
REDACȚIUNEA
Administrațiunea ?i Tipografia 
Brașov,piața maro nr. 30.

Scrisori nefrancat o nu se 
primesc. 

Manuscripte nu sg retrimit.
INSERATE

se primesc la Admlnlatra’lune în 
Brașov și la următorele 

BIROURI de ANUNȚURI :
In Viena: la M. Dukes Nachf., 
Nux. Augont'eld & Emoric Lea
ner., Heinrich Schalok, A. Op- 
pelik Nachf., Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Gold- 
berger, Ekstein Bemat, luliu 
Leopold (VII Erza6bot-korut).

PREȚUL INSERȚIILOR : o se
ric garmond pe o colona 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani

(Numer de Duminecă 20).

„gazeta» iese înfle-care fii. 
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe ș6se luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rli de Duminecă 4 cor. pe an.

Pentru România și străinătate : 
Pe un an 40 franci, pe ș6so 

luni 20 fr., pe trei lum 10 fr.
N-ril de Duminecă 8 fr. pe an.

Sa prenumeră la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Âdintnisirațiunea, Piața maro, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâse 
lum 10 cor., pe trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șăse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esoin- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiuntle 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 109.—Aaal LXVI. Brașov, Duminecă 18 (31) Main.

0 armată, un spirit, un steg.
Ce ușor ar fi să ne înțelegem 

ca Români, ca cetățeni, ca omeni, 
decă fie-care ar judeca lucrurile și 
întâmplările cuminte, cum se cade 
și fără patimă. Dâr părerile omeni- 
lor sunt mult deosebite, fiind-că 
mult deosebite eunt și crescerea, 
viâța, datinele, șcâla, cunoscințele, 
firea și deprinderile lor. Din causa 
acesta și a nenumăratelor patimi 
ce-i stăpânesc, ivindu-se necontenit 
ici și colo, este așa de greu a ajunge 
la o înțelegere și procedere co
mună.

Chemarea educațiunei în fami
lie și în școlă este de a pregăti pe 
om din cea mai fragedă copilărie, 
ca se fie folositor familiei, societății, 
națmnei și patriei sale. Acâsta ârăși 
numai așa se pâte decă omul în
vață de cu vreme a-și iubi pe se
menii, pe frații și pe soții sei, a-șî 
sci înfrâna poftele și pasiunile ca se 
potă trăi în bună pace și înțelegere 
unii cu alții. Tote în lumea asta 
trebuesc învățate și așa și meșteșu
gul de a trăi, a umbla și a-se în
vârti cu dmenii. Temeiul lucrului 
este ca să înveți a pătrunde de cu 
vreme, că cel mai mare interes al 
teu, ca membru al familiei, al so
cietății și al națiunei tale este a sei 
trăi și conlucra în armonie cu cei 
mai de-aprope ai tăi, cu frații și co
naționalii tei, cu cari ai comună 
originea, limba, datinele, naționali
tatea și ai comune interesele de 
esistență ale acestora.

Acea familie va fi mai înflori- 
țâre și mai fericită, ai căreia membrii, 
vor fi mai strâns legați între sine, 
se vor iubi și se vor respecta mai 
mult unii pe alții și prin urmare se 
vor și ajuta mai mult.

Așa se întâmplă și cu națiunile.

Poetul nostru ne spune cu cuvinte 
destul de puternice, că a pismei 
reutate și ârba neunire le nimicesc 
și le putreflesc rădăcinile. Numai în 
buna armonie și înțelegere pâte fi 
mântuire și acâsta mai ales pentru 
popdrele asuprite și amenințate în 
a lor esistență.

Și ce anume le pâte mântui? 
Puterea lor proprie înainte de tote, 
acea putere, de care au parte na
țiunile atunci, când fiii lor devotați 
ajung a pricepe, că numai luptând 
umer la umer, unul pentru toți și 
toți pentru unul, pot se facă se fie 
respectate de amici și de inimici.

Numai un popor ce scie se facă 
a fi respectat are sorți de isbândă 
în lupta pentru drepturile sale. Decă 
de veacuri noi Românii am fost des- 
poiați de drepturile nostre, causa 
nu au fost atât prigonirile barbare 
ce am trebuit se le îndurăm, cât 
mai mult orba neunire la CarpațI.

Cele de mai sus le spunem, 
pentru-ca s’arătăm cetitorilor noștri 
de ce în cjilele grele de acjl ce le 
străbate poporul nostru dintre Tisa 
și CarpațI, el are așa de mare lipsă 
ca fiii sei se fie înainte de tote tari 
prin legătura și înțelegerea dintre ei.

Etă de ce ori de câte-ori e vorbă 
de luptele nostre politice, trebue se 
ținem tare și nestrămutat la temelia 
pe care am așeejat noi legătura fră
ției seu solidaritatea nâstră. Acâstă 
temelie este programul nostru na
țional, ce l’am statorit cu toții în 
cea mai frățâscă înțelegere la 1S81 
și care de atunci a rămas neschim
bat și nestrămutat programul parti
dului nostru național.

Numai aceia, cari l’au făcut și 
l’au înscris pe stegul lor pot să-l 
schimbe sâu se mai adaugă la el, și 
acesta este poporul nostru întreg 
din Ardei, Bănat și Țâra ungurâscă,

care șl-a trimis delegații săi la con- 
ferența națională din 1881, cari au 
hotărît ceea ce au hotărît în numele 
său. Și ceea-ce s’a hotărît la 1881 a 
fost întărit de conferențele nostre 
naționale ce s’au ținut cu liberul 
concurs al întregului popor în cei 
(țece ani ce au urmat conferenței 
din 1881.

Să nu ne vie deci nimeni cu 
hîr cu mîr, că așa, că pe dincolea, 
să vrea să răstârne temelia pactului 
nostru, în puterea căruia ne am le
gat toți Românii, dela Olt pană la 
CrișurI și dela Mureș pănă la So
meș, se fim un popor strîns unit în 
postulatele, în dorințele, aspirațiunile 
și în luptele sale.

Pănă acuma am stat cu toții 
sub un steg, a fost vorbă de luptă
tori ai causei drepte, der nu s’a fă
cut nici o deosebire între aceștia de 
sunt mai învățațl seu mai puțini în- 
vețațî, mai bătrâni sâu mai tineri, 
mai bogați sâu mai săraci. O ar
mată, un spirit, un stâg, acâsta a 
fost devisa celor ce au înființat cu 
concursul tuturor fiilor poporului nos
tru, partidul nostru național.

Tinerețele nu dau privilegiu, în
dreptățire deosebită nimănui, ci din 
contră cu cât omul este mai tânăr, 
cu atât trebue se fie mai atent, mai 
ascultător, mai neînduplecat în a 
lupta cu credință pentru stâg, cu 
atât mai gata a muri în apărarea lui.

Aceia, carl sub cuvânt că sunt 
din tinera generațiune, umblă se răs- 
torne acest principiu sfânt, cea esistat 
de când e lumea și va esista și să-și 
croiâscă după placul lor credeul 
care numai unul pote se fie pentru 
toți, sunt pierduți pentru națiune, 
căci vor rătăci pe drumuri străine 
și în ora supremă ei nu vor mai 
aucji glasul ei.

Din Bucovina. „Deșteptarea*  din 
Cernăuți scrie: Luni în 25 1. c. Comitetul 
central al partidului poporal național a 
ținut o ședință plenară. Asupra decisiuni- 
lor luate se păstreză discrețiune. — Marți 
în 26 1. c. Dirigența partidelor române 
unite a ținut o ședință. In decursul ei s’a 
accentuat continuarea acordului politic cu 
partidele armeno-polon și german și s’a 
discutat asupra creării uuei bănci a țârii 
și asupra reformei electorale11.

Manifestul Dalmatinilor.
Deputății croați din Dalmația, Istria 

și Triest, — cărora li-s’a refusat audiența 
ce-o ceruseră la Majestatea Sa monarchul 
în favorul Croaților — au hotărît să-și 
esprime printr’un manifest simpatiile lor 
pentru poporațiunea din Croația.

In manifest ei spun, că deși audiența 
li-s’a refusat, totuși ei se întorc satisfăcut! 
în patria lor, având consciința, că în mo
mentul doliului național șî-au împlinit 
consciențios datoria și sunt îndreptățiți la 
presupunerea, că procederea lor nu va ră
mâne fără de resultat. Despre căușele 
mișcării Croaților manifestul cjice urmă- 
torele:

3% a poporațiunei se bucură de 
drepturi escepționale. In aceste 3°/0 f>- 
gureză funcționarii statului, cari nu cu
teză a vota contra candidaților guverna
mentali. Majoritatea se înșghebâză la ale
geri prin violență și forță. Pressa este su
primată în așa chip, cum nu se mai în
tâmplă în nici o parte a lumei: diarele 
oposiționale sunt prigonite cu ameneji și 
confiscări. Autonomie comunală nu esistă 
și în general, întrâga viâță autonomă e 
știrbită. Nu e mai bună nici situația eco
nomică. In urma raportului cu Ungaria, 
Croația nu pbte întrebuința spre scopurile 
sale decât 40% din venitele ce se încas- 
seză, în realitate însă cheltuesce și mai 
puțin. Dările nu mai pot fi suportate, ur
marea este, că 10% a poporațiunei a emi-

FOILETONUL „GAZ. TRANS“. Noi aruncăm plasa 
Pe maluri uscate, 
In șoprone și hambare...

— Ai vădut tu de ăștia? întrebă Cel- 
caș uitându-se zimbind și gândind că bă
iatul ăsta trebue să fie tare prost.

— Nu. Unde era să-i văd? Am audit 
numai.

— Iți plac?
— Cine, ei? încă cum! E un popor 

liber, neatârnat.
— Și ce ’ți e libertatea? Iți place ție 

libertatea ?
— Cum nu ml-ar plăcea? Ești stăpân 

pe tine, te duci unde vrei și faci ce-țl 
place. Cum să nu-mi placă! Când te pri
cepi să vedl de tine și nu te apasă nimic, 
e vieța cea mai frumosă. Poți se ți îngădui 
ce vrei, numai să nu uiți de Dumnedeu!

Celcaș scuipă disprețuitor și-și între
rupse întrebările, întorcând fața.

— Cu mine, uite cum e, urmă băia
tul care se pornise acum: tata a murit, 
gospodăria e mică, mama e bătrâna și pă
mântul e stors. Ce să fac acolo? Trebue 
să trăescî, der cum ? Nici eu nu sciu. Era 
să mă însor cu fata unui om cu stare. Bine, 
de ar fi dat fetei partea ei! Dâr socrul, al 
naibei, nu vrea. Așa că eu trebue să-mi în- 
doid spinarea multă vreme pentru el, ani

de-arâudul. Vedl tu, așa stau lucrurile. De 
a-șl putea câștiga vre-o sută, o sută cincl- 
decl de ruble, m’așl face eu stăpân și i-așl 
arăta eu lui Antip. „Vrei să-i dai Martei 
partea ei? Nu? Atunci bine. Nu e numai 
ea fată în sat“. Și atunci a-șl fi liber și 
stăpân. Da!

Băiatul oftă: Și acum n’am alt-ceva 
de făcut decât șă mS fac ginere. Tocmai 
mă gândeam să plec la Kubani, bag nu
mai decât două sute, de ruble la buzunar 
— și asta e! Atunci ași fi bogat. Până 
acum nu e însă nimic. A rămas baltă din 
tote. Trebue să mă fac ginere, muncitor cu 
diua, căci stăpân nu-i chip să mă fac. 
Ah, da!....

Băiatul n'avea de loc poftă să se facă 
ginere. Fața i-se posomorise și privea trist. 
Se svîrcolea neliniștit pe jos și Celcaș tre
sări. Rămăsese pe gânduri la povestirea 
băiatului. Celcaș nu mai avea chef de 
vorbă, totuși întreba:

— Și acum unde te duci?
— Unde să mă duc? Acasă, firesce.
— De unde să sciu eu, frățiore.... 

Pote vrei să te duci în Turcia!...
— In Turcia? întreba băiatul tărăgă

nat. Merge vre-un creștin acolo ? Ce spui ?
— Ce prost mai ești! dice Celcaș, of

tând și se întorse ărășl. Acum îi era scârbă

să mai spue vre-o vorbă hiatului. Băiatul 
ăsta voinic de la țâră deșteptă în el ceva, 
un simțământ vag de ciudă, care în contra 
voinței lui prinse rădăcini și-l mișcă în adân
cul sufletului, împedecându-1 de- a-se recu
lege și a cântări tot ce avea de făcut în 
nbptea asta.

Băiatul, după ce-1 ocărise, mormăia 
și sa uita din când în câr 1 strîmb la Cel
caș. Obrajii i-se umflau într’un mod cara
ghios și strîrnbând ochi, clipea des. Nu se 
așteptase ca convorbirea cu vagabondul 
ăsta bărbos să ia un sfârșit atât de repede 
și de infruntător.

Vagabondul nici nu se mai uita la el. 
Șuera gânditor, bătând cu talpa lui golă, 
murdară, tactul pe trotuar.

Băiatul avea poftă să se răsbune.
— Hei, mă, pescăriile! Bei ades? 

voia el se spuie, dâr în același moment 
pescarul ’șl întorse repede fața și-l întrebă:

— Ascultă, băețele, vrăi să lucrezi la 
nopte cu mine? Ei, răspunde repede.

— Cum să lucrez? întreba băiatul 
bănuitor.

— Ei cum !.... Așa cum îți void spune 
eu. Prindem pește. Tu vîslescl....

— Așa, de ce nu? Asta merge, void 
lucra. Numai una.... Se nu întru în vre-o

Cele as.
De

(Urmare).
Băiatul ascultase cu ochii holbați și 

cu gura căscată. Pe fața lui rotundă să ci
tea mirare și încântare. Dăr când înțelese 
că vagabondul mințea, plescăi cu limba și 
pufni de rîs. Oelcaș rămase serios și zîmbi 
pe sub mustăți.

— Mă, ce ciudat ești tu! Spui lu
crurile par’că ar fi chiar așa. Nu dău, mai 
de mult...

— Ei, eu ce-țl spun? Și 'eu spun că 
acolo, mai de mult...

— Ia fugi! și făcu cu mâna. Ești cis- 
mar? Ori pbte croitor? Tu, chiar tu!

— Eu? întreba Oelcaș; după un timp 
răspunse: sunt pescar.

— Pescar? Audi! PrindI pește?
— De ce numai decât pesce ? Pescarii 

de aici nu prind numai pescl. Pescuesc 
mai mult înecați, ancore vechi și vapore scu
fundate. De tote. Sunt anume undițl pen
tru astea.

— Minți mereu. Ești și tu pote din 
pescarii ceia cari cântă într’ascuns:
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grat în America. Sporind emigrările scade 
pnterea .economică a țării! și am ajuns 
deja acolo, încât guvernul autonom, eare 
este unic în parlamentarism, n’are budget 
și nici nu pdte face un proiect de budget. 
La asta se mai adauge sistemul de gu
vernare, care permite, ca drepturile ga
rantate ale Croaților să fie încălcate. Ast
fel la căile ferate din Croația și la alte 
funcțiuni publice se impune limba ma
ghiară ca limbă oficială.

Un gravamen este și acela, că la 
oficiolatele croate se pun stindarde ma
ghiare, ceea-ce se opune legii fundamen
tale, care numai un stindard recundsce 
pentru Croația: stindardul croat, dr în afa
cerile comune cu Ungaria este a-se între
buința stindardul unit maghiar și croat și 
ast-fel de emblemă. Croații nu voesc 
alt-ceva, decât ca drepturile garantate în 
pact să fie respectate și să nu li-se con- 
fisce libertatea cetățeuescă.

Manifestul esprimă de încheiere spe
ranța, că Croații îșT vor realisa idealul lor 
național, sprijiniți fiind moralicesce de 
simpatiile lumei civilisate și de toți frații 
lor Slavi.

Teofil Frâncu.
Cetitorii foiei năstre de Cuminecă se 

vor întrista mult, aflând de mortea prea 
timpurie a lui Teofil Frâncu, pe care îl 
cunosc așa de bine din articulii ce i-a 
publicat ani mulți de-arendul în foișdra 
„Gazeteiu. Nu numai odată vechiul și 
mult regretatul diarist și colaborator al 
diarului nostru va fi mișcat pe cetitori 
prin iubirea sa cătră tot ce este ro
mânesc și prin aventul ideal al cugetări
lor sale.

„Preumblările din Bucuresci", ce le-a 
publicat mai cu seraă în fdia de Dumi
neca, cuprind tote tainele șimțirei și a 
cugetărei sale nobile. In Februarie a pu
blicat cea din urmă foișoră sub acest 
titlu. Le scrisese cu plăcere și voios. Pri
măvara însă, cu vânturile ei, l’a trântit la 
pământ.

înainte cu dece dile simțindu-se forte 
slăbit a plecat cu concediu acasă în Tran
silvania la Benic, unde s’a născut. Dorința 
lui a fost să fie înmormântat de Consăte
nii săi români, cari încă din frageda sa 
copilărie au sădit în inima lui iubire pen
tru poporul român pănă la mormânt și 
pentru care iubire mult a suferit în Ar
deal ca și în țâra românescă. In Ardeal 
a fost prigonit pentru-că ca procuror la 
Făgăraș a apărat dreptul lirabei române. 
De ’aceea a trecut în România, unde a 
fost diarist și mai târdiu șef de birou în 
direcțiunea pentru școlele secundare la 
ministeriul de instrucțiune publică.

Pentru scrierile sale literare „Rota-

cișmul la Moți și Istrien'P (Bucuresci 188.6) 
și „Românii din munții apuseni Moții (Bu
curesci 1888) Maj. Sa regele Carol I al 
României l’a decorat cu medalia „Bene 
merenti*  (pentru merite) și cu „Corona 
României11 în gradul de cavaler.

Răposatul ca semn de recunoscință 
cătră părinții și consătenii săi a lăsat mica 
sa proprietate din comuna natală parochiei 
bisericei române unite din Benic.

Odihnesce în pace suflet nobil și me
moria ta fie în veci neuitată!

*
înmormântarea lui Teofil Frâncu s’a 

săvîrșit Vineri după âmiadi în Benic. Pe 
cosciugul său a fost depusă între altele 
și o frumosă cunună de lauri, având pe 
pantlică roșie inscripția în aur „Neuitatului 
Teofil Frâncu — Amicii din Brașov“.

Polonii și Maghiarii.
Polonii tot-deuna au simpatisat 

cu Maghiarii. Prietinia între ei era 
veche și s’a manifestat mai ales în 
timpul revoluțiunii de la 48/49.

In timpul din urmă însă relațiile 
de prietinie între Poloni și Maghiari 
s’au cam stricat, ba decă e se jude
căm după cele ce s’au petrecut fi
lele acestea la clubul slav din Cra
covia, vechia prietinie maghiaro-po- 
lonă s’a dus pe copcă. Etă anume 
ce se anunță din Cracovia:

Profesorul August Sokolowski a 
ținut la clubul slav o conferență sub 
titlul „ Raportul între Maghiari și Slavii. 
Conferențiarul a făcut o escursiune 
istorică pe care a încheiat’o astfel:

„Noi condamnăm ori-care violațiune 
os se aduce drepturilor naționale, mai ales 
atunci, când e vorba de frații noștri Slavi. 
Regretăm sincer, că nedreptatea o fac Ma
ghiarii, adecă un popor de care ne lâgă 
o veche amiciție. Noi dorim numai, ca 
politicianii maghiari să vină cât mai cu
rând la convingerea, că numai dreptatea 
ce o vor manifesta față cu Slavii pote să 
mântuescă statul ungar de catastrofă. 
Pericolul panslavismului nu este între ac
tualele împrejurări decât, o utopie. Ar fi 
o norocire pentru Ungaria, decă s’ar re- 
întorce la principiile fundamentale ale lui 
Francisc Deak, care a garantat naționali
tăților nemaghiare drepturi, cari, durere, 
nu se practică a<ji. Când ne espritnăm 
așa-der simpatiile pentru luptele Croaților, 
apelăm tot-odată la resonul politic al băr
baților de stat maghiari.u

Urmă apoi o discusiune intere
santă. Profesorul Jablonovsky a de
clarat, că „tradiția fraternisării cu Ma
ghiarii, care a fost atât de puternică 
la Poloni în prima jumătate a vea

cului 19, aeft șl-a perdut dreptul de 
esistență. Trebue să se facă deosebire 
— clise — între Ungaria și Maghiari. 
Simpatiile Polonilor s’au manifestat 
față de acea Ungarie, care a format 
armonia diferitelor naționalități, er 
nu față cu rasșa poporului maghiar, care 
mai târejiu s’a pus în fruntea Un
gariei și a apăsat pe celelalte po- 
pore. AcjT poporul polon trebue — 
încheiă oratorul — să fie solidar cu 
Slavii, să se lupte pentru drepturile 
lor și se dea vină espresiune simpa
tiei sale față cu poporul croat.11

„Nowa Reforma1', una din cele 
mai fruntașe foi polone, scriind des
pre tema acesta, cjice:

„Au fost timpuri când Polonii și Ma
ghiarii s’au luptat împreună pentru liber
tate. Astăcji însă Polonilor nu li-e permis 
a privi indiferenți, cum aboseză M'-'ghiarii 
de libertatea eluptată, cum asupresc pe 
frații noștri și cum își aruncă în cumpănă 
influența lor pănă și în Austria../

Notițele acestea le luăm după 
cjiarele maghiare din Budapesta. 
„Magyarorszâgu dice, că incidentul 
acesta dovedesce, că faimbsa prie
tinie polono-maghiară, care pe vre
muri a fost pecetluită și cu sânge, 
este aeji oficios denunțată din Cra
covia. •

Congregațitmea comitatului Brașov.
Eri, Vineri s’a ținut congregația de 

primăvară a comitatului Brașov sub pre- 
ședința fîșpanului conte Stefan Lâzâr.

După-ce d-1 viceșpan Dr. Jekel a 
cetit raportul despre cele petrecute în ju
mătatea de an din urmă, s’a dat cuvântul 
membrului

Dr. Aurel Mureșianu, care a adresat 
d-lui viceșpan o interpelare cu privire la 
plângerile cele mai nouă în afacerea pa- 
șaportelor și certificatelor (de trecere în 
România. Omenii se plâng că de un timp 
încoce, decă se întorc din România numai 
cu o di său două după espirarea pașapor
tului lor. sunt citați la poliție și pedepsiți 
fără de milă, cu câte 5 cor. amendă. Acum 
nu se mai dă certificat, decât numai ace
lora, cari plătesc taxa de 8 cor. pentru 
pașaport anual. In cașul acesta li-se dă și 
nu certificat pe 30 de dile. Altfel numai 
în mod escepțional se pot căpăta certi
ficate pe 6—15 <jile direct de la d-1 fișpan.

D-1 Dr. Mureșianu arată, că prin mă
surile acestea se pun piedeci și sunt asu
priți micii neguțători, precum: pescarii, 
vendătorii de bucate, legume etc.; apoi cei 
ce trebue să mârgă adese-orî în România, 
având acolo rudenii. Adeseori afacerile îi 
silesc să întârdie pănă capătă marfa și le

vine greu de tot, ca după multele taxe 
pentru certificate și pașapdrte să mai plă- 
țescă și amende la poliția de aici. S’a în- 
țîmplat că o femeiă proprietară de case 
din Scheiu, după-ce a plătit taxa pentru 
pașaport anual și pentru certificat de 30 
dile, sosind numai cu 24 ăre mai târdiu 
a și fost citată la poliție, ca să fie pe
depsită.

De altă parte — cjice vorbitorul — 
pasapărtele’ se dau și acum încă cu mari 
întârzieri. Abia dâcă-1 pote căpăta cineva 
dela Pesta în 6 săptămâni. Tdte acestea 
sunt fdrte păgubităre pentru comerciu mai 
ales în comitatul nostru, unde se face cel 
mai mare negoț cu România. Din moti
vele acestea adresăză d-lui viceșpan ur- 
mătdrea interpelare:

Interpelare.
1) Are cunoscință d-1 fișpan de aceea, 

că la reîntărcerea în țâră celor cu pașa- 
părte și cu certificate de călătorie din co
mitatul nostru și pentru cea mai mica în- 
târdiere peste termicul fixat în pașaport 
certificat, sespectivii sunt citați la poliția 
locală și fără de nici o escepțiune pedep
siți cu câte 5 cortine amendă, eventual 
închisore.

2) Nu crede d-1 fișpan, că interesele 
urgente ale negoțului și ale comunicațiu- 
nei libere reclamă ca cetățenii contribua
bili să nu mai fie infestați și asupriți cu 
astfel de pedepse fișcale neechitabile și 
nejuste.

Și decă vede și cundsce marele in
convenient, ste d-sa aplecat a lua măsuri 
pentru delăturarea lui cât mai grabnică 
în interesul cetățenilor și al comerciului 
informând ministeriul de interne despre 
nemulțumirea produsă prin nounle măsuri 
estrem de severe privitdre la certificate 
și despre faptul regretabil, că încă și pănă 
în diua de adî pașapărtele pe un an nu 
se estradeză părților decât după un timp 
de 5-6 săptămâni, și că în acest interval 
nu se ia în nici o considerare, decă cine
va dovedesce, că a plătit taxa și a înain
tat cererea pentru pașaport?

In respunsul seu — ce-I vom pu
blica mai pe larg — d-1 viceșpan, a ară
tat, că pedepsele se dau pe basa unui or- 

; din ministerial și că în trei luni va întră 
în vigore legea, ca de aci încolo viceșpa- 
nul însuși se potă da păsapărte anuale. 
D-1 viceșpan a promis, că ce-i va sta în 
putință va face pentru-ca și pănă atunci 
pasaportele și certificatele să se estrădeze 
cât mai în grabă.

Urmeză ordinea dilei.
Advocatul Carol Adam, președintele 

comitetului partidului poporal săsesc din 
țâra Bârsei, ia cuvântul și motiveză pro
punerea ce o presenteză el și consoții săi 
sași adunărei față cu obstrucțiunea din

belea cu tine. Ești așa de ciudat. Nu te 
înțeleg de fel.

Celcaș simți o arsură îd inimă și cjice 
încet cu răutate:

— Nu vorbi ce nu înțelegi! Țl-oi da 
numai decât una în cap și o să te lu
minezi.

Sări de pe trotuar, îl trase cu mâna 
stângă de mustăți, er pe cea drăptă o strînse 
într’un pumn de fier. Ochii îi scânteiau.

Băiatul se sperie. Se uită repede îm
prejur și sări în sus, clipind sperios. Se 
măsurară din ochi și tăcură eât-va.

— Ei? întrebi Celcaș răstit.
Celcaș fierbea și tremura de ciudă. II 

ofensase vițelul ăsta, pe care-1 disprețuise 
în totă conversația și pe care îl uria acum. 
II uria pentru-că avea ochiii limpedl, al
baștri, fața sănătâsă, pârlită și brațe scurte 
venjdse. II uria pentru că scia că are unde
va într’un sat o casă, pentru-că un țăran 
bogat îl voia de ginere, îl uria pentru vieța 
lui trecută și virtuosă și-l uria mai cu semă 
pentru-că el, un copil pe lângă Celcaș, în- 
drăsnea se iubescă libertatea, a cărei va- 
lore el nici nu o cunoscea și nici nu-i 
trebuia.

E în tot-dâuna neplăcut se vedl că 
cine-va, pe care-1 credem mai rău și mai 
mic de cât noi, împărtășesce simpatiile și 

antipatiile nostre, devenindu-ne cu modul 
acesta de-o potrivă.

Băiatul se uită la Celcaș și simți că-1 
stăpânesce.

— Mă învoesc, începu el, mă bucur 
chiar. Tot lucru caut și eu. Mie ml-e tot 
una la cine lucrez, la tine ori la altul. Spu
sesem numai așa, fiind-că nici nu semeni 
cu un lucrător. Ești... așa de sdrențăros, 
sciu 6u, asta pote să se întîmple orl-cui. 
Ddmne, par’că n’am mai vădut''bețivi! 
Mulți — și mai rău ca tine.

— Bine, bine. TeînvoescI? îl întreba 
Celcaș mai blând.

— Eu? Negreșit. Cu plăcere. Ce 
lâfă dai ?

— La mine lefa atârnă de lucru. Cum 
iese treba, cum e și prinsorea. Poți câștiga 
ceva. Pricepi?

Acum era vorba de bani și țăranul 
voia să fie esact și cerea și de la cel ce-i 
da de lucru aceeași exactitudine.

Băiatul devenise dr neîncredător și 
bănuitor.

— Asta nu mi-e de ajuns. A-și vrea 
mai bine o vrabie în mână, de cât...

Celcaș era acum în rolul lui.
— Nu trăncăni. Așteptă. Haidem la 

cârciumă:
Și trecură strada amândoi, unul lângă 

altul. Celcaș își răsucea mustața cu aerul 
important al stăpânului, er fața băiatului 
arăta hotărîrea de a se supune. Totuși era 
încă neîncredător și temător.

— Cum te chiâmă? întreba Celcaș.
— Gavril, răspunse băiatul.
Intrară în cârciuma murdară și afu

mată. Celcaș se apropie de teșghea și cu 
tonul familiar al unui vechili mușteriu ceru 
o sticlă de rachiu, friptură și ceaiii. După 
ce socoti tot, striga scurt cârciumarului’: 
„Totul pe credit". Cârciumarul dete, făcând 
din cap. Gavril simți de-odată respect pen
tru stăpânul lui, care era așa de bine cu
noscut aici și care se bucura de atâta în
credere.

— Ei acum să mâncăm ceva și să 
vorbim serios. Stai aici, eu mă duc pănă 
undeva.

Pleca. Gavril se uită în juru-i. Câr
ciuma era în pivniță. Era umed și întune
cos înăuntru și te îneca duhorea de basa
mac, tutun, smolă și încă ceva tare. La 
masa din fața lui Gavril sta un om beat, 
cu barba roșie, îmbrăcat cu nisce haine 
de marinar. Era plin de praf, de cărbuni 
și smolă.

Mormăia un cântec compus din su
nete și cuvinte șuerătore și întrerupte în 

fie-care moment de rîgăeli. Se vedea că 
nu e Rus.

In dosul lui două Moldovence sdren- 
țărose, cu părul negru, cu fețele pârlite, cu 
glasuri de bețive, cântau un cântec.

Apoi apărura din întunerec fel de fel 
de figuri. Toți erau ciufuliți, aprope beți 
și strigau ou glas tare. Băiatului i-se făcu 
frică singur. Dorea ca stăpânul seu să se 
întorcă mai repede. Sgomotul din cârciumă 
crescea. Fie-care secundă prefăcea sgomo
tul într’un singur ton, părând un animal 
grozav, cu sute de guri și care ațițat urla 
și voia să scape din pivnița asta umedă și 
nu găsea o eșire.

Gavril simțea, că-i pătrundea în mem
bre ceva care îl apăsa și 1 zăpacia; îi ve
nea amețâlă și îi împainjenea ochii, cari 
îi rătăceau de colo pănă colo prin câr
ciumă.

Veni Celcaș și începură să mânce și 
să bea. După al treilea pahar, Gavril era 
beat. Se făcu vesel și voia să spună stă
pânului său, care îl ospătase atât de bine, 
ceva plăcut, — era și un om așa de dră
guț ! Der cuvintele cari îi veneau pe limbă 
nu-i eșiau din gură.

Celcaș îl privea și-i spuse, zimbind 
ironic: 
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dietă. Vorbitorul declară, că deși ei, Sașii 
din comitatul acesta, nu fac parte din 
partidul liberal guvernamental și deputății 
lor nu sunt membrii ai acestui partid, to
tuși sunt în contra obstrucțiunei fiind-că 
obstrucțiunea pricinuesce pagube însem
nate economice prin aceea, că a provocat 
starea în afară de lege. Din motivul acesta 
află necesar, ca și comitatul Brașov să ia 
posiție contra obstrucțiunei. Propunerea 
presentată de Carol Adam și soți este ur- 
mătdrea;

„Comisiunea administrativă a comi
tatului Brașov îș.i ține de datorie patrio
tică a lua posiție față cu obstrucțiunea 
înscenată în parlament acum de mai multe 
săptămâni și a protesta energic contra 
aceea, că minoritatea din dieta țării în 
oposiție cu ori ce principiu fundamental 
al parlamentarismului, să-și impună majo
rității în mod volnic voința sa, prin ceea- 
ce face imposibilă nu numai guvernarea 
cbnstituțiooală, ci și- lucrarea factorilor 
chemați la legislațiune^ în .'•paguba-,- incal
culabilă . ă -terii. Din ' causa - acesta aduna
rea generală râgă dieta. să -.binevoiescă a 
desai'ma cu tdte armele legale o.bstruc- 
țiunea și a restabili cât' mai curend sta
rea constituțională14.

Membri români au declarat prin vor
bitorii lor Dr. A. Mureșianu, 1. Lengeru, 
la cari s’.a alăturat mai în urmă și Dr. I. 
Mănoiu, că nu pot vota pentru resoluțiu- 
nea propusă de Sași, și sprijinită de Ma
ghiari, fiind-că, deși -nu se dice în resolu- 
țiune de-a' dreptul,., că’ se-' dă încredere 
guvernului, totuși ea conține un vot de 
încredere, pentru majoritatea din dietă și 
guvern,'cari nu-pot-fi'despărți'ți de cătră 
o raită

Discusiunea a fost forte vie. A vor
bit dintre Sași și deputatul Lurtz, Flech- 
tenmacher, er dintre maghiari Rombauer, 
Harmath și Zakarias în.favorul resoluțiu- 
nei și combătând punctul de privire al 
Românilor.

In fine Sașii și Maghiarii au votat 
pentru resoluțiune, ăr Românii s’au abțir 
nut de la vot.

• »

Tot în ăcestă ședință .Sașii și Ma'. 
ghiarii au hotărât, ca fdia ofioială comita- 
tensă, ce se va înființa, să se redacteze 
în limbile maghiară și germană. Propune
rea d-lor N. Bogdan și Dr. Mănoiu spri
jinită-și de d-1 N. P. Petrescu, ca foia să 
fie tipărită și în limba română și propu
nerea minorității din comisiunea perma
nentă, ca se se alegă o comisiune pentru 
studiarea acestui lucru, a cădut.

. Din . partea română s’a anunțat recurs.

Doi candidați la Dobra.
Joia tFecută advocatul și directorul 

de bancă Dr. Aurel Vlad (Orăștie) s’a dus 
la Dobra, ca să țină discursul de candidat 
de deputat înaintea alegătorilor |de acolo. 
S’au adunat multi alegători și nealegători. 
„Libertatea11 ne spune, că d-1 Vlad a ți
nut o vorbire însuflețită, care a fost și 
mult aplaudată.

Credem că va fi spus multe poporului, 
ce i-a plăcut. Der la ce resultat a ajuns? 
Li-a spus celor de față, că vră se înfigă 
pumnalul în programul nostru național de 
la 1881, și numai după aceea e gata să’l 
îmbrățișeze. Pănă atunci și de-ocam- 
dată va lupta, cjice-se, ca să se cinstescă 
și se se esecute legea de naționalități.

Fără îndoială, că tinerelului aandidat 
de la Dobra îi va succede ceea-ce n’a 
succes încă pănă acum nimănui în Ardeal, 
Bănat și țâra ungurăscă.

Adecă -vorba Românului: na-ț'o 
frântă,:că ț'am dres'o!

■■ ■ - * ■ ■
Va se dică se ad'evere.șce- faima, că 

-pe lângă oandidați'i oei mulțî în cercul 
Dobra, s’a mai alăturat' și Dr. Aurel Mun-, 
teanu din Orăștie. Foia acestuia, faimosa 
„Activitate11, care a tăcut săptămâna tre
cută. publică în fruntea numărului seu de 
alaltă-err-un apel subscris de mai. multi 
locuitori din; Dabra,. adresat „cătră alegă
torii de deputat distal al cercului Dobra“, 
.■prin care li-se recomandă " acestora -să-și 
alegă.un deputat, care' „să ăiflă'tărie spi-' 
rituală și bărbăție neînfrântă. în a ne ușura 
sarcinele sub cari gemem și a ne deschide 
ișvore-.noue de venite11.

M'a're'iucru cer cei subscriși în apel, 
între cari vedem și câteva nume maghiare, 

.dela candidatul lor, pe care l’au aflat în 
persona d-lui Dr. Aurel Munteanu, advo
cat, director de bancă în Orăștie și mem
bru municipal.

Ori câte însușiri frumdse personale 
.și- titluri ar ave Dr. A. Munteanu, pe lângă 
aceea, că și d-sa este „directpr.de bancău, 
ne îndoim mult, că ar pute împlini ceea 
ce -îi- oer subscriitorii apelului. Afară de 
acesta forte cu greu își va pute vede cu 
ochii d-1 Munteanu visul, oe de mult îl 
viseză de a ajnnge odată și „tisztelt kep- 
viselo urw și a pute da mâna cu actualii 
și cu foștii miniștri. Pe lângă t.dte cele
lalte acuma cei doi dire'ctori de bancă' ro
mâni, ambii advocat!, ambii din Orăștie, 
se concureză unul pe altul — numai să 
nu și spargă și capetele.

Apelul sus amintit nu vorbesce de 
nici un fe.liu de program al candidatului, 
ci anunță numai că acesta (Munteanu) își 
va țînă vorbirea sa de program mâne, 
Duminecă, în Dobra.

D-1 adv. Munteanu când a scos „Ac
tivitatea11 sa a făcut nisce escepțiuni față 
cu p. I al programnlui partidului național, 
(jicând că densul voiesce ceva mai mult 
decât autonomia Ardălului; tot-odată a 
declarat pe față și franc că merge de 
capul seu pe propriul său risic și pe pro
pria sa răspundere, contra hotărîrilor par
tidului. Cu d-sa am fost der de la înce
put în clar, căci n’a pretins că lucreză 
sub firma partidului nostru. L’am com
bătut și’l combatem însă ca persdnă, fiindcă 
îl vedem pornit pe o cale rătăcită, ce 
numai folosi nu pdte intereselor mari ale 
poporului.

SC1R1LE D1LE1.
— 17 Maid v.

Noii episcop! români uniți, 11. Sa 
Dr. Demetriu Radu și II. Sa Dr. Vasilie 
Ilossu au depus. Miercuri jurămentnl de 
fidelitate -înaintea Maj. Sale- în Viena. Au 
asistat ministrul pe lângă persona Maj. 
Sale contele Iuliu Szechenyi și ministrul 
unguresc de' culte Iiiliu Wlăssics. — In 
aceeași di a depus jurământul noul me- 
tropolit ortodox al Herțegovinei;. Petru 
Zimonovici.

„Panslavismul într’un gimnasiu“ 
Sub.titlul acesta ijiarul „Magyarorszâg11 
scrie, că în gimnașiul catolic din Rozsahegy- 
a pătruns-'panslavismul. Sub panslavism 
trebue se1 înțelegem.- că. studenții, slovaci, 
de și sunt la șădi.ă ’ungureșcă, unde de 

.limba lor nici nu se pomeneșce, totuși în- 
drăsneșc a vorbi și a se cultiva în afară 
de .șcdlă în limba mamei lor. De. astă dată, 
numita îoie denunță' și- pe un profesor 
care de și până acuma se arăta că e ma
ghiar schimbându-și chiar numele din Pot- 
kany în Budăiqry, totuși acuma și-a adus 
aminte, că a supt lapte de la mamă slovacă, 
și în cursul superior le vorbia elevilor câte 
odată în limba, slovădescă. Acest lucru e 
considerat de foile maghiare ca fărădelege 

_și. de sigur vor atrage acuma asupra ca
pului acestui profesor fulgerile pedepsei...

Renovarea reședinței episcopesci 
gr. cat. de Oradea-mare. Vinerea tre
cută, la'22. Maiu sera —■ scrie „Familia11 
— P. S. Sa episcopul Dr. Demetriu Radu 
a sosit pe neașteptate în Oradea-mare și 
a descins la noua sa reședință. Numai de
cât a poftit la sine pe architectul Goloman 
Rimandczy jr. spre â se înțelege în pri
vința reparațiunilor de făcut la reședință. 
După mai multe corabinațiunî urmate pănă 
săra târdiu și în diua următdre, conside
rând, că partea edificată de episcopul 
Olteanu nu se mai pote susține; căci pă- 
reții sunt subțiri și grindile au putredit; 
considerând că ridicându-se nivelul pieții, 

partea vechiă a edificiului și anume fron
tul spre piață a scădut și astfel ferestrile 
au devenit prea jose: P. S. Sa a hotărît se 
se renoveze întrăga reședință, ridicându-se 
parterul mai sus și clădindu-se din nou 
tot etagiul; în lăuntrul clădirii să se facă 
o împărțire nouă, în care să se țină cont 
de cerințele unei reședințe episcopesci și 
de tot confortul modern ; dr din afară să 
aibă o înfățișare de palat, cu turn în colț, 
care să domineze tătă piața. Până când se 
va termina renovarea, episcopul va locui în 
una din casele canonicale, er în alta se 
va aședa oficiul diecesan. La aceste com
binări au luat parte și vicarul episcopesc 
Dr. Augustin Lauran, canonicul Moise Nyes 
și esactorul dominai Alexandru Gera. In 
diua următore, Sâmbătă după amiaijădi, 
episcopul Radu s’a întors la Lugoșiă.

Elevi ai gimnasiului de Beiușiu 
preiniați la Dobrițin. La concursul de 
gimnastică aranjat în dilele de 2-1 și 22 
Maiă c. în Dobrițin între cele peste 30 
șcăle Secundare din; țeră a luat parte- și 
gimnașiul românesc dinBeiuș: 24 de șco
lari sub conducerea profesorilor de spe
cialitate . -Vasilie -. Dumbravă și Coriolan 
Ardeleanu. Studenții beiușeni s’au purtat 
brav- la acest concurs și doi dintre ei au 
dobândit premiile prime, anume Sever 
Micleâ, abiturient, medalie dș argint I. 
pentru record. în lungime 5 m. 50 cm., și 
Nicoiau Codrean,; eh'..yi.,g.,.-. medalie de 
argint- cu.-bronz I., ■ gimnast-.' • la- . paralele-. 
Pentru purtarea esem.plară, disciplină etc. 
s’au . dat pe săma gimnastului trei’diplome 
de' recunoscință.

Români premiați la Universitatea 
din Clușiu. Ni-se scrie din Glușitl: ,,-As-. 
tăcji 29 Maiu s’a ținut serbarea de înche
iere a anului școlar espirat la universita
tea din loc. Din „incidentul- acesta s’au 
distribuit și premiile escrise pentru lucră
rile din anul acesta. Dintre Români au 
fost premiațl pentru tema: „Poesia popo
rală română și literatura eiu Traian Suciu 
stud, ph.il. și Quintil Viciu stud. jur.—G.“

Avansare în armata română. Pe 
$iua de .10 Maid d. Victor Verzea, căpitan 
în artilerie cu serviciul în ministeriul de 
resboifi, a' fost'avansat la gradul de maior 
și numit sub-director la pirotechniă-stațiilui 
în Bucurescî. D-1 Victor Verzea este în 
etate de 36 ani și este fiiul venerabilului 
preot A)exe Verzea din Satulung. .

fîsplosiune în Budapesta. Uri s’a 
întâmplat o esplosiune la fabrica de pe
trol a societății ungare industriale pe ac
țiuni. Un muncitor a fost omorît, mulți 
alții răniți. Despărțământul în care era in
stalat cazanul, a sburat în aer, în urma 
puternicei esplosiuni. Paguba e mare. Fo
cul a fost localisat.

— Ești plin ? Mă, gură-cască, după trei, 
pahare? Cum o să mai lucrezi?'

— Dragul meu, dise Gavril duios, cu 
un rînjet blăjiu, amețit; nu-țffie târnă. Am 
să te respect — și cât! Lasă-mă să te să
rut', mă lași?

— Lasă !... Na, mai bea.
Gavril bău și ajunse acolo că totul 

începu să-i joce, clătinându-se în valuri, pe 
dinainte-i. Asta era ceva neplăcut și i-se 
făcu rău. Fața lui lua o espresiune de în
curcătură copi'lărescă și de încântare proș- 
tâscă. Se încerca să. spue ceva, dâr plescăia 
numai caraghios cu limba și sbiera. Celcaș 
îl privea pătrundător, își răsucea mustața 
și zimbia mereu. Acum însă zîmbetul îi 
era întunecat și răutăcios, par’că și-ar fi 
amintit de ceva.

Cârciuma era .plină de urletele beți
vilor. Marinarul cel roșcovan adormise ră- 
zimat de masă.

— Să plecăm, dise Celcaș, sculându-se.
Gavril încerca să se scole, dâr nu 

putu; înjura tare și rîdeâ, rîsul prostesc 
al bețivului.

— Asta e gata, dise Celcaș și se 
așecjâ pe scaun în fața lui. Gavril rîdea 
mereu și se uita la stăpânul său cu ochii' 
tîmpițl. Acesta ’1 privea țintă, cercetător și 
dus pe gânduri.

Vedea în fața lui un om, a . cărui 
vieță o prinsese în ghiara lui de lup. Cei-.- 
caș simțiâ în el puterea de a face cu el 

'.ce i-âr fi plăcut. Putea să-l îndoie ca pe o 
carfe,. seu ' să-l închidă îutr’o colivie tare. 
Se' simția stăpânul lui; îl plăcea acesta și 
se gândia că. băiatuL acesta nu va goli 
nicl-odată paharul pănă la drojdii, după 
cum sortea îi dăduse să bea. Invidia și 
căina viâța asta tînără și-și bătea joc de 
asta, ba se și întrista când se gândi, că ar 
mâi pute căde încă odată în mâni ca ale 
lui, Toțe simțămintele i-se întruniră într’u- 
nul singur, un simțământ părintesc, rămâ
nând. însă la ideea de a se folosi de el. Ii 
părea rău de băiat, dâr era și bun de în
trebuințat.

Celcaș îl apuca de subsuori, îl împinse 
ușor de dinapoi cu genunchiul și-l duse în 
curtea ■ cârciumei, unde-1 lăsă jos la umbra 
unei grămedl de lemne. Se aședa și el ală
turea și începu să-și fumeze luleaua.

Gavril se sverooli puțin, mormăi ceva 
și adormi.

— Ei, ești gata? întrebă Celcaș în
cet pe Gavril, care-șl făcuse de lucru la 
lopețl.

— îndată. Cuele lopeților se mișcă; 
pot da odată cu lopata de-asupra?

— Nici să nu-țl trecă prin minte! Nu 
tace sgomot. Apasă tare cu mâna de-asu- 
pra și vor ține.

Lucrau încet pe lângă caicul tras de 
după o grămadă de corăbii încărcate cu 
doge de ștejar, prinse de feluce*)  mari 
turcescl. descărcate pe jumătate de lemnele 
de palmieri, sandal și butuci de chiparoși.

Noptea era întunecosă, straturi dese 
de nori alunecau pe cerifi și marea era li
niștită, negră și grosă ca uleiul. Din mare 
se răspândea un miros umed, sărat: undele 
loviau ușor vaporele și malurile, legănând 
încet caicul lui Celcaș. De jur împrejur se 
ridicau din mare, departe de țărmuri, um
bre întunecose de vapore, cari își înfigeau 
catargele lor ascuțite, împodobite la verf 
cu stâgurî colorate, în cerul nopței. Marea 
răsfrângea luminele felinarelor, părând că 
e sămănată cu pete galbene, tremurătâre. 
Acestea reeșiau frumos din negrul fără lu- 
ciă, liniștit, al mărei, care dormea somnul 
adânc, sănătos, al muncitorului ce lucrase 
din greu în cursul ddei.

— Gata! dise Gavril, afundând lope- 
țile în mare.

— Drumul! Cu o puternică îropinsă- 
tură a cârmei Celcaș împinse luntrea în apă

Un fel de corabie lungă și îngustă. 

între două bărci. Sburau repede pe îhtin- 
,sul mării, care sub loviturile lopeților arunca- 
lumini albastre fosforescente. O dungă lată 
tremurătâre a acestei lumini urma luntrea.

— Ei, te dâre capul? întrebă Celcaș 
zîmbind.

— Rău de tot. îmi vueșce. O se-1 ud 
numai decât cu apă.

— De ce? Udă-țl mai bine stomacul, 
pote că așa ajută mai repede.... și întinse 
lui Gavril sticla.

• . • •

— Dumnedeu să-ți dea sănătate!
Se addi. gâlgâit încet. "
— Ei mă, destul! îl întrerupse CelcâȘ.
Luntrea sbura înainte, șerpuind fără 

sgomot printre vapore'. Lăsară repede acest 
labirint în urmă-le și înaintea lot se în
tindea marea nemărginită, tăcută și strălu- 
citore, suspinând. Se' pierdea în depărtări, 
unde din apele ei se ridicau cătră ceritt nori 
violețî și albaștri, înconjurați de cercuri 
galbene. Alții erau verzui, de diferite co
lori și norii aceia greoi, de plumb, cari 
aruncau umbre apăsătore, te înfricoșau și te 
nelinișteau. Alunecau încet unul după altul, 
se vîrau unii în alții, se întreceau — și 
acâstă plutire încetă a măssei neînsuflețite, 
era ca o prevestire.

Colo la marginea mării se vedeau 
alții, cari se ridicau nepăsători spre ceriti.
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Un medic din Brașov la BucurescI 
D-l Dr. Fritz llubbes, fost asistent la cli
nica universității din Graz, care nu de 
mult a depus esamenul de liberă practică 
în Bucurescî, a început deja de o săptă
mână a da consultațiunî în capitala Ro
mâniei. (Str. Domnița Anastasia Nr. 11 
lângă Bulevard). D-l Dr. Hubbes dă con
sultațiunî în fie-care Luni și Joi de la 
10—2. D-sa e specialist în băle de urechi 
nas, gât și băle de piele.

Cas trist. loan Mețianu, învățător 
în Ghimbav, în urma unei băle incurabile 
de care suferia, și-a pus capăt vieții. în
mormântarea s’a făcut Joi după amiadî.

Societatea de asigurare „Newyork “ 
a depus premiile asigurărilor făcute în 
Ungaria în obligații de rente de aur austro- 
ungare, făcând a se introduce acest lucru 
la tribunalul comercial și de cambii. Re- 
presentantul acestei societăți este d. baron 
Gyorfi Arpad în Olușiu.

Nenorocire familiară. Atâtea lovi
turi crude, câte a suferit în timpul din 
urmă pantofarul din Timișdra Iosif Gert- 
heiss, puțini dmenî' vor fi îndurat' în a- 
câstă lume. Nenorocitului om i-au murit 
în timpul din urmă 4 copii după olaltă. 
li mai rămăseseră doi, pe cari îi îngrija 
ca lumina Ochilor. Alaltă-erî însă și acești 
doi i-s’au îmbolnăvit de tifiis, er nevasta 
vedend âcestă din urmă lovitură groznică, 
și-a perdut mințile și într’o stare despe
rată de nebunie au transportat’o la spital. 
Sărmanul pantofar, a rămas acuma, sin
gur, eu inima sângerândă din șepte răni 
crudele. Nu se scîe-, decă va pute suporta 
atâta durere !

Furnisare de încălțăminte pentru 
lionvedl. Camera de comerciu și industrie 
din Brașov ne comunică, că ministrul r. 
u. de honvedî are de gând se facă o co
mandă de 14.005 părechî de „boconci“ 
și 10.665 de încălțăminte ușdre la micii 
industriași din patrie. Prețul unei părechî 
de „boconcî“ este fixat în 10 cor. 23 b., 
er pentru o păreche de încălțăminte ușdre 
în 8 corone 68 bani. Detailurile referitdre 
la oferte ministrul de comercifi le va pu
blica în curend prin camerele de co
merciu.'

Un secret. înainte de asta cu câte-va 
diln poliția din Budapesta a prins pe Iuliu 
Womke în etate de 29 anî, pe care nea- 
vend nici o ocupațiune l’a escortat în 
orașul său natal Hajdu-Boszdrmehy. Pe 
drum însă s’a îmbolnăvit și a murit. In 
surtucul lui s’a găsit cusută o țidulă pe 
care era scris: „Un secret. — înainte de 
asta cu dece anî, călătorind cu trenul, am 
furat de la neguțătorul de porcî Alexandru 
Kartmer, lângă Hajdu-Bbszormeny, suma 
de 14,000 corone. Banii i-am dat fratelui 

meu Matias Womke, care a fugit cu ei 
la America, unde s’a îmbogățit, er mie nu 
mî-a dat nici un creițar. Adresa lui este: 
Newyork, 11 Napoleon Street 712. Dum- 
nedeu să-l ierte!“ Poliția locală a trimis 
țidula la căpitanul din Budapesta, care 
prin consulatul din Newyork a pornit cer
cetare. Decă sunt adevărate cele scrise 
pe țidulă, atunci neguțătorul de porcî, 
decă o fi trăind, pote nădăjdui, că îșî va 
căpăta banii îndărăt.

Stabilimentul (le băi al provinciei 
Stiria, Baia Neuhas lângă Cilii recu- 
■noscută ca Acratothermă de 37° Celsius, 
și isvor de apă cu conținut de oțel, 397 
metri d’asupra mării. Stația călei ferate 
Cilii, depărtare de Viena și Budapesta 8 
dre, de Agram 4'/2, de Triest 5‘/2 6re. 
Băi termale, cură de băut, băi- electr. 
Hydro și Thermotherapie, massage, gim
nastică svediană, electroteraphie etc. Re- 
sultate eminente de cură la bdle feme
iesc! și de nervî, șoldină, reumatism etc. 
Tdte felurile de amusămente și petreceri 
cu musicî, saldne de jocuri, biliard și ce
tire, Lawn-Tennis, Ping, Pong, Popice. 
Restaurante escelente, reuniuni, baluri 
concerte, vânătdre, pescărit, parc minunat. 
Stație de poște și telegraf. Prețuri mo
derate. Director și medic balnear Dr. Ar
thur Hiebaum. Informații și prospecte gra
tis de la direcția de băi. Seson de la 
1 Maitî pănă în Octomvrie.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, liferantul curții c. și r. din Viena 
Tuclilauben Nr. 9 îsl recomandă amatorilor de 
fotografa’e, articolele sale necesara- pentru a fo
tografa! La .cerere trimite liste- ilustrate conți 
nend prețurile. Deposits î-n Brașov la F, Jekelius, 
F; Kelemen, Victor Roth farmaciști. Teutsch și 
Tartler, D. Eremias nepoți 

Sciri locale.
Ajutore pentru ucenicii de mese

riași. La Asociațiiinea pentru sprijinirea 
învățăceilor și sodalilor românî din Bra
șov, sunt de împărțit ajutdre pentru 
ucenicii aplicați în Brașov. Petițiile în
soțite de contractele cu măiestri, de 
carte de botez și atestate de sărăcie, se 
vor înainta comitetului pănă la 25 Iunie a. c.

O nonă reuniune. Femeile române 
aparținătore parochiei de Ia biserica Sf. 
Adormiri din Brașovul-vechiu, au hotărît 
în adunarea generală ținută Dumineca 
trecută înființarea unei reuniuni pentru 
ajutorarea și înfrumsețarea bisericei. Sta
tutele nouei reuniuni s’au votat și se vor 
trimite în curend Consistoriului din Sibiiu 
spre abprobare. Brașovechenii, în frunte 
cu părintele Iosif Maximilian, au de gând 
să înființeze și o reuniune de înmormân
tare. — Dorim deplin succes. Unde e unire, 
este și isbândă.

Esamen pedagogic. D-l Dr. Con
stantin Lacea, profesor la școlele reale

gr. or. române din Brașov, a depus Marțî 
cu frumos succes esamenul de pedagogie 
înaintea comisiunei din Budapesta.

La casiwa română din localitate se 
vor licita mâne, Duminecă, în sub-abona- 
ment diarele și revistele abonate de Ga- 
sină.

Parastas. Astădî, în 30 Maiu st. n. 
la biserica din Grdverî (Brașov) s’a cele
brat un parastas pentru odihna sufletăscă 
a neuitatului profesor loan Popea. La acest 
parastas la care a pontificat părintele pro
topop Baiulescu, au asistat văduva și 
membrii familiei, precum și număroșî 
amicî ai regretatului profesor.

Societatea I-a a veteranilor mili
tari va da în sera de 6 Iunie o serată 
musicală-dansantă în sala de concerte cu 
următorul program: 1) Dormus-Marsch.
2) Der Traum des Reservisten, esecutate 
de musica comunală. 3) Couplet.- „Ich 
bin es nicht gewesen“. 4) Potpouri: „Neue 
Wiener Volksmusik“, 5) Jongleur und 
Tausendkiinstler. 6) a, Liedchen, b, Mar- 
chen. 7) Persiche Schachwache. 8) .Sing
spiel „Mein BebF. ’9) a, Das Edelweiss vom 
Semering, b, Vater des Regiments — Flii- 
gelhorn. 10) Couplet-Andrâe N. P. F. 11) 
Barataria-Marsch. După condect dans. In
trarea 1 coronă.

Concerte. Musica comunală va da la 31 
Maiu un concert în Jiotel Europa sub con
ducerea capelm-aistrului Max Krause..In pro
gram se află punctul fantasia română „Souve 
nir de Mehadia“ de Klein și câte un solo de 
Flugelhorn și xilophon. începutul la 8-ore. 
Intrarea 60 banî.

Marțî la 2 Iunie oreie 5'/-2 concert 
pe promenada de jos.

Restaurantul „Gabel", mutat în 
localul de la „Villa Kertsch“, se deschide 
adî la firele 7'/2 cu musica militară.

Concert militar. Luni sera la firele 
8 concert militar la „Geverbevereinu — 
Intrare liberă.

Premii pentru muncitorii indus
triali. Camera de comerciu și indu.strie 
din Brașov aduce la cunoscința celor in
teresați, că ministrul de .comerciu a luat 
hotărîrea de a distribui.în fie-care an 100 
de diplome de recunoscință și premii de 
câte 100 corone la lucrătorii industriali, 
cari s’att distins prin împlinirea credinciosă 
și îndelungată a datoriilor lor. Pentru cir
cumscripția camerei din Brașov sunt des
tinate cinci premii. Camera invită pe pa
tronii din circumscripție (comit. Brașov, 
Tîrnava-rnare, Sibiiu și Făgăraș) și anume 
atât proprietarii de fabrici, cât și cei-lalțî 
industriași, ca să înainteze la cameră cel 
mult pănă la 30 Iunie lista acelor lucră
tori, pe cari îi cred vrednici de aefistă 

distincție, împreună cu cualificația lor și 
cu datele necesare. Condițiunile sunt: 
1) Cetățenia ungară. 2) Ocupațiunea ne
întreruptă ca industriași. (Portarii, vizitiii, 
servitorii de biurourî etc. sunt esclușî). 
3) Să fi fost lucrători industriali cel puțin 
15 anî neîntrerupțî. (Anii de ucenicie se 
numără; la cei-ce lucreză numai în anu
mite sesfine, sesonul se numără ca an în
treg). 4) Plata ce-o primesce să nu in- 
trecă suma de 2000 corone. — Tdte aces
tea sunt a-se justifica cu documente: con- 
dicuța de lucrător în original seu copie 
autentică. Pentru fie-care premiu, camera 
va propune câte trei. Hotărîrea definitivă 
este a ministrului. — Premiile se vor dis
tribui în dilele de după Crăciun pănă la 
anul nou.

Esamene.
JPria, (Sălagiii) 24/V 1903.

„Vorbiți, scrieți11....

Onorată Redacțiune! Ar fi un lucru
— nu de prisos ce-i drept, der în cadrul 
unui raport prea lung, a espune principiile 
sublime, cari hotărăsc, decid viitorul ș 
sortea de adî a unui popor, care e învred-- 
nicit de provedința cârmuitore a ave lu
mina minței și a sufletului, a posede tesau- 
rul neprețuit și neperitor. al culturei, ce se 
răspândesce prin școlă! Resultatele impu- 
nătore ne dovedesc pe întrecute însemnă
tatea școlei în t 'te . referințele vieții ome
nesc!. Resultatele, ce ni-se presintă -cu 
finea unui an școlastic, la- esamene, ne 
înfățișeză aurora răsăritului unui viitor 
mângăitor și ne arată defectele, ce sunt a 
se delătura. Aceste două părți ale esame- 
nelor, două resultate necontestabile, adecă 
constatarea progresului și îndrumările pen
tru îndreptarea unOr greșeli seu pentru 
Introducerea unor nouă părți ale învăță
mântului poporal, mă îndfimnă a Vă raporta 
despre esamenele ținute în districtul pro- 
topopesc al Crasnei (comit Sălagiîl) în 
școlele poporale confesionale gr. cat. din 
acest district în dilele de 18—22 I. c. st n.

I *
înainte de a se începe esamenele, s’a 

ținut în comuna Cizeriu adunarea filială de 
primăvară a învățătorilor din acest tract. 
După serviciul divin învățătorii toți s’au 
adunat în sala de învățământ, unde Vene
rabilul nostru vicar încărunțit în munca 
fără păreche, zelfisă întru ridicarea presti
giului școlelor și a învățământului, Rdiss. 
d-n A. Barboloviciiî prin o vorbire dulce 
și însuflețitore — cum numai el scie vorbi
— a deschis adunarea, După deschidere 
învățătorea locală d-șora Maridra Orian a 
a ținut prelegerile de probă : lecțiunea 19 din 
cartea de cetire maghiară a lui Grofi și 
despre „comitatul Selagiului“. Resultatele

urmărind aceeași țintă răutăciosă. Nu voiau 
să lase stâua strălucitore, vie și visătore, 
a cărei lumină curată și sfântă, scumpă 
omenilor, tredind în ei dorințl înalte, să-și 
răsfrângă privirea ei aurie în marea amor
țită, Din mare eșia sgomotul înăbușit al 
respirației, ei.

— E frumosă marea? întrebă Celcaș.
— Așa și așa. Der înfiorătore, răs

punse Gavril, vîrând lopețile cu. putere și 
regulat îu .mare. ’Valurile pleseăiau încet 
sub. loviturile jăp.ețilpr și ridicau neîntre
rupt o lumină caldă.

— înfiorătore? Ce prost ești, mur
mură Celcaș nemulțumit,.

Hoțul și cinicul acesta iubea marea. 
Firea lui nervosă, doritore de impresii, nu 
se sătura nicl-odată de a privi acestă ne
mărginire întunecată, nesfârșită și liberă. 
II supărase, că la întrebarea Iui, dâcă ce-i 
place e frumos, primise un astfel de răs
puns. Sta pe bord, despicând apa cu cârma 
și privia liniștit înainte, plin de dorința 
de a pluti mult și departe pe întinsul de 
catifea al mărei.

Când - se afla pe' mare, avea în tot- 
dâuna un simțământ cald, care-i cuprindea 
tot sufletul, purificându-1 puțin de murdă
ria vieții. Prețuia acesta și-i plăcea să se 
simtă aci mai bun, în mijlocul apei și al 

cerului, unde ideile despre viâță și vifița 
înșă-șl sunt mai puțin aspre.

— Unde sunt uneltele de pescuit? 
Hei 1 întrebă Gavril neîncredător, căutând 
cu ochii în caic.

Celcaș tresări.
— Uneltele? La mine, pe bord.
— Ce fel de unelte sunt astea? în

trebă Gavril mirat și bănuitor.
— Ce fel? O undițăși.... dâr lui Cel

caș îi. fu rușine să mintă în fața acestui 
băețandru, ascundând adevăratele lui in
tenții. Ii părea rău de ceea-ce acest băiat dis
trusese în pieptul lui cu întrebarea acâsta. 
Se mânia. Arsura aceea puternică, sciută 
de el, îi trecu prin piept și dise cu răutate, 
apăsat:.

— Să-ți spui ceva: ședl acolo unde 
ești, der nu-ți băga nasul în lucruri cari 
nu te privesc. Te-am luat să vîslescl, deci, 
vîslesce! Și de vrăi se-țl ascuțl ciocul, o 
să-ți mergă rău. Ai înțeles? Bagă de sâmă!

Un moment caicul se cutremură și 
rămase pe loc. Lopețile atârnau în apă 
sputnând’o, pe când Gavril se svercolea ne
liniștit pe bancă.

— Vîslesce!
O înjurătură strașnică cutremură văz

duhul. Gavril apucă lopețile. Caicul, împins 

de vâsliri nervose și reped!, tăia cu sgo- 
mot apa.

— Mai încet!
Fără a lăsa cârma din mână, Celcaș 

se ridică și-și pironi ochii lui reci pe fața 
palidă a lui Gavril, ale cerui buze tremurau. 
Celcaș se aplecă: sămăna cu o pisica gata 
de a sări.

Crîșni și clănțăni din dinți.
— Cine strigă? se audi pe mare un 

strigăt aspru.
— Hai, diavole, vîslesce odată — în

cet cu lopețile — Te gâtuiă, câne! Dă 
drumul! — Una, două — hai, mișcă-te. Te 
sfâșii! șueră Celcaș.

— Maica ta Hristfise — sfântă fe- 
cioră! șopti Gavril, obosit și tremurând de 
spaimă și de trudă.

Caicul făcu un cerc mare și se în
dreptă cătră port, unde luminele felinare
lor formau un grup pestriț. Se zăreau și 
lemnele catargelor.

— Hai, cine sbfiră? se audi erășî.
Vocea se audia acum mai departe, de

cât întâia oră. Celcaș se liniști.
— .Sbierl tu singur, iubitule! strigă 

Celcaș și se întorse spre Gavril, care mur
mura mereu la rugăciuni.

— Avuse-șl noroc, frățiore. Decă dra

cul cela s’ar fi luat după noi, erai pierdut, 
înțelegi.... ai fi fost la un Toc cu pescii.

Vădendu-1 pe Celcaș liuiștit, vorbind 
blând, Gavril se rugă, tremurând. încă de 
.frică:

— Ascultă. Erță-mă. Te rog în nu
mele lui Hristos. Dă-ml drumul. Lasă-mă 
să mă scobor uude-va la mal. Ah, ah, ahl 
sunt pierdut.. — Gândesce-te la Dumnedeu, 
lasă-me! Ce-țl sunt eu ție? Nu pot să fac 
asta. N’am fost nicl-odată la astfel de lu
cruri, e pentru întâia-oră. Domne D-deule! 
Merg spre pierdare. Cum de m’ai înșelat 
astfel? Cum? E păcat. îți vindl sufletul.... 
astfel de lucruri....

— Ce fel de lucruri? întrebă răstit 
Celcaș. Ei, ce fel de lucruri?

Frica băiatului îl amuza și-i părea 
bine că se vedea om atât de înspăimân
tător.

— Lucruri întunecose, frățiore! Dă-ml 
drumul, pentru numele lui Dumne4eu ! Ce 
sunt eu cu tine ? Scumpule, dragă!

— Taci odată. Dâcă n’aveam nevoe 
de tine nu te luam, ai înțeles? Acum taci!

— Domne,’... gemu Gavril plângând.
— Așteptă.... Scâncește cât îi vrea, 

îl întrerupse Celcaș.
Der Gavril nu se mai pute stăpâni. 

Plângea gemând încet, îșî sufla nasul, se 
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prelegerilor de probă a fost forte bun. 
D-șora Măriora Orian (învățătore cuabfi- 
oată) abia un an de când a pășit pe tere
nul plin de spini și mărăcini a învățămân
tului poporal, și deși a avut a urma unui 
coleg, care în timp de 3—4 ani cât a stat 
în acestă stațiune, în loc ca barem să sus
țină ceea-ce antecesorul său N. Liscan 
timp de 27 ani a edificat, a făcut un de- 
sastru înspăimântător. A avut deci noua 
învățătore să stîrpescă odată răul ce a in
trat în școlă și numai după aceea a putut 
să procedă la cultivarea agrului. Lecțiunile 
de probă apoi ne-au dat să sperăm, că re- 
sultatal dorit se va obține. O pregătire 
frumosă, desteritate, ce i-ar fi servit spre 
laudă unui învățător, care stă în acest 
servicii! de 20—30 ani, seriositate respec
tabilă și totuși atrăgătore, apoi observări a 
rigurosă și aplicarea cea mai corectă a re- 
gulelor metodice și pedagogice caracteri- 
seză propunerile de probă, dintre cari mai 
vârtos cea dintâiă (din limba maghiară) pe 
lângă că a presupus o cunoscință vastă, a 
fost forte grea de desvoltat. Critica cole
gilor â fost obiectivă,- și totuși pentru 
d-șora învățătore măgulitdre, căci a fost 
dreptă.

După prelegerile de probă a urmat des- 
baterea celorlalte obiecte din programă — 
mai mult de interes local — și s’a cetit 
disertațiunea lui 1. Moldovanu (înv. în Sârbi) 
„Ceva despre crescerea morală1*,  forte aco
modată și bună.

*) Pantofi de lemn.

.incheiându-se. . adunarea s’a servit 
prândul la masa on. du. preot local Țatăl 
învățătorei), care a decurs animat; erdupă 
prâncj la orele 2 p. m. s’a început tot la 
acâstă școlă esamenul.

La esarnen a participat totă inteli
gența din loc și câțl-va din jur, precum 
și mulțl părinți ai copiilor. Așteptările, ce 
ni-le-am pus în d-șora învățătore cu oca- 
siunea prelegerilor de probă, s’au realisat, 
ba am vădut un esatnen, ca și care nu 
sciu unde s’a mai dat; La esarnen au fost 
70 elevi, toți curăței; sala împodobită ad
mirabil. Esamenul. a început, eu religiunea 
și au urmat celelalte studii prescrise de 
lege. întrebările precise, răspunsurile de o 
precisiune uimitore și clare, ținuta corectă 
a școlarilor au fost tot atâtea dovedi des
pre împliuirea dațorințelor mai mult de 
cât consciențiosă, devotamentul și zelul 
d-șorei învățătore, care — precum am 
amintit mai sus — a avut să curețe 
multe buruene din grădina părăginită de 
antecesor. Și nu numai le-a curățit, ci așa 
i-a cultivat pe fiitorii pomișorl ai nemului 
nostru și a observat un tractament așa de 
bun, în cât copiii peste voia părinților încă 
frecuentau școlă, ba vre-o 10 — 12 copii 
erau de aceia, cari îocă n’au fost obligați 
la școlă, der și aceștia ni-au dat răspunsuri 
minunate.

Intre diferitele studii au fost întrețe
sute declamărl, dia- și trialogurl, de cari 
am audit pănă și de la cei mai mici de 6 
ani (neobligați încă), apoi cântăil, așa cât 
ți-se părea, că ești într’o grădină de flori, 
unde nu scii ce se admiri mai mult, nu 
scii că la care flore să petreci mai mult. 
Rdiss. Dn. vicar a și constatat după merit 
resultatul ostenelelor d-șorei învățătore, es- 
primându-șl satisfacția neașteptată în ter- 
minii cei mai elogioșl și gratuiându-i cu 
căldură. Alt-cum nota esamenului „strălucit1* 
și gratulările sincere și nefățărite ale cole- ț 
gilor săi — învățători, — precum, și a os- | 
peților inteligență și aclamările de ,,D deu 
să te trăâscă" ale părinților presențl, ser
vesc îndestul spre lauda d-șorei Măriora 
Orian.

In dilele următcre s’au făcut esamenele 
în urmărorele comune: P>ia, cu resultat de 
laudă (învățător Elia Glide)] Stirciu, cu re
sultat bun (învățător loan C’iwpe); Hon at 
Petenea, cu resultat forte bun (înv. Letiția' 
Ciupe'i; Crasna, cu resultat forte bun (înv. 
Andreiti Pust.ai); Pecenc, cu resultat bun 
(înv. nu este).; Marin, cu resultat de laudă 
(înv. Demetriu Oi os)] BănijOr, cu resultat 
de laudă (înv.'loan Șimon); Ban, cu resul
tat de laudă (înv. inter. Lazar ISaJau). In 
Mal (înv. inter. Vasiliu Mateia) și Sirbi 
(înv. loan Mo'dovan) nu ș’a putut constata 
resultatul cu esactitate, căci abia s’a pre- 
săntat în ambele locuri total: 10 copii. 
Indolența locuitorilor acestor două comune 
contra tuturor sforțărilor, și nisuințelor no
bile ale Rdiss. Dn. vicar și a organelor ci
vile, face, că causa școlară stagnâză, ba 
desastrul e desăvârșit.

(Va urinai

Concert si teatru in Galati. » >

Onorată Redacțiune! Ou ocasiunea con
ferinței înv. gr. or. din tractul Agnita și Fă
găraș, ținută în Galați, inteligența de 
acolo cu ajutorul unui grup de domni și 
domnișore din Făgăraș au arangeat o re- 
presentație teatrală împreunată cu concert, 
care a avut un succes splendid.

Representația s’a ținut în spațiosa 
sală de petreceri din Galați — care era 
împodobită cu verdeță„în fund era scena, 
frumos împodobită cu țesături naționale și 
verdețuri.

La orele 8 sala, cât era de mare, der 
nu mai găseai un loc gol, tdte erau ocu
pate. Căci lume multă■ era de față, aprope 
toți învățătorii în frunte cu d-1 comisar 
consistorial Mateiu Voileanu, apoi domni, 
domne și d-șdre din Făgăraș și împreju
rime, afară de aceștia forte multi au fost 
și din loc, mândrele Gălățene ■ cu portul 
lor seliștenesc se întreceau,- ba chiar și din 
domne am vădut în port național, și le 
sta bine, căci erau românce.

Programa a fost destul de bogată.

Primul punct a fost: a) „Steluța", de 0. 
Decker și b) „Ou ochii tei".

La un semn dat cortina se ridică, er 
pe bină apare d-șora Ana Nagy, care cu 
vocea sa de sopran face se vibreze aerul, 
er urechea nostră o deșteptă să asculte, 
și ascultă, ascultă și ar fi tot ascultat.

Urmeză punctul 2, „Prima rochie 
lungă", monolog de I. Vulcan, predat de 
d-șdra Elvira Dejenariu — cu haz, încât 
adeseori era întreruptă prin rîsul audito
rilor. Prin perfecta predare a acestui mo
nolog, d-șora Dejenariu ne-a arătat, că o 
inimă veselă pdte înveseli tdte inimile as- 
cultătdre. Aplause furtunose i-a încoronat 
succesul.

In punct 3 a fost pus două doine 
poporale „Hai copilă" și „Oopiliță", solo 
de bas esecutate de d-1 Andreiu Ludu 
teolog abs., învăț. în Făgăraș. Era aștep
tat cu mare foc d-1 Ludu, fiind cunoscut 
ea cel mai bun basist, de aceea apariția sa 
pe scenă e primită cu furtunose. aplause. 
De-odată vocea fise deschide, lumea as
cultă liniștită, doina ’șî urmeză melodios 
drumul său, și-țî atingea urechea atât de 
sonor, atât de dulce, încât îțî părea, căi îțî 
șoptesce cine-va. Asemenea și „Copilita". 
Der cu acestea n’a scăpat de public, care 
nu mai încetă cu aplausele, ci-1 rechemă 
pe d-1 Ludu; d-sa din nou ne delecteză 
cu „Un vis frumos". In adever uh vis 
frumos, și am fi vrut șe-1 visăm mai mult, 
der. cortina cade, ^aplausele nu mai înce- 
teză, curg potop.

La punct 4 apare pe bină o copilită 
cu obraji roșiori îmbujorați, îmbrăcată. în 
pitorescul port național, era d-șdra Irina 
Silagyi, care e primită cu frenetice aplau
se. A sciut să ne predă cu atâta măestrie 
„Dușmancele" lui Coșbuc, încât ai fi dis 
de bunii semă, că e ea cea dușmănită, de 
Lina, după, care Sorin inuria.

Urmeză. pct. 5, „In zadar" și „Nu-i 
dreptate", cuartet duplu esecutat sub con
ducerea d-lui A. Ludu, care a succes forte 
bine, încât „Nu-i dreptate" la cererea pu
blicului a trebuit repetat,.

Ca încheiere a producțiunei să jocă 
piesa lui V. Alexandri „Florin și Florica", 
în care se distinge d-șdra Irina Silaghi în 
rolul Floricei, d-1 înv. Tr. Păcală. în rolul 
lui Florin, d-1 Costi Toma, a jucat pe Co- 
livescu palitnasul și forte mult haz a pro
dus publicului prin interpretarea naturală 
a lui,, der vârf la tdte le-a pus tot d-sa 
la urmă, când Florica s’a măritat, er el 
a întrebat’o, „der eu cu... cu... cum ră
mân", la ce publicul nu mai pote de rîs, 
er aplausele răsunau de se cutremura sala, 
și cortina cade.

După, producțiune urma dansul.
Ion din Comăna-de-jos.

Representații, concerte șî petreceri.
Corul bisericei gr. orientale române 

din Brașovul vechiu învită la petrecerea 
teatrală musicală declamatorică împreunată 
cu dans, ce o va aranja Duminecă în 25 
Maiu st. v. (7 Iunie st. n.) 1903 diua în
tâia de Rosalii în sala hotelului „Central 
nr. 1" din loc. Corurile se dirigâză de d-1 
Nic Oancea jun. începutul la 7*/ 2 fire 
sera. Prețul de intrare: de persdnă 1 co- 
rdnă, pentru studențî 80 bani. Venitul cu
rat este destinat pentru sporirea „fondu
lui corului" de la biserica Sf. Adormiri 
din Brașovul vechiu. Contribuirile peste 
taxa de întrare se vor primi cu mulțămită 
și se vor publica.

Programul: 1. Musică. 2. „Trecui va
lea". 3. „Zuleică", declamațiune seriosăde 
Nuși Tuli, declamată de *** 4. „Mama 
Anghelușac, canțonetă comică de V. Alec- 
sandri, predată de d-1 I. Aldea. 5. „Mori 
mândro". „Erî am fost la popa ’n clacă", 
coruri mixte de A. Bena. 6. „Țiganul și 
Tipicul", anecdotă de T Speranță, declam, 
de d-1 Radu Reșnovean. 7. Teatru : „Sără
cie Lucie", comedie poporală cu cântece 
într’un act de I. Vulcan. Personele: D-1 G. 
Popovici. d-șdra M. Jianu. d l N. Florea. 
d-1 0. Cârstea, d-1 D. Jaliu. „.**  d-șdra P. 
Puiu, d-șdra M. Puiu, d-șdra M. Rusu, 
d-șdra M. Micu, d-1 N. Tampa, d-1 I. Micu 
Neveste, fete, feciori, copii, popor. După 
producțiune urmeză dans încependu-se cu 
„Oălușerul" și „Bătuta".

Literatură.
„Școla și Familia", foie pedago

gică literară, apare la 1 și 15 a fie-cărei 
luni. Redactor loan Dariu. Ou concursul 
d-lui profesor N. Sulică și al mai multor 
profesori învățători și alți bărbați de șcdlă. 
Abonamentul pe un an 6 cor. */ 2 an: 
3 cor. România 10 lei. (Abonamentele a-se 
trimite pe adresa d-lui Nicolae Oancea, 
învățător Brașov). Tipografia A. Mureșianu. 
N-rile 5 și 6 reunite, ce au apărut acuma, 
au următorul sumar: Școla pedagogică 
herbartiană: Biografia lui I. Fr. Herbart 
(cu portret) I. Dariu. Treptele formale și 
adevărata lor origine de George Maican. Din 
icona șcdlei române la finea veacului al 
XIX. Candid Mușlea (cu portret) de I. Dariu. 
Groparul, de N. Rădulescu-Niger. însufleți
rea învățătorului, V. Dumitraș, învăț. Cum 
îngrija Maria de copii, de Cornelia. Lecțiune 
practică din Abecedar, de Alexandrina Do- 
gariu m. Trifu. Prelegere practică, de loan 
Crișianu, învăț. Copilul (sentințe despre 
el), Conferența învățătorilor din cer
cul Brașovului, (protopopiatele: Brașov, 
Bran și Treisoaune) R. Adunarea generală 
a Reuniunei învățătorilor gr. or. rom. din 
despărțământul Caransebeșului, Dascălul 
din Ma...va. Clasele principale ale intere
sului. (După pedagogia lui Herbart), Radu 
Prișcu, învăț. Cronica șcdlei Cronica 
sciințifică, Cuvinte străine în limba
română, ***.  Literatură. — Pentru distrac
ție. — Poșta nostră. — Poșta redacțiu- 
nei ***.

svârcolea pe bancă și vâslea cu puterea 
desperărei. Caicul sbura ca isagetă. In 
fața lor se ridicau umbre de vapore; cai
cul se perdu din nou printre ele, învârtin- 
du-se ca o sferleză în fâșiile de apă dintre 
păreții vaporelor.

— Ascultă, mâl Decă te întrebă cine
va ceva, să taci, de vrei să mai trăescl. 
Mai înțeles?

— Da! suspină Gavril ca răspuns la 
porunca asta aspră și adăugă cu amără
ciune: Sunt pierdut!

Gavril îșl pierdu cu totul capacitatea 
de a înțelege ceva și se preschimbă într’un 
automat, fără idei, pătruns de prevestirea 
unei nenorociri. Băgă lopețile în apă în 
mod mechanic, se lăsa pe spate, le scose 
âr, le băgă din nou, uitândându-se tot tim- 
plul la galenții*)  lui.

Murmurul adormit al valurilor, isbin- 
du-se de vapore, amenința și prevestia 
ceva; ți-se făcea frică.

Etă și portul. După zidul lui de gra
nit se audiau voci omenesc!, plescăit de 
apă, cântece și fluerăturî.

— Stai! șopti Celcaș. Pune jos l’ope- 

țile. Sprijină-te cu manile de zid. Tăcere, 
diavole 1

Gavril se sprijini cu manile de zidul 
drept, ducând caicul în lungul zidului.

Caicul se mișca fără sgomot, atrăgând 
cu bordul lui noroiul verde de pe frundiș.

— Stai! Dă-ml lopata. Unde-țî e pa
șaportul? In traistă? Dă-ml traista, repede. 
Asta ca să nu-țl iei tălpășița, pretine. Acum 
n’o să mai îndrăsnescl. Așteptă-me. Și de 
vei scote măcar un sunet, te void găsi în 
fundul mării!

De-odată se agăță cu manile de un- 
de-va, se aventâ în aer și dispăru pe zid.

Gavril tresări. Tote astea se petre- 
cură forte repede. Simția că blestemata de 
frica și greutate pe care o avea în fața 
acestui hoț, bărbos și slab, dispărea...

Acum să fugă!... Se uită, respirând 
liber, în jurul lui. La stânga se ridica che
resteaua unui vapor fără catarg, ca un si- 
criă imens, tăcut ;-i pustiu... Fie-care isbi- 
tură de val tredia în el un echou înăbușit, 
care sămăna cu un oftat adânc. La drepta 
se ridica zidul de pietră al schelei, ca un 
șârpe rece, nemișcat. La spatele lui se ve
deau. catarge negre și înainte, în locul din
tre zid și bordul vaporului ca un sicriu, | 

era marea, tăcută, pustie, cu norii cari 
plutiau de-asupra ei. Totul era pustiu, ne
gru și amenințător. Lui Gavril i-se făcu 
frică. Frica acesta era mai rea ca aceia pe 
care i-o inspirase Oelcaș. Ii pătrundea în 
piept' ca un sloifi ascuțit de ghieță, făcen- 
du-1 ghem și țintuindu-1 pe bancă.

(Va urma.)

Poesii poporale.
Pentr’un pic de loc de șură 
Luaiii fată știrbă ’n gură,
Pentr’un pic de loc de casă 
Lăsaiă mândra cea frumosă 
Și luaiii o ponihosă
Pentr’un pic de loc de-arat 
Vai ce mândră ml-am lăsat 
Și luaiu ciuma din sat.

*
Cine-și lasă drăguța
Nu-șl iubesce viâța.
Cine ia pentru moșie 
Numai Dumnedeu îl scie. 

Decât cu bogată prostă 
Mai bine la capre ’n costă, 
Oă mai tai câte-o crenguță 
Și âr te duci la drăguță.

*
Lăcomit’am la iosag
Și-am lăsat ce ml-a fost drag, 
Lăcomii la vaci și boi
Și m’am legat de nevoi 
Lăcomit’am la avere 
Și-am luat fără plăcere. 
0ine-a mai face ca mine 
Dumneijeu nu-i dee bine, 
Oă nici mie nu ml-a dat 
Numai jale și bănat.

*

De-aij umbla cât pământul 
Nu-i mai greu ca urîtul,
Urîtul unde se pune
Face inima tăciune 
Și voia bună oarbune.
Dragostea unde se-alină 
Acolo-i numai lumină
Și tignelă și hodină.

Culese de': Const. Mânu, 
învățător în StrîmbuL

APA AMARA „FRAHCISC I0SIF‘ Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capetă pretutindeni.
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EbUCAȚIUNE.

Educațiunea unei fete de la țeră *)
Ionel a trăit mereu în mijlocul nostru, 

mulțumit și pururea cuprins cu d’ale gos
podăriei. Când s’a întors de la armată, era 
de 23 de ani.... De atunci am fost băgat 
de semă o schimbare în purtarea lui. Du
mineca, după biserică, mergea regulat la 
Părintele preot acasă, uude rămânea pănă 
la vremea mesei și une-orl acolo și prândia...

Măridra părintelui preot avea 18 ani 
împliniți și era cea mai harnică, mai cu 
minte și mai drăgălașă fată din sat. Ionel 
siinția încă din copilărie o deosebită atra
gere eătră Mariora, care venia dilnic la 
noi, de se juca și lucra dilnic împreună cu 
Măriora nostră, pe care am fost măritat’o...

Der ce să înșir multe? Ionel iubia pe 
Maria părintelui și dânsa îl iubia de ase
menea.

Aci-e-locul să spun cum am crescut, și 
noi pe Mariora nostră • și cum a fost cres
cută1 și' Mariora.părintelui,, care s’a măritat 
cu Ionel. -

Crescerea generală a fetiței în prima 
verstă este mai aceeășl că și a băiatului: 
De la 9 ani în sus se ivesc deosebirile între 
dezvoltarea fetiței de cea a băiatului. Acesta 
are de obiceiîi mâi mare putere, pe când 
fetița e mai plăpândă; băiatul e- aplecat 
spre gândire' fetița rămâne cu mintea mai 
mult la ființele și l-a' lucrurile de față,' în 
cercul icdnelof seu represențărilor; băiatul 
are, simț pentru adevăr-,, drept și dreptate, 
pentru bine, frumos și cuviincios; băiatul 
este mai neastâmpărat în mișcările,.în jiu 
căriile și în lucrările sale; el stăruie să fie 
tot în afară de casă, pe când fetița e mai 
aședată, mai blândă și mai astâmpărată; ei 
’i place mai mult viâța liniștită și lucrările 
din casă. Și în vorbire se pote vede o 
deosebire: băiatul vorbesce mai apăsat, 
mai greoifi, pe când vorba fetiței e mai 
dulce și mai curgetore.

După statornicirea deosebirilor dintre 
desvoltarea băiatului de a fetiței, se ară
tăm pe cât întră în cadrele acestei cărți 
chipul cum a fost educată Mariora nășiră.

Mariora, de când s’a născut, a fost 
nedespărțită de mâmă-sa. Mama o hrănia, 
la sînul ei; mama o scălda, mama o ador- 
mia. OrI-ce lucru îl lăsa, când trebuințele 
vieții fetiței o chemau la împlinirea dato
riilor de mamă. Acesta o pote face orl-ce 
mamă cu atât mai lesnicios, cu cât e mai 
b gată seu mai sus pusă, căci atunci are 
și mijloc și timp mai mult a vede de co
pil. Astfel crescu fetița ca un bobocel sub 
n<-mijlocita îngrijire a mamei. Când întră 
în anul al treilea, Măriora avea un lâgăn și 
o bucătăiie pentru păpușică. Dâr, cum densa 
nu era destul de pricepută, mama ’i ajuta 
la joc și la jucării, arătând cum să-și îm
brace păpușică, cum s’o porte, cum să-o 
addrmă, să-i cânte Nani, nani puișor, cum 
s’o așeeje în legăn. Mama ’i arată ce și 
cum să dregă Mariora în bucătăria păpuși- 
cei, din care nu-i lipsia nici-chiar o. sol
niță. De la trei ani fetița a început să ur
meze și la. grădina de'copii, ce o înființasem 
tot în localul șcdlei într’o parte unde era 
cea mai frumosă grădiniță. Acolo se îm- 
pretini eu Mariora părintelui preot și cu 
alte fetițe de sema ei, cu care jucându-se 
și cuprindându-se cu nenumărate deprinderi 
bune, fetița se mai cuminți, siib priceputa 
și înțeldpta ocârmuire a. unei mătușe, care 
venise la noi ca învățâtore rămasă văduvă 
după marțea bărbatului ei, fost și acela 
învățător. Bunicica — așa-i diceau copiii 
— îi învăța a-se purta cuviincios unii cu 
alții, a-șl iubi mai mult părinții .și a se în
china împreună lui Dumnetjeu, ca într’o 
mică bisericuță. La grădina de copii învăța 
Măridra și o mulțime de povești frumosă 
despre alte fetițe cu minte, despre dobito
cele și plantele folositore. Când era vremea 
să se întorcă acasă de la grădină, mama ’i 
eșia înainte și -pe drum spre casă poves- 
tiau despre cele vădute, aucjite și pățite la 
școlă și despre păpușică ei de acasă. In

*) Din „ZoneZ“. Carte pentru părinți și alțl 
educatori, de V. Gr. Borgovanu. 502 pagini. Prețul 
2 cor. Se află la Todoranu, în Gherla.

fie-care Sâmbătă, după prând, când se fă
cea acasă la noi, curățenie, Maridra îșl în- 
grija binișor de bucătăria ei, spăla rufe și 
cosia rochia păpușelei. Așa a dus’o Măriora 
pănă când era de șâpte ani, când trecu la 
școlă primară; dâr și atunci ajutorul ma
mei era nelipsit; nu mai puțin făcea și ea 
în schimb mamei unele servicii. îndată ce 
se întorcea de la școJă, Măriora îșl punea 
șorțul dinainte și se învertia prin bucătă
rie pe lângă mamă-sa, ștergând tacâmurile 
și punând în rând masa. Și, ou cât crescea 
mai mare fetița, cu atât mai mult ajuta 
ea mamei; ea începu să deretice prin casă, 
să torcă, să cosă batiste și șorțurile, să gă- 
tăscă o ciorbă seu o mâncărică și să ser- 
vescă O masă pe sema nostră. Fiind ea forte 
simțitdre, și mama, și eu ne feriam s’o 
amărîm cu vorbe său să o certăm ; las’ că 
nu ne da priiegiii nici-odată la acd.sta. Mă
ridra era forte pricepută, judecând drept 
gradele de virtute seu -de slăbiciune ale 
omenilor ce veniau in atingere cu ea; dâr 
era și forte serioșă și tăcută; nu vorbia 
decât când o întreba cine-va. Cu Ionel se 
iubi.au ca doi porumbei.

Astfel, pănă la 14 ani, Maridra îșl 
împărți timpul între școlă și gospodăria 
casei. De atunci sciind forte bine să cetescă, 
să scrie și să socotâscă, fetița se cuprindea 
numai cu lucrările casei. In casă, în bucă 
tărie, în cămară. Măridra era ocupată ca 
furnica din poveste; mama numai o călău- 
zia; ea îndeplinea totul: Ea torcea și tșl 
cosea hainele și mama începu - s’o învețe 
la croit și la țesut; der la lucrul acesta 
fiind cam greu, n’o prea îngăduia marna. 
Și, să se sein că fetele, la vârsta acesta, având 
să cre->că și să se dfsvolte, nu-i bine să se puc. 
la lucruri, a-ele, ca țesutul, aducerea apei cu 
vase mari și purtarea de alte sarcini, șederea 
neîntrerupta cu trupul îmbulzit, la cusut și 
și altele de felul acesta.

■Când împlinise 16 ani, pentru a obiel- 
nui pe încetul cu despărțirea de noi și de 
casa nostră, am fost trimis’o pentru jumă
tate de an la' o mătușă a ei după mamă, 
care locuia în alt sat și era o gospodină 
de mâna întâiu.' Acolo Măriora îșl întregi 
meseria gospodăriei; ea deretica prin casă, 
ea gStia ea, îngrijea de copii; ea servia pe 
totă lumea; ea era sufletul casei. Când se 
întorse acasă, se făcu podoba cea mai pre- 
țiosă în familie. De atunci mama îșl îm- 
părția cu densa grijile și munca, fiind-că 
Maridra era tovarășa cea mai credincioșă 
și mângăerea cea mai dulce a mamei; ea 
era fiica cea mai supusă și mai gata de 
servire pentru mine, cea mai bună îngriji
tor© a lui Ionel, pentru care ar fi sărit și 
în foc; ea era supraveghetorea cea mai ne
adormită și mai strașnică a casei; nici ser
vitorul, nici servitdrea nu erau uitați de 
densa; pe care-i controla, der îi și mulțu- 
mia. Ea îșl avea timpul bine împărțit; 
înainte de prând era domna curățeniei prin 
odăi și stăpâna bucătăriei; atunci începu 
să facă, une-orl, și singură pâne de casă, 
în cuptor. După prând torcea, cosea, croia 
pănă la vremea cinei, când drășl ea rân- 
duia totul. După oină, înainte de culcare; 
împreună cu Ionel, încheiau socotelile dilei; 
Măriora ale gospodăriei din casă, din nă- 
untr.u, Ionel ale celei din afară și, pe urmă, 
făcea cu mama programa lucrărilor cjilei 
următore; în sfârșit, îngrija ca paturile tu
turora să fie curate și în rând bun.

Astfel Mariora era îngerul binefăcător 
al familiei; la dânsa virtutea s’a înrădăc-nat 
în inimă ca obiceiu, mai. nain/e c» cine-va să 
i-o fi pus în minte ca judecat-t. Și chipul 
acesta de a fi, de a gândi, de a simți, de 
a lucra și de a se purta, îi păstra pănă la 
căsătorie, când rolul de fată mare îl schimbă 
cu cel de soție. La 20 de ani, când era 
deplin și bine făcută la trup, rumenă la 
față ca un bujor și frumosă ca un tranda
fir, pricepută la minte și înțeleptă la pur
tare, am măritat’o după cel mai sănătos, 
mai cuminte, mai harnic și mai bun flăcău 
din saț, după Andrem al Banului, cu care, 
când era să însurăm pe Ionel, avea doi co
pilași, ca doi îngerași și trăiau mulțumiți 
și fericiți, ca doi porumbei.

La fel cu Mariora ndstră a crescut și 
s’a pomenit fată de măritat și Mariora pă
rintelui preot. Amândouă au trăit împrăună 

| încet ând din grădina de copii mai bine 
ca două surori. Astfel n’a fost mirare, că 
Ionel îșl alese de soție pe Măriora, care 
sârnănă cu soru-sa ca ou cu ou.

(Va urma).

POVEȚE.

Beuturi pentru bolnavi. T6tă 
lumea scie cum se prepară limonada 
din lămâi său de portocale, der pen
tru sărmanii bolnavi cuprinși de căl
duri, trebue se mai schimbăm felul 
beuturei pentru a le potoli setea:

Etă o beutnră necunoscută, 
ușoră de preparat și pe care bolnavii 
o beau cu plăcere:

Se iau 2 mere, se taie în bu
cățele, fără a-le curăți de coje, le 
fierbem timp de un sfert de ceas 
într ’ un litru de apă; strecurăm 
printr’o pânză curată și lăsăm apoi 
apa se se recescă spre a ave tem
peratura odaiei ■ în care se află bol
navul. Ii dăm apa acâsta se bea, 
fără se mai punem nici o bucățică 
de zahăr.

Peronospora sen mana viilor
și mijlocele de aperare.

(Urmare).
Timpul cel mai bun pentru desvolta

rea manei este o temperatură între 25°;—30° 
căldură și în speoial . căță, ploi- încete și 
lungi, rouă multă',: în fine umedâlă. Anul 
acesta a început ou ploi multe și cum ea 
de obiceifi vom ave'și căldură.; atât în pri
măvară cât și la vară, este un au de te
mut pentru vii; așa-der trebue se ne gân
dim din vreme și să ne pregătim ja lupta 
în contra acestui flagel, chiar decă în urma 
brumei ce a dat, nu am mai avă rod în vie; 
căol apărând via de mană, lucrăm la cres
cerea unui lemn sănătos, care va da rod 
mult și bun .în anul viitor. Mana viilor leac 
nu are; dâr se pote- preîntâmpina cu.ușu
rință, adecă se pdte împedeca să nu se 
de'svolte pe viță, și acâsta stropind foile și 
părțile tinere cu substanțe lichide, cari dis
trug sămânța acestei ciuperci. In general 
aceste substanțe cuprind petra rânată, a că
rei putere omorîtore în contra sămințelor 
de felul acestora este fdrte mare ; o parte de 
piâtr.ă vânătă la 1 OO.COO apă este îndestu
lător, ca să tăem puterea de înc.olțire a 
acestor semințe (Conidii).

Pentru a ne face o idee cum sub
stanțele acestea apără vița de vie în con
tra manei, să ne închipuim, că pe fața de 
de-asupra a foilor și pe părțile tinere ale. 
viței s’ar afla preserate mici bucățele de 
piâtră vânătă. Să presupunem, că pe foi se 
aflau deja sămințe de mană seu că s au de
pus pe urmă. Atât cât este uscătură, să- 
mintele manei stau locului, deși vii; însă 
decă vine o câță seu o ploie, în fine decă 
cade o picătură de apă',. sămințele ciupercii 
încep se încolțescă, dâr tot în ac-lași timp 
și piătra vânătă s’a topit și tocmai apa 
care trebuia să le dea vieță, le aduce pei- 
rea lor, omorîndu-le. Precum vedem, pen- 
tru-ca via să fie- mereu apărată de venirea 
manei; trebue ca în tot-deuna să aibă pe 
foi și pe tote părțile tinere substanțe otră- 
vitbre, ceea-ce în practică facem stropind 
via. Astfel fiind, ar urma să întrebuințăm., 
la stropirea seu pulverisarea vițelor ca ma
terii lichide seu prafuri care să conțină, 
numai substanța ac'ivă, ceea-ce se și face 
pe alocurea cu tratamentul numit simplu, 
adecă o soluțiune eompusă numai ou 300 
gr. piâtră vânătă la 1(.X> litri apă. Un ase
menea tratament are două rele mai de 
sâmă : întâiul, se pote întâmpla să ardă foile 
și al doilea nu se vede stropitura pe vie.

Tratamentul cel mai bun, eftin și cu 
folos, care se întrebuințeză forte mult, este 
așa numita Zămă Bordelesă, a cărei desco
perire e datorită unei întâmplări. In pod
goria Bordeaux din Franța, viile erau aprope 
de o casarmă, și cultivatorii mai mărginași 
le stropiau cu apă de piătră vânătă voind 
să facă pe soldați a crede, că strugurii sunt 
otrăviți, spre a nu-i fura. Intru cât via a 
fost apărată de furtișag, prin acest mijloc, 
ne se spune; au vedufr însă, că viile aces

tea îșl păstrau foile pănă în tornnă târdiu, 
pe când cele nestropite se desbrăcau din 
vreme de foi, fiind atacate de mană, acăsta 
a făcut ca acest mijloc să se întrebuințeze 
și să se răspăndâscă ca tratament în con
tra manei. La început dosele de pietră vâ
nătă și var erau mari; acum însă după o 
practică îndelungată și esperiențe repetate- 
s’a stabilit ca indestulătore cantitățile ur- 
mătore:

1) Pentru un tratament slab.
In .100 litrii apă:
Piâtră vânătă, 1 kilogram — 1,600 gr. 
Var gras nestins 0,76.—200 gr.; în cas 

var stins 2—3 kgr.
2) Pentru un tratament forte.
In 100 litrii apă:
Pâtră vânătă, 2 kgr.
Var nestins, 100—500 gr.; în cas când 

varul este nestins punem 4 kilograme-
(Va urma.)

Anunțuri de căsătorie.
De la 22 pănă la 28 Maifi. 1903.

■ l.'Iohânn Giersch evangelic,-portar cu Ana. 
K-ldss'ev. din Brașov. 2. Andreas Rudolf Klos ev. 
zugrav de dicorațiunl cu Rosina Maria Tartler ev. 
din Brașov. 3. Stampar Istvân rom. catolic păzitor 
de.ndpte la gară cu văd. Pavel Dobra n. Bârsan 
gr. or. din Brașov. 4. Otto Primus rom. cat. func
ționar de asigurare cu Hermine Kraus ev. din Bra
șov. 5. Nagy Dajos ev. ref. calfă de tinichigiii cu 
Rafila -Bordas gr. catolica din M. Vâs-irheLy.

Efect miraculos se va obțină prin, 
crucea, vindecătore electro-magm-R B. nr.- 
86,967 ,. și neîntrecute resultatele -ce le pdte 
arăta inventatorul acelei er.ucî d-1 Albert 
Miiiler, Budapesta Vadaszqtcza Nr. 42. In. 
fie-care di sosesc scrisori de mulțumire și 
de recunoșcipță de la. bolnavii videcați d. 
e. d-1 Steinhardt Iacob din Kula scrie așa:.

Cinstite d-le Muller!
Am ondre a-țî aduce la cunoscintăr 

că de când am întrebuințat crucea mag
netică R. B. nr.' 86,967, pe care mî-am pro- 
curat’o înainte de acesta cu 4 săptămâni, 
am scăpat de durerile reumatice, ce mă 
chinuiau de Î5 ani, din care causă nu pot 
de ajuns a o recomanda deapropelui nostru. 
Primesce și din parte-mi cele mai sincere 
mulțumiri, Dumnedeu să vă dea ani înde
lungați și norocoși pentru sîrgaința și ac
tivitatea d-tale. Invenția d-taie merită uu 
6, ci mii .de cor..

Cu tdtă stima 
Steirihard lacob.

CalexxdLarxil septemanei.
MAIU: (1903) are 31 <jile’ .FLORAR.r
pilele | Câlend. Iul v. Câlend Greg.
Dum. 18 Petru si Dion 31 1 +Ros. Angel
Luni. 19 S. m. Patriciu 1 Iunief 2 Ros.
Marți 20. 8. m. .Talaleu 2 Efraim
Mere. .21 Const, și Elena 3 Erasmus
Joi ■22 Guv. m. -Vasile 4 C’arpasius
Viner 23 G. P. Mich. Măr. 5 Bonifaț
Sâm. 24 G. p. Simeon 6 Benignus

Prețurile cerealelor din piața.Brașov.
Din 29 Maiii 1903.,

■ Măsura ■ -Vahi.tu .
seu Halit alea. iu

greutatea Kor. ; fi
.1

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13 40
Grâu mijlociu . . . 13 20
Grâu mai slab . 12 80
Grâu amestecat , ,. 9 40
Secară frumosă. . . 8 20
Săcară mijlocia. . 8 —

. Orz frumos .... 7 20
n Orz mijlociu. .... 7 ' —

Ovăs frumos. . . '. 6 ' ■20
A Oves mijlooiu . . n —
yț Cucuruz .................... 9 20

Mălaiu (meii!) . 8 —
Mazăre........................ 16 — ■
Linte........................ 16 ■—
Fasole . .... . . 14 —

■ Sămânță de in . ■ . ' . 16 —
n Sămânță de cânepă . 7 20

Cartofi........................ 1 50
Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . — 96
Carne de porc . . . 1 12
Carne de berbece. . — 72

100 kil. Său de vită prdspăt . 40 .—
îî Său de vită topit . 62

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

iubi.au


GAZETA TRANSILVANIEI. Tagina 7.Nr. 109.—1903.

Anunț de licitație.
In 22 și 23 Iunie st. n. se va 

v b n d e cu licitație în localul casei 
de Zăloge dela bre'e 8—12 a. m și 
2—4 oro p. m. obiectele amanetate 
în luna lui April și Maiu 1902 până 
inclusive cu Nr. 8663 —1902, a că
ror termin a . espirat și nu s’au res
ets mperat.

Obiectele care se vor vinde sunt 
giuvaericale, ciasoruice d’aur, și 
argint și alte scule de aramă- 
cidie, cositor, flanele, haine băr
bătesc!, femeesci, cisme, ghete ș a. 
Vendarea se face cu bani gata.

Răscumpărarea seu înoirea ama 
netelor se pote face numai cu o cț*  
înainte de lic-tație.

In di,ia vendării cu licitație nu 
se permite nici într’un chip.

Brasso, 28 Maiu 1903.
Oficiul castei de amanete din Brașov.

995,1—3.

Moșie de vengare.
In posiția cea mai frumosă a 

Secuime!, distanță 2 6r« de la Bra
șov, er de la stațiunea calei ferate 
distanță de 1/i oră, este de ven- 
gjlare o

moșie ie 154 jugere, 
cu casă domnesca și edificii economice 
Loc forte potrivit pent.ru zidire de 
fabrică de spirt și pentru instalare 
de lăptărie.

Adresa la administ „Gazetei“.
(986 1—3).

/;X2OOOOOOOOOOOOC\
rai învățăcel, care se fie din o

■ familie bună și posede 1 —2 cla^ 
se reale seu gimnasiale, pe lângă în-
trega întreținere, se primesce momen
tan în prăvălia de modă și manufac
tură a subsemnatului

•ST. Zi ---- --

Photoplasticul 
institut de artă de primul rang. &Braș©v, porții im-.

Duminecă din 31 Maiu. 
pănă la 6 luni 1803 de vădut

0 călătorie interesantă
prin Triest și Pola.

50 vederi dintre cele mai splendide
Nime se nu perdă oca- 

Isiunea du-ale vede.
Un „Orani-Oranioplion11 cântă gratuit.

M. S. Impfratul-regrt Franz los-’f,
U. S. Împăratul Wilhelm al Germa
niei, M. S. lî-gele Eduard al Angliei, 
M. S. Regele Emanuil al Italiei ete. 
etc. au visitat în mai multe rânduri 
Photoiflasticul 8(952.)

Intrarea: 25 cr. Copiii și militari 
pănă la sergent 10 cr. Abonament 
pentru 8 serii, adultl fi. 1.20, copii 60 cr.

Fa
sKEtaraa

lulius Popovici 
in Hațeg.

vxxxxxxxxxxxxxxy

500 fl.
durere 
mirosi gura,

apa de dinți 
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani. 
(Pentru pa hetare 20 filler deosebit) 

Erezii A. Bartilla (£• Winkles )
V3ESÎ&f Soistmergasse 9.

Sâ se c-.erâ ; ret'-tindenea ap/lat aps 
<fe dinți a lui Bartiila. Denunțări do 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se p6te căpăta, trinrt 7 
sticle cu 5 . 20 fii. franco ; 16 sticle
cu 9 cor. franco.

89 capefă L BRAȘOV la farmacia 
D-nn Victor iioth.

VAO!
Cretone, Zefire de olandă, Batiste colorate, Rochi de olandă, 

Batiste brodate de Elveția, Blouse și novitățl de Jupone, 
----- ............_.... Rgiains de lână curată.

Fie-care asortiment în o colecție de mostre, stofe de vară 
---------- :—' afleSa ka-. §msa& Sta S 4S. ----------  
Ss&tf' Mosîre din articolele de sus se trimit gratis și franca. “Wi 

Magazin de mărfuri de moda pentru dame,Wetnst ISâtyâs m-. $.
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& Primai atelier român de tatujerie artistica ți melianică in Anstro-Untaria.
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EUGENIU PRECUP.
Brimul Atelier român de lăcătușerie Artistică 

și Construcție de Velocipede și mașini de cusut.
«4 a 1 fl ^5 m ț» K da Conducte de apă, odăi de baie, Closete, gaz aerian, 

ailjiX sonăr i și telefone, Canalisațlun! pentru pivnițî etc
ă t(K 0 de ceie mai lllJIie ?i MAȘINI pentru gătitI ‘ ’ bucate, (SPARHESOE' de ori și ce calitate,

â^.‘^uT Mașini de cusut originale dUrCOP, d;oS”‘’ 
renumite “V7"©100X^0©de

d« cele atiwî iioue și jterfeete 

Benzin-etectra-motor-Velocipede de 27, putere ae cai. 
VULTURUL, iBenzin^otor-Bicickel Adler). 

Pentru tote garanție cuvenită și jpa’ețtîWB forte âeitine. 
Asemenea tot felul de reparaturi prompt și ieftin. 
Apelând deci la sprijinul Onor, pudic, sunt

cu totă stima

Eugeniu Precup
Strada Castelului (Funarilor) Nr. 28.
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Esecuta: porii, fiarfloii, galerii, talc», și grilagiori de morminte din fier.

|S in atențiunea Onor. Dame!!!
ZDxvpâ. ce mutat zhaui meu

Corxfecți\x^x d.e 
clini Strada Ws^asaie 

în Magazinul meu de haine pentru bărbați 
dha gsi&sâă ȘSrăăi haasHîăi SW.

tot acolo am aranjat un SS-ZL-ZLOTST separat pentru 

dONFECȚIUNI DE DAME. 
Am onorea a aduce la cunoscința Onor. Dame, că sunt 

în posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose fn 
acesta branșă.

De ore-ce pentru acest articol nu am 
nimeni nu pote concura cu mine, < 
nătatea. — Revine la o singură încercare, 
vinge de cele mai de sus.

ITwlMfieusaaw aswrtOsgficaat ssa&re si cea rasai swu!1 
Tot-udatâ im! ieau voie a recomanda și Eaega-â&să meu 

DEPOSIT DE HAINE, 
băs^bațl’j bă^țl si 

după cea mai noă modă, cu gu’cțucfl â‘6rte lefOue, 
Apelând la sprijinul Onor, public-, sunt

21—50.(877). cu tdtă stima

Bog a fi cu atenție la firma!! HEI Ol OH SCHUL-- -

de

absolut sgsese, 
ce privește ietti- 

, pentru a se con-

Wjloc sie curâțis’ea sâug-eBasL Preparat din anul 1838, 

de Proi Girolamo Pagiiano, FLORENZ, Via Pandolfini, (ITALIA), 
Deposilul de trimitere: Farmsicia HllACliETTI. A1LA, 8«id-Tia*oL

®0”t>00"€>000-0-0-000"0,^3^
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Deschidere de Restaurant!
Am onorea a aduce la cunoscința On. public, că renumita 

„B^estauruțiu din casele de Concert (Redoută)
să deschide’cu musica militară, adi Sâmbătă 30 Mai st n. a. c.

în Restaurantul dela Villa Kertsch.
Unde se află de, vânzare renumita here «Ie 

și Vhăuri curate din Ardeal.
ZBincătărie 1oin.xAă si excelentă. 

gervJch» 5>r©s»«5»t și csa atenție. — JPrețuri ieft.î»e.
Rugând pe Om clientelă a me încuragia și pe viitor în 

localul nou, unde îmi voiu da toti silința de a mulțămi On. 
public pe deplin ca și pănă acum, remân cu tbță stima

Entree liber.
restauratei.
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Saie dcgQst de Pânzărie Benedict Schroll.
vhade tu bucata, eu prețul! «Se faMică, 

per cassa se dă sconto de 8°i0.

r
• 

in FRAȚII ȘIMAY
fa

tui
Brașov, Târgul grâului nr. 3. * ®

«tjj Truse uri complete pentru mirese;
5 n»

deposit de âLW'®!t fi de masă; J? o
1 asortiment bogat de Confecțium pentru " &

A

°
CD
-?î ga dame, articole de modă, indigene și streine. -CD

5 -
pa

CD D&
JBK Se primesc comande pentru vestminte

(ț 3

«A țVj

<-D ,. de dame si bărbați, care se vor esecuta cât se -ă.3

©
pote cu gust, solid și punctual, cu prețuri moderate. o

CDtU i®

Deposit mare de Pânză de Olanda și Pânzeturi
s ț*  
r <ij

!l(FA-, 1

pent.ru
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Se eapetă pret&sftmdenH
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Hotel „Pomu verde“ Brașov
Am onorea a aduce la cunoscința Onor, public din oraș 

și împrejurime, că cu începerea de 31 HSaiu st. n. a. c (Dnmineca 
Rusaliilor) voi deschide localitățile din grădină.

Tot-odată fac cunoscut că Salonnl din grădină StS Ia diS- 
posiția Onor, public pentru nnnțT, banchete etc.

OllCfttftria recunoscută ca fbrte bună. Asemenea 
beuturile curate și bune.

Pretori mederatc. Servian cu atențiune și prompt.
------==• Se p6te abona pentru prân4 și cină, -----

Fie-care cumpărător al acestnl cognac este îndreptățit a-l presenta (in embalagiul' 
original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.

Aprebnt de primele ««purități ale clinicei din Viena.

Prima destilerie «le cognac triestina Carols și Stock în 
cola la Triest recomandă

Bar-

Ou deosebire pentru domnii călători recamand Odăile bi 
aranjate, cu prețul dela 2 corbne în sus pe di

------  ■ Omnibus șț Echipaje la fie-care tren. ---- ------ 
Rogându me de sprijinul Onor, public, remân 

cu fotă stima

GEORGE SOREA, hotelier.

*

*

- Săpunul cel mai bun și cu spor
și prin, urmare și

ce! mai i cf’(. i aa. - —

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

m w 
E 
w

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.

57 -00.(725),

Cogsiac medicinal
indigen, dopa sistem francez cu dop de controla al institutului 
de analisă al Heun, gen austr. a farmeiștilor din Viena.

O siiciă cer. 5.—, Jishc. sticlă cor. V"6O.
Se află de vencjare în tote băcăniile și maga8inele de dolicatesse din Brașov.

Fie-care cumpărător al acestui cognac este îndreptățit a-l presenta (în cnibalagiul 
original) institutului indicat (Viena IX)'spre analisă gratuită.
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Prafarile-Seidlite aie iui IoU |

WerSiwMle jnunsni, 4een fSă.e*s-e  ettllrt eate pr«vă«țv**ă  cw «Se w
nperarr a tnt A. «4 e«e «wfcwerterea s*.  fyi.

Prin efectul de lecuire durabilă ai Prafsrilor-Seidlitz Se A. Roll în contra greu- 
tăților celor mai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- V 
ranch, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congesti.Mel de sânge, haeinorhoidelor și i 
a celor mai diferite bele femeesci s luat acest medicament do casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Preț.t anei oitii «riglr.ale sigilate Cordne 2.— 

Falsificațiile se vor wniari pe cale jwiecfaorescă.

Franzbranniweîn și sare a lui Moil. &
VcsrîfaKiliS nisrnn: decâ fiecare sticlă este-c rovedută cu marca de scutire și cu C.) 
gUniLdiJIIO plumbul, lui A. !WwU.

FranzhrjHRtwein-Ml și sarea este forte bine cunoscută ca un remedia poporal cu de- 
osebire prin tras (t'rotat) alină durerile de șcldină și reamatism și a altor urmări de răcelii. țar 

anei sticle‘Originale plumbate, Cord, e 1.90. /'

Săpun de copii a lui Moli.
C-l mai fin săuun de copii și dama fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a polei, cu deosebire pentru >opii și adulț.1. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Cordue 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este pravd^ută cu marca 
de aperare A. Moli.

prin O
Farmacistul A1. B

c. și r. furmsor si curții imperiale Viena. TuciUauben 5 & 
Comando din provincii se efectuezi țillnle prin rnmbnraă poștală. î v

La depășite să se cară anumit prep-tratele piovădute cu iscălitura și marca 
ik apărare a lui A. MOLL. M,

Deposit» în Brașov : In d-nii farmaciști Ferd. lekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter % 
engros la D. Ererala Nepoții, Teutsch 4 Tartler.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


