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„gazeta^ iese în flUcire fi.
AbouameniB jcntiu Austro-Ungaiia: 
Pe un an 24 oor., pe știae luni 

12 oor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an. 

Pentru România și xtrăluătate: 
Pe un an 40 franci, pe știse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franci.
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ciele poștale din Intru si din 
afară și la d-nii colectori.

AbonaMim lentin Brașct
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Tfirgul Inului Nr. 80, etațm 
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luni 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casa : Pe vr an 
24 oor., pe fi luni 12 o., petrei 
luni 6 cortine. — Un exemplar 
10 bani. — Atftt abcnamentolo 
cât și inserțiunile runt a ae 
plăti înainte.
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Din causa sărbătârei de mâne, Sâmbătă, 
Sf. Proroc Ilie, (parul nu va apără până Luni sera.

Cum agită foile unguresc!.
(a) Cei ce avem greaua sarcină 

de a purta condeiul ca cjiariștl ro
mâni, suntem nevoiți cjilnic a ne ocupa 
cu celea ce se scriu în foile unguresc!.

Am constatat de sute de ori, 
că tonul pressei maghiare este lipsit 
de cea mai elementară politeță și 
de cea mai elementară logică, când 
e vorba de Români.

Piariștii români, cari luptă pen
tru luminarea poporului și pentru 
apărarea drepturilor naționale, sunt 
timbrați în pressa șovinistă maghiară 
de „agitatori dacoromâni14 și de „tră
dători de patrie44.

Așa de mult s’au pervertit no
țiunile, încât astătțî este numit tră
dător de patrie și espus urgiei pu
blice chiar și acela, care îșl apără 
dreptul de a fi numit cu numele moș
tenit dela părinții săi. Aici n’are ni
meni dreptul, c|ic foile maghiare, de 
a se numi în altă limbă, decât în 
limba statului. Și vedem, că după 
foile unguresc! chiar și un președinte 
de la o tablă regescă dă ordin, ca 
de acuma înainte cei ce au de a face 
cu judecătoriile, să nu mai fie trecuți 
în registrele oficiale cu numele, ce 
li-s’a dat în botez și după care îi 
cunosce totă lumea, ci cu numele ce 
li-s’a dat de nașii lor șoviniștl.

Nu este deci nici o deosebire între 
Ziariștii unguri, cari pervertesc mințile 
cu condeiele lor otrăvite și între 
judecătorii și funcționarii înalțl, cari 
tălmăcesc și aplică legile. Toți sunt 
inspirați de aceleași sentimente, toți 
au în vedere numai și numai idea 
de stat național maghiar.

Nimeni nu bagă însă de sâmă, 
că prin zelul lor ultraist, nu numai 
că nu pot să-și ajungă scopul, der 
din potrivă ațîță mai mult spiritele 
și îi îndemnă pe cei asupriți la apă
rarea și mai tenace a bunurilor 
amenințate.

țliariștii români, numiți de obi- 
ceih „agitatori daco-români44, riar 

trebui să scrie alte articole „agita- 
tdre44, de cât să traducă articolele 
nesăbuite ale foilor șoviniste ma
ghiare. căci nimic n’ar pută revolta 
mai mult pe un .Român, de cât vă- 
c|endu-se ba.tjocurit și hulit și ame
nințat, pentru-că și-a esercitat un 
drept, ce nu i-se pdte tăgădui ni
mănui pe lume. înțelegem dreptul 
de a purta un nume așa cum i-se 
cuvine după limba mamei sale.

Să vedeți, ce s’a întâmplat.
Săptămâna trecută tote foile 

șoviniste erau pline de injurii și 
ocări la adresa unui comerciant ro
mân din orășelul Brad, pentru-că 
acesta a scris mușteriilor săi o a- 
dresă, în care îi răgă să ia notă, 
cum-că de acuma înainte firma sa 
se va scrie pe limba românescă.

Comerciantul despre care e vor
ba, portă numele de loan Cuteanu, 
probabil fiind-că părinții lui își trag 
originea din comuna Cut, întocmai 
cum alții se numesc Crideanu, fiind
că sunt originari din comuna Grid, 
Brașoveanu, fiind-că sunt din Bra
șov, și așa mai departe.

Tatăl lui Cuteanu, când și-a în
registrat firma la tribunal, înainte de 
asta cu mai mulți ani, funcționarul 
maghiar i-a scris numele cu orto
grafia ungurescă „Kutyăn Janos"". Moș
tenind fiul prăvălia, când s’a dus să-și 
transcrie firma pe numele său, a ce
rut să i-se rectifice numele, așa cum 
trebue, adecă: Ioan Cuteanu.

De sigur, că harnicul comerciant 
a fost îndemnat la acest fapt prin 
sentimentele sale românescl, conform 
cărora doria să-și vadă scris numele 
pe firma prăvăliei așa cum se cu
vine se fie scris un nume românesc. 
Der afară de acesta mai era împre
jurarea, că numele lui, scris cu or
tografia ungurescă, însemna un ani
mal, pe care îl lăudăm, ce e drept, 
pentru fidelitatea sa, însă nu dorim 
să fim numiți pe numele lui.

Etă, deci, un lucru inofensiv, pe 
care l’a făcut d-1 Cuteanu și un lu
cru la care nimeni nu-i pote tăgă
dui îndreptățirea, căci dor n’am 
ajuns acolo în țâra acâsta fiisă constitu

țională, încât să. n’avem dreptul a 
ne scrie numele, cum nouă ne place.

Așa credem noi cel puțin. Foile 
maghiare sunt însă de altă părere.

Am publicat erî în traducere un 
articol al carului koșutist „Fiig- 
getlen Magyarorszâg44, articol pu
blicat în fruntea cjiarului, în care se 
ocupă cu „tradarea de patrie44 a lui 
loan Cuteanu. Pentru-ca să vadă 
însă și cetitorii noștri de Duminecă 
pănă unde ajunge nebunia șoviniș- 
tilor, lăsăm să urmeze și la acest 
loc câte-va înjurături de ale foiei 
unguresc!, pentru-ca să rămână de 
vecinică pomenire turbarea șovinistă. 
Etă ce cjice „Fuggetlen Magyaror
szâg44 :

„Cum de nu s’a temut Cuteanu, că 
picior de Ungur nu-i va mai călca în pră
vălie? Cum de nu s’a temut, că-1 vor lovi 
în cap pe stradă, ca pe un câne turbat? 
Cum de nu s’a temut, că îl vor lua la 
gonă și îi vor tăia fășii de curele din 
spinare? Cum de nu s’a temut, că îl vor 
vîrî într’un zid, ca pe Ephialte?“

Va să (Șică, acolo am fi ajuns 
în țâra „libertății!“ In țâra „libertății44 I 
am fi ajuns acolo, încât, dâcă cineva 
cere să-i se scrie numele așa cum 
se cuvine să se scrie, este amenințat 
că i-se vor tăia curele din spinare?

Am vrâ să seim prin ce lege, 
prin ce logică pâte fi obligat cineva 
a se numi așa, cum le place altora 
și nu cum îi place lui?

Der cine sunt aceia, cari în
drăznesc să sfideze cele mai sfinte 
drepturi ale unui om? Cine sunt cei 
de la „F. M—g44, ca să cuteze a 
apostrofa în așa chip pe un cetățeau 
onorabil? Vreți răspuns?

Credem, că nu mai e nevoie, 
se dăm răspunsul noi. II veți fi ghi
cit d-vostră.

Scriitorii mai dela tote foile șo
viniste sunt din „neamul cel ales44, 
cari în adevăr, că nu-șl fac nici un 
scrupul din schimbarea numelui. Ba 
din contră ei se îmbulfiesc la nu
mele istorice maghiare, luând de-a 
rândul tot calendarul păgân și creș
tinesc maghiar, începând cu Arpad 
și Bendeguz pănă la Lajos și Lâszlâ.

Ei primesc numele, dâr în rea

litate tot ei rămân, și numai orbul 
nu vede înșelătoria.

Noi rămânem așa cum suntem, 
cu totă campania năbădăiosă a foi
lor șoviniste.

Revista politică.
La timpul său am ținut în cu

rent pe cetitorii noștri cu cele ce 
s’au petrecut și desbătut în congre
sul pentru autonomia catolicilor unguri. 
Acest congres votase un statut 
organic, cu scop de a-1 trimite co- 
rânei — spre confirmare. Au trecut 
de atunci câte-va luni și de sârtea au
tonomiei nu s’a mai audit nimic. De
odată însă cade ca o bombă scirea 
— adusă chiar de organul catolic 
„Magyar Allam44 — că guvernul nu 
va propune statutul spre aprobare, 
fiind-că nu pâte fi de loc învoit cu 
ceea-ce cuprinde el privitor la con
ducerea scolelor catolice și cu pri
vire la alte afaceri, cari aparțin sfe
rei autonomiei. Ciudat lucru. Majo
ritatea din congres s’a purtat, în tot 
timpul desbaterilor, estrem de mode
rat, s’a acomodat și s’a închinat, 
am putâ dice Pe întrâga linie, nu
mai ca să pâtă storce pentru fătul 
său bunăvoința și sprijinul stăpânirei. 
A cedat și a jertfit tot ce putea să 
formeze obiect de controversă, dâr 
n’a folosit nimic. Guvernul a cerut 
degetul și acum cere brațul întreg, 
mâne poimâne capul îl va cere. Pe 
calea acâsta cestiunea autonomiei 
romano-catolicilor unguri a ajuns să 
fie un fel de „rebus", o „ghici ghi- 
citorea mea“.

Adversarii autonomiei saltă de 
bucurie, că Wlassics și cu ai săi nu 
se dau, și că leii-paraleii guvernului 
unguresc, susținuți de elementele pu
rurea murmurătâre în potriva a tot 
ce pote da bisericei libertate de miș
care și independență, reiau din nou 
lupta cu biserica romano-catolică.

Lupta ce se portă între guvern și 
catolicii unguri ne interesâză și pe noi 
Românii. Seim bine, cum aceștia din 
urmă voiesc să contopâscă în bise
rica lor biserica Românilor uniți,

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

Iubire....
Se răsfață glas de fluer 

Prin tăcutul amurgit...
Printre arbori, sus pe-o culme 

Stă castelul învechit

Și domnița la ferâstră 
Stă cu gândul călător..,

Er ciobanu-și cântă singur 
Doina vieții lui de dor.

Tot mai jalnic și mai jalnic 
Sună-acum cântarea sa,

Par’că-i spune lui pădurea 
Că-1 ascultă cine-va

** *

după apusul sorelui la 0 rîpă, pe care o 
numiau bătrânii noștri Riga florilor.

„Mărgărita plăcea și căpitanului Tă
tarilor, care spun bătrânii, că se numia 
Han, dâr lui îi era frică de Voinea, căci 
rău chisăgea Românașul nostru. în Tătari, 
și când audiau de numele lui, se băgau în 
gaură de viezure, în găurice de șârpe; nu
mai se ’ncrunta Voinea Ia ei, și-i apucau 
frigurile grozei, friguri de morte.

„Hanul jură să omore pe Voinea și 
să fure fata; — păgânul nelegiuit îșl ținu 
jurământul: El pândi tinerii noștri, fru
moși ca doi porumbei, când se duceau să 
se întelnâscă la Riga florilor-, se ascunse 
după o stâncă și trase în Voinea șâpte să
geți înveninate, cari îl străpunseră în șâpte 
părți și făcură să-i țîșnâscă sângele din 
șâpte locuri.

„ Voinea căcju în genunchi, apasă ca
pul său pe sînul fetei, și ea începu a-1 aco
peri cu sărutări și a vărsa șiroe de lacrimi, 
ce scăldau floricelele pe cari se aședase.

„Voinea pierdu tot sângele său, se 
răci, îngheță, și-și dădu cea din urmă su
flare pe sînul Mărgăritei, strîngendu-o în 
cea din urmă îmbrățișare.

Ca un pustnic stă castelul 
In amurgul ăstei veri,

Par’c’ar spune-o rugăciune 
Cătră vremile de ieri.

Totă firea par’că dorme 
Și pustiul dă ocol,

Er domnița la terestră
Stă cu ochii duși în gol...

Și cum stă... o vecfl c’așteptă 
Glas de cântec legănat..., 

Dâr pădurea dorme dusă...
— Ciobănașul a plecat.

** * *
E târdiu... târețiu pe tomnă... 

Sorele i mai mititel,
Frunc|ele-’s îngălbenite

In grădină la castel.

Și prin dosul ei ciobanul 
Mână turma la iernat...

Nimeni însă nu-i aude
Cântecu-i înduioșat.

într’un colț printre zăbrele
Stă o gropă de curând. . .

— Ciobănașu ’șl face o cruce 
Și-apoi plecă ’ncet cântând...

Z. Bârsan.

Lăcrimiora,
(Din Botanica poporală română.)

— F in e. —

O altă legendă tot din Muntenia, sună 
preciim urmeză:

„Multe lighione sălbatice și fiorose 
au bântuit țâra acâsta.

„Și pe când s’au întâmplat celea ce 
voiîi să vi-le spun, ;erau Tă'arii, cari nă
văliseră în părțile acestea...

„In sat la noi era o tînără fată din 
nâmul meu: Margareta o chiema. Ea era 
frumosă, de nici n’o să mai pomeniți vre
odată așa frumusețe; fața ei era albă ca 
un crinilor și rumeioră ca smeura, buzele 
ei erau două cocăze împreunate, ș. dinții ei 
picături de lapte. Ea iubia pe un flăcău 
dela noi: îl chiema Voinea, pentru-că din 
toți voinicii în totă țâra acesta așa de în
tinsă în cât nu-i mai dai de margini, el 
era cel mai bărbat: bătea șâpte Tătari, 
șâpte-spre-dece bătea.

„Și Voința iubia pe Mărgărita; o iu
bia cum iubia luminile ochilor ei mândri 
și scânteioșl, cum iubia dilișorele lui senine 
și fericite. Ei se întelniau în tote serile
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ignorând și respingând cu sumeție 
tote protestele și remonstrările ca
pilor bisericei române unite, ale cle
rului și poporului acestei biserici. în
cercarea acesta criminală înse, spe
răm, nu va isbuti.

*

Bată-1 pârdalnicu șovinism, că 
multe mai e în stare se facă. Ura 
ce se portă în potriva a tot ce nu 
e maghiar șî-a ajuns culmea, a de
generat într’o bolă primejdiosă, care 
bântue de sus pănă jos societatea ma
ghiară. Nu vorbim de rândul acesta 
de atacurile sălbatice, ce se dau 
împotriva naționalităților nemaghiare 
Sunt în de ajuns cunoscute. înre
gistrăm însă și pentru cetitorii foi ei 
nostre de Dumineca două casurî mai 
prospete cari arată gradul la care 
■a ajuns furia acestui destrăbălat șo
vinism.

Un comerciant român din oră
șelul Brad, care pănă acum avea 
pe firma lui inscripția schimonosită 
ungurescă „Kutyan Janos", a hotă- 
rît se și-o schimbe pe românesce, 
pe numele său adevărat de „loan 
Culeanu". Atât a fost de ajuns, pen- 
tru-ca Țârele șoviniste se dea na
vală în potriva comerciantului ro
mân înjurându-1 și insultându-1 pen
tru „ cutezanța" de a fi revenit la 
numele său adevărat. Ba ’1 și ame
nință, cum face de pildă „Fiiggetlen 
Magyarorszâg", care scrieCum de 
nu s’a tremut, că nici un Ungur nu 
va mai păși în prăvălia lui, că-1 vor 
lovi în cap pe stradă ca pe un ani
mal turbat, că-1 vor goni, vor tăia 
curele din spatele lui și-l vor vîrî 
într’un zid ca pe Ephialte? Nu șî-a 
tremut pielea, familia, copiii ?“ — 
Cine-1 vor lovi în cap, Ungurii? Ci- 
ne-i vor tăia curele din spate, Un
gurii? Și un bărbat consciu de sine 
ca comerciantul din ccstiune, este 
un „animal turbat"? Să răspundă 
„Fiigg. Magyarorszâg."

Dâr un alt cas și mai și. Un 
jurnalist maghiar din Oradea-mare, 
care mai e și ofițer în reservă, a 
fost lipsit de rangul de ofițer pen- 
tru-că cu ocasia unei serbări nu s’a 
descoperit, când s’a cântat imnul ca
sei domnitore „Gott erhalte" (Domne 
ține....) Faptul degrădărei a fost pre- 
sentat de cătră o parte a pressei 
maghiare drept crimă. S’a aflat însă 
o societate în Budapesta numită 
„Masa Daniel Iranyi“, care prin is
căliturile a trei membrii a trimis 
jurnalistului o adresă de felicitare 
pentru atitudinea sa contra „imnului 
călăilor"1. Oficiul telegrafic din Buda
pesta a reținut adresa telegrafică și 
n’a trimis’o la destinație, motivând 
cu aceea, că ea cuprinde espresiunl 
cari contravin paragrafîlor din legea 

2) En. Hodoș, op, cit., p’ 105.
3) Ședătârea, an. I., Fălticeni 1892, p. 237.

penală. Să vecji acum tărăboiu în 
colonele gazetelor șoviniste. Ba că 
s’a suprimat manifestarea „sentimen
telor patriotice1', ba că una, ba că 
alta, și dăi cufund și îndesat în con
tra oficiului postai.

„Imnul călăilor"! Etă două cu
vinte, cari esprimă „patriotismul" și 
„lealitatea" șoviniștilor cu capul în
fierbântat, cari nu se genâză a 
atinge în chipul acesta sentimentele 
cele mai intime ale casei domnitore. 
Și se nu uitați, că lucrurile acestea 
se întâmplă tocmai pe când Maghia
rii se pregătesc a sărba aniversarea 
a suta dela nascerea lui Kossuth 
Lajos, cel care la Dobrițin a de
tronat casa de Habsburg, și pe când 
gazetele unguresc! buciumă pe tote 
glasurile meritele lui Kossuth.

1 
*

La începutul săptămânei s’a fă
cut o schimbare in ministeriul din România. 
D-l Dimitrie A. Sturdza a reținut 
pentru sine presidenția cabinetului 
și portofoliul de răsboiu, d-l P. S. 
Aurelian a luat portofoliul domenii
lor, d-l Eugen Stătescu portofoliul 
justiției, d-l Emil Co>tinescu, întrând în 
cabinet, a primit portofoliul finanțe
lor, d-l G. Pallade portofoliul interne
lor d-l C. Stoicescu lucrări publice, d-l 
Spiru Haret a rămas tot la culte și 
d-l I. 1. Brătiamt a luat portofoliul 
externelor. Din vechiul cabinet a 
eșit d-l B. Missir. Noii miniștri au 
depus erl jurământul

*
O forte interesantă declarație 

face „Tribuna" din Roma cu privire 
la politica Italiei in Balcani. După-ce 
desminte scirea unor Țâre italiene, că 
din incidentul întâlnirii regelui Vic
tor Emanuel cu Țarul Rusiei s’ar fi 
făcut învoieli comerciale între Italia 
și Rusia, „Tribuna" romană spune, 
că la Petersburg nu s’a vorbit des
pre cestiuni comerciale, ci numai 
despre politică. S’a făcut un schimb de 
păreri asupra politicei în Balcani și 
cu prilejul acesta a eșit la ivelă, că 
Regele și Țarul sunt pe deplin înțeleși 
în privința acestei politice. Rusia re- 
cunosce Italiei dreptul, de a urmări 
cu atențiune evenimentele din Pe
ninsula balcanică, er Italienii sunt 
forte veseli de acest resultat obținut 
în urma călătoriei la Petersburg a 
Regelui lor.

*
Din Paris se scrie cu data de 

29 Iulie relativ la închiderea șcă- 
lelor: „Comitetul liberal-republican a 
ținut erl sera în manegiul (șcăla de 
călărit) din strada Enghien o mare 
întrunire de protestare în potriva 
închiderei școlelor călugăresc!. Toți 
cei ce au luat cuvântul, au atacat 
guvernul și au lăudat pe călugărițe 

pentru ostenela, ce și-au dat’o în 
crescerea copiilor poporului. Din 
acestă causă poporul este mâhnit, 
văcjând cum guvernul, fără frica de 
Dumnefieu, le alungă. Oratorii au 
invitat pe toți liberalii, cari mai țin 
la credința creștinâscă, să se unâscă 
spre a restabili cinstea țării. Catolicii 
trebue să se împotrivăscă cu cuvântul 
și condeiul și să facă demonstrațiunl 
pe stradă, gata fiind a-șl vărsa și 
sângele și a-se face mucenici pentru 
causa cea sfântă. Guvernul, care a 
credut, că se pote atinge nepedepsit 
de religiune, s’a înșelat, căci poporul 
s’a sculat. Vorbitorii aduc ca pildă 
Anglia și America, unde este liber 
poporul de a-șl da copiii la învăță
tură la ori-ce șcălă vre.

învățatul scriitor Coppee a vor
bit forte aspru contra președintelui 
republice!, Loubet. Adunurea a votat 
o resoluțiune, prin care se vește- 
cțesce atentatul guvernului contra 
dreptului și a vieții familiare și își 
esprimă iubirea și admirațiunea față 
cu călugărițele. S’a hotărit a se or- 
ganisa o împotrivire energică pentru 
a combate pe „Iacobinii" cei fără 
de lege. Când au eșit de la adunare, 
mulțimea de mii de omeni s’a adu
nat împrejurul lui Coppee, strigând 
cu glas tare: „Să trăiescă Coppee! 
Jos tiranii! Jos Waldeck și Loubet! 
Trăiască armata!"

Fostul prefect de poliție din 
Paris, Andrieux, a participat și el la 
adunare ,și la demonstrație strigând : 
„Trăiască libertatea! Trăiască călu
gărițele!" Membrii clubului „Epa
tant" au demonstrat de pe terasa 
clubului, aruncând cu pietri asupra 
agitatorilor socialiști.

In Brest poporul se împotrivesce 
cu energie legii. Omenii sunt gata 
a-și vărsa sângele, apărându-și reli- 
giunea. In Roscoff s’a baricadat 
școla cu grincji și bănci și s’au dus 
provisiuni multe, ca să aibă cu ce 
se hrăni. Tot asemenea soiri se aud 
și din alte părți.

DesUimiirî despre tripla alianță.
Destăinuirile despre clausele 

șterse înainte și acum din tratatul 
triplei alianțe, continuă. După des
tăinuirea lui „Pester Loyd", că Italia 
se obligase la prima încheiere a 
alianței să trimită prin Tirol armată 
la frontierele franco-germane de lângă 
Rhin pentru Germania, vine acum 
destăinuirea lui „Neue Freie Press'" 
din Viena, privitore la clausele alian
ței dintre Italia și Austria. După 
aceste clause Italia se obliga a tri
mite un corp de armată prin Unga
ria spre Dunărea-de-jos, corp, care 
s’ar uni cu armata română și ar

matele austriace din Transilvania, 
sub comanda Regelui Carol, care ar 
fi condus operațiile contra Rusiei.

Pressa germană oficială desa- 
probă aceste destăinuiri. Oficiosul 
„Kolnische Zeitung", într’un recent ar
ticol, care pare â fi inspirat, afirmă 
odată mai mult, că tripla alianță a 
fost reînoită fără cea mai mică 
schimbare. El adaugă:

„Convențiunea militară în privința 
transportului trupelor italiene prin Bren
ner, a fost abrogată deja de mai multă ani 
pentru considerații pur militare și fimd-că 
se socotea, că printr’un ocol atât de lung 
trupele italiene ar sosi prea târdiu la tea
trul operațiunilor.

„In ceea-ce privesce revelațiunile lui 
„Național Zeitung" și ale lui „Morning 
Post", asupra ștergerei clausei despre tri
miterea la hotarele române a unui corp de 
armată italian, în cas de răsboiu austro- 
rus, ignorăm complet, decă a esistat vre-o 
convenție militară relativă la întrebuința
rea de trupe italiene contra Rusiei; der în 
tot cașul este fals, că vre-o obligație de 
soiul acesta impusă Italiei a fost ștersă 
din tratat după dorința acesteia. Nici odată 
n’a esistat în tratat o asemenea disposi- 
țiune, și prin urmare ea n’a putut fi su
primată....

„Tratatul de alianță are astădi ace
lași cuprins și aceeași importanță politică, 
ca și în dilele când a fost încheiat, adecă 
puterile contractante sunt ținute de a-șî 
da ajutor cu tote puterile lor militare, în 
diua când unele eventualități s’ar produce,

„Modificările posibile ale convențiu- 
nilor militare, modificări, cari pot resulta 
în decursul anilor de necesitățile technice, 
n’au nici o influență asupra puterilor po
litice din tratat.

„Cele trei puteri aliate sunt obligate 
a-șl da ajutor reciproc. Etă ceea-ce era și 
rămâne lucrul principal. Cum se va ma
nifesta acest angajament? Acesta se va 
vede, decă s’ar produce vre-o atare even
tualitate, pe care n’o dorim, nici n’o pre
vedem".

Acesta este, în trăsături mari, 
articolul lui „Kolnische Zeitung".SCÎR1LE D1LE1.

-- 19 Iulie.

Jubileul școlelor din Blașiu. 
„Egyetertes" luând și el de veste, că cor
pul profesoral din Blașiu are de gând se 
serbeze jubileul de 150 de ani al esisten- 
ței școlelor din centrul metropoliei ro
mâne unite, dice: „Lucruri triste ne spun 
rândurile acestea și e un cas forte carac
teristic pentru politica nostră de naționa
litate. înainte cu 150 de ani s’a deschis 
prima șccîlă în Blașiă și de atunci esistă, 
nici nu s’a pustiit, nici maghiară n’a de
venit, — ci s’a sporit.... Vom urmări cu 
atențiune, cele ce se vor petrece la ser
bare". — Of, sireacii șoviniști, cât de gro-

„Când hanul Tătar vădii, că Voinea 
nu mai mișcă și nu mai dă nici un semn 
de vieță, se apropie ca un turbat de luâ 
fata în brațe.

„Der Mărgărita văcjendu-l, găsi o pu
tere și o bărbăție nespusă, simți sângele 
pănă atunci înrhiegat la inimă-i urcându- 
i-se în față și înpăinjenindu-i-se ochii; ea 
se descinse în mai puțin de un minut de 
betele, cari strîngeau mlădiosu-i mijlocel 
și trăgendu-le cu o iuțelă neauȚtă după 
gâtul Hanului, îl strînse așa de tare, în cât 
în o clipă turbatul păgân căcju lângă tru
pul Voinei și-și dădu ochii peste cap.

„Când îl vădii amețit astfel, bărbata 
fată îl prăvăli în rîpă, privind cu o plăcere 
sălbatică cum se îsbea capul lui din stâncă 
în stăncă și cum se sfărîma trupul bucată 
cu bucată, os cu os.

„De inimă rea, fata a înebunit și bă
trânii spun, că mult timp fidupă acea ne- 
norocosa întâmplare, o umbră despletită se 
preumbla rătăcită pe rîpă și vărsând lăcri- 
tnioti, cari picând pe flori le albea.

„Și se dice, că sângele țîșnind a roșit 

florile împrejurul lui Voinea și de atunci a 
rămas florilor roșii-roșii numirea de Sân
gele Voinei, precum a rămas floricelelor 
scăldate de lăcrămiorele Mărgăritei numele 
de Mărgăritărel.

„De atunci se numesce și rîpa aceea 
Pipa Tătarului, și stânca, pe care a căcjut 
Voinea, Stânca Mo’tii...

„Etă de unde vine acelor florioele 
albe și mici, cari au colorea și forma unei 
lăcrămiore, numirea de Mărgăritărel, și de 
unde și-au luat nisce flori roșiore, cari 
cresc mai cu semă pe marginea rîpelor, nu
mirea de Sângele Voine>!ul)

Lăcrămiora provine și în unele poesii 
poporane, mai ales la început, ca simbol 
al iubirii și dorinței.

Etă o poesie poporană din Bănat, 
comuna DrăgoescI, care ne-o dovedesce 
acesta:

Frundă verde lăcrămioră, 
Am avut o sorioră

’) Revista română pentru sciințu litere și arte.
Vol. II, BucurescI 1862, p. E00—£04.

Iubit ore
Cântă țâre,

Născută la Hori de sore.
Vai de mine mult doresc 
Cu densa să mă ’ntelnesc.
Două vorbe să vorbim,
Să nu ne mai despărțim.2)

O altă poesie din Muntenia jud. Vâl
cea, corn. ȘtefănescI, în care se află numi
rea Mărgăritar a acestei floricele, sună 
precum urmâză :

Pe dealu Viișoreanu
Mi-a ’nflorit mărgăritaru 
Mărgăritar înflorit, 
Cine mi te-a ciumpăvit? 
— Flăcăii dela cosit, 
Fete mari dela iubit, 
Neveste dela plivit, 
Dorobanți de rend trecând3)

(„Revista pentru 1st. Arch, și tilolog11, or
ganul societății istorice române.

<8. El. Marian.

loniță Ciobanu.
(Poveste).

— Fine. —

Impărătâsa, după-ce a scăpat din ghia- 
rele harapului, s’a tot dus rătăcită prin 
cele locuri, pănă-ce a dat peste un cioban 
dela care șl-a cumpărat un rând de haine 
ciobănescl. îmbrăcată cu aceste haine, a 
călătorit mai departe pănă-ce a dat de o 
târlă de oi, unde s’a tocmit ca cioban sub 
numele de loniță ciobanu. Aci a petrecut 
mai bine de un an în mijlocul păstorilor, 
fără de a fi cunoscută de cine-va cumcă 
ar fi femeie. Dela un timp ore-care s’a dus 
la un oraș dimpreună cu alțl păstori, și 
mult se minunăză când se vede în orașul 
ei. Ea să abate pe la palatul împărătesc, 
ca să-și mai vacjă odată locuința părintescă. 
Aci în curte dă cu ochii de harapul tatălui 
său, pe care-1 întrâbă, dâcă e cumva lipsă 
de vr’o slugă în curte, că s’ar tocmi den
sul la ori-ce slujbă ar fi. Harapul nici 
aminte nu și-ar fi adus cumcă sub hainele
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zav îi scutură frigurile gelosiei și duș
măniei.

Regele Cai*ol  al României și Regina 
Elisabeta au plecat acji din Sinaia în străi
nătate. Poimâne, Duminecă, Regele so- 
sesce în Ischl, unde va fi timp de două 
<^ile âspele monarchului nostru Francisc 
Iosif. Regina nu va merge la Ischl, ci di
rect la Neuwied. Din Ischl regele se va 
duce la Gastein, pentru a face o cură. 
Suveranii români nu se vor reîntorce 
acasă, decât pe la sfîrșitul lunei August.

La mormântul lui Ștefan Miliiîi- 
leanu. Poimâne, Duminecă, se împlinesc 
doi ani, dela diua uciderei lui Ștefan Mi- 
hăileanu, victima atentatului mișelesc se- 
vîrșit de dmenii banditului Sarafoff. Pen
tru a comemora acesta jalnică aniversare, 
Românii macedoneni din Bucurescî aran- 
jeză un peregrinaj la mormântul neuita
tului Mihăileanu. In scopul acesta s’a 
constituit un comitet, care a publicat un 
apel cătră cetățenii capitalei, învitându-i 
se participe la acest omagiu de recunos- 
cință adus martirului, care s’a sacrificat 
pentru un ideal.

Pentru Liga culturală. Cetim în 
„Conservatorul^ Harnicul și energiul preșe
dinte al Ligei Culturale, d-1 Petre Grădiș- 
teanu, în dorința de a da acestei institu- 
țiunî naționale puterea și vieța ce i se cu
vine, s’a pus pe lucru cu tot dinadinsul. 
In acest scop d-sa șî-a început călătoriile 
prin provincie, umblând din oraș în oraș, 
propagând și convingând lumea de ne
cesitatea esistenței Ligei. Abia întors 
dela Dumbrăveni, unde a luat parte 
la desvăluirea bustului marelui nostru 
poet Mihail Eminescu, și unde a ținut 
entusiastul discurs patriotic, vrednicul pre
ședinte al Ligei, d-1 Petre Grădișteanu, 
va pleca dilele acestea la Buzău, Mon- 
teoru și Sărata, pentru reînființarea sec
țiunilor Ligei din aceste localități...

Serbarea cântăreților germani. Săp
tămâna trecută s’au adunat la Graz (țera 
Ștaierului) membrii reuniunilor de cântări 
germane din tc5te țările și patru dile de-a- 
rendul au fost sărbători frumdse de înfră
țire între frații de același sânge, despărțiți 
însă prin granițele politice. Au fost adu
nați cu totul un număr de peste 12,000 
de cântăreți, între cari numeroși represen- 
tanți ai Sașilor din Brașov, Sibiiu, Sighi- 
șora, Bistriță etc. Când au întrat în oraș, 
Sașii au fost acoperiți de flori și buchete 
legate cu panglici în colorile roșu-albastru, 
pe cari le aruncau damele din ferestri. 
Damele strigau Sașilor drept încuragiare: 
„Hoch!“ (Să trăiască!) „Nu vă lăsați!" 
„Luptați înainte 1“ și alte strigăte, ăr din 
ferestri fălfăiau batiste albe, cu cari sa
lutau pe ceilalți cântăreți, der când tre
ceau Sașii, în loc de batiste fălfăiau colo
rile Sașilor.

Exportul și importul României. 
Ministerul român de finanțe a întocmit un 
interesant studiu cu privire la comerciul 

exterior al României în 1901. Din resu- 
matul general al cantităților importate și 
exportate reiese, că România a importat în 
1901: 484,368 tone în valore de 292,435,760 
lei, și a exportat 2,984,859 de tone în va
lore de 353,830,877 lei. Lând ca basă can
titatea și valorea importului, resultă că 
România în decursul ultimilor 10 ani, a 
importat în 1901 mai puțin, decât în ori
care alt an, cu excepțiune de anul 1900, 
când importul a fost numai de 412,105 
tone, în valdre de 216,985,878 lei, și a 
exportat mai mult decât în orl-care alt 
an, exportul a fost de 2,895,490 tone, în 
valdre de 370,651,787 lei.

Bandiții, cari au răpit deunădl 3 
elevi ai școlei comerciale române din 
Ianina, au trimis un emisar la părinții a 
2 din acești elevi, cari sunt mai bogați, 
cerendu-le o despăgubire de 2500 lire 
turcescl pentru liberarea copiilor lor. Pă
rinților celui d’al treilea elev, cari sunt 
săraci, ei n’au cerut nimic și se crede,, că 
copilul acestora va fi eliberat de briganzi. 
Micii captivi au fost duși în creerii mun
ților și sunt tîrîți cjilnic în urma bandei, 
prost hrăniți și tratați cu crudime. Părinții 
lor desolațl șe silesc să adune suma ce
rută ca răscumpărare.

Logodnă. D-1 Vasiliu Țeghea (Bran, 
Sălagiu) s’a logodit în 21 Iunie cu d-șora 
Maridra Filip (Căuaș).

Din Vlădeni ni-se scrie: „Stimate 
d-le Redactor! In mult prețuita „Gazetă" 
nr. 154 din 14/27 Iulie a. c. în rubrica 
„Producțiuin și petreceri", s’a publicat din 
Vlădeni o dare de semă despre decursul 
petrecerei de vară aranjată în sera de 
Sf. Apostoli Petru și Pavel. Tdte sunt 
frumose din amintita dare de semă, și le 
subscriu și eu bucuros, însă nu pot lăsa 
fără observare darea de semă a casariu- 
lui Iordan Curcubătă, care simplamente 
înșiră numai numele domnilor, cari au 
contribuit („suprasolvit“)fără a face bilan
țul îndatinat despre venit, cheltueli și ve
nitul curat al producțiunei amintite. Du- 
pă-ce însă venitul curat este destinat pen
tru sporirea fondului bibliotecei poporale, 
spre realisarea căruia ..domnul președinte 
al Epitropiei bisericesc! bucuros a pus la 
disposițiunea aranjerilor șalele școlei nos- 
tre și a stăruit din tdte puterile dimpre
ună cu cei chemați la aranjarea produc
țiunei, astfel ca să pdtă avea resultatul 
dorit atât moral, cât și material; și după-ce 
din isvor sigur se colporteză scirea, că ve
nitul brut ar fi fost cam 110 cor. — pen
tru dumerirea publicului sunt rugați domnii 
aranjeri Iordan Curcubătă și Iacob Bol- 
caș, ca în terminul cel mai scurt să facă 
socotela regulată despre venit și cheltueli, 
arătând cu cât s’a sporit fondul bibliote
cei poporale în urma acelei petreceri. — 
Unul din cei interesați11.

Mire de 90 ani — miresă de 80 
ani. In comuna Sculeni (România) s’au 
căsătorit acuma de curând Teodor Mun- 

teanu cu Elena Teodorescu. Mirele e în 
etate de 90 ani, er miresa de 80. Ei se 
aveau dragi din tinerețe, der sdrtea și 
împrejurările nu i-au îngăduit să se căsă- 
torăscă. Munteanu, de năcaz, că n’a putut 
lua pe cine a iubit, nici nu s’a mai în
surat, Elena s’a măritat și a rămas acuma 
văduvă. Multi ani au trebuit să aștepte 
bieții dmeni, pănă și-au putut dice: Ei, 
acuma nimica nu ne mai stă în cale, pu
tem să fim unul al altuia înaintea sfân
tului altar. Așa au și făcut. Cu fețele 
sbârcite de bătrânețe și cu frumuseța de 
odinidră veștedită, der tot ou dragostea 
cea veche unul pentru altul, și-au serbat 
dilele acestea nunta cei doi bătrâni.

Luptă între lucrători români și 
nemți. Se scrie din Bănat foilor ungu
resc!, că eri s’au luat la certă lucrătorii 
agricoli de pe pusta din Denta. Lucrătorii 
s’au împărțit în două tabere: Români și 
Nemți. Românii se fi împușcat din revol
vere și să fi rănit pe șepte Nemți. Au ve
nit jandarmii la fața locului și au despăr
țit cele două tabere.

Ciuma și holera. In Odessa, lângă 
marea năgră (Rusia) s’au întâmplat di
lele acestea trei cașuri de ciumă.—In Char- 
bin (Rusia) s’au îmbolnăvit dela 15—23 
Iulie de ciumă 143 Ruși și 340 Chines!. — 
Asemenea scirl sosesc și din Kairo (Africa), 
unde la 27 Iulie au murit de holeră 38 
dmeni și s’au îmbolnăvit 35.

Mnlțămită publică. Subscrișii în nu
mele societății de „lectură și cant". din 
Bicaz, venim a-ne împlini o sfântă dato- 
rință, când pe acâstă cale ne esprimăm 
sincerile nostre mulțumite și recunoscință 
cătră Onorata Administrațiune a dome- 
niurilor coronei pentru una sută bucăți 
scrieri poporale dăruite pe sema societății 
nostre; asemenea și Academiei Române, 
care asemenea a binevoit a-ne dărui din 
publicațiunile sale 24 (douăzeci și patru) 
de opuri sciențifice și de mare valdre. — Ur- 
meză acum numai rândul membrilor, ca să 
lapede nepăsarea] și divergințele atât de 
desastroseși săsprijindscă activitatea societă
ții prin plătirea taxelor și participarea la 
ședințe. Bicaz, la 26 Iulie 1902. — George 
Gorog pres, societ., Augustin Risniția secret, 
societății.

Din Giurgeu.
— Iulie 1902.

Onorată Redacțiunei Senatul școlar 
protopopesc din Giurgeu șl-a ținut aduna
rea ordinară în 22 Iulie a. c. în parochia 
Tulgheș.

Acdstă comună din partea nord-ostică 
a comitatului Ciuc, se întinde de-alungul 
văilor sburdalnice Put.na și Bistriciora, cari 
împreunându-se aici, cu tainic murmur se 
strecdră vesel printre munții României, în
gânând cu șopte line somnul veclnio al 
uriașului Cehlău, și alergă la limanul li
bertății, unde au să depună mulțimea plu
telor esportate (jilnic din țâra ndstră.

Tulgheșul are aspectul unui orășel, cu 
mai multe clădiri frumose, circulație de tot 
animată, însă și comerciul de lemne renumit 
îl ridică la rangul de emporiu. In acestă 
comună mărginașe cu o regiune din cele 
mai pitorescl, în care ți-se îmbie ocasiunl 
destule a vede mutre diferite de ale orien
tului îndepărtat, locuesc și 1200 Români 
gr. cat. pe lângă 1752 rom. cat., 20 reform, 
și 300 israelițl.

Biserica, casa parochială și școla ro
mână situate una lângă alta, ocupând cel 
mai frumos punct al comunei, tote trei din 
material solid de cărămidă, formeză un ade
vărat odor național. Inițiatorii și fundatorii 
acestor clădiri pompose, cu concursul popo
rului cari cu atâta prevedere au sciut să 
asigure pentru vâcurl viitorul național al 
Românilor din Tulgheș, astădl nu mai sunt, 
der numele lui Mihail Dobrean, care aprope 
3 sferturi de veac a păstorit acestă co
mună, și al marelui comerciant Spiru vor 
rămână nemuritore nu numai pentru tul- 
gheșenl ci pentru tot Românul, care a avut 
fericirea a privi aceste edificii monumentale. 
Urmașii acestei familii, d-nii Augustin Do- 
brean și Ana Dobrean fii ai răposatului 
Mihail, sunt cei mai avuțl omeni din Tul
gheș ; dela dînșii nu numai tulgheșenii dâr 
chiar și noi ceștialalțl de prin Giurgeu sun
tem îndreptățiți a aștepta să facă încă și 
mai mult.

Ședința senatului școl. protopopesc s’a 
ținut în sala de învățământ a școlei, la 
care au luat parte, pe lângă maioritatea 
membrilor, d-1 vice-protopop Elie Câmpeanu 
Ioan Mera paroch local, Vasile Urzică, coop, 
în Varviz și loan Urzică, învăț. în Ghimeș; 
poporul însă a lipsit.

Din raportul general despre starea 
învățământului în 1901/2 compus și cetit 
de M. O. D. Elie Campean, protopop și 
preș., mi-am putut însemna următorele date:

Anul școlar 1901/2 s’a început între 
împrejurări normale destul de regulat, avân- 
du-șl fie-care școlă învățător cualificat. Cu 
finea anului 1901 în cele 15 parochii cu 
40 filii și cu o poporațiune de 18,898 
suflete, s’au aflat 2452 școlari la școla de 
tote dilel0) 1393 băețl și 1059 fetițe. Dintre 
aceștia au frecuentat 628 băețl și 382 fe
tițe, la olaltă 1309, la școla gr. cat. din 
comună 550 băețl 296 fetițe la olaltă 846, 
la altă șcdlă din comună 65 băețl 63 fetițe 
la olaltă 128, la șcâla din altă comună 24 
băieți 14 fetițe, la olaltă 38.

Aceste date statistice adunate de preoți 
nu consună însă cu cele culese cu ocasia 
esamenului dela finea anului școl., din cari 
reese, cum-că în 11 parochii și filii născuțl 
dela 6—12 ani sunt 1159 băețl și 1077 fetițe 
dela 13 —15 ani sunt 549 băețl 453 fetițe, 
la olaltă: 1708 băețl și 1530 fetițe.

Afară de aceștia în comunele deja 
maghiarisate Gyo.-Szt.-Miklos, Alfalău, Szt.- 
Domokos și Szepviz se mai află încă dela 
6—12 ani 106 băețl 83 fetițe la olaltă 189.

Numărul total al copiilor obligați la 
șcâlă după etate ar fi 3427. Dintre aceștia 
s’au verificat pentru cercetarea școlei: dela 
6—12 ani 588 băețl, 385 fetițe =973; dela 
13—15 ani 172 băețl 118 fete = 2.-0, deci 
760 băețl 530 fete = 1263.

Au frecuentat școla cuotid. gr. cat. 
505 băețl și 252 fetițe = 737. Au frecuentat 
școla repet, gr. cat 103 băețl și 53 fetițe 
= 156. Au frecuentat șcâla streină 36 băețl 
și 27 fetițe = 63. La olaltă 644 băețl și 
332 fetițe = 976.

Cu ocasia visitației canonice, care a 
durat dela 24 Oct. 1901 până la 3 Faur 
1902, s’a controlat mersul învățământului,

ciobănesc! se fie ascunsă chiar fata împă
ratului, pe care el o nenorocise. Harapul 
i-a răspuns, că acum de-ocamdată n’are 
lipsă de nimenea, dâr va întreba pe împă
ratul. împăratul a băgat de semă, că ha
rapul vorbesce cu cineva și-l întrebă, că 
cu cine stă de vorbă? Harapul îi răspunde:

— Un cioban voesce să între în slujba 
curții și eu i-am răspuns, că de-ocamdată 
n’avem trebuință de nimeni.

— Cum să n’avem, când tu scil bine, 
că n’avem grădinar la grădina de flori; 
mergi în grabă după el și adă-1 să-l între
băm, dâcă să pricepe la florărie!

Harapul îl ajunge din urmă pe Ioniță 
ciobanul și-l aduce la împăratul, care îl și 
tocmesce grădinar peste grădina de flori. 
Ioniță avea îndatorirea, ca să plivescă și 
să ude straturile cu flori, apoi în totă di- 
minâța să ducă prin odăi câte un buchet 
de flori, bine mirositore.

Lui Ioniță nici că-i venea cu greu 
acăstă slujbă, de dre-ce el încă de când 
era acasă se pricepea bine la florării și 
cuuoscea bine și tote odăile palatului.

N’au trecut multe dile dela venirea 
lui Ioniță aci și împăratul s’a hotărît să-și 
însore feciorul cu fata unui alt împărat. 
Acum se făceau mari pregătiri la palat. 
In fine sosi și diua aceea. Au fost mulțl 
împărați poftiți la ospăț. De-odată vede 
Ioniță, că vine și soțul ei dimpreună cu 
harapul, dăr în fața lui se putea ceti tris
tețea, care-1 rodea la inimă. După cunu
nie să așăcjă toți la mese. Ioniță se îmbiâ 
pa la masa unde se așezase iubitul ei să 
servâsoă el. împăratul acesta deși îl privia 
cu ochii pironiți pe Ioniță totuși nu-șl pu
tea închipui ca acest servitor să fie însăși 
iubita lui soție, ce o perduse

*

Pe la miedul nopții împăratul socru 
i-a chiemat pe toți servitorii și i-a îndem
nat să spue câte o poveste frumosă, spre 
desfătarea ospeților. începutul trebuia să-l 
facă Ioniță. El de-ocamdată se mai codea 
cum-că n’ar sci nici una, dăr, după-ce au 
început să-l roge toți mesenii, a început 
povestea lui cam așa:

A fost odată ca nici odată, că de 
n’ar fi nu s’ar povesti. Si a fost odată un 
împărat văduv, care avea un fecior și o 
fată.......și așa mai departe după cum vi
s’a povestit dela început și pănă la sfîrșit. 
Toți cei dela masă au rămas cu gurile căs
cate de frumusețea povestii numai cei doi 
harapi, vă<jendu-se descoperițl tremurau ca 
frunzele de vânt, er cei doi împărați îl 
priveau pe Ioniță cu ochii plini de lacrăml 
așteptând să vacjă, ce s’a petrecut cu fata 
de împărat. Când odată îl aude pe Ioniță 
cjicend:

— Și să scițl iubiților ospețl, că eu 
nu sunt bărbat, ci chiar fata împăratului 
din poveste. Aicea este tatăl meu; aicea 
este și bărbatul meu; mirele este frățiorul 
meu iubit. Și ca să credeți, că e adevăr, 
priviți la pieptul meu, care mi-1 descoperi

O, câtă mișcare fu atunci în inimile 
tuturor mesenilor. Lacrămile de bucurie 
curgeau pe fețele tuturora. Ioniță fu schim
bat în haine femeiescl și așecjat la masă 
între tatăl și între soțul ei, âr cei doi ha

rapi fură tîrîți în pușcărie și încărcațl cu 
lanțuri grele pănă la diua lor de osîndă.

*

Pre când ei petreceau în voia cea 
mai bună, etă că, fără să fie observați, în
tră în casă trei copii îmbrăcațl cu câte o 
cămășuță lungă pănă la pământ, er pe cap 
aveau câte o căciuliță pănă după urechi. 
Copiii îndată ce întră în casă, se și ascund 
după cuptor. Când odată îșl ridică cel mai 
mărișor capul de-asupra cuptorului și cjice 
cu glas puternic:

— Te rog, înălțate împărate, dă-ne 
voie să spunem și noi cei de aci de după 
cuptor o poveste așa de frumâsă încât are 
să se înșire prin tota casa numai șiruri de 
mărgăritare.

— Să vă aucjim, să vă audim, ce scițl 
și voi.

Atunci copilul începe să spună tot 
povestea care a spus’o împărătesa și când 
a ajuns să spună, că a născut împărătâsa 
un copil cu totului tot de aur, t^ise:

Pe copil l’a luat socra împărătesei 
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precum și purtarea morală și oficiosă a în
vățătorilor, fără a se ridica din vre-o parte 
plângeri întemeiate contra lor.

Pentru susținerea acestor școle, popo
rul a contribuit 13,534 cor. 95 fii., fondul 
școl archidiec. 600 cor. statul 600 cor. To
tal .14,904.95 cor., Precâud numărul copiilor 
cari au frequentat școla, în scădere cu 22 
față de anul trecut, pe atunci progresul 
în studii în general a fost superior celui 
din 1900/1901.

Raportul luându-se spre sciință, a fost 
supusă desbaterei ordinațiunea consistoria
lă de dto. 7 Maifi 1902 nr. 1612, care im
pune senatelor școl. paroch. a pertracta 
causa învățământului poporal cu obiectivi
tatea și interesul recerut, avend a-se arăta 
piedecile, respective căile practice prin cari 
s’ar pute ajunge la un resultat mai îm
bucurător.

Membrii senatului școl. protop., după 
o discuție viuă și cercetare minuțiosă a da
telor trimise de respectivele senate școl. 
parochiale, a ajuns la convingerea, că lipsa 
nnui progres mai plausibil este a se atribui 
în primul loc insuficienției școlelor, cu deo
sebire la Vârviz și Șermaș. Considerând 
însă, că starea materială a poporeniloi' din 
aceste comune e sdruncinată atât de tare, 
încât e imposibil a mai pretinde jertfe 
materiale pentru promovarea instrucțiunei, 
nu este altă scăpare, decât a reflecta 
după ajutor estern. Iu acest sens s’a luat 
și conclusul, care se va așterne Prea Ven. 
Consistor spre deliberare.

S’au cetit apoi mai multe ordinațiunl 
consistoriale, dintre cari cea mai momentosă 
este aceea, care drept răspuns la o întrebare 
a protopopului, impune, că până la alte dis- 
posiții instrucțiunea în școlele nostre popo
rale să se facă tot după vechiul sistem și 
plan

S’a mai discutat și cestiunea plătirei 
salarelor învățătorescl, cari pe alocurea sunt 
în restanțe mari, conclus însă nu s’a luat.

Cor. —

Convocare.
Onorații membrii ai despărțementului 

Bran al „Asociațiunei pentru literatura ro
mână și cultura poporului român“, precum 
și toți cari doresc înaintarea scopului ce-1 
urmăresce „Asociațiuneau, sunt invitați a 
participa la adunarea generală a despăr
țământului, ce se va ține în biserica din 
comuna Porta (Bran) în diua de 10 August 
st. n. a. c. la 10 ore a. m. Obiectele me
nite spre pertractare vor fi cele prescrise 
de statute și regulament.

Se va aranja și o esposițiune de cai, 
vite cornute, râmătorî, oi, oue încondeiate, 
cusături și țăsături de tot felul, și se vor 
distribui și premii.

Bran, în 30 Iulie 1902.
Ion cav. de Pușcariu, N. Runcean, 

președinte. notar.

Internatul Vancean de fetițe 
din Blasiu.5

{Publicare de concurs.)
Pănă în diua de 15 August n. a. c. 

se escrie concurs pentru primirea în In
ternatul de fet țe din Blașiă.

1) Pentru o elevă sunt de a-se plăti 
pe un an școlar 240 cor. în două său cel 
mult în patru rate anticipative, pe lângă 
aceea o taxă anuală de înscriere de 6 cor. 
30 b., pentru elevele din clasele elemen
tare, și de 12 cor. 30 b., pentru cele din 
clasele superiore, apoi 2 cor. pe an pentru 
bae. Elevele, cari vor învăța limba fran- 
cesă ori musica instrumentală, vor plăti 
separat unele taxe moderate.

2) Fiind-că elevele vor trebui să porte 
uniforme, se va plăti 28—36 cor. după eta
tea fie-căreia. Uniforma acâsta, care se 
pregătesce în internat, constă din două 
șurțe în formă de rochie, 2 pălării, — una 
de iernă și alta de vară, — și din o toa
letă.

3) La intrarea în Internat fie-care 
elevă va trebui să fie provătjută cu: 6 că
meși, 6 camisone, 6 pantaloni, 1 fustă de 
iernă, 6 șervete, 12 batiste, j)6 părechl de 
ciorapi, 2 părechl de papuci, 1 perie de 
dinți, 1 perie de cap, 2 perii de încălță
minte, 1 plapomă, 2 peptenl, 1 saltea de 
lână, 2 perinl, 4 fețe de pat, 4 fețe de 
perină, 2 cuverte de pat din giolgiu alb, 
1 lavor de spălat și 6 ștergare.

Obiectele acestea au se fie marcate 
cu numele elevei.

Pentru suma plătită fie-care elevă va 
primi:

Instrucțiune în studiile prescrise 
pe clasele I—VI elementare și VII—VIII 
superiore, educațiune religioso-morală și 
deprinderi în conversațiune maghiară și 
germană.

2) Locuință în etajul institutului în 
sale mari, sănătose și luminose provădute 
cu mobiliarul necesar.

3) Vipt întreg, și anume: a) la dejun 
cafea cu lapte, b) la amedi 3 feluri, Du
mineca și în sărbători 4, c) la cină 2.

4) Spălat, luminat și încăldit. In fie
care lună elevele vor lua câte o bae.

5) Icstrucțiunea în fert, spălat, călca
tul cu ferul, coptul pânii, tors, țesut, cu
rățit, grădinărit, croit, purtarea socotelilor 
economiei de casă, conservatul și aședatul 
legumelor și victualelor peste iârnă, îngră
șatul animalelor, prăsirea și ținerea galițe- 
lor etc.

La cererile pentru primire e de a-se 
alătura : estras de botez, testimoniu de pe 
clasa absolvată, atestat medical despre să
nătatea elevei, atestat de vaccinare și re- 
vaccinare.

Concursele sunt de a-se înainta Prea 
Veneratului ( onsistor metropolitan din Blașiil, 
alăturându-se la fie-care o marcă de 45 b. 
pentru spedarea francată a resoluțiunii. De 
la cererea de primire nu sunt dispensate niel 
elevele, cari au mai fost în internat.

Direcțiunea institutului de fetițe.

Anunț literar.
5

Episcopii Petru Paul Aron ,și 
Dionisiu JVovacoviciu, seu; Istoria Ro
mânilor Transilvăneni de la 1751—1764, 
de Dr. Augustin Bunea, canonic metro
politan în Blașiu.

Abia au trecut câte-va luni, de când 
am anunțat cartea „Vechile episcopii* * 
scrisă de învățatul canonic Bunea și 
apreciată de omenii competențl atât de 
dincdce de Carpațl, cât și de istoricii de 
profesiune, academician! și profesori de 
universitate din România, și etă. că astădi 

Der maica din graih grăia: 
— „Du-te fiică și-l cunună 
„Că întâiîî ți-o fost drăguț, 
„Pe urmă ți-a fi finuț“.

*
Bade, bădișorul meu! 
De te-ajunge dor de mine
Soil drumul Clușiului bine;
De ți-a părea drum departe, 
Stai în loc și-mi scrie carte,
D’a mi-o scrie pe sasău,
Ca s’o pot ceti și eu: 
Colea sera la lumină, 
Dimineța prin grădină!

Fruncjuță verde de viie 
Pier fetele de mânie,
Că mi-i drag bădița mie.
De mi-i drag, de nu mi-i drag 
Eu în mânie le fac,
Și de ’ml place, de nu ’ml place 
Eu în mânie le-oi face.

Culese de I. Mango înv.

putem anunța o altă operă istorică de mare 
valfire, care va eși de sub tipar dilele 
acestea sub titlul de mai sus.

Un amic al nostru, care avu ocasiune 
a citi totă cartea, înainte de a se da pub
licității. ne scrie, că acestă nouă lucrare 
cuprinde pe 432 pagini, 8° mare, tote mo
mentele epocei de pe la mijlocul secolu
lui XVIII., atât politice, religionare, cât și 
literare, culturale și economice din isvore 
originale, cari pănă acuma n’au fost utili- 
sate. Detailurile atât de interesante ale 
activității călugărului Sofronie, popa Tunsu, 
loan de Aciuliu și alții, luptele Șerbilor 
contra unirei, întemeiarea școlelor și mă
năstirilor din Blașiu, descrierea împreju
rărilor și a stărilor de la numerdsele mă
năstiri, cari adi nu mai esistă, tdte acestea 
sunt descrise pe larg cu multă esactitate. 
Forte interesante sunt capitolele despre 
întemeiarea tipografiei din Blașiu, mișca
rea culturală și literară, dotațiunea și 
situația clerului și situația peste tot a 
poporului sub Aron.

Cartea cuprinde astfel istoria ambe
lor biserici din epoca cea mai agitată de 
după unire, și tot odată istoria ndstră po
litică, culturală și literară pe timpul scurt, 
der important de 13 ani. La sfîrșit un 
apendice bogat de documente originale.

Șcăla de fete a „Asociat,’ineiti.
Condițiuni de primire în internatul școlei.

In clasa I a șcdlei civile de fete se 
primesc elevele:

a) cari dovedesc prin atestat de botez, 
că au împlinit cel puțin versta de 9 ani;

b) cari dovedesc prin atestat școlar, 
că au absolvat cu succes IV clase ele
mentare (poporale seu primare), ori apoi 
dovedesc pe basa unui examen de primire, 
că sunt bine orientate în materia de 
învățământ prescrisă pentru clasa a IV-a 
elementară.

In celelalte clase ale școlei civile de 
fete se primesc eleve, cari dovedesc prin 
atestat școlar, că au absolvat cu succes 
vre-o clasă premergătdre de la altă școlă 
de categoria școlei civile.

In lipsa unui astfel de atestat, seu 
pe lângă atestat de pe clasa V și VI dela 
școla elementară-poporală, primirea în 
orl-care clasă a șcdlei civile, ce cores
punde vârstei elevei, se pote face numai 
pe basa unui examen de primire, depus 
cu succes înaintea corpului profesoral al 
școlei, în sensul ordinațiunii ministeriului 
regesc ungar de culte și instrucție pu
blică, dto 11 August 1887. Nr. 29000. 
Examenul de primire este scutit de taxă.

Elevele, cari se imatriculeză pentru 
prima dată la școla ndstră, au se producă 
atestat școlar, atestat de botez și certificat 
de revaccinare.

In cursul complementar (supletoriu), 
împreunat cu școla civilă de fete a Aso
ciațiunei, în sensul §-lui 6 din statutul de 
organisare al șcdlei, se primesc eleve, cari 
au absolvat cele patru clase ale șcdlei 
civile. Se pot însă primi și eleve, cari au 
absolvat cu calcul! buni numai două clase 
civile, decă au trecut de 15 ani și sunt 
împedecate a absolva tdte cele patru 
clase civile.

înscrierile pentru anul școlar 1902/ 
1903 se pot face din 1—6 Septemvrie 
1902 st. n.

Examenele de emendare, se țin în 2 
Septemvrie 1902 st. n. la 8 ore a. ra., cu 
elevele, cari s’au anunțat la direcțiune în 
terminul prescris.

In 3 Septemvrie 1902 st. n. la 8 ore 
a. m. se vor ține examenele de primire, 
er în 4 Septemvrie se vor începe prele
gerile regulate.

Didactrul e 4 cor. pe lună, și pentru 
elevele, ce se înscriu prima-data la acesta 
școlă, o taxă de înmatriculare de 4 cor., 
plătită odată pentru tot-deuna. Același 
didactru e și pentru elevele din cursul 
complementar.

Elevele, cari voiesc se fie primite în 
internat, fie eleve ale șcdlei civile, seu ale 
șcdlei elementare a Reuniunei femeilor 
române, au să fie anunțate de timpuriu 
la direcțiunea șcdlei, înainte de începutul 
anului școlar, pentru-ca se se pdtă lua 
disposițiunile necesare.

Taxa internatului e 400 cor. pe an, 
plătită înainte în doue seu cel mult în 
patru rate. Spesele pentru cărțile trebuin- 
ciose, pentru materialul de scris, de de
semn și lucru de mână, nu sunt cuprinse 
în taxa amintită. Acestea se portă separat 
de părinți, precum și cheltuelile pentru 
îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru ins
trucțiune în forte-piano și în limba francesă.

Taxele pentru instrucțiune în forte- 
piano sunt de 2 categorii:

a) decă o elevă voesce se iee firele 
singură, se compută la 2 fire pe săptă
mână taxa de 18 cor.*)  pe lună ; decă 2 
eleve iau împreună instrucțiune în aceeași 
firă, taxa se compută la 2 ore pe săptă
mână cu 9 cor. de elevă; seu

b) decă o elevă voesce să iee orele 
singură,- se compută la 2 ore pe săptă
mână taxa de 12 cor.*)  pe lună; decă se 
întrunesc 2 eleve în aceeași firă, taxa se 
compută la 2 ore pe săptămână cu 6 cor. 
pe lună de elevă.

Instrucțiunea din limba francesă, câte 
2 fire pe săptămână, se compută pe lună 
cu 2 cor. de elevă.

Tote taxele se plătesc direcțiunii școlare.
Edificiul internatului este situat în 

mijlocul unei grădini frumose în nemijlo
cita apropiere a parcului orășenesc și e 
provedut cu apaduct, baie proprie, lumină 
electrică, etc. încât ofere cele mai bune 
condiții higienice.

Elevele din internat, afară de șcfilă, 
au în fie-care di anumite ore de conver
sațiune în limba francesă, maghiară și ger
mană după trebuință. Pe lângă aceea ele 
se prepară și învață lecțiunile sub condu
cerea și cu ajutorul directorei, al profesfi- 
relor și guvernantelor.

Elevele, cari voesc să fi primite în 
internat, au să aducă cu sine: o saltea, 
un covorel la pat, 2 perini, 4 fețe de pe
rinl, o plapomă seu țol de acoperit, 4 ciar- 
șafurl (lințoluri, lepedee), 6 ștergare, 6 șer
vete, apoi perie de dinți, săpun și 2 pep- 
tenî, cari tdte rămân proprietatea elevei. 
Afară de acestea schimburile de trup seu 
albiturile, câte '/, duzină din fie-care, cio
rapi și fuste de colorea închisă și batiste 
(marăinî) câte 1 duzină. 1 parapleu (cort) 
și încălțămintea trebuincifisă. Cât pentru 
toalete nouă, sfătuim părinții'și tutorii să

Din care sumă 2 cor. se contezi pe lună 
institutului, pentru susținerea forte-pianeior în 
stare bună.

și sucindu-i gâtul l’a dus de l’a îngropat 
în gunoiii dăr peste nopte audindu-1 plân
gând, s’a dus de la desgropat și l’a aruncat 
în rîu, ca să se înnece. Copilul însă nu s’a 
înnecat, ci a fost dus de rîu departe pănă 
pe un ostrov. Aci, vădendu-1 sorele atâta 
de frumos, a stat pe loc două dile, făcen- 
du-se tot o d> și i-a purtat de grije pănă 
în jiua de astădi. La vr’o doi ani se po- 
menesce, pă sorele îi mai aduce alțl doi 
copii tot de aur, spunendu-i că aceștia 
sunt frații lui. Copiii aceia au stat în os
trov pănă în fliua de astădi, îngrijind sfi- 
rele de ei și trimițendu-le din când în când 
câte o cămășuță curată, pentru-ca să se 
premenescă, una mai lungă și două mai 
scurte. Astădi însă sorele i-a ridicat pe 
tustrei de acolo și aducendu-i pănă la mar
ginile acestui oraș, li-a <jis:

— Duce-ți-vă copiilor prin oraș și între
bați de palatul împărătesc unde este, că 
acolo la masă veți afla pe mama și pe ta
tăl vostru șetjend alăturea cu moșul vos
tru. (Șirele de mărgăritar au început să 
se formeze și să se întindă prin totă casa). 

Copiii după-ce s’au despărțit de sore așa 
au și făcut; ei întrând în oraș au întrebat 
pe unii și pe alții de palatul împărătesc 
și pănă ce au ajuns acolo, i-a apucat mie
dul nopți. Copiii aceia suntem noi, cei 
cari ne-am ascuns după cuptor.

— Decă sunteți voi, eșițl afară de 
acolo, ca să vă vedem cine sunteți!

Copiii au eșit tustrei și pășind în 
mijlocul casei și aruncându-șl căciulile de 
pe cap și cămășuțele de pe ei, rămaseră 
trei corpuri cu totului tot de aur, în cât 
luceau ca razele sorelui.

— Etă aci e mama și tata, cjiseră 
alergând în brațele lor. Etă și moșul nos
tru cel iubit!

Ișl pote ori cine închipui, bucuria ce 
va fi fost pe părinții lor, cari i-au tot jelit 
de atâta timp. Plânsete de bucurie nu erau 
numai pe ei, ci pe toți cei de față.

A doua cji împăratul a dat poruncă 
ca să se pregătâscă a doua veselie și mai 
mare ca cea de ieri, în cinstea fetei și a 
ginerului său, și veselia aj ținut o săptă

mână încheiată. Am fost și eu la veselia 
aceea a lor, căci de n’așl fi fost gnu v’așl 
fi sciut’o spune așa. Am adus de acolo un 
coș cu prune uscate, ca să le mai arunc 
și în cele guri căscate. Și mă șuii p’o rotă, 
ca să vă spun povestea totă...

Audită la 12 Februarie 1899 din gura cio
banului loan Bronea din Satulung.)

Doniețiu Dogariu.

Poesii poporale.
Am avut un drăguț drag, 
L’am trimis la Țarigrad, 
De-acolo să-mi târguescă, 
Bumbac alb, mătasă nâgră 
Să-mi fac o cămașă dragă. 
El de-acolo ’ml porunci 
Pe trei fire de săcară 
Să mă duc, că el să însoră. 
Io firă i-am poruncit 
Pe trei fire de ovăs, 
Să se ’nsore sănătos 
Cu câtă dragoste am fost. 
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nu facă copilelor, căci pentru uniformita
tea îmbrăcămintei elevelor interne, acele 
toalete se fac aici cu prețuri moderate, 
prin îngrijirea internatului. Strîns de uni
formă se țin: o haină, 2 surțe în forma 
unei haine, o pălărie de vară și una de 
de iernă, cari necondiționat au se se facă 
aici și cari peste tot vor costa cam 30—40 
corcîne.

Dela direcțiunea școlei se pote primi 
prin postă: „Satutul de organisare“ și 
„Regulamentarul al școlei14, „Regulamen
tul pentru cursul complementar14, „Pla
nul de învățământ" și „Regulamentul 
ministerial pentru esamenele publice, pri
vate, supletorii și de emendare“, ă 10 cr. 
esemplarul. Dela direcțiune se pote primi 
pentru 2 cor. și „Monografia" șcdlei, în 
care pe lângă istoricul institutului, se află 
■descris edificiul școle și al internatului în 
tote amănuntele.

Năpârlirea găinilor.

Am flis năpârlire, după analo
gia, ce o vedem la alte animale, 
când își schimbă părul. Găinile își 
schimbă și ele penele. Timpul schim
bării penelor tocmai se apropie și 
acesta este un timp fatal pentru 
găini. In acest timp nu numai că 
se pierd multe ouă, dbr se întîmplă 
că găina piere în acest timp. Pentru 
a preveni aceste rele, se recomandă 
a li-se da hrana și îngrijirea nece
sară.

Se înțelege, că e mare deose
bire între găini și găini. Unele trec 
prin epoca năpârlirei fără nici o 
primejdie, căci nu perd multe pene 
de odată, și astfel nu sunt împede- 
cate în ouat Și timpul este deosebit. 
Unele încep deja prin Iunie, altele 
prin Septembre și chiar mai târejiu. 
Pentru a-le face pe găini se bilă și 
în timpul năpârlirei, trebue să le 
dăm îngrijirea cea mai mare

Este necesar înainte de tote să 
aibă coteț comod în acest timp. 
Apoi ce privesce hrana, sunt unele 
specii de hrană, pe cari trebuie să 
le plătescă cine-va forte scump, fără 
să aibă vr’o valore, br altele, cari 
se găsesc lesne și sunt fbrte bune. 
Așa sămințele de flbrea sorelui sunt 
o hrană forte folositbre pentru găini 
în timpul năpârlitului. Aceste se
mințe furniseză procentele de ma
terie trebuitbre pentru formarea de 
pene nouă.

Lunile August și Septembre 
sunt cele mai slabe luni pentru cul
tivatorii de găini. Trebue, ca găinile 
să aibă totd’auna umbră destulă în 
curte și să nu lipsescă nici apa. Să 
nu credem, că găinile pot cresce și 
prospera, fără să fie nevoie și din 
partea nbstră de puțină muncă și 
ostenelă. Femeile în privința asta 
sciu mai multe, de cât bărbații, 
pentru-că ele se ocupă mai mult cu 
asemenea lucruri, dbr și găinile le 
răsplătesc la rîndul lor din belșug 
ostenelele.

Sibiiu, în August 1902.
Direcțiunea școlei.

NECROLOG. Subscrișii cu inima în
frântă de durere facem cunoscută trecerea 
din vieță a mult iubitului nostru soț, tată 
frate și cumnat Domețiu Dogariu, învă
țător și director al școlei primare din Satu
lung, biserica Sf. AdomirI, care în mod su
bit șî-a dat nobilul său suflet în manile 
creatorului, Miercuri în 17 (30) Iulie 1902, 
în etate de 56 ani, după un servicii! de 37 
ani ca învățător.

Rămășițele pămentescl ale scumpului 
defunct se vor ridica din localul școlei, 
Vineri în 19 Iulie v. (1 August n.) a. c. 
la orele 2 după prând și se vor aședaspre 
■eternă odihnă în cimiteriul bisericei nu
mite.

Fie-i țărîua ușoră și memoria bine
cuvântată !

Satulung (Săcele), în 18/31 Iulie 1902. 
luliana Dogariu născ. MartinovicI, ca 

soție; Liviu, Alexandrina, Pompiliu și 
Speranța, ca fii; Victor Dogariu, ca frate; 
Natalia Dogariu, ca cumnată.

— In diua de 20 Iulie a repausat în 
Brețcu părintele Spiridon Diniian, proto- 
topresbiter onorar și paroch al Brețcului, în 
etate de 75 ani în al 53-lea an al preoției. 
Rămășițele pămentescl au fost înmormân
tate la 2? Iulie în cimitirul gr. or. din Brețcu. 
II jelesce nemângăiata văduvă, presbitera 
Maria și numerose rudenii.ULTIME SOIRI.

Bologna, 31 Iulie. In procesul 
Notarbartolo, judecat înaintea curții 
•cu jurați din Bologna, fostul depu
tat Palizzolo a fost condamnat 
la 30 de ani temniță. Tot la 30 de 
ani temniță au fost condamnați 
Fontana și Traban.

Constantinopol, 31 Iulie. Ancheta 
trimisă de Sultanul și-a făcut rapor
tul asupra reformelor de introdus în 
Macedonia. — In Constantinopol se 
tin conferențe la cari participă am
basadorii Rusiei și Austro-Ungariei 
iîn cestiunea întroducerei reformelor.

Roma, 31 Iulie. Escadra italiană 
;a plecat se visiteze tote porturile 
>din Tripolis. Cu ocasia aniversării 
morții regelui Umberto, autoritățile 
din Tripolis au arborat stindardul 
otoman.

Literat 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. 
djuvara. C’un portret al autorului. Volumul 
(de 338 pag.) se vinde pentru sporirea fon
dului destinat ridicării unui bust poetului 
Th. Șerbănescu, la So>ecu & Comp, librarl- 
aditorl Bucurescl. Prețul unui exemplar 
broșat, tipar și hârtie elegantă 4 Lei.

A apărut „Ahnannchulu societăți- 
,Petru Maioru Budapesta 1901 cu un eoni 
■mut bogat și ilustrat. Format, 8° cu 144 
aginl. l'rețul 4 corone. Se află de vencj&re 

a. Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi- 
&t, plus 35 bani porto.

înalta nobleță a femeii,î
De Carmen Sylva.

Sunt în lumea asta mai multe 
biserici, de cât cunosceam noi. Avem 
vederea scurtă și suntem vecinie 
gata să credem, că tote trebue se 
aibă o formă specială, că acordurile 
rugăciunilor și ale cântecelor cerescl 
trebue se se împrăscie în ecouri 
prin vastele lor cuprinsuri. Cum se 
uităm noi așa de ușor, că pentru cei 
mai mulțl dintre noi, cei patru pă
reți ai odăii în care se afla legă- 
nul nostru, representau prima bise
rică, când, îngenunchiațl în fața ma
mei nbstre, învățam din gura ei 
prima rugăciune? In momentul acesta 
mama e o adevărată preotbsă, er 
copiii adunați în jurul ei și cu ochii 
la buzele ei, formeză corul adunat 
în jurul altarului, cari îngână răs
punsurile cu vocile lor fragede. A-i 
învăța să-și înalțe sufletele, a țină 
tinerele lor minți de-a pururi în con- 
glăsuire cu gândurile pure și nobile, 
etă în adevăr o misiune sfânta și 
e rar fără îndoială, ca o misiune 
mai mare să fie încredințată celui 
mai sfânt dintre preoți.

Pretutindeni unde covîrșesce în- 
rîurirea mamei, îndată se coboră un 
colțișor de cerii! pepăment; iubirea 
ei veghietore, caro sfințesce tot ce 
atinge, înnobileză atât |de mult pe 
cel mai mic din serviciile ei, în cât 
până și soba la care încălzesce o 
ciașcă cu lapte pentru copilul ei 
bolnav, devine altarul pe care între 
ține focul prețiosei jertfe. Flacăra 
sa duce pănă sus la tronul grației 
lacrimile amestecate cu suspine, pe 
cari le varsă ea pentru tămăduirea 
acelei ființișbre scumpe, care îi da- 
toresce lumina flilei. Ce altă scenă 
pe păment mai dulce și mai frumosă, 
de cât aceea a plăpândului pruncu- 
șor legănat în brațele mamei sale 
și adormind la sînul ei! Pola maicei 
sale care a fost pentru el cel dintâiu 
legăn, e adevăratul sfânt al sfinților 
sanctuarul din care sunt gonite pri
mejdia și ispita, portul care te adă- 
postesce de furtunile vieței.

*

Mai e și un alt sanctuar, sala 
de spital, a cărei preotbsă, sora de 
caritate, cu pas ușor, luneca dela 
un bolnav la celălalt, ducend fie-că- 
ruia rend pe rend dumnefleiasca-i 
vestire a păcei și a mângăerei. Che- 

. marea ei e pote cea mai nobilă din
tre tote, căci ne-avend nici un co
pil născut dintrensa, pe care să-l 
adore, ea devine mama tuturor des- 
moșteniților omenirei: o găsescl ori 
unde întristarea și băla fac victime: 
puternici și umili, bogațl și săraci, 
tineri seu bătrâni, frumoși seu urîțl, 
fie-care e un membru al marei sale 
familii de adopțiune, și comorile mi
lei și duioșiei femeiesc! sunt dăruite 
de-opotrivă cu belșug tuturor. Ea e 
cu drept cuvent pentru toți îngerul 
ajutător, care trece prin mijlocul lor 
când răcorind cu duh ea ei atingere 
o frunte arsă de friguri, când adă- 
pând buze arejătore și cojite, când 
ridicând său muind perna pe care 
se odihnesce un cap greu, îndurerat, 
seu nisce membre chinuite de bolă. 
Mâna ei delicată are un balsam pen
tru orl-ce rană. Vocea ei blândă 
mângăe pe descuragiați, însuflețesce 
pe desnădăjduițl; pare că somnul 
nu închide nici odată ochii ei veci
nie veghietori, și că obosela nu o 
opresce nicî-odată în mersul ei mi
lostiv. La lumina, pe care o răspân- 
desce presența ei, scenele cele mai 
întunecose se transfigure?ă: sala de 
spital tixită de suferincțl, coliba mur
dară și negră, celula pușcăriașului, 
cortul de ambulanță pe câmpul de 
luptă, fie-care din locurile acestea 
este un templu, al cărui farmec stu- 

fletesc întrece cu siguranță perfec
țiunea rece a celei mai impunătore 
catedrale de pietră.

*

Femeia mai este și preotesa că
minului ei. Aci e fortărăța ei, rega
tul ei netăgăduit. De dimineța pănă 
sera ea se îndeletnicesce fără răgaz 
cu rostul gospQdăriei sale, dă soțu
lui ei ajutorul cel mai credincios, 
umblând în juru-i, pe când el lucrâză, 
și punend fie-ce lucru la locul său 
în tăcere, ca să-l facă fericit și mul
țumit. Grație ei, el pote lucra fără 
a fi. neliniștit de grijile casnice, cari 
i-ar pute rătăci gândul dela țintele 
cele mai înalte și dela ambițiile cele 
mai nobile.

*

Mai sunt vrednice de tbte lau
dele acele femei, cari cu o inimă de 
mamă, primesc să crescă copii, cari 
nu sunt ai lor, și, nemărginindu-se 
a-șl împlini datoria numai de ochii 
lumei, pun în mișcare tot sufletul 
lor pentru binele și fericirea micu
ților, cari li-se încredințeză. Adese
ori e cea mai mare dintre copii, 
care servesce de mamă celor mai 
mici, deși câte odată nu e mare 
deosebire de verstă, și care desfă
șură tote puterile sale trupesc! și 
intelectuale, slabe încă, pentru-ca or
fanii să nu simtă prea amar lipsa 
îngrijirilor materne; tot ea îi învață 
— de ore-ce n’au pe alt cine-va, care 
să le dea lecții — ceea ce a învă
țat și ea, fără a-se gândi vr'odată, 
în simplitatea devotamentului ei, că 
îngerii îi călăuzesc pașii, țin sbmă 
de tote faptele ei și îi înscriu nu
mele în eternul registru al preote- 
selor religiei de iubire și de caritate.

*

Nu este sferă cât de umilă în 
care femeia să nu potă sfinți opera 
ei prin spiritul în care o întreprinde 
Aceea, care îndură supărările și to
nele unei stăpâne aspre și neîngă- 
duitbre și care nu înceteză să-și dea 
tote ostenelele pentru-ca să merite 
o vorbă bună de care în veci nu 
are parte, aceea care nu se cruță 
nici odată, care e vecinie gata a 
face un serviciu de bună voie, fără 
nici o pretenție de răsplată, nu tre
bue ore să o considerăm și pe ea, 
ca pe o preotăsă obscură și anonimă 
a aceleași cause mărețe?

Dbr tînăra lucrătore, cusătorăsa 
săracă, care mânuesce acul pănă 
noptea târețiu pentru a susține un 
tată bătrân, seu o mamă bolnavă, 
nu împlinesce și ea o misiune din 
cele mai piose, făcend, fără a se 
plânge câtuși de puțin, jertfa tine- 
rețelor ei, a sănătăței și a puterii--r 
ei? Trista și îndurătorea mică crea
tură, încovoiată pe lucrul ei — ta
blou de un patetic mut — e în ade
văr eroică în resemnarea ei cu sorta 
lipsită de ori-ce bucurie; nici un 
murmur nu ese din buzele ei, și to
tuși trebue să înăbușe tote dorurile 
inimei sale, neputend să aspire la 
nici una din plăc-rile pe cari viăța 
le reservă copiilor ei mai fericiți.

Mica păcjitore în sdrențe, care 
duce gâștele în piață, cât timp gân
durile ei rămân pure și inima cin
stită, e și ea un inel din lanțul cel 
mare care legă pe femei la olaltă 
ca pe nisce surori. Căci un serviciu, 
ori cât de infim ar fi el, când îl 
îndeplinescl eu credință, nu e nici 
odată perdut, ăr al ei, cu tote că 
nu-și dă seina de el, trebue în mod 
fatal se contribue la sporirea tota
lului general.

Ea nu se gândesce de loc, că 
cerul a închis,, ca într’un prețios păs
trător de mc-ște sfinte, ființa ei atât 
de’ șubredă; ea șade pe câmp îm

prejmuită într’un decor de verdăță 
cu ochii plini de nevinovăție copi- 
lărescă fixați în mirare pe albastrul 
profund al boitei, care se întinde de 
asupra capului ei, în timp ce pi ci 6- 
rele-i se sprijină pe un covor de ca
tifea verde, ale cărui flori pe cari 
n’ar fi în stare să le numere, 
sunt numai pietre scumpe. Da. °âm- 
pia e un sanctuar, ca și țărmul in
cult al măr ei.

*

Femeia de colo, care stând în 
pici bre, își strînge pruncul la sîn și 
ține un alt copil.de mână, în timp 
ce privirile-i sfidse și gânditbre se 
fixeză pe orisontul depărtat, asupra 
valurilor crude și la.come, cari pbte 
au înghițit barca soțului ei, nu sim- 
bolisăză ea bre preotesa mărei și a 
Tempestei? Ventul urlă, cerul se 
întunecă, der ce-i pasă?

Ea așteptă, pândesce, br obra
zul ei pălesce cu cât cbsurile trec 
fără ca vre-o pânză să se zărbscă 
pe largul mărei. Ce vor deveni bieții 
ei copilași, decă acela, care câștigă 
pânea cjilnică, nu se va mai reîntbrce? 
Ea, atunci, va trebui să fie și tată 
și mamă pentru acei mici nepăs- 
tuițl fără apărare: inima i-se sfâșie, 
der ea nu pierde curagiul, ci se oțe- 
lesce în lupta desnădăjduită.

(Va urma)

POVEȚE.

copil.de
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„Insecte stricăcidse pomilor 
și viilor.“

(F i n e).

11) Vermele de surcei (rynchitea 
coeruleus) se arată mai cu seină 
prin Aprilie pe crengile pomilor, 
unde pândesce până prin Maid când 
es surceii cei tineri, pe cari apoi |îl 
găuresce și-șl depune 6uele sub scdrța 
lor. Surceii astfel găuriți se vestejesc 
și în cele din urmă se usucă de tot. 
Stîrpirea acestei insecte se pbte face 
tot numai prin scuturarea pomilor 
dimineța pe anumite țole albe, după 
care apoi se arde.

12 Vermele de vie (rhinomacer 
betulae aut rliynchitetes betuleti) este 
o insectă mică vercjie, care atacă 
mai cu semă foile vițelor de vie și 
ale perilor, pe cari le adună în forma 
unei țigări și^acolo își depune ouele 
lor în număr de 10—15. Stîrpirea 
ei se pote face numai prin strînge- 
rea și arderea frunzelor atăcate

13) Fluturul de mărăcine (aporia 
crataegi) nu este altul, decât fluturul 
care își depune ouăle lui pe frunzele 
pomilor unde ernăză, și apoi primă
vara es tot atâtea omide, cari rod 
frunzele pomilor. Stîrpirea acestor 
omide se p6te face numai așa, decă 
culegem peste ărnă bărbătesce frun
zele, ce le vedem acățate prin pomi 
și apoi le ardem în foc.

14) Fluturul cu coda galbină (por- 
thesia chryzorrhoea) își depune ouăle 
de asemenea !pe frunzele pomilor, pe 
cari le adună mai multe la olaltă 
ca pe un cuibuleț. Se pote nimici 
tot numai prin culegere și ardere.

15) Fluturul lânos (ocneria dispar) 
își depune ouăle pe trupina pomilor 
și prin crepăturile aceleia, de unde 
apoi se desvbltă primăvara tot atâ
tea omide tinere, cari se urcă pe 
frunze și le rod uneori cu desăvîr- 
șire. Stîrpirea lui se pbte face de 
asemenea numai prin culegere și 
ardere.

16) Fluturul inelat (bornyx neus- 
tria) se numesce astfel, fiind-că el își 
învelue buele înt.r’un tort în formă 
de inel, în vîrful surceilor tineri dela 
pomi, de unde es apoi primăvara 
tot atâtea omide, cari rod frunzele 
pomilor. Se pote nimici tot numai 
prin culegere și ardere.

17) Fluturul de iarnă (hibernia 
defolioria) este un fluturaș mic gal- 
bin, care sbbră numai tomna târziu, 
<1 ipă-ce adecă au cădut frunzele po
milor și’-și depune buele in număr 
de câte 200 pe frunzele cădute jos 
p ' păment seu pe încheeturile cren
gilor. de unde apoi primăvara după- 
ce dă căldura, se desvoită omidele 
și încep a rbde la frunzele cele ti
nere. Stîrpirea lui se pbte face ca și 
a celorlalte omide.

18) Molia pă>angin6*ă  de meri și 
pruni (hyponomenta malinellus et pa- 
dellus) se trage dela nisce fluturași 
mici, cari își depun ouăle lor pe crengi 
și apoi lo îmbracă cu un rociu de 
tort ca și păianginul. Din ouăle acelea 
se desvoită apoi prin Maiu și Iunie 
nisce molii, cari rod frunzele tinere 
ale pomilor. Se pote stîrpi ca și cele
lalte omide.

19) Fluturul de vie ( tortrix pille- 
riana) se numesce astfel, fiind-că fe
meiușcă își depune ouăle pe frunzele 
de vie, de unde se desvbltă apoi pri
măvara nisce omide mărunte, cari 
r< d tnlădifele cele tinere. Stîrpirea 
lui să pote face prin culegere și ar
dere seu prin stropire cu leșie de 
piatră vînătă.

20) Molia de versed (anarsia lin- 
catella) este un fluturaș mic, care’și 
depune ouăle pe frunzele de persecl 
si caișT. Din ouăle demise să desvoită 
oo timpul înfloritului nisce molii (omi
de). cari rod tinerele mlădițe. Stîr

pirea lor se pote face prin stropirea 
pomilor tbmna și primăvara cu o 
leșie făcută din 6 părți de apă mai 
stătută și o parte de petroleu.

21) Stelnițele de per (tingis piri) 
să desvoită din nisce fluturi, cari își 
depun ouăle pe scorța mai bătrână 
a perilor. Din buăle acelea se desvbltă 
apoi sub scbrța acelora nisce stelnițe 
(molii), cari o rod și o fac cu tim
pul ca pe o olă de se despoie cu 
totul de pe trupină ; Stîrpirea lor se 
pbte face tot numai prin culegere 
și stropire.

22) Păduchii de frunze (aphididae) 
se sporesc cu milibnele pe frunzele 
tuturor pomilor, pe cari le sug și 
înegresc Ei se desvbltă din oue ca 
și celelalte insecte. Se pot stîrpi tot 
numai cu leșie făcută din 6 părți 
de apă și o parte de petroleu.

23) Insecta găuri t6re de muguri 
(autlionomus pomorum) se numesce 
așa, fiind-că insecta găuresce primă
vara mugurii pomilor, în cari își de
pune apoi buăle. Se pbte stîrpi nu
mai prin văruitul cât mai des al tru- 
pinei pomilor.

24) Molia de struguri (cochylis 
ambiguella) își depune buăle în nu
măr de câte 30 — 40 începând din 
Iunie până mai pe tbmna. pe struguri 
unde se și încuibeză ca și păiangi
nul cu un fel de tort, și după-ce din 
oue se desvbltă omide, acestea încep 
a găuri și a mânca bobele de stru
guri, până când acelea se usca de 
tot. Se pbte stîrpi cu un fel de leșie 
făcută diu 3 chilograme de săpun 
negru, care so ferbe în 10 litri de 
apă curată până să topesce. apoi se 
amestecă cu lx/2 chlgr. praf do py- 
ret.hru, er la urmă leșia acesta să 
amestecă cu 90 litri de apă și apoi 
se stropesc vițele cu ea.

25) Vermele de mere (rhynehites 
bachus) se sporesce prin aceea, că 
insecta roșcată le (găuresce și apoi 
își depune buăle în miec[ul pomelor 
Din ouele acelea se desvbltă apoi în 
pbme nisce vermuleți. cari le mănâncă 
până ce cad jos. Aci se fac păpuși er 
din acestea se fac din nou insecte 
cari se trag peste earnă sub scorța 
pomilor. Stîrpirea lui se pbte face 
mai cu succes atunci, dăcă nimicim 
pomele vermănose, cari cad în decur
sul verei pe sub pomi.

26) Vespele de frunze (hoploc.ampa 
fulvicornis) >-ste un fluture, mic, care 
își depune buăle pe prune, pe care 
apoi le găuresce, ca și vermele de 
mere. Se pbte stîrpi tot numai ast
fel, ca și vermele de mere.

Molia de med (carpocansa, porno- 
nella) este o molie, cure întră prin 
mere și pere și le causbză vermino- 
șarea, întocmai ca și vermele arătat 
la numărul (25. Se pbte stârpi cu 
aceleași mijloce ca și vermele de 
mere

28) Musca de cerașr (ihagoletis 
cerasi) este de mărimea unui țințar. 
Insecta achita își ^depune ouăle pe 
cerașe când se coc, de unde apoi 
oul se prrface în omidă și întră în 
cerașe. pe cari le verminoșeză. Se 
pbte nimici cub-gend și nimicind ce- 
rașele verminose.

Acestea sunt cele 28 insecte 
descrise pe larg în cartea mai sus 
pomenită, p>- care ș’o pote procura 
gratis fie-care preot, învățător seu 
notar, care se adr-seză prin o epis
tolă cătră ministt-riul de agricultură.

Ionii dcoi-g-escii.

Uri cui Vrancei.
Intr’un număr precedent al „Cronicei*  

am arătat, că Stefan-cel-Mare, în semn de 
recunoscință cătră cei 7 frați și fiii ai 
Vrăncidei, cari l’au ajutat a bate pe duș
man, fiind victoria de partea sa, le-a dă
ruit de veci acea parte de păment cerută 

de ei, numită apoi Vrancea, dându-le un 
document (uric) scris pe piele de vițel, cu 
pecetea domnescă și semnătura proprie a 
sa, ca să fie stăpâni pe el și de nimeni su- 
părațl.

Stăpâni pe acest act, ca și pe pămân
tul dăruit prin el, au trăit și trăesc inde
pendenți; — der într’o vreme acest pă
mânt li-s’a fost luat (cumpărat) de veci și 
etă cum:

Acest uric era în păstrare la un cân
tăreț dela biserica din satul BodescI, corn. 
SpinescI, anume Cristian. Pe acele vre
muri sălășluia la Iași un mare boer, Ros- 
novanu. Acesta de unde și pănă unde a 
cumpărat acel păment (Vrancea), luând și 
uricul la densul, ca veșnică vântjare și în 
totul stăpân. Se dice că a fost vândut de 
acel dascăl împreună cu alțl fruntași.

Indătă-ce boerul a pus mâna pe acel 
document și pământ, a pus stăpânire pe 
el, trimițând dela Iași slujbași de totă 
mâna. Pus’a de s’a făcut orânde (cârciumi) 
prin tote satele înființate pănă atunci, de
venind un stăpân absolut al locuitorilor de 
pe acele locuri. Și astădl mai sunt ur
mele unei astfel de orânde în satul Pău- 
lescl.

Cârmuirea fiind aspră și bătrânii po
vestind tinerilor în ce mod au acele locuri 
și cum li-s’a vândut pe nimica, s’au răsvră- 
tit contra stăpânului.

Mulțl din cei bătrâni, cari n’au luat 
parte la acâstă vândare, unindu-se cu ti
neri <fe inimă, nemulțumiți cu starea lu
crurilor, s’au pornit călări spre Iași la bo
erul Rosnovanu să-i ia uricul în orl-ce 
mod.

Ajunși acolo s’au rugat cu blândețe 
dile întregi, la boer să le dea înapoi uricul 
pentru care îi dau înapoi banii, dâr el 
sciind mana pământului luat, nu a consim
țit cu nici un preț, ba luase măsuri chiar 
de a-i goni din Iași. Vădend ei, că astfel 
n’o scot la capăt cu neînduplecatul boer, 
au alergat la alte mijloce. Unul din ei 
propune celorlalți, că numai prin servitorea 
boerului ar pute lua acel documeut; deci 
se pune unul binișor pe lângă dânsa cu 
măgulell și vorbe de dragoste, și după 
câtă-va trudă, profitând de lipsa boerului, 
ea întră în camera unde era acel document 
îl ia și-l aruncă pe ferestră vrânceanului 
îndrăgostit. El îl i-a, și ceilalți fiind gata 
pe cai o iau cu toții la fugă spre Vran
cea. Sosind boerul acasă și spunendu-i-se 
o minciună, că noptea ar fi furat vrânce
nii acel document, el a credut și îndată a 
pus călăreți pe urma lor, cari decă îi ajun
geau pe lângă că ’i omorau, dăr și docu
mentul li-1 luau pe veci, Vrancea n’ar mai 
fi fost al lor. Caii lor fiind mici și iuți, au 
ajuns în Vrancea, unde mulțimea le-a eșit 
înainte, apărendu-i c-.mtra celor, cari îi fu
găreau. Imediat s’au sculat cu mic cu mare 
au gonit pe toți slujbașii lui Rosnovanu, 
au d»t drumul la tote butoiele din beciu
rile de pe la orânde și astfel au devenit 
ârășl stăpâni absoluțl asupra pământului 
hărăzit dela Ștefan cel Mare. Numai în 
chipul acesta au putut isbuti, âr boerul 
Rosnovanu a rămas păgubaș și de bani, și 
nimic n’a mai putut face.

Acel uric esistă și astăcjl și se păs- 
trâză în taină, ca ceva sfânt pentru vrân
ceni.

(„Cronica11) N. H. Vechiulescu,
învățător, Cristescl-Suceava

ESara de seneă.

Veneția inferioră 24 Iulie.
Cu ocasiunea petrecerei de vară, aran

jată de tinerimea din Veneția inferioră și 
împrejurimi în ‘20 Iulie n. a. c., au întrat 
următorelecontribuirl:

D-l Iacob Popenaciu, prim-pretor în 
pens. 8 cor., loan Gligore, notar 3 cot-., 
Matei Matai, înv. 3 cor., loan Fopeneciu. 
preot 2 cor., Mihail Ganea, preot 2 cor., 
Schonberger 2 cor. (Veneția); — Dombradi 
luliu primpretor 4 cor., Rednik Petru pre
tor 2 cor.. Dr. Kovăcs adv. 4 cor., Stavarsz, 
subjude4 cor., Szego D. medie vet. 3 cor., 
lozsa, eșec. 5 cor., Szentandrâsi, secret, fin. 
2 cor., Czitto. prefect erarial 2 cor., Orovicz 
sergent de gend. 3 cor., Hoehmann I. not. 
2 cor., Toraay, cancelist preț. 1 cor., Schul

1 cor., N. N. 4 cor,. (ȘeTcaia); — loan 
Bunea, preot. 2 cor., Octavian Pop, înv,
2 cor., George Cosma, înv. pens. 2 cor., 
G. Schimbea preot 3 cor., I. Pop înv. 2 cor. 
X și Y 1 cor. (Șinca veche); — G. Hal- 
maghi, notar pens. 3 cor., Iosif Pop. preot 
2 cor., Laurențiu Pop, înv, 1 cor., G. și S. 
Halmaghi 1 cor., (Comăna inf.) — Nicolae 
Buzea, când, de not. 2 cor., Eug Popescu, 
înv. 1 cor., Kupesick I. 4 cor., G. Berescu 
1 cor. (Lupșa); G. Țăposu, preot 2 cor., 
Veres 1 cor. Fazakas 1 cor. 50 fii. (Comăna 
sup.) Neumann 2 cor., — la olaltă 92 cor. 
50 fii., din cari subtragendu-se cheltuelilede 
79 cor. 76 fii., rămâne un profit curat de 
12 cor. 74 fii., care sumă se dă ambelor 
școl, confesionale pentru procurarea de cărți 
la copiii săraci.

Aducem și pe acestă cale căldurdse 
mulțămite stimaților contribuitori.

Corneliu Langa, 
învățător.

Petroșeni, 30 Iunie 1902.
Cu ocasiunea sfințirei bisericei din. 

Delgea, filia aparținătore la parochia gr. 
ort. PetroșenI, protopresb. Hațeg, săvârșită 
în 8 Iunie a. c., la inițiativa și îndemnul 
subscrisului s’a pus basa și unui fond par. 
pentru acesta comună bisericâscă. In sco
pul acesta au contribuit mai jos însemnați! 
binefăcători atât din comuna respectivă, 
cât și din cele învecinate, cari au fost de 
față la acâstă sfântă serbare, și anume:

Petru Iacoli, oficial la minele de căr
buni 4 cor., Avram Stanca paroch 2 cor., 
Ioana Stanca preotesă, Elisaveta și Elena 
Stanca, Constantin și Dominic Stanca câte
1 cor., Reveca Stanciu 2 cor., Ion Florea
2 cor., Nicolae Mucenic, Maria Baluca, Du
mitru Buza 1. Dan câte 1 cor. (toți din 
PetroșenI). Maria Sporea, Salomia Barna, 
Ileana Flețan, Susana Calota, Eva Prodan 
Ilina Rus câte 2 cor., Dochia Dașiu l-40 
cor., Ion Cic 1 cor., Ion Flețan 1. Iacob 1 
cor. (toți din LivezenI). Din discul ocasio- 
nal 4 cor., George Burlec cantor, George 
Brendeu crâsnic, Ianos Neagoe, lanăș Sa- 
celean, lanăș Chean, Iancu Corlan câte 1 
cor. (toți din Delgea). Suma 41 cor. “40 
bani.

Suma acâsta pănă la altă disposiți- 
une din partea comit, par., s’a și predat 
epitropului cantor George Burlec spre ad
ministrare și îngrijire.

Se aduce și pe acestă cale sus numi- 
ților binefăcători, mulțămită și recunoscință 
din partea poporului nostru din comuna bis.

In numele comit par,-.
Avram Stancu,

par. ort.

SULTE ȘI DE TOTE.
RKtsiune sciențifieă în ITHartinien.

îndată după catastrofa din Martinic» 
Academia de sciințe din Paris a trimis o- 
misiune sciențifică pe cheltuiala guvernu
lui, pentru a studia fenomenele produse. 
Comisiunea era compusă din d-nii Lacroix 
profesor la Museum; Rollet d'e l’Ille, ingi
ner hidrograf, și Girod doctor în sciințe.

De curând un redactor al diarului 
frances ,,L’Opinion*  a avut o convorbire 
cu d-l Lacroix asupra resultatelor studiilor 
întreprinse.

ihtă în resumat conclusiile d-lui La
croix :

Erupțiunea vulcanului Pelâe ar fi 
sfîrșită; locuitorii ar pută să revină și să 
ocupe partea de nord a insulei. Comisiu
nea s’a urcat pe munte pănă la o înălțime 
de 970 metri; mai sus călăuzele nu mai 
puteau înainta, ne mai recunoscând locurile, 
căci totul e distrus. Vulcanul mai aruncă 
încă noroid, fum și cenușă.

Orașul Saint-Pierre a fost distrus nu
mai din pricina apropierei sale de vulcan. 
Câmpul de distrugere al muntelui Pelee 
a fost relativ limitat Probabil, că gazele 
grele, cenușa și pietrile aprinse, proiectate 
cu o colosală violență în dhia de 8 Maid, 
au produs un ciclon local, de o intensitate 
înspăimântătore, care a smuls și sdrobit 
totul. Fenomene electrice de o violență ne 
mai pomenită au trebuit să însoțâscă ci
clonul.

Natura, gazelor, cari au asfixiat pe lo 
cuitorl, nu se va pută determina decă' 
când se vor găsi piese metalice, monedt 
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seu altele, în casele rămase ne.arse, pentru 
a se pute constata chîmi.eesce reacțiunile 
produse de fenomen.

*
4*  serbare familinrn original».

In orașul Mormonilor Salt Lake City
din America, a avut loc o originală serbare 
familiară a urmașilor marelui apostol al 
Mormonilor Brighan Young. Acesta avusese 
26 de soții și la mortea sa în 1877 rămă
seseră 47 de copii, 294 nepoți și 745 stră
nepoți. De atunci urmașii săi s’au înmulțit 
atât de mult, încât în acel oraș nu s’a gă
sit o casă atât de mare, pentru ea să cu
prindă pe membrii acestei familii, din care 
causă’serbarea s’a ținut sub cerul liber. Intre 
văduve să află șese, cari au aparținut pro
fetului Smith, întemeietorul sectei și cari 
mai târdiu i-au rămas lui Young.

După credința Mormonilor aceste vă
duve la diua învierii nu vor fi chemate 
din mormânt de Young, ci de Smith.

*
Căsătorie extra-ordinară.

Se anunță din Sos, departamentul-Lot 
■și Garonne, pentru sfîrșitul lunei Septem
vrie căsătoria lui Little Tamse, atletul fără 
brațe, înalt de 80 centimetri, cu d-ra Maria 
Laconture, care locuesce în Sos.

Logodnica de asemenea n’are brațe 
și are nisce piciore scurte de tot (abia de 
20 centimetri). Statura ei este de 90 cen
timetri.

Maria Laconture are o fisionomie des
tul de plăcută și se bucură de o' perfectă 
sănătate.

Ca și Little Tamse, picidrele ei sunt 
fără articulațiunl.

Domnișora Laconture e forte îndemâ- 
natecă. Ea cose, brodeză și face tote lucru
rile casnice cu piciorele.

Little Tamse are 25 ani și Maria La
mentare 18 ani.

Ce splendidă păreche!

POSTA REDACȚIUNEL
Ife. — Lechința. La mulțl ani, și împlinirea 

•tuturor dorinț.elor. Așa ar fi bine, cum did!...
P...—Buzaș. Nu v’am răspuns, pentru-că v’am 

■comunicat cererea directorului „Albinei,u care la 
rîndul său pote se vă satisfacă atât pe D-vostră, 
cât și pe alții din comunele de pe Valea Șomești- 
lui cu privire la transportarea de mălaiil în con- 
•dițiunl favorabile.

Căsătoriți1
De la 25 pănă la 31 Iulie.

1) Kirâly Albert Arpăd, ev. ref. chel
ner cu Riba Maria, rom. cat. Brașov. 2) 
Nemecsek Wenzel Karl rom. cat. calfă de 
tinichigiu cu Maria văd. Andreas Gellert 
•n. Fleischer, rom. cat. Brașov. 3) Hutte- 
rer lulius, rom. eat. măestru-templar cu 
Hejja Theres Anna, rom. cat. amândoi lo
cuitori în Buourescî. 4) Szocs Kâroly ev. 
ref. culegător tipograf cu Adam Hermine 
îRosa ev. A. C. Brașov.

Sosiți în Brașov.
Pe (jiua de 31 Iulie 1902.

H. Pomul vor de: Reimer, proprietar, 
IBucuroscI; Middelbr-rg, proprietar, BucurescI; Con- 
-stantinescu, funcționar, Bușteni: D-na Nugy Tuș- 
■nad; Mehlferber, farmacist, Krauss, proprietar, 
Budapesta; Stornescu, privatier, Pitești.

H. Europa: Arie, rentier, BucurescI; Cos- 
danier, advocat, Turnu-Mărurele: Hettleny pro
prietar. Galanta; Bânyai, voiagior, B.-pesta; Fleisch
mann, comerciant, Viena; Moravetz, voiagior, 
Viena. Proskl, idem, Viena

H. Grand; Cornea, Efraim, comercianțl, 
fBuevrescJ; Antonescu, căpitan, Craiova; Fajârvâry, 
■artist, Segliedin; Rottersmann, voiagior, Sillei- 
iZsolna.

H. BucurescI: Cinescu, privatier, Bucu
rescI; Haller, comerciant. M. Ludos; Iocksmann, 

•cadet, Aiud, D-na Kohn, Seghedin; Kohn, voiagior, 
Budapesta.

Calendarul septâmânel.
IULIE. (1902) are 31 tjile. CUPTOR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

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

21 C. p. Sim și loan
22 S. Maria Magd.
23 S. m. Trofin
24 S. m. Christina
25 f Adorm, sf. Ana
26 Ș. m. Ier. Ermo.
27 f S. m. Pant.

3 M. Stefan
4 Dominic
5 Maria
6 f Sch. la față
7 Caietan
8 Ciriac
9 M. Roman

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 1 August 1902.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor

1 H. L. Grâul cel mai frumos 14
n Grâu mijlociu . . .

Grâu mai slab . . .
13 70

îi 13 10
71 Grâu amestecat 11 —
îl Sâcară frumosă. . . 9 —
n Săcară mijlocia. . . 8 90
îi Orz frumos .... 8 —

Orz mijlociu. 7 50
n OvSs frumos. . . . 7 30
71 OvSs mijlociu . . . 6 40
n Cucuruz .................... 8 70
îi Mălaiu (meifl.) . . . 8 —
îi Mazăre........................ 20 —
71 Linte........................ 13 —
îl Fasole........................ 11 —
n Sămânță de in . 24 —
71 Sămânță de cânepă . 8 25
n Cartofi........................ 1 70
71 Măzăriche................... — —

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

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

Cursul la bursa din Viena.
Din 31 Iulie n. 1902.

Renta ung. de aur 4r,/0 - - - - . 121.25
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97.90
Impr. căii. fer. ung. în aur o • 119.-
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 100 —
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118,80
Bonuri rurale ungare 4% . . . . 97.65
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.-
Impr. ung. cu premii . . . . . 205.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.25
Renta de argint austr.................. . 101.80
Renta de hârtie austr.................. . 101.65
Renta de aur austr....................... . 121.65
LosurI din 1860............................. . 152.60
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 00
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 714.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 678.80
Napoleondorî............................. . 19 05
Mărci imperiale germane . . 116.97 V2
London vista......................... 237.65
Paris vista.................................. 95.20
Rente austr. 4°/0 de corone . 99.85
Note italiene............................. 94 10

Cursul pieței Brașov.
Din 32 Iulie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vând. 18.94
Argint român. n 18.80 71 18.88
Napoleond’orl. n 19.04 71 19.07
Galbeni 77 11.20 71 10.30
Ruble RusescI 71 2.54 71 —.—
Mărci germane n 117.25 71 —.—
Lire turcescl n 21.40 7) 21.50
Scris fonc. Albina 5°/o 101- n 102.-

Cursul losurilor private
din 29 Iulie. 1902.

cump. nde

Basilica................................ 19 10 20 10
Credit ................................ 432— 436.—
Clary 40 H. m. ..... 184. 187.—
Navig. pe Dunăre..................
Insbruck ........................... 82.50 84.50
Krakau ................................. 71.50 76 50
Laibach................................ 71 — 7.'-.—
Buda..................................... —.— ___
Pa1 fly.................................... 188.— 196.—
Crucea roșie austriacă . . 190.— 193 —

>, ,, ung.................. 55.40 56 40
„ „ ital................... 27 (0 28 60

Rudolf................................ 76.— t-0 —
Salm.................................... 234 — 236.—
Salzburg................................. 76.— 79 —
St. Genois ....................... 264.- 274 —
St.anislau ...................... .... — —
Trientine 4'/,“/„ 100 m. c. . 423.— 427 —

„ 4«>/0 50 .................. 4H.-- 44.—
Waldstein............................ 67.— 69—

„ de 10 franc! . . . 34 — 36—
Banca h. ung. 4u/„ . . . . —

Tergul de rîmători din Sleinbracb.
Starea rî mă tor îl or a fost la 28 

Iulie n. de 45,753 capete, la 29 Iulie 
au intrat 555 capete și au eșit313 capete, 
rămânând la 30 Iulie n. uu număr de 
45,995 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 103 —105 fii. tînără greadela 
112 — 114 fii., de mijloc dela 110 — 111 fii. 
u ș 6 r ă dela 109 — 110 fii. — Serbescă: g r e a 
111-—114 fii., de mijloc 110—112 fii., uș or ă 
108—110 fii. kilogramul.

Proprietar: Pr Aurel Mureșlanu, 
Redactor responsabil: Traian JEL. Pop.

Stabiliment de hydrotherapie

W âllischhof
— stațiunea de tren Brwnn—Maria Enzers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena — 

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

Cu prospecte și informațiunl detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovici, Dr. Marius Sfurza, 

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

strasse Mr. 136. dorf bei Wien,

De arOndat
cea dintâiu Stupină situată în 
partea de sus a Riului Ghimbășel 
pe teritoriul Comunei Brașov, în mă
rime de 80 de jug. catastrale, pă- 
ment 2/3 părți arătură, fenațe și pă
șune escelentă, scutită de înundațiu- 
ne prin canalul cel nou, cu edifi
ciile economice necesari, este de 
arendat pe mai multi ani, dela 
I Octombre a. c. încolo.

Informațiunl mai deaprope până 
în 15 August 1902 la proprietarul ei 

losîf Comanescu, 
1—8.(618) jparocîi gr. or.

în ©odSea.

i

—■= anunț
Cu cliua de adi punem în circulație cea 

renumită și plăcută apă minerală

H E P A T I

mă

c a t a r a-

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

Profesorul de universitate Or. IBeliu Lengyel se espri- 
astfel:
„Isvorul din Kaszon-Imper „Repati“ dă o apă alcalin

acidă de tot escelentă, care prin composițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conținutului estraordinar de acid- 
carbonic, formbză o specialitate de apă minerală din 
cele mai escelente și merită deci de a fi de aprope apre
ciată."

Profesorul fiîr. Siglsiuund IPurjesa cjice;
„Confirm, cum că apa minerală „Repa.ti‘‘ s’a întrebuințat 

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

Profesorul B>r. WilOaehn Uanko se esprimă
„Apa minerală „fiepati" este nu numai o apă 

de beut, ci este tot-odată o apă vindecătâre, i 
neprețuit, și pote concura în orî-ce privință cu apa 
Importată din Boemia, numită ană de Krondorf."

Depositul principal se află 
sxk.r' în Târgul boilor ur. 4. |

Administrația isvorului e în Kăszon-lmper.
8—25.(593) $

0 casă, is vânzare
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.

5-6.(598)

De închiriat
este dela 1 Octomvre st. n 1902,

o locuință frumosă
5

cu cinci odăi de locuit, tdte cătră 
stradă, o bucătărie, cămară, piv
niță etc. în —

strada Caterinei nr. 17, §
aprope de piață.

Informațiunl tot țacolo, la pro
prietarul casei.

i W W W w w

astfel: 
escelentă 

d e efect 
scumpă
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Avem ondre a aduce la cunoștința on. Public 
că pentru vinderea provisiunilor îngrămădite în 

ATELIERUL nostru de
MONUMENTE pentru MORMINTE 

.....d-izL. Cluj, - 

am deschis o Filială în Brașov, 
Strada Căilor ferate, ramificația Tramwaiului, 

pe teren propriu, unde pe lângă prețurile cele 
mai convenabile se pot procura monumente pen
tru morminte.

Se pregătesc și și sio'bilă wwl
Cu deosebită Btimă

F b® a ț i ¥ I! a g y»8.(611)

î

£

c

Schimbare de locuință. 
Johann Jacab, 

Croitor și cnrățitor de pete 
tocmește 

în Târgul Straeîor nr. 28.

< 
( 

i
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»- De curând sosit!
APE MINERALE

umplutură prospetă 

se ©apetă 

în tote farmaciile din Brasoy 
5 

cu prețurile cele mai eftine.
(555,— 15)

"OOO o ■5O CT, ”ț
O*••ooA V 
li

Inscripțiuuea <le urni sus într’adever o merită 

Picăturile rusescF 
ce se pi epatezi în farmacia

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

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

In timpul cel mai scurt dispar durerile 
amintite; lucră îutr’un mod binefăcătoriii con
tra sgărciurilor, venturilor (.colică) și diarhoe, 
delătură greța și neplăcerile provenite în urma 
stricării stomaculuigși din recelă, liniștesce gri
ja și face apetit; delătură respirajiunea grea, 
in lipsă estreină potolesce tusa și ajută la 
desfacerea flegmei, pusă pe puțină vată la dinți 
găunoși ușureză durerea.

IBrețiiî fl cor. 4S0 hani (80 cr.)
Dăcă se trimite înainte 2 cor. (1 fi.) medi

camentul se espedeză francat.
„Picăturile rusesci‘‘ veritabile se pot căpăta 

numai în farmacia
u lui VASILIE MIJIN în Melencze, 

20—20.(425) (comitatul Torontai).

?

ii

„întreprindere de Credit-Hipotecar"
eseu titlul unui institut ce s’a înființat cu scopul de a da 
siune proprietarilor de pământuri sepdtă ajunge la 
prumuturi ieftine și pe lângă condițiuniie cele 
favorabile.

Acest institut dă împrumufnrl pe pă'nepturl ori și unde

oca- 
î ru
inai

Interesele cu ainortisarea capitalului cu tot fac mai puțin 
la băncile mici, numai interesele simple.
Favorul cel n.ai deosebit și de neprețuit este, că CU înce

tarea din viață a debitorului, suma împrumutată se șterge de 
pe pămeidul hipotecat er’ ratele plătite în amor’isarea capitalului 
se restituesc numai decât în bani gata.

Cu modalitatea imprumuturilor acestora, proprietarul uuui 
pământ ajunge la bani ieftini și este sigur că ori și când ar 
înceta din viață, pământul rămâne liber de greunament, iar’ 
erezii mai capătă si bani gata.

Recomandăm tuturor acelor proprietari de pământuri, cari 
au lipsă de bani să se folosescă de favorul acesta

Pe pământuri cari sunt liipotecate la alte institute încă ee 
dau împrumuturi plătindu-se din suma împrumutată datoria 
veche la respectivul institut.

La cereri de 'împrumuturi se recer-> copia cărților funduare 
foia catastrală.

Prosjierte detailntc cu iiiformnțiiiniiie nccesna-e se trimit 
cerere, pe I>'ao:Kă trimiterea <Ie mărci pontate in talare <te una

ca

Și

la
eoroniî pentru porto poștal.

Cererile sunt a se adresa la :

„hatreprinrîerei de ©a*etSit  Bfiâpotecar, Eliberarea 

paiiieiutului <le greunam&itA 

în Ssbâm (N. Szeben) strada Bruckenthai 36.
(612. 2—10)
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Strada, Ixzfilh-ail xxr.
(lângă Magazinul de coloniale a lui Zinîz

Bisați artificiali în Kautschuk, Aur seu Aluminium.

(3,

(In cașuri convenabile fără plăci pe ceriul gurii).
Corone de dinți de aur. Dinți singuratici. Se*  te dinți fără dureri.

o oc-o o JPIonibat, en prețuri ieftine. o<> duo
5 -20 Pentru ori-ce lucru sedă g-aranție. (589)

Abonamente la Kwizda
„Gazeta, Transilvaniei"

Be pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.
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PRAV NUTRITOR de vite. 
Mijim; Mic, pentrii cai, vits coi'Mle și ni.

Ile 50 ani se în
trebuințezi în 
cele mai multe 
grajduri, contra, 
lipsei de măn- 

__ cure, mistuirei 
•—-AJ&; reieși spre in- 
jkjmn. bunătățireal»p- 
' (/!<?, telui și înmulți- 

rea laptelui

Prețul unei cutii c. 1.40 b. '/i cutie —.70 bani.
— Veritabil numai cu marca de sus. —

Se capetă in tote farmaciile și drog, din Austr.-Ung. 
---- SS eposit principal la 

FIUSS JOH. KWfiKOA.
k n k oester. k. rumân, u. fiirstl. bulg. Hoflieferant 

Kreis-Apotlieker K0RNEUBURG bei IVien.

J.REIESpseklistJIBIA
I., IB r nu <9 « 6 ii € t e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis. 

Trimiterea în provincie cu Rambursa. 
Discreț. ă K. 2, 4. 6, 8, 10 etc.

Vinul de buruienii esie preparat din buruieni excelente ș5 vinde- f 
cătore cu vin bun, întăresce stonnacul și organismul de mistuire al ? 
omului. Vinu! de buruieni detătură mistuirea rea, șb ajută la forma- j, 
rea de sânge sănătos.

Pentru morburi de stomac! li

Celor ce prin rece ă, înbuibare, mâncări ureu de mistuit, ferbiuțell, prea 
reci, seu viață neregulată și’au tra- un morb de stomac și anume:

Csutar «Ie sRimac, cârces, ehsreri, mistuire rea, 
se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai multi ani cu efect bun 

Vinul de turneul (Krâuterweln) a lui Hhberth Ullrich 
>

î

Foiosiiea vinului de buruieni delătură morburile de stomac deja la în imput. 
De aceea s'*  se folose«că, de timpuriu. Simptome ca: dureri de cap, răpăială, 
greță, slăbic tine, voiîiare, dispare adese-orl după folosirea a câtevx sticle de viu 
de burui' ui.

Prinfia. «rm&rile c.i : neastimper, colică, bătaie de inimă, iusom- 
wUllbUycl>uAa< n;g congestiune la ficat, splină, hemoroide, se delătură în- 

tr-miițănd vinul de burueni. Asemenea curăță din stomac materii stricăciose prin 
eșirea ușoră la scaun.

SUbieiiieaj palifitefcea ftței5 duMBaU®» E"
ori din mistuire rea și din disposiție Lolnăvicidsă a ficatului. Persone cari pă
timesc de lipsa de spetit, nervusitate, durere de cap, insomnie, tăngesc cu în
cetul Vinul de burueni dă impuls puterii de viață, Vinul de buru
ieni excita apetitul, ajută miluirea și hrănesee, mișcă prefacer a substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață. - Mulțime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Win <8e hiBruiesai se cnp6t& în sticle â S cor. și dl e»r. în far 
maciîle din : Brașov, Săoele, Cristian, lfeșiiov, Codlea, ȚințarI, Helchiu, Bod, Feldiora. llye- 
falvn, Uzon, Magyaros Nagypatak, Zăgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gyorgy, 
Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, N.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kâ'halom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut., BoldogvârvS, Boliolcz, Szâsztyukos, Bethlen, Sârkarjv, 
Almâsmezd, Zernest. Torosvâr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu. Kezdivasărhely, 
Erzsebetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tote farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal 
și din țerile streine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert și Victor Roth tri
mite 3 seu mai multe sticle cu prețurile originale în ori și ce localitate din Austro Ungaria, 

se feresc^ «Ie imitatie. ---------
Cereți anume Vin de buruieni a hi Hubert Ullrich.

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 4500, spirt de 
vin 100.0, Glicerin 100'0, Vin roșu 240 0, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșe 320 0, fincen. 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini calmus aa. 10'0. Aces
te părți constitutive să se amestece.

♦'/' .■■■ ■ ?'■ 'y-yi

Tipografia A. Muresiuriu.. brașov.


