăesc câte doi ani, în care restimp 
așa o găuresc de tare, încât în cele 
din urmă se usucă de tot și pomul. 
Stîrpirea acestor omide să pâte face 
numai prin culegere și ardere.

91 Păduchii cu scut (lecanium} 
sunt de mai multe feluri: de pruni, 
de meri, de peri ș. a. Ei se numesc 
astfel fiind-că pe spate au un fel de 
scut tare. Femeiușcele depun vara 
dela 2—3000 do ouă, din cari apoi 
să desvoltă tot atâtea insecte, cari 
trăesc mai cu sâmă in dosul frunze
lor de la pomi, pe cari le sug și rod; 
până când uneori se uscă de tot.. 
Stârpirea lor să face mai cu succes- 
numai culegându se- bărbăteș.te cui
burile de ouă.
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10) Gândacul verde (anomola vitia) 
■este asemenea de mai multe feluri. 
El se arată mai cu semă după se
ceriș pe vîrfurile vitelor de vie, unde 
mancă frunzele și mlădițele tinere 
In contra acestui gândac ne putem 
apăra așa, că tindem pe sub vițele 
atăcate un țol alb, pe care apoi le 
scuturăm diminbța ți le nimicim.

Va urma).

23are de semn.
Școlarii, cari au absolvat anul acesta 

clasa a treia gimnasială, au înființat încă 
din clasa primă gimnasială, la inițiativa și 
■sub conducerea d-lui profesor Dr. Iosif Blaga, 
mn fond cu scop de a-se face mai târdiu 
escursiunl pentru desvoltarea minții și cul
turii. Pentru mărirea fondului s’a apelat și 
■la binevoitorii mai apropiațl de cercul 
școlar. Cu ocasiunea colectelor au contri
buit următorii cărora Ie aducem cele mai 
mari mulțumiri pentru marinimosele con- 
tribuirl:

Tache Stănescu 24 cor.; G-. I. Nica 
7 cor.; „Albina'-*, Zoe Ciurcu, I.I. Ciurcu, 
N. Mocanu câte 5 cor.; D. Voiculescu 5 
Lei; Dr. I. Hosanu, N. Jugănar, I. Mandai, 
Dr. A. Mureșianu, I. cav. de Pușcariu, JE.
A. PopovicI câte 4 cor.; G-. Ilianț 4 lei; 
I. Maximilian, I. I. Mandai câte 3 cor.;
A. Fraiwald, R. Bernhard câte 3 Lei.

I. Sabadeanu, I. Petric, G. Eoghiur- 
lin, B. Popoviciii, I. I. Maximilian, D. 
Grecu, I. Reit, I. Popa, A. Orghidan, G. 
lencea, M. I. Munteanu, P. Nemes, 0. Ma- 
auchi, I. Mănoiîi, G. Mandai, V. Fărcaș, I. 
Aldea, V. Popea, S. Munteanu, I. Mun
teanu, Dr. S. Daxner, 0. Daxner, V. Dax- 
ner, H. P. Petrescu, M. Stănescu, E. Mo
canu, T. Mocanu, N. N., G. Moroianu, I. 
I. Burduloiii, N. Grădinar, T. Mețian, A. 
Moșoiu câte 2 cor.;

I. Danielescu, D. Giurgiu, D. lo- 
mescu, E. Florențiu, I. Ionescu, N. Stro- 
-escu, I. Sudec, R. Carol, V". Munteanu, N. 
Vințan, S. Mihaescu câte 2 Lei.

G. Proca 1 cor. 40 b.: N. N. 1 cor. 
20 b.; E. Voina, M. Wagner, H. Wagner, 
-S. T. Spuderca, E. G. G. Ion, M. Savu, 
S. Mureșan, H. A. Moldovan, M. Cernea, 
N. N., D. N. Căpățînă, I. B. Lemeny. Dr. 
N. de Lemeny, D. Lupan, I. A. Lupan, 
G. Jaliu, F. Frateș, I. Com.șa, B. Păiși, 
M. Manole, I. Cențu, I. Runcean, M. Co- 
janu, loan Străvoiu, J. Mețian, Nicolae 
Garoiu, I. Coco va, I. lencea, A. lencea, M. 
Z. Butnar, R. Găitan, P. V. Grădinar, F.
I. Suciu, I. G. Stinghe, St. Chicombam, I’ 
Popescu, M. B. Bucur, D. Pulpaș, G. Ilie 
Z. Popoviciii, Schmidt, Ioan Bunea, Si
meon Todor, N. N., G. Median, Șt. Buttu
D. Corașa, Șt. Boroș, I. V. Roșculeț, I. O. 
Roșculeț, G. R. C’oleag, L. Popescu, R. 
Pascu, D. Platoș, D. Stinghe, B. Baiulescu,
J. Moldovan, A. Pușcariu, L. Pușcariu, I.
B. Pușcariu. A. Sorea, M. Voicu, M. Chris
tian, M. D. Roncea, P. I. Pernea, E. BrencI
A. Stinghe, N. N., R. G. Aldea, M. Tătoifl. 
Z. Plotogea, N. PopovicI. I. Berariu, G. 
Enescu, St. Stinghe, I. Spuderca, M. D. 
Muntean, I. Audrone, I. Lupan, G. ZavicI,
E. Bogdan, L. D. Iarca, M. Median, D. 
Mareea, I. Petric, F. Preșmerean, N. N., 

:S. Theodor, M. Russu, I Perșinar, Dr. 
Saftu, E. Dobreanu, I. G. Eremie, I. N. 
Bidti, N. Bărbuceanu, I. Bârsan, N. Marica 
:I. Oprea, V. Șofran câte 1 cor.

M. Artone, D. Cârstea, C. Boltreș,
B. Mazale, F. Otto, M. Bendik, I. Grigo- 
rescu, I. Avramescu câte 1 Leu; N. N., 

?N. N. Bârsan, I. Capătă, I. Fulga, G. 
’Bănulescu câte 80 b.; I. Leucă 70 b.

I. Raita, N. Mihaiîi, M. G. Mercheșan, 
E. Sulică, D. Constautin, N. Runcean, I. 
Nan, S. Bucurenciu, A. Mijea, A. Roncea. 
•G. Drăghici, C. Tiu, N. Furnică, C. Ta
bără, M. N. Stinghe, N. Reșnovean, I. 
Pufu, M. Cosrna, I. Hamzea, G. Rusu, 
Leica Sîneanu, F. Șoneriu, G. Bucă, N. 
Balea, P. M. Comșia, N. N., T. Ploscă, I. 
Pufu câte 60 b.

E. Chiffa, A. Chiffa, N. Pușcariu, G. 
Renghea, G. Steniloiii, Șt. Proca, G. But
nar, G. Benda, A. Ienpea, N. lencea, S. 
Hâlmu, A. Hâlmu, I. Haizea, S. Ciupală, 
.câte 50 b.

G. Radu, D. Jaliu, I. Ciupală, D. To
dor, I. Băncilă, I. Cojocari, I. Raita, A. 
Raita, B. Pusderca, V. Radu, B. Câlția, 
P. Rădulea, I. Câlția, A. Călin, N. Căpă- 
țînă, N. N , B. Tipeiu, I. Soiu, D. Dogar, 
G. Păltănea, S. Enea. N. N., E. N. Pniu, 
E. Rădulescu, N. N., I. Băncila, M. Mo
șoiu, G. P. Gridanu, P. Vlaicu, G. Preș
merean, E. Pitiș, A. Oancea, I. Papp, D. 
Popp, E. Refta, P. G. ZavicI, I. Bărbierii, 
A. Lupan, V. Bărbier, D. Badea, P. Mo
rar, E. Pitiș, I. Median, M. Șt, Median, M.

A. Median, I. T. Median. G. T. Median,
C. Orghidan, N. N., V. Ogea, N. Sfetea, 
P. N. Rsnca, I. Russu, D. Tătulea, I. Ba
lea, N. N., N. N., I. Purcărea, P. Oltean 
1. Zamfir, I. Cătănaș. K. Muntean, N. Ron
cea câte 40 b. R. Crisbășan, D. Dobrescu, 
A. Grădinar, I. Ardelean, M. StoicovicI, 
N. N., F. Glodariu oâte 30 b.

I. Renel, G. Dumitru, M. Zâjo, N. N., 
I. Vătășan, N. N., N. B., N. N., P. Ză- 
nescu, I. Lupan, M. Coliban, G. Pitiș, G. 
Fulea, P. Rusu, I. Stoica, Șt. Balea, B. 
Păiș, N. Stănuleț, G. Kerekes, P. Turtea, 
G. Vasiu, B. Armăsar, G. Brezeanu, N. 
Roșculeț, V. Ocășan, N. N., N. N., P. 
Doagă, I. Notar, N. N., P. Bidu, A. Gă- 
mulea, N. Stoica, I. Ardelean, M. S. Me
dian, I. Untea, D. Proca, G. Radu, Șt. 
Mircioiu, M. I. Pasăre, câte 20 b.

Turtea Simeon, Ermit Ilianț,
președinte. eassar.

Traian Hamsea,
controlor.

Căsătoriți
De la 18 până la 24 Iulie.

1) Pataki Aron, ev. ref. calfă de pantofar 
în Kezdi Vâsârhely, Hermann Agnes ev. ref- 
Szâraz Ajta. 2) George Navrea, gr. or. muncitor, 
cu Paraschiva Jalea, gr.-or., Brașov. 3) Iohann 
Iosef Schuller ev. A. C. comerciant în Mediaș cu 
Hermine Iosefine Hedwig ev. A. O. Brașov. 4) 
Dumitru Buca gr.-or., zugrav cu Emma Adel 
Fleissig, ev.-ref. Brașov, o) loan Ținț gr.-or. calfă 
de zidar cu Paraschiva Saftu. gr.-or. Brașov. 6) 
Malitz Vilmos r. cat. calfă de tîmplar cu Rosa 
Sdrobel ev. A. C. Brașov.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 25 Iulie 1902.

H. Pomul verde: Cociu, arîndaș, Bucu- 
rescl; PopovicI, comerciant BucurescI; Saeckel, 
voiagior. Pesta.

H. Europa: Mărculescu, BucurescI, D-ua 
Rosembliith, Ploiești: Vâsărhelyi, Weinber. er, Dej; 
Boga. M. Sziget; Malatinszky, Hajdu-Szoboszld; 
Goliger, Rosner, Weidlik, Ragâny, Neuhold. Pesta; 
Weik, Schubert, Rechnitzer, Brust, Vjena.

H. BucurescI: Gaster, București, Ber- 
tlefi, Sibiiti; Kretz, Dobrițin; F'eissig, Făgăraș, 
Molnâr. Cs. Szereda; Kemery, Kardos, Ronay; 
Iritz, Pesta.

H. Grand: Sicherman S. Sârgeorgib; Pro- 
danovits. Pestă; Vasilescu, Călărași, Manta, Dr. 
Bucșan, Curcescu, BucurescI.

Series’s economice.
Manual complet de agricul

tură rațională, de Dr George Maior, pro
fesor de agricultură la șodla xu peri oră dela 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli- 
tul din BucurescI. Cartea cuprinde’patru 
volume:

Vol. I Agrologia., sen Agrioultura ge
nerală. 34 cole de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agricultură al României cu deci- 
sia Nr. 2078 dm 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Fltotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar ou 
202 figuri’în text. Carte premiată de Aca
demia Română ou premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 cortine.

Vol. III. Zootechnia, sân Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim 
preună cu lâuărip și lăptăria, 49 cdle de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, său orga- 
nisațmnea și administrarea moșiilor mari și 
mici. Costă 8 cordea.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care trutăză tote cestiunile celp mai 
mari ca și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu- 
orărl apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, ’nvățător la șcbla 
principală română din Lspușul-Ungnresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Porto

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
de Panaite Iosîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economio de 
Dr. George Maior, procesor de agricultură 
și fost estimator expert la banca agricolă. 
Motto : „Săraa in țâră săracă44. Eminescu. 
Prețul 2 cor. plus lu b. porto.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

„Cartea. Plugarilor'1 său povestiri 
eoonomice despre grădinărit, economia 

câmpului, crescerea vitelor44 etc. scrisă de 
loan Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 
b. (-]- 6 b. porto).

„StupărituP, întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte de 
154 pag. format mare 8°. Prețul cor. 1.60 
(cu posta cor. 1.70)

Cartea stuparilor săteni de Romul 
Sima. Gu mai multe ilustrațiunl în text. 
Editura Reuniunei române de agricultură 
din comit. Sibiiului. Prețul franoat 80 b.

Însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de venejare, de viierl, 
ed lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Edițiunea a V-a 
Trad, de Dr. A. Brote. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură din comit. Sibiiului, 
Conține 227 pag. costă cor. 1.60 (-)- porto 
20 bani.)

Grădina de legume, de Ioan 1. 
Negruțiu, profesor în Blașiă. Pentru popo
rul nostru, scrierea d-lui prof. Negruțiu, e 
pe cel mai mare folos practic. Costă 50 b. 
(plus 5 b. porto).

Vinuri din pâme, de Gr. Halin 
prof. Este o carte în care se dau esplicați 
și învățături amănunțite asupra modului 
cnm este a-se face tot feliul de vin din 
felurite pdme. Prețul 40 b. (cu posta 45 
bani.)

„Sfaiurî de aur44, pentru sătenii români 
de totă starea și etatea, de Aron Boca Vel- 
cheranu. Prețul 60 b. (plus port 5 b.)

îmbunătățirea stării șatenului, de Gr. 
G. Peucescu. Prețul 50 bani (plus porto 
5 b.)

„Cultura și îngrijirea grâului44, de I.
F. Negruțiu. Pr. 14 b.(plus porto 5 b.)

„Economia44, pentru școlele poporale, 
de Teodorii Roșu. Prețul 60 bani (plus 
porto 5 b.)

„Buna chivernisală44, de Teodor V. 
Păcățian. Pețul 40 bani (plus porto 5 b.)

Sc Heiri isftOB'Bce.
Memorii din 1818—49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino șt Lissa", inte
resanta, și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel o. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura conține și două portrete 
bine reușite ale baronului Urs, unul din 
anii de mai înainte, când încă era major, 
ăr altul din timpul mai reoent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiu- 
uea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (piu? 6 b. porto.)

Viața și operile lu/i Andreiu Mu
reșianu, studiu istoric-literar de loan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiă. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
randia! din Blașiîî.

„Pentru memoria lui Avram 
lăncii*, ap-lul dat c&t.ră ministerul de in
terne D. P<-rcznl prin d I Dr. Amos Frâncu 
n oausa fondului pentru monumentul lui 
Iancu. Prețul este 1 coronă. In România 
2 lei plus 5 bani porto.

VitenuP, tradițiunl. legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteoanul. 
Cea mai completă soriere despre eroul 
Pintea. In ea se ouprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umbiat Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 bani porto.

„ZiJomâmtl in sat și la dsfe44. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Beteganul, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„ David AlmășiamP, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta, pre- 
sentă și multe momente de însemnătate 
istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.) )

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Iheting traduc-re de Teodor V. Pâcă- 
țian. Prețul 2 cor. f-|- 10 b. port ’).

^lăramcl român șl ungur din 
Ardeal^, studiu psihologic poporal de 1. 
Paul. Prețul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

rRefleociunl fugitive^ la cap. I din 
oartea lui Dr. Rethi Lâszld întitulat „Az 
olâh nyelv 4s nemzet megalakulâsa*, scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani, (-f- 56 p.)

Mănăstirea Putna în Bucov;na de 
Iraclie Porumbescu. Prețul 20 b. (-}- 3 b. 
porto.)

Oalendarnl septemânei.
IULIE. (1902) are 31 cjile. CUPTOR.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi
Viner 
Sâm.

14 8. p. Achila
15 Ciriac și Iudita
16 M. Antinogen
17 S. m. Marina
18 M.Iacintși Emil
19 Cuv. Macr. Dian.
20 j- Sf. prof. Ilie

27 Panteleimon
28 Victor
29 Marta
30 Beatrice
31 IgnațiudeLoi

1 August. Petru
2 Gustav

Prețurile cerealelor din piața Brașov,
Din 25 Iulie 1902.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. | fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 14 10
n Grâu mijlociu . . . 13 80
7) Grâu mai slab . . . 13 30
7j Grâu amestecat 11 20
7) Secară frumosă. . . 9 30
r> Săcară mijlociă. . . 9 20

Orz frumos .... 8 —
li Orz mijlociu. . . . 7 60

Ovăs frumos. . . . 7 —
Ovăs mijlociu . . . 6 30
Cucuruz .................... 8 70
Mălaiu (meiii) . . . 8 —

71 Mazăre........................ 21 —
n Linte........................ 13 —
D Fasole........................ 11

Sămânță de in . . . 24 —
71 Sămânță de cânepă . 8 25
n Cartofi........................ 1 80
77 Măzăriche................... — —

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

100 kil. Său de vită prospăt . 44 —
71 Său de vită topit . 64 —

Cursul la bursa din Viena.
Din 25 Iulie n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0......................121.30
Renta de cprone ung. 4% • • • 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/() • 119,—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2%- 100- -
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.89
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii...................  205.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.—
Renta de argint austr......................... 101.80
Renta de hârtie austr......................... 101.70
Renta de aur austr.............................. 121.65
LosurI din 1860.................................. 152.60
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.07
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 712,—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 678.—
NapoleondorI...................................... 19.05
Mărci imperiale germane . . . 117.—
London vista.............. 239.70
Paris vista................... 96 25
Rente austr. 4% de corone . . 99.75
Note italiene.............. 95.10

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Iulie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vând. 18.94
Argint român. 9) 18.80 n 18.88
Napoleond’orl. 77 19.04 71 19.07
Galbeni 77 11.20 77 10.30
Ruble RusescI 71 2.54 71 —.—
Mărci germane n 117.25 n —.—
Lire turcescl n 21.40 71 21.50
Scris .fonc. Albina 5% 101.— n 102.—

Târgui de rîmătorl din Steinbrucli.
Starea rî mă tori lor a fost la 22 

Iulie n. de 45,421 capete, la 23 Iulie 
au .intrat 973 capet" și au eșit 250 capete, 
rămânând la 24 Iulie n. un număr de 
46,144 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 103—105 fii. tînără gr ea dela 
112—114 fii., de mijloc dela 111 — 112 fii, 
ușâră dela 110—111 fii. — Serbescă: g r e a 
111—114 fii.,de mijloo 110—112 fii., ușor ă 
109—110 fii. kilogramul.

DOCTORULALEXANDRU de VAIDĂ-VOEVOD
specialist pentru bole interne 

CARLSBAD,
Alte Wiese, „Blauer Schliissel".
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e De închiriat 
| este dela 1 Octomvre st. n 1902, 

| o locuință fnimosă 
(i cu cincT odăi de locuit, tote cătră 
$ stradă, o bucătărie, cămară, piv- 
$ niță etc. în--------- -------
§ « strada Caterinei nr. 17, s

aprope de piață.
| Informațiuni toUacolo, la pro- 

prietarul casei.

De închiriat
Locuință mobilată în grădină, po- 

siție fbrte frumosă, 10 minute
parte de oraș, este de închiriat.

Informații se pot lua dela .D-l 
gir. Tergul pomelor nr. 19.

(607)2—2

de-

durere de dâ&îțs, ori îî va 
mirosi gura, după ce va folosi 

■ apa da tap 

a lui Bartîlla, O sticlă 70 bani. 
(Pentru pachetare 20 filler deosebit) 
Erezii A. Bartîlla (E. Winkler)

VIENA, 19/B., Sommergassc S.

Sâ se ceră pretutindenea apriat apa 
de dillțl a lui Barfiila. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se pdte căpăta, trimit 7 
sticle cu 5 cer. 20 fii. franco ; 16 sticle 
cu 9 cor. franco.

Ss capotă îi£ BRAȘOV la farmacia 
D-im Victor Rotii și la farmacia în
gerii! păzitor, Tergu grâului Nr. 7.

0 casă, ie vendare
în Strada sf. Nicolae nr. 6. (dosul 

bisericei sf. Nicolae)
din nou edificată, care constă din 
2 odăi, bucătărie, cămară, bucă
tărie de vară, pivniță, 2 maga
zine și grădină mare de 100°, 
se vinde din mână liberă.

Informații se pot lua la pro
prietarul casei tot acolo

3—6.(598)

l

La Domnul 
■NICOLAE MOLDOVAN 

Băcan și Franzehr în O-Toplița 
se primesc 2 învățăcei la 

i franzelărie. 2__,(608) |

lîiscripțiuueu de mai sus într’ndever o merită 

Picăturile rasescF 
cc se pfepaf&zu în farmacia

D-lui VASILIE MIJIM din Melencze.
Aceste „Picături rusesc?1 ar trebui se nu 

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

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

BB»-eț«aI I cei1- fiO hanii (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1 fl.) medi

camentul se espedeză francat.
„Picăturile rusesoi1' veritabile se pot căpăta 

numai în farmacia

D-itii VASILIE MIJIM în Kelencze, 
19—20.(429) (comitatul Toronîai).

60060000000000000or _o5o
o

3^- De curend sosit!

Fluidul Kwizda.

torisU
Kwizda fluid 
pentru soldină.
Fricțiune probată 

contra soldinai. în
trebuințată de Tu ■ 
riști, BicicliștI și 

călăreți cu succes, 
pentru recreare du
pă ture mai mari.

Prețul o sticlă cor. 2.-, ’/a sticlă cor. 1.20.
— Veritabil se capătă în tote farmaciile. — 

deposit principal Ba 

Frara® «Iola, MvwiKuIa 
k. u. k. Oest.-ung. kon. Rumân, u. fiirstl Bulg. Hoflif.

Kreis-Apotlieke K0RNEUBU11G, bei Wien.

DEPOSIT 

de articole 

igienice.

_ »

umplutură prospetă

se capătă 
în tote farmaciile din Brașov

5

cu prețurile cele mai eftine.
(555,-14)

DEPOSIT 

de mărfuri de gmni 
din Paris.

I

J.W Specialist, VI®
2., B8 i-<! 8 t ii 11 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis. 

Trimiterea în provincie cn Rambnrsă. 
Discret, ă K. 2, 4, 6, 8, 10 etc.

ACADEMIA comercială din GRA^
subveniionat de stat, într’un rang cu celelalte școli medii superiore, ai cărui 

absolvenți au dreptul de a servi în armată ca voluntari pe un an. 
In 18 Septemvrie se începe al 40-lea an scolastic-

Vor fi primiți absolvenți ai scotelor medii inferiors preoum și dela scdiele 
civile (aceștia sub anumite condițiilor). — Primiri dela alte institute similare, 
aternâ dela aprobarea înaltului Mitiisceriil.

Acest institut au adoptat o nouă organisație, în urma căruia tuturor șco
larilor li-se oferă ou siguranță posibilitatea, de a-șl însuși cu ușurință materia 
cea mare de învățământ în amendoue direcțiunile : instrucția generală și spe
cială. — Iu special î<> primul curs se ia numai o limbă străină.

Un Curs preparator san introdus pentru concurenții ou calificați© mai infe- 
rioră precum și pentru elevii cerii nu cunosc în deajuns limba germană.

La acest institut mai este în legătură și un curs de iui an (ce se începe 
la 5 O'Ctomvrie) pentru abifurienții (absolvenții) scolelor medie superior?, cari 
voesc sS se aplice la întreprinderi comerciale seu industriale, sân ca universitari 
vor se-șl înmuițâscă cun/ sciuțele.

Se țin și cursuri de un jumetate an, și de un an pentru Domni și separat 
pentru Dame oa se începe la 18 Septemvrie și 15 Februarie.

Prospecte și alte informațiuni pentru primirea la academie, se pot căpeta dela 
SSâa’efctBOMsBiawsefieî44 în GRAZ Kaiserfeldgassa Nr. 25-

i. Bergei*. director.

S,

c a t a r a-

H.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

astfel: 
esceientă

A N U N] Ț
Cu dina de adi punem în circulație cea 

renumită și plăcută apă minerală

Ciocoladă de Train 
a lui Sztraka, 

are cel mai bun efect 

în contra; diarei, 
atât la copii cât și 
la adnlți. O bu
cată costă 40 fii.
Se află de vendare 

în tote farmaciile- f
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"’xTTeiss xxr.
(lângă Magazinul de CG'oniale a lui Zintz

Ointi artificiali în Kantschuk, Aur seu Aluminium.

(In cașuri convenabile fără piăci pe ceriul gurii). 
Corone de dinți de aur. Dinți singuratici. Sci te dinți fără durerl.

o o-ss-o o Umilim»Eb«R, ru prețiBri ieftine. o<> ooo 
4 -20 Pentru czi-ce lucru & e «lă. graranție. (589)

apă de spălat gura 
in fermă de prav, 

Deposit eu gros pentru Brașov 

ia J0HAOT 0RE1TDL 
capătă în farmacii, Drogueriî, Pariumeril etc.

1—<(607).

provenită din isvorul „Bathori“ din Kăszon-Imper, 
în stare cât se pote mai prospetă.

Profesorul de universitate Dr, Bela Lengyel se espri- 
mă astfel:

„Isvorul din Kâszon-Impei’ „Repati“ dă o apă alcalin 
acidă de tot esceientă, care prin composițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conținutului estraordinar de acid- 
carbonic, form&ză o specialitate de apă minerală din 
cele mai escelente și merită deci de a fi de aprope apre
ciată?1

Profesorul Sigismund Puijesz £pce:
„Confirm, cum că apa minerală „Repati“ s’a întrebuințat 

de mine cu bun succes la vindecarea de afecțiuni 
lice ale membranelor mucose.

Profesorul Dr. Wilhelm IlanBt® se esprimă
„Apa minerală „tiepati“ este nu numai o apă

de beut, ci este tot-odată o apă vindecăt-6re, de efect 
neprețuit, și pdte concura în ori ce privință cu apa scumpă 
importată din Boemia, numită apă de Kr.ondorf?

Depoșitul principal se află 
in Târgul boilor nr, 4. -sat 

Administrația isvorului e în Kăszon-lmper. 
5—25.(593)


