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Numai așa înainte!
In anul acesta Ungurii au făcut 

la Paris mare sgomot cu iubirea lor 
de pace și de. umanitate. Contele 
Apponyi a vorbit la conferenția in
terparlamentară ca un apostol al 
iubirei de omeni, de pace și bună 
înțelegere între popbre și la un os
păț, ce i-l’au dat membrii maghiari 
ai conferenței, aceștia l’au ridicat 
în slavă pentru „onorea“ și „gloria", 
ce cfic, că a adus’o Ungariei.

Așa i-am cunoscut întotdâuna 
pe politicianii maghiari, iălindu-se 
înafară cu liberalismul și cu simțul 
lor de umanitate, ce nu-1 posed, seu 
numai în măsură iărte egoistă și uni
laterală par a-1 avă. Farisei din cres- 
cet pănă ’n tălpi. La Paris, omenii 
progresului și ai umanitarismului ce
lui mai înaintat, er acasă cei mai 
intoleranți egoiști, cei mai reacțio
nari și nedrepți, cei mai asupritori 
și neumani față cu conlocuitorii lor 
de alt neam.

Inzadar Apponyi cu tătă ceta 
mamelucilor din dietă va cânta la 
Paris preamărirea liberalismului ma
ghiar, căci îl dă de gol și-l desa- 
vuăză cjilnic micii despoțî șoviniștl 
de prin comitatele de acasă.

Par’că spre batjocura devisei 
de „drept și dreptate" a lui Szell, 
în timpul mai nou acești mititei ti
rani născocesc mijloce tot mai rafi
nate, ca să amărască tot mai tare 
și mai cumplit poporul nostru. Acum, 
după-ce nici cu întortochiarea legii 
nu-și mai pot sătura în deajuns pof
tele lor despotice, au inventat o 
nouă apucătură. Se prefac a fi în- 
grijațl de starea sufletescă a cona
ționalilor lor maghiari și când vor 
să oprăscă o adunare a vr’unei so
cietăți cu statute aprobate, său când 
vor să împedece său să spargă vre-o 
petrecere românăscă, vin și cțic, că-i 
primejdia, că se vor turbura și res- 
cula nădrăgarii lor.

Așa s’a întâmplat de curând în 
Sătmar și în Selagiu. Colo Românii 
au vrut să țină adunarea despărță

mântului „Asociațiunei" și să de și 
un concert și o petrecere cu acăstă 
ocasiune la Sanislău; ici studenții 
români academici au vrut să țină 
concertul și petrecerea lor la Baia- 
mare. Și ’ntr’un loc și ’ntr’altul însă 
șoviniștii dela autoritățile comita- 
tense și comunale au oprit, așa nu
mai după capul lor scrîntit hunic, 
și adunarea și petrecerile, pe cuvânt, 
că e temere, că poporațiunea ma
ghiară din Sanislău și dela Baia- 
mare se va revolta și va face con- 
tra-demonstrațiune. dăcă cu aceste 
ocasiuni se vor aduna la un locpră 
mulți Români și dăcă își vor petrece 
împreună cu caracter pronunțat na
țional.

Caracterul național românesc nu 
le place! Der ce foc de caracter să 
aibă o petrecere a Românilor, dăcă 
nu românesc? Nici când vrău să 
petrăcă împreună Românii să nu 
mai pătă fi stăpâni pe libertatea lor 
individuală? Acesta este umanismul 
Apponyi-lor de acasă, n’ar mai fi 
pomană de el?!

Ce ar fi răspuns ore conferența 
interparlamentară, dâcă i-s’ar fi co
municat, că în patria celor din gru
pul maghiar, ea să-șî potă petrece 
la olaltă o sută-două de cetățeni ne- 
maghiari trebue se capete mai întâiu 
dela autoritățile unguresc! o carte de 
licență documentând, că n’au nici un 
caracter de rassă?

Românii despre cari vorbim, 
precum se va vedâ din cele comu
nicate mai jos, nici că au vrut să 
fiă eschis dela petrecere orl-și ce 
străin. Dăr păcatul lor cel mare a 
fost, că au invitat pe străini cu bi
lete tipărite numai în limba română.

Mai mult, obștea șovinistilor din 
Baia-mare s’a revoltat văcjând, că 
pe aceste invitări românesc! se vor- 
bia de „Baia-mare" și nu de „Nagy- 
banya".

Ne oprim aici. Pretexte de aces
tea ticălose se găsesc ușor, după-ce 
odată i-se dă vânt volniciei celei 
mai desmățate. Aici am ajuns în 
timpul de „cea mai mare gloriă a 

liberalismului unguresc." Este cu 
totul estraordinar acest timp. De 
aceea nici că vom mai c]ice : 
Domne iartă-le, că nu sciu ce fac. 
ci vom c|ice mai bine: Dămne 
ia-le mințile să mărgă tot așa 
înainte, căci atunci, nădăjduim, că 
se va prăbuși mai curând împără
ția celui mai obraznic, celui mai 
răutăcios și celui mai nemernic șo
vinism național al vâcului, ce se 
încheiă.

Asasinatul din Bucuresci.
Mare fierbere a produs în România 

și între toți Românii soirea, oă Bulgarul 
Dimitroff a uois pe profesorul dela lioeul 
Sf. Sava din Bucuresci Sțefan Mihăileamt 
în noptea de acjl săptămâuă, tocmai când 
se întorcea cu soția și ou fiioa-sa aoasă. 
Uoigașul l’a atacat pe la spate o’un re
volver din care a tras câte-va focuri, cari 
l’au ouloat pe Mihăileanu la pământ, apoi 
a fugit și s’a asouns în gangul unei case, 
dâr a fost aflat de polițiă și arestat.

Dimitroff a mărturisit, că a vrut să 
omore pe Mihăileanu, care ea Român ma
cedonean, zelos patriot, combătea aspru în 
foia săptămânală „Peninsula Balcanică", ce 
o scotea în Bucuresci, uneltirile mișelesol 
bulgare în contra fraților săi din Macedo
nia. A mai mărturisit ucigașul, oă a fost 
însărcinat să săvârșâscă omorul chiar de 
cătră șeful comitetului revoluționar bul- 
gar-macedonean din Sofia, Sarafoff, și că 
a primit dela el și bani.

Totă lumea din capitală și din țâră 
s’a revoltat vă4end, că este un complot 
secret bulgar, oare prin astfel de crime, co
mise ohiar pe pământul român, vrâ să bage 
spaimă și grâză în Românii macedoneni, ca 
să nu mai cuteze a-șl apăra naționalitatea. 
Seim cât d« înverșunați sunt ‘Bulgarii con
tra acelora, cari apără causa Românilor 
Macedoniei, pe care ei o privesc ca o țeră 
bulgară și nutreso planul de a-o cuceri 
pentru „marea Bulgarie".

Omoruri politice de felul acesta au 
oomis Bulgarii, pe pământ român, înoă 
două, însă contra unor Bulgari, cari le ste- 
teau în cale. In Sofia însă ei au săvîrșit 
asemeni crime contra a doi bărbați din 

colonia română din Sofia, 6ind-că n’au voit 
să contribue pentru scopurile comitetului 
revoluționar bulgar.

Acum însă, în urma uciderii Româ
nului macedonean Mihăileanu și a desoo- 
perirei complotului secret bulgar, guvernul 
român a întreprins o acțiune energică in
tervenind la guvernul bulgar, ca să ares
teze imediat pe Bulgarii din Sofia ames
tecați în complot, așa că este speranță, că 
se va pune stavilă mișelesoei agitațiuni a 
comitetelor secrete bulgare. Acestea luerâză 
ou astfel de mijlâoe criminale și bi.rbare 
liber și nesupărate sub ochii guvernului 
bulgar, care acum va trebui să-și deschidă 
altfel ochii, vrând nevrâud ; căci suferind 
său chiar încuragiând omorurile politice, 
își tăie însu-șl orânga de sub pioiore.

Suntem siguri, că guvernul român va 
sci să zădărnicâscă pe viitor uneltirile co
mitetului din Sofia peteritorul român. Dâr 
va cere mai mult, va cere, ca guvernul 
bulgar să nu tolereze mai departe un ban
ditism îmbrăcat în haină de patriotism, de
venind astfel Bulgaria un focar de anarchiă 
și de disordine, oare nu pole fi tolerat de 
Europa.

înmormântarea Regelui Umberto.
Joi, în 9 August, s’a făcut în 

Roma înmormântarea Regelui Um
berto, căcjut victima unei mâni sacri
lege italiene, tocmai pe când se re- 
întorcea dela o serbare, unde se du
sese a participa și a îndemna tine
rimea la fapte bărbătesc! și la iubire 
de patriă.

Osemintele lui Umberto au fost 
depuse în Pantheonul din Roma 
alătur! cu ale tatălui seu, nemuri
torul Victor Emanuel II. Transpor
tate din Monza la Roma, calea pe 
unde au trecut osemintele bunului 
Umberto a fost calea plângerii și a 
doliului adânc, er cu ocasia cere
moniei funebre s’a vecjut mani- 
festându-se imposant și mișcător 
durerea unui popor întreg pentru 
mortea aceluia, care în viață își 
câștigase numele de „părintele po
porului".

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Tudor Yladimirescu și opera sa. 
1821.

Una din paginile cele mai negre din 
istoria nâmului nostru este fără îndoială 
epoca fanariotă. Nicl-odată Românul n’a 
fost mai asuprit și nicl-odată simțământul 
său național n’a fost mai înăbușit ca de-a- 
lungul tristei nopți de o sută de ani, în 
care îl adâncise pogorîtorii din Fanar.

Pentru prima-oră se înfățișa Europei 
durerosa privelisce a strivirii unui nâm în
treg, cu un măreț trecut istoric, de cătră 
un element strein, laș, dâr plin de îndrăs- 
nelă! Un popor, care odinidră a făcut să 
tremure semi-luna otomană numai cu o în
crețitură a frunții sale; un popor, care a 
vădut eșind din sînul său nisce eroi obstescl 
ca Mircea, Stefan și Mihaiu; un popor în 
fine, care dealungul vârstei de mijloc a 
fost pavăza întregei creștinătăți împotriva 
vijeliei osmanice, — a trebuit se vadă în 
tăcere, cum totă puterea sa de viață era 

suptă, cum întregul său pact fundamental 
era sdruncinat și călcat în picidre, cum 
gloria-i strămoșâscă era batjocorită și ne
cinstită de tot ce a zămislit Fanarul mai 
josnic și mai fioros!

Cu durerea în inimă ne amintim de 
acea vreme a vieții nostre din trecut, pe 
care n’o poți răscoli decât cu o mare dosă 
de energiă și de tărie de suflet, căci ea 
ne-a lăsat o rană prea adâncă pentru a se 
pute tămădui vre-odată. Istoria e de față 
pentru a o mărturisi și a o ține vecinie 
vie în amintirea tuturor. N’am pretențiunea 
să desfășur aici tot martirul îndurat de noi, 
în restimpul acelui vec nenorocit, și atât 
de înfiorător. Numai într’o mică și slabă 
prescurtare mă voiti sili să rechiăm dina- 
inte-vă o părticică din suferințele îndurate 
de moșii noștri, din partea elementului 
grec, în ajunul revoluțiunii lui Tudor Vla- 
dimirescu.

Multe nemuri sălbatice au trecut peste 
pământul nostru, der nici unul n’a avut o 
înrîurire mai nenorocită și mai pagubitore 
asupra vieței nostre sociale, ca șlehta fana
riotă. Acestă înrîurire începe cu domnia lui 
Mateiu Basarab, care aduce pe Greci pen

tru întâia oră în țâră, merge din ce în ce 
crescând și se sfîrșesce cu sdrobirea aprope 
desăvârșită a elementului de baștină. Ur
mările ei au fost atât de spăimântătore, că 
pănă și omenii străini, cari au trecut prin 
țâra nostră pe acele vremuri, precum și 
consulii, cari au viețuit într’ensa, au rămas 
îngrijiți de cele vădute. In cărțile și scri
sorile lor, ei se întrec a ne descrie în cu
lorile cele mai negre starea nenorocită a 
ambelor principate, ajunse în cea mai mare 
ticăloșiă. Așa Boscovici*)  ne spune, că: 
„Ele ar coprinde tot ce pote face o țâră 
fericită, decă nu ar fi atât de apăsate prin 
dări ordinare și estra-ordinare în mii de 
chipuri, pe care Grecii le întrebi^nțâză 
pentru a desbrăca poporul și a-1 jupui". 
De altă parte istoricul Carra ne spune, că 
pe când era el preceptor al copiilor lui 
Gr. Ghica, storcerile nu mai cunosceau nici 
o margine. Acestă despoiare fără semăn îl 
face pe Boscovici să strige cu durere: „Mi- 
serabilă stare a unei țări apăsate de Greci 
cu un despotism fără nume!" Numai vor

*) VedI pentru acest citat și cele doue ur- 
mătore „Istoria Românilor11 tom. V, a D-lui Xeno- 
pol, sub cap. „Tudor Yladimirescu11.

besc de țipetele cronicarilor noștri, ale că
ror cronici sunt adevărate văi de plângeri 
și de suspine. Dâr cui n’a tresăltat inima 
de înfiorare cetind jalnica tragediă a înflă- 
căratului patriot și poet C. Beldiman? (1821).

Și într’adevăr era fără semăn ticăloșia 
țărei nostre pe acele vremuri. Fiă-care domn 
aducea cu sine ca zestre din fanar o droe 
de Greci, în mare parte băcani, simigii, 
brutari, croitori, vizitii, bărbieri, pe care 
îi boeria și le dădea slujbe. Acești vene
tici, fiă ca boieri, fiă ca slujbași se între
ceau a jupui poporul, spre a se îmbogăți 
cât mai iute și cât mai mult. Tote dregă- 
toriile erau în mânile lor și administrația 
lor era o nerușinată prădare neîncetată a 
țărei. Birurile cele mai grele se puseră 
peste poporul de jos, și mai ales peste ță
ran, care abia mai răsufla. Dijma, goștina, 
desetina, oieritul, văcăritul, prisăcăritul, 
vădraritul, vinăriciu, pogonăritul, fumări- 
tul — âtă numai câte-va din nenumăratele 
dări, pe cari avea să le plătâscă țăranul, de 
putea seu nu. Darea cea mare a sferturilor 
era însă cea mai grea, cea mai tiranică, 
căci ea lipsia pe țăran pănă și de ultima 
bucată de mămăligă, seu de cea din urmă
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Nu mai puțin decât 300 de 
preoți au însoțit cadavrul lui Um
berto la Pantheon, semn, că nu nu
mai lumea civilă a Italiei, ci și preo- 
țimea stima în el pe bărbatul de 
merit, care a strălucit în virtuți și 
a murit mdrte de martir. Etă o pro
testare din cele mai puternice în 
potriva selbăteciei anarchism ului, 
care necunoscând nici lege, nici 
drept, nici Dumnefleu, răstornă și 
derîmă tot ce e clădit pe ordine și’n 
furia lui nebună a ridicat la Monza 
arma sa ucigașă asupra omului, 
care Dumai inimă și suflet era și 
care prin bunătatea lui șl-a câștigat 
recunoscerea chiar și a celor mai 
înverșunați potrivnici ai săi.

Der se lăsăm să urmeze aici 
descrierea ceremoniei funebre după 
cum o aflăm în telegramele din 
urmă:

Le» ora 6'25 sosesc© într’un landou 
închis, precedat de ouirasierl, regele Victor 
Emanuel III. El întră în gară prin partea 
pe unde ÎDtră cei ce sosesc. Suveranul e 
salutat de fanfara regală și primit de mi
niștri și de representanții străini. împreună 
cu regele sosesc îu alte landouri de Curte 
prinții de Ss-voia.

La ora 6’25 cortegiul e gata.
Trenul aducând cadavrul regelui Um

berto, sosesce la 6'30. Indată-ce locomobila 
întră în gară, începe să cânte fanfara 
regală și apoi se întoneză marșul fuuebru. 
Toți cei de față îșl desooper capetele.

In gară se aflau prinții, deputății, se
natorii, miniștrii, misiunile străine, demni
tarii înalțl și clerul. La âra 6'40 euirasierii 
iau cosciugul din vagon și-l duc pe un 
afet de tun al regim. 13 de artileria. Afetul 
e tras de șâse cai negri, călăriți de arti- 
leriști. Afetul stă în fața porții centrale a 
gărei, ușor ornată în doliu. In jur stau 11 
soldați și doi furieri din regimentul 13 de 
artileria. Plutonul e comandat de căpitanul 
De Bru, care se afla călare pe un cal maur, 
pe care i-l’a dăruit anul trecut regele Um
berto. Soldații ajută să se pue cosoiugul 
pe afet.

Cosciugul e acoperit cu catifea roșie, 
la colțuri are ornamente de aur. O mare 
cruce de mătase albă se afla peste tot cos
oiugul. Se întinde d’a9upra drapelul cuira 
rasatei „Roma44, dăruit de damele romane. 
Pe bandieră se pune coiful lui Umberto. 
Acestă operațiune durâză cinci minute, îu 
timpul \cărora emoțiunea e generală. Se 
aud pănă în depărtare șopte și suspine. 
Mulțl plângeau.

In acest timp, din fortul Montemario 
încep să bubue tunurile. Clopotele sună în 
tote părțile. După-ce s’a pus oosciugui pe 
afet, se mișcă vre-o 20 de metri spre intra
rea stradei Naționale, unde se opresce.

Apoi începe să se formeze cortegiul. 
La cele două părți ale oadavrului iau loc 

oongregațiunile și oierul oompus din aprope 
300 călugări și preoți. Cortegiul imposant 
se pune în mișcare la ora 7'30.

Regina Margareta și Elena și prin
țesele, tdte îmbrăcate în mare doliu, au 
sosit la Pantheon la ora 8’45. Mulțimea 
le-a primit în tăcere.

La ora 9'10 a sosit afetul, ce purta 
cosciugul cu rămășițele pămeutescl ale re
gelui Umberto. Aici archiepiscopul de Ge
neva binecuvinteză oadavrul. Apoi cosciugul 
e dus în centrul Pant'ueonului, unde e din 
nou binecuvântat. In acest timp regele, 
prinții și înaltele autorități și-an iuat locul. 
Au întrat înăuntru și drapelele armatei.

Cosciugul, prin ajutorul unui ascensor 
nevedut, e ridicat pe nn catafalc, unde s’a 
celebrat o slujbă. Aci corul era dirigiat de 
măestrul Mascagni. La ora 10'30 cere
monia s’a săvârșit. După ceremonia, Suve
ranii și prinții s’au dus la Quirinal între 
cordon© de trupe, salutați de mulțime.

*
Etă incidentele petrecute în timpul 

trecerii cortegiului: La colțul străcjm Flo
rența cu strada Națională, s’a întâmplat pri
ma învălmășâlă. Un cal, ce trăgea un car 
cu corone, s’a speriat și a rupt hamurile. 
Toți strigă și încep să fugă. Lumea cade 
îngrămădindu-se uuii peste alții. Multe fe
mei leșină. Se răspândesc tot felul de scirl 
false, cari produc impresia, dâr repede se 
restabilesce liniștea.

La ora 8.30 lângă teatrul Național, 
tocmai când trecea carul ou cadavrul, urmat 
imediat de rege, prinții regali și represen- 
tanții străini, isbucni o panică. Indatfi-ce 
lumea a început să fugă în tâte părțile, 
regele s’a oprit și s’a întors spre locul de 
unde porneau strigătele. Tot așa și prinții.

Idată-ce vădură, că mulțimea a rupt cor- 
donele de trupe, ducele d’Aosta, contele de 
Turin, generalul Brussatt.i, adjutantul rege
lui, scoseră săbiile și se strînseră în jurul 
regelui. Și prințul Nicolae de Muntenegru 
se repedi lângă rege și face cu înalta lui 
statură, un scut în fața Suveranului. Cuira- 
sierii formâză repede un cart-tt, și cu cara
binele lor iau posițiă de apărare, având în 
mijlocul lor pe rege, pe prinții regali și pe 
representanții străini. După puține momente 
lucrurile se liniștiră. Atunci isbucneso bă
tăi din palme spre a se arăta mulțimei, că 
nu e nici un pericul. Săbiile sunt îndată 
puse în. tecă.

Regele mai întâitî face de mai multe 
ori semn cu mâna ca toți să ,fiă liniștiți și 
apoi ordonă, ca oortegiul să-și continue 
calea. Cordonul de trupe se restabilesce 
îndată. Lângă strada Milano și în fața ca
fenelei Ragno succed din nou scene urmate 
de panică, causate de incidente neînsem
nate. Se bănuesoe, că alarmele au fost date 
de dmenii de rea credință și pâte de pun
gași de buzunare, ea să profite de acele 
momente de confusiune.

Aceste soene de spaimă iau forma cea 
mai stranie. S’au vădut port-baodiere arun
când jos bandierile și luând-o la fugă. O 
femeiă înspăimântată a reușit să se urce pe 
un car, ce purta corâna orașului Milano și 
a leșinat.

Pe când regimentul al doilea de gre- 
nadirl se ducea după înmormântare la ca- 
sarmă, în pas de cursă, furierul Erichiello 
a căcjut de pe cal și având sabia scâsă șl-a 
tăiat cu ea vena carotidă, murind aprope 
îndată. Nenorocitul -Erichiello era decorat 
cu medalia „Valorea militară14 pentru cam
pania din Africa.

Telegramele sosite din tots orașele 
Italiei spun că peste tot locul s’au închis 
magazinele cu oeasia înmormentărei și s’au 
celebrat slujba religiose.

Oprirea intrunirei dela Sanislău.
Ca dovadă, că șoviniștilor de3- 

creerați nu le este nici decum de 
pretinsa temere, ce ar avă-o, cum 
c[ic ei, că întrunindu-se Românii în 
comune mixte s’ar provoca conflicte 
cu locuitorii unguri, ci le este numai 
de a împedeca pe Români să se 
întrunescă la olaltă — pote sluji și 
următorul cas de oprire, ce s’a în
tâmplat în Sătmar, unde în comuna 
Sanislău era se se adune despăr
țământul de acolo al Asociațiunei și 
era se se țină tot-odată și un con
cert și o petrecere cu dans:

Solgăbirăul din Careii-marI a oprit 
de a se ț.inâ la 2 August u. c. adunarea 
despărțământului Asociațiunei din comi
tatul Sătmar, sub cuvânt, că in aceeași fii 
îșl ține adunarea și reuniunea învățătorilor 
gr. cat. din Sătmar, și că deci adunându-sa 
prea mulțl româul la un loc, s’ar putâ 
nasce conflicte între aceștia și între locui
torii maghiari, — fiind-că nici n’are destui 
gendarml la disposițiă, opresoe adunarea 
pe diua acâsta și peâte 8 cfll0 vor a^â voiă 
pentru ținerea ei, mai ales, că pănă atunci 
se va putâ îngriji de a rechira și mai 
multă gendarmeriă.

De altă parte fisolgăbirăul a oprit și 
ținerea concertului și petrecerei sub nisoe 
pretexte ne mai pomenite, ce le-a născocit 
îu grabă. A pretins adecă, că nu consună 
textul cererei de permisiune cu textul ti
părit al învitărei în ce privesee distribuirea 
venitului curat, și că în invitare nu se 
arată, deeă din suma venitului nu se va 
da cumva și ceva în folosul particular al 
uuor membri ai reuniunei. In fine, ca să 
pună vârf, dice, că caracterul nur românesc 
al petrecerei ar putâ să ațîțe la dernons- 
trațiuni pe locuitorii maghiari din co
mună etc.

Așa n’a rămas nici Românilor 
întruniți la Sanislău, decât a pro
testa la ministeriul de interne contra 
volnici ei solgăbirăescl.

Petrecere română oprită.
Lui „Budapesti Hirlap“ i se scrie 

din Baia-mare, că petrecerea aran- 
giată de cătră tinerii români univer
sitari și academici, ce avea se se 
țină acolo mâne, în Dumineca de 
12 August st. n., a fost oprită de 
cătră primăria orășenescă.

Etă căușele, pentru cari Ungurii 
din Baia-mare pretind, că ar fi fost 
constrînși se oprâscă petrecerea tine- 
rimei române din comitatele Selagiu, 
Sătmar și Solnoc-Dobâca. Noi le vom 
esamina la alt loc, c.a se arătăm, că 
acestea sunt tot numai nisce apucă
turi ticălose ale șoviniștilor fanatici, 
cu scop de a împedeca întrunirea 
societății române chiar și la un bal.

Decisiunea magistratului orășe
nesc cuprinde, după- cum spune foia 
amintita maghiară șovinistă, între al
tele următbrele:

„Magistratul nu permite ținerea pe
trecerei cu joc, ce s’a cerut, de-drece tonul 
demonstrativ de naționalitate al invitărilor 
la serata cu dans, edale numai in limba va
lahă, sckimosirea tendențiosă a numelor și adre
selor oficiale, cu drept a deșteptat o mare 
turburare în sinul patrioticei socie
tăți a acestui oraș unguresc, încât în 
cjiua petrecerei cu dans ușor ar pute s& 
fiă turburată armonia pacinicei con
veniri printr’o contra-dem,mistrațiă 
cu urmări mai seriâse.

Din causa acâsta autoritatea cu atât 
mai puțin nu pote lua asupră-și răspunde
rea, fiind-că arangiatorii sunt cu totul ne- 
cunoscuți înaintea autorității orășenescl, nu 
sunt locuitori din Baia-mare și chiar și 
patronul petrecerei (d. Pop de BăsescI — 
Trad.) numai întru atâta este cunoscut, în
tru cât a fost condamnat la pedâpsă mai 
îndelungată în temniță de stat pentru de
monstrații de naționalitate.

In astfel de împrejurări autoritățile 
orășenescl n’au nici o garanță, că proiectata 
petrecere cu joc nu va degenera într’o de
monstrația de naționalitate îndreptată în con
tra ide>i de stat maghiari

„Bad. Hir.“ spune, că arangia- 
torii petrecerei vor cere prin tele
graf dela ministrul de interne, să 
concedă ținerea petrecerei.

Proclamația lui Victor Emanuel.
Vineria trecută noul Rege al 

Italiei, Victor Emanuel III, a dat o 
proclamațiă cătră poporul italian. 
Din cuprinsul proclamației reiese 
strălucit iubirea și devotamentul cel 
mai curat al tînerului Rege pentru 
țera și națiunea sa. Victor Emanuel 
III promite serbătoresce, că el vre 
să mergă cu poporul și stăua lui

vită ce-i mai rămăsese, în urma atâtor des- 
poierl nesfîrșite. Vinăriciul, care pănă la 
C. Ipsilante se plătise 5 bani la vadră, 
Grecii îl suiseră la 120 la vadră, sumă 
mare pe acele vremuri. „Și nu putea tică
loșii de țărani44, ne cfice un scriitor neis
călit*)  de pe la începutul vecului acestuia, 
„a se plăti de vinăriciîi nici cu tot vinul 
ce avea, ci se băga prin pușcării, pănă ce-și 
vindea din ce mai avea și se plătea, er 
care nu avea alt-ceva, îșl vindea viișorele 
și de abia se isprăvia de tirănia boierilor 
vinăricerl44.

*) VedI „Scrisorea Munteanului ca răspuns 
la scrisorea Moldoveanului11 publicată în revista

Intru împlinirea acestor jafuri, Grecii 
nu se dedeau în lături dela nici un mijloc, 
fie cât de crud, fie cât de sălbatic. Mai 
fioroșl decât pahonții și bașbuzucii de tristă 
aducere aminte, ei tăiau în carne viă și 
nici o schingiuire nu li-se părea prea gros- 
nică. Așa vătașii de plaiuri și zapciil și 
toți strîngătorii de biruri, ca să nu vorbesc 
decât de slujbașii cei mici, pentru ca să 
scoță dările dela sărmanii locuitori, mai

*) Acest citat, ca și tote celelalte atribuite 
scriitorului anonim sunt extrase dintr’un manus
cris inedit publicat în Revista de arclieologiă a 
d-lui Tocilescu.

vârtos în părțile de peste Olt, „îi chinuia 
ca tâlharii pe cei dajnicl, pe unii băten- 
du-i, pe alții ținându-i desculți pe ghiață 
în vreme de iernă, âr alțl cațaoni îșl rîdeau 
de dânșii, suindu-i în câte-un del și băgân- 
du-i în buțl gole, îi slobodia de vale44. Ca 
o câtă de lupi flămândl, ei se aruncau asu
pra bietului țăran, îl jefuiau de tot ce avea, 
lăsându-1 gol-pușcă dimpreună cu copiii, 
cari se uitau cu jale la chinurile părinților 
lor. De deci de ori pe an se pomenea Ro
mânul apucat de dăjdi, jefuit și schingiuit 
fără milă. Mulțl lăsau și pământ și casă în 
voia întâmplării și fugeau de se ascundeau 
prin munți și păduri, ca să scape de urgia 
ce-i aștepta la ort-ce minut.

Der țăranul n’a fost singurul, care 
îndura neomeniile acestor cete nemilose. 
Purtarea lor față cu tagma preoțescă n’a 
fost mai omenosă, mai ales cu clasa de 
jos a clerului alcătuită de Români, de vreme 
ce clasa de sus era alcătuită de Greci, căci 
gradele ierarchiei s© vindeau pe bani și se 
preferau Grecii. Așa un mitropolit grec 
dela 1813, ne spune un scriitor*),  cumpă

rase scaunul cu 750,000 lei și se fălia, că 
are să scotă însutit tot ce a dat, storcend 
mitropolia pănă ce nu va mai rămâne ume- 
dâlă într’ensa și nici petră pe pâtră44. — 
„De veneau niscai popi să li-se jeluiască 
acestor venetici de păsurile lor, în loc să-i 
îndrepteze și să-i mângăe, îi punea de cu
răța eșitorile și săpa în grădină nemâncați, 
pănă ce găsea prilej de a scăpa; er pe alții 
îi da în rîsul țiganilor bucătari și-i punea 
de toca cu cuțitul la făină ca la carne, di- 
cend că este trebuinciosă pentru perișore 
părintelui episcop, care era grec44.

Patimile lor dobitocescl nu se săturau 
cu aceste nemernicii; pentru ei pănă și 
cele sfinte erau lucruri de necinstit. Afară 
că întregul și grasul venit al mănăstirilor 
și eparchiilor trecea parte la muntele Atos, 
parte în pungile lor fără fund, ei pângă- 
riau aceste aședăminte scoțendu-le la me
zat sâu Mâncându-le banii lăsațl de ctitori. 
Bisericile însă-șl erau prădate și pângărite. 
„Bandele de Greci, cunoscute sub numele 
de zavergii, au desbrăcat bisericele de odo- 
rele sfinte, de iconele de argint și de aur 
„Biserica ortodoxă română11, an. XIII. 1889—90, 
p. 417 și următorele.

și de pietril© scumpe cu cari erau împodo
bite, au spurcat vasele sfintelor taine și au 
răsturnat sfintele prestole. Pănă acolo a 
mers nelegiuirea lor, că o căpeteniă a lor 
prădând o biserică, șl-a uns cișmele cu sfân
tul mir și a călcat în piciore artoforul, 
în care figura trupul și sângele mântui
torului44.

Jaful și despoiarea poporului muntân 
din partea acestor eteriștl, mai ales, întrece 
orl-ce măsură. „Drumurile44 ne spune „Dră- 
ghicl44 se împănau cu eteriștl, colindând 
satele după cai, arme și hrană, ce strîn- 
geau de pe la locuitol, încât nu sciau omenii 
în țera lor unde s’ar adăposti ca să scape 
de prădăciunl și de primejdia vieței44. Tote 
isvorele timpului, de altminteri, se întrec 
a arăta jefuirea cumplită a țăranului și a 
poporului de jos din partea acestor drde 
de vagabond! și- omeni fără căpătâiti. Nu 
numai atentate la avere erau făptuite de 
aceste bande sălbatice: la cea mai mică 
împotrivire loviau de morte. Gând se îm- 
bătau, ucideau pentru a-șl desmorți mâuile. 
Un adevărat biciu al lui Dumnedeu se abă
tuse peste țâră, și cum ne spune un scrii
tor de pe acea vreme, suferințele Români-



conducetâre va fi pilda, ce i-a dat’o 
bunicul și tatăl seu, scutind liberta
tea și apărând monarchia. Etă păr
țile mai principale din proclamația :

La început spune cum al doilea Rege 
al Italiei, bun și virtuos, a cădut victima 
unei crime groznice în mijlocul unei ser
bări populare, și regretă adâno, că nu i-a 
fost dat se primâsoă ultima suflare a ta
tălui său, der simte datoria de-a urma po
vețele părintescl și de-a urma virtuțile lui 
de rege.

Pice mai departe Victor Emanuel III, 
că deși tatăl său Umberto nu mai este, 
sunt totuși instituțiunile, pe cari le-a păs
trat cu lealitate în domnia sa de 22 ani și 
pe cari le-a făcut neclintite. Instituțiunile 
acestea sunt sfinte prin tradițiunile casei 
doranitore și prin dragostea fierbinte, ce 
are poporul pentru ele; apărate cu pu
tere și energiă în contra ori cărei înșelă
ciuni și siluiri, vor asigura prosperitatea 
și mărirea patriei.

Proclamația continuă și sfîr- 
șesce astfel:

„A fost gloria moșului meu de-a fi 
dat Italienilor unitatea și independența, âr 
gloria tatălui meu a fost de a-le fi păstrat 
eu îngrijire. Scopul domniei mele este în
semnat de aceste amintiri neperitore. Să mă 
întărâscâ dragostea poporului meu, ca să pot 
închina tâte silințele mele de rege la ocro
tirea libertății și la apărarea monarchiei, 
unite una și alta prin legături nedesfăcute 
cu interesele cele mai înalte ale patriei.

„Italieni ! Aduceți prinosul vostru de 
lacrimi și de oinste sfintei amintiri a Re
gelui Umberto, voi, oare ați dovedit încă 
odată, că priviți doliul amar al casei mele 
ca doliu al vostru. Acestă solidaritate de 
gândiri și de iubire a fost, va fi totdâuna 
apărarea cea mai sigură a regatului meu, 
cea mai bună garanțiă a unității patriei, 
care se resumă în devisa superbă de Roma 
intangibile, simbol al măririi și chezășia de 
integritate pentru Italia. Acesta este credința 
și ambițiunea mea de cetățen și de Rege.

Proclamațiunea acesta străbă
tută, cum am cjis, de cea mai sin
ceră iubire pentru popor — față de 
care domnitorii din casa de Savoia 
au manifestat tot-dbuna interes și au 
adus jertfe nenumărate — a făcut 
pretutindeni nu numai în Italia, der 
și în străinătate cea mai bună im-

Starea lucrurilor în China.
Așa se pare, că încă de acum 

înainte au se urmeze în China lu
cruri mari. Au crecjut puterile, că 
vor fi în stare se stingă focul, ce 
s’a aprins în China, dâcă vor trimite 
acolo câte-va mii de soldați și vor 
începe se amenințe prin discursuri și 

prin note diplomatice. Der s’au 
înșelat.

Vedem acum, că lucrurile se 
încurcă tot mai tare, așa de tare, 
încât Germania trimite pe unul 
din cei mai vestiți generali ai sei, 
contele Waldersee, ca se ia comanda 
supremă peste t6te trupele interna
ționale aflătdre aȚl în China și peste 
acele, cari se vor mai trimite. Greu
tățile internaționale ale cestiunei Chi
nese s’ar pâră învinse prin acesta, 
remâne însă marea întrebare: cum 
va succede marilor puteri se facă 
„renduialău și „pace“ în China?

Scirile mai nouă vestesc, că tru
pele aliate, după-ce au bătut pe Chi
nes! la Tien-Cin, au plecat spre Pe
king. In drumul lor spre capitala 
chinesă au avut la orașul Peicang 
(aprdpe de Tien-Cin) o mare luptă 
cu Chinesii. Li-au succes, ce-i drept, 
aliaților se respingă armata chinesă 
dela Peicang, dâr succesul acesta l’au 
plătit cu mari jertfe. Nu mai puțin 
decât 1000 de soldați au cădut în lupta 
acăsta, parte fiind omorîțl, parte 
răniți.

Soirea despre înaintarea aliați
lor spre Peking, i-a amărît și înfu
riat nespus de mult pe Chinesi. Aceș
tia vecjend, că primejdia se apropie cu 
pași repecji de ei, au reînceput ârăși 
asediarea ambasadelor din Pelting, așa 
că nici guvernul nu-i pote opri. Deja 
la 2 August guvernul chines a dat 
un edict, provocând pe ambasadori se 
prărăsescă Pek>ngul și sub scut sigur 
să mârgă la Tien-Cin, unde viața 
nu le va mai fi primejduită. Amba
sadorii însă n’au primit sfatul acesta, 
bine sciind, că îndată, ce vor pune 
piciorul afară din Peking, ei sunt es- 
puș! furiei resbunătore a resculaților 
și nu se pot încrede în scutul, ce 
li-1 oferă guvernul chines.

Se crede însă, că ambasadorii 
vor fi siliți totuși să primescă ofer- 
tul acesta, după-ce nu mai sunt 
acum în stare a-se împotrivi ata
curilor răsculaților.

La Paris a sosit o telegramă, 
ce a adresat’o ambasadorul trances 
Pichon din Peking guvernului tran
ces, în care se c|ice între altele, că 
ambasadorii vor eși din Peking, 
decă vor fi duș! de-acolo sub pază 
de trupe internaționale. Cu ambasa
dorii sunt 800 streini, între cari 200 
femei și copii și 50 răniți, mai de
parte peste 3000 creștin! chinesi, 
toți primejduiți la fel cu ambasa
dorii. Pază chinesă, cjice Pichon, la 
nici o întâmplare n’am pute primi.

*

Din Shanghai se anunță, că de 
când trupele aliate an început mar
șul lor spre Peking, o panică estra- 
ordinară domnesce in Peking. Omenii 
împăratului Kvang-Su se încaeră cj.il- 
nic cu omenii principelui Tuan. îm
păratul vră se propună pacea, ca se 
apere capitala de năvala streinilor. 
In jur de Peking stau gata de luptă 
100,000 armată chinesă.

*
Intr’aceea marile puteri fac pre

gătiri însemnate. Germania va mai 
trimite în China 20,000 de soldați 
din tote armele. Rusia a trimis trupe 
și mai numerdse, al căror număr 
atinge cifra de 60,000. Tot așa și 
Francia și America și Japonia. Nu
mai Anglia este silită, din causa răs- 
boiului din Africa, a-se restrînge la 
un mic contigent de trupe.

Afacerea „Ofen-Pesth.“
Cetitorii noștri counose istoricul aces

tei afaceri, care a făcut atâta sânge râu la 
șoviniștii perciunato-maghiarl. Sciu, între 
altele și aceea, oă „patrioțiiu șoviniștl dela 
magistratul din Budapesta au fost adresat 
ministrului unguresc de oomercifl. rugarea, 
să dea oficiilor poștale ordin de-a refusa 
inmânarea scrisorilor venite din Viena pe 
adresa „Ofen-Pesth“ și a-le retrimite din 
oficiu la locul unde au fost predate.

Ministrul Hegediis însă nu li-a îm
plinit pofta acâsta și li-a răspuns, că nu și 
nu. Poșta fiind o instituția în serviciul pu
blicului, nu pote să facă prostia de-a nu 
împărți fiă-oăruia scrisorile, ce i-se trimit, 
vină ele pe orl-ce nume. N’o pdte face 
acesta mai ales din oficiu, cum cereau șo- 
viui.știi, căci dâră poșta n’are chemarea 
de-a face politică. E însă treba adresatului, 
dâcă vre să primâscă sorisorea pe al cărei 
plic stă scris „Ofen-Pesthu și nu „Buda- 
pest“.

Răspunsul ministrului, tocmai pentru- 
că a venit dela el, i-a pișcat simțitor pe 
colțații șoviniștl. Și mai mult însă îi us
tură acum împrejurarea, că primăria din 
Viena s’a ocupat de nou ou afacerea asta 
supărăciosă, adecă cu numirea pe nemțesce 
a capitalei lor. S’a întâmplat, că cei. din 
Budapesta au retrimis la Viena un aot ne- 
resolvat numai pentru-că era adresat la 
„Ofen-Pesth“. Asta a dat prilej senatului 
primăriei din Viena de a reveni ârășl asu
pra afacerei, aducând decisiunea următore :

„Numirea „ Ofen-Festin nu e volnică, 
ci e numirea istorică a orașelor acum unite 
Ofen și Peștii, pe când numele „Budapest11 
se întrebuințeză numai de câte va decenii. 
Multe orașe, cari au însemnătate mare cul
turală și istorică, diferitele națiuni cultu
rale le numesc în limba lor. Magistratele și 
alte autorități ale acestora și alte orașe de 
însemnătate culturală primesc și resolvă 
fără nici o obiecțiune scriptele, în cari 

orașul respectiv e numit în limba străină. 
Atitudinea contrară a magistratului 6re- 
cărui oraș pâte fi privită și ca o nerespec- 
tare & însemnătății culturale și istorice a 
orașului propriu ; mai departe magistratul 
orașului „Ofen-Pesth“ și el însu-șl numesce 
residența și capitala imperială Viena cu 
numirea „Bdcsu, nepriceput pe întreg roto
golul pământului. Prin urmare magistratul 
capitalei și residenței imperiale, treoe la 
ordinea cjilei peste script a magistratului 
din „Ofen-Pesthw, dto 12 Iulie a. c., sus- 
ținendu-șl oonclusul din 21 Iunie 1900, 
prin care față cu magistratul se indicase a 
fi de dorit întrebuințarea numirii „Ofen- 
Pesth'J-.

Rămâne așa-dâr oum a fost. Vienesii 
vor scrie și mai departe „Ofen-Pesth“ și 
nu „Budapest11 spre mai marea ciudă și 
mâhnire a „patrioților11 din — Judapesta.

Căsetoria Regelui Serbiei.
Dumineca trecută s’a serbat în Bel

grad cununia Regelui Alexandru al Serbiei 
cu d-na Draga Mașin. Timpul era fârte 
frumos. Se adunaseră peste 30,000 de omeni 
din totă țâra, ca să ia parte la acestă fes
tivitate.

Cortegiul de nuntă a pornit pe la 10 
6re dimineța. Regele a mers la casa mire
sei pe la 10’/2 într’o trăsură cu patru cai. 
Aid se aflau deja nașii, d-1 Manzuroff, în
sărcinatul de afaceri al Rusiei, care repre- 
senta pe Țarul Nicolae, șipresidentul Skup- 
știnei (dietei) NestorovicI, al doilea naș. 
Mai era cu ei și trimisul special al Fran- 
ciei, d 1 Marchand, apoi oficerii de onore, 
rudele Regelui și ale miresei.

Câte-va minute după sosirea Regelui, 
cortegiul se puse în mișcare, fiind anunțat 
.cu o salvă de 101 tunuri. înainte mergea 
un escadron al gardei regale, apoi venia 
trăsura regală cu Regele și mirâsa sa. R- - 
gele era în uniformă de general și purta 
ordinul rusesc „St. Lazar11 și marea cruce 
a ordinului Milos cel mare. Miresa ea în 
haină albă purta la gât un colier strălucit 
de stele de diamant, oe i-l’a făcut cadou 
de nuntă Regele, âr pe cap avea o dia
demă în briliante.

*
Ga de obioeifi la cununii, lurciea a 

fost curiâsă să vadă mirâsa, alâsa inimei 
Regelui, pe Draga Mașin, care a întrat în 
biserică ca simplă văduvă a unui inginer, 
și a părăsit’o ca Majestate, oa Regina și 
domna Serbiei.

Etă cum o desorie un raportor, care 
a fost de față:

Draga Mașin ara un păr închis, der 
nu tocmai negru, pronunțat; mai bine să 
pote dice, că e de colore castaniă închisă. 
Statura ei e elegantă, nu prea mare. In 
fața ei puțin palidă cu trăsuri fine stră
lucesc doi ochi negri scînteitorl. Gura și 
nasul sunt frumos proporționate. Pe față 
se pât9 observa urmele unei oboseli din 
causa iritațiunilor dilelor din urmă.

lor din partea Grecilor până nu le pote 
descrie !u

„Care nâm de omeni sub ceriu11, se 
■» întrâbă cu durere același scriitor, „e atât 

de strîmtorat și împilat ca ticăloșii de Ro
mâni? Care altă stăpânire se arată cătră 
supușii ei așa de aspră și de silnică, decât 
domnia grecă și omenii ei? Socotesc, că 
apa Oltului și a Jiului când vin mari nu 
potopesc din pricina ploilor, ci de mulți
mea lacrimelor, ce se varsă din ochii tică
loșilor Români!“

Din pricina tuturor acestor răutăți, 
ideea de grec, în ochii poporului român, se 
amestecase cu cea de jaf și hoție: pentru 
el, Grecul nu era om, ci mai curând o fiară 
sălbatică, în ale cărei ghiare trebuia să 
cadă prada, mai curând sâu mai târdiu. 
Poporul răbda tote asupririle acestui ele
ment strein și dușman, deși pieptul său 
svâcnea cu putere, deși sângele îi clocotea 
în vine și întrâga-i făptură striga răsbunare. 
Românul e din fire bun. îndurător și înde
lung răbdător, căci el mult a avut să în
dure dealungul lungei sale vieți; vai însă 
de acela, care îi împinge cuțitul până ’n 
os ! Gloriosele răsbunărl asupra Turcilor, de 

care istoria nostră e plină, au fost in tote 
timpurile, în ochii străinilor, o dovadă de 
ceea ce pote Românul în vremile-i de în
suflețire națională. Ce împiedecase în tot- 
dâuna pe Turci de a preface țâra nostră 
în pașalîc, decă nu frica de a aduce pe 
Români la desnădăjduire ? ...

Simțea poporul, că vremea răsculării 
bătuse de astă-dată, căci un vâc de sufe
rințe și de amaruri îi apăsa pe umeri. Prea 
îșl bătuse joc de dânsul asupritorii săi, prea 
îi călcaseră în piciore mândria-i națională, 
fără a se gândi, că orl-ce mișeliă îșl are 
sfirșitul ei odată! El ar mai fi răbdat pote 
împilările revoltătore ale acestui element 
neomenos, dâcă acest element însuși n’ar 
fi grăbit printr’o întâmplare hotărîtore is- 
bucnirea obștescă a sufletelor, atâta vreme 
înăbușite și ținute în lanțuri de fier.

Cuprinși de năprasnice visuri de ne-a- 
târnare pentru țâra lor, ei, cari necinsteau 
și pângăriau sfintele libertăți ale unui po 
por, din a cărui sudore se hrăniau cu atâta 
lăcomiă, ridicaseră stâgul revoltei în țâra 
românâscă, ca și cum ar fi fost a lor. Ete- 
ria sâu zavera, sâu încă băjenia seu res- 
merița, a fost lovitura de morte, pe care 

și-au dat’o ei înșiși, a fost biletul lor de 
înmormântare pe pământul țărei nostre. 
Fricoși și lași ca întot-dâuna, ei voiau să 
umplă cu sânge întrâga țâră, luptând în 
dosul unui paravan vid, care era spatele 
poporului român. Dăr Românul nu mai voia 
să slujescă de pavăza unor mișei, cari îi 
storseră pană și măduva din ose, nici să 
se arunce orbesce în calea Turcilor, ca să-și 
verse apoi năcasul asupra lui. Și apoi, de 
ce să se lupte pentru eteriă, pentru acâstă 
năpaste, care îl adusese la sapă de lemn? 
Și de ce să-și verse sângele, ce-i mai ră
măsese, pentru o causă tâlhărâscă? căci 
cum ne spune un francos, Laurenșon, 
„acestă pretinsă luptă nu era decât un 
motiv, prin care să coloreze răpirile și 
hoțiile11.

Față cu acâstă îndoită nenorocire, un 
singur gând înflăcărase pe toți, gândul de 
a se scutura cu orl-ce preț de jugul neo
menos, ce apăsa peste ei, și, că vor cădea 
cu toții, de nu se vor împotrivi odată pen
tru tot-dâuna elementului asupritor. Sân
gele răscolei fierbea în inimile tuturor. Lipsi 
însă sufletul, care să dea viață acestei miș
cări, lipsea omul, care pus în fruntea ei, 

s’o întrupeze tot-deodată. Deja un ispravnic 
din județul Nemțu, anume spătarul Sturza, 
îndemna pe locuitorii din ocârmuirea lui a 
se răscula împotriva Grecilor, împotriva 
„acestor făcători de rele, cari sub cuvânt 
de a-șl aduce în slobozenia patria lor, ne-au 
robit pe noi, pricinuind în totă starea ne
numărate rele și pătimiri, cu feluri de sil
nicii și prădăciuni, jafuri și crudiml, încât 
spaima cuprindând pe toți, s’au spart sate, 
târguri și ținuturi întregi și număr nenu
mărat de omeni s’au împrăștiat, lăsând și 
case și averi; cu un cuvânt țâra întrâgă 
s’a hrentuit; pănă și cei mai întâiu boieri, 
radimul țărei și părinții a totă obștia au 
fost siliți a se împrăștia11. Și într’un cuvânt 
de însuflețire patriotică, el striga poporului 
român: „înarmați brațul vostru, dela cel 
mai mic începând, cu orl-ce fel de arme 
aveți: pușcă, cosă, lance, topor și să mer
gem unde ne vom întâlni cu alțl simpa- 
trioțl și să isgonim numai decât pe tâlharii 
aceștia de pe pământul nostru11.*)

*) Vecii Th. Codrescu, Uricariul XV, p. 254 
ap. Xenopol.

Pe când în Moldova lucra cu atâtă
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Regele, oare era bine dispus, înou- 
ragia pe mirâsa sa și cu pași siguri înain
tară în biserică pănă înaintea ușei iconos
tasului, unde îi conduse Metropolitul. D-na 
Draga Mașin era într’o haină albă de mă- 
tasă, ou dantele peste ea; trena ei o 
purtau două fetite în oostum național sâr
besc. De-adrepta pe haina miresei strălucea 
un șir de diamant. Regele era în uniformă 
de general. Atât mirele, cât și mirâsa nu 
purtau mănuși.

Când noua păreche se afla sub bal
dachin, corul întouâ un cântec, cu care se 
începu ceremonialul. Regele se întreținea 
viu cu mirâsa, ținându-i gingaș mâna. La 
spatele miresei se afla presidentul Skup- 
știnei, Simeon NestorovicI, âr însărcinatul 
de afaceri rusesc Monzuroff, representautul 
Țarului, — oa nași la spatele mirelui. Un 
preot aduse patru luminări mari de ceră 
împodobite cu flori și panglici 'frumose, 
dându-le mirilor și nașilor. Metropolitul a 
făcut mirilor cruce cu inelele, apoi au ur
mat întrebările obicinuite. Li-a pus mirilor 
oununiile pe cap; Regelui însă nu voia să-i 
stea drept corona, miresa atunci și-a ridicat 
mâna apăsându-i-o pe cap. După câte-va 
rugăciuni oununiile au fost luate jos și ce
remonialul s’a sfârșit. Draga Mașin deveni 
Regina Draghina.

După acesta Regele și Regina urcară 
tronul și metropolitul le-a ținut o cuvân
tare, apoi au urmat felicitările.

SUIRILE DiLELț
— 29 Iulie v.

Luptă între studenții români și 
unguri la Paris. In Paris s’a deschis di- 
lele treoute congresul internațional studen
țesc. Foile ungurescl dau alarma, că în con
gres representanții studenților academici 
români au început lupta contra studenților 
maghiari. Cum adecă ? La alegerea vice
președintelui Românii au început să ataoe 
din tote puterile pe Unguri, și au pretins 
ca și studenților de naționalitate română 
să li-se dea dreptul a-șl alege un vice-pre- 
ședinte. La pretensiunea acâsta s’au ridicat 
„egyetem-halgatăii" maghiari și au pro
testat, că nu și nu! Dâr lucru naibii. Foi
le jidovescl din Pesta vreu să facă pe cei 
smintiți și găgăuțl ai lor să crâdă, că pre
ședintele congresului ar fi amenințat pe 
studenții români să se astâmpere, că de 
unde nu „îi va da afară din Congres". — 
De bună sâmă avem de a face și aici cu 
vr’o scornitură jidano-maghiară. Vom vedâ, 
în fine, dâcă cei dela conducerea congresu
lui vor fi atât de strîmțl la inimă să facă 
după dorința sălbatică a perciunaților și pa- 
pricaților, ori că vor face dreptate și vor lăsa 
pe „halgatăii" unguri să umfle din buze.

Marile turburări antisemite din 
Odessa, fiarele germane primesc din Odesa 
următorea scire venită din isvor oficial, cu 
data de 24 Iulie: Sunt trei cjA0 de când 
în oraș continuă să se petrâcă grave neo- 

energiă spătarul Sturza pentru desrobirea 
nâmului său, o veste năprasnică se lăți în 
județele de peste Olt și de aci în întrega 
țâră, „că în Gorj s’a sculat un anume Tu
dor Slugerul, dis și Vladimirescu,**)  ce fu
sese vătaf de plaiu, că au adunat pandu- 
rime și omeni de pe acolo, toți câți erau 
năcăjiți și asupriți de slujbașii greci și, că 
a invitat pe toți a se scula, cu mic cu 
mare, asupra împilătorilor, dicend, că dela 
dânșii li-se trage sărăcia și ticăloșia“. La 
audul acestei vești, o radă de scăpare luci 
în tote inimile românescl, și pentru întâia 
oră pote, după un vâc de chinuri și dureri, 
a tresăltat de bucuriă întrăga românime. 
Căci poporul vedea în Tudor un mântuitor 
al său și numele lui fii binecuvântat de 
tote buzele. Pătruns în adâncul sufletului 
de groza ce-i insufla trista stare a țării, 

**) Tudor Vladimirescu fiul lui Constantin, 
poreclit Ursu, născut în comuna Vladimir, județul 
Gorjiii între 1770—1780. Tocilescu, 1st. Rom. și 
Xenopol 1st. Rom., Vol. V, p. 464. Moșii să nu- 
miau Mitrofen ieromonach și Rocsandra. Aricescu, 
1st. revoluției dela 1821 pag. 14. *) Vedi art. cât din „Revista11 Tocilescu.

rânduell. Ele au început Dumineca trecută 
prin spargerea tereștrilor zarafilor și au ur
mat cu devastarea prăvăliilor Evreilor. Nop- 
tea au fost distruse tote aceste prăvălii. 
Luni turburătorii au pătruns chiar în cen
trul orașului. La tâte magasinele; ale căror 
perdele de fer nu au putut fi lăsate în jos, 
s’au spart tâte ferestrile și ușile. Nici mă
car o singură lampă de dinaintea prăvă
liilor n’a fost lăsată neatinsă. In diua de 
24 tote prăvăliile au fost închise. Noptea 
au început nouă turburări prin mahalale. 
Foile rusescl nu spun nimic despre căușele 
turburărilor, dâr e mai mult decât probabil, 
că esploatarea evreâscă a fost causa de că
petenia a lor, mai cu sâmă că se soie as
tă dl, că demonstranții au fost lucrători. 
După datele ofioiale publicate în (j'aru^ 
„Odeeskiia Viedomosti" s’au făcut nu mai 
puțin de 1041 de arestări.

In urma atentatului dela Monza 
și Italienii, cari trăesc în mari depărtări 
de patria lor, și-au manifestat în număr 
mare doliul pentru mortea bunului lor Rege 
Umberto. Mulțl au adresat condolențele lor 
la consulatele generale italiene din țările 
unde trăesc. Intre aceștia, precum aflăm, a 
fost unul dintre cei dintâih și d-1 Mazzuchi 
architect în Brașov, care se află acum la 
Borsec. Consulatul general italian din Bu
dapesta i-a răspuns imediat în numele gu
vernului regal mulțumindu-i viu pentru pa
triotica participare la marele doliu național.

Curs de cântări. Un curs comple
mentar de cântări bisericescl se va deschide 
în Orăștiă la 1 August a. o. st. v. La acest 
ours, spune „Tel. Rom.u, va participa și 
d-1 profesor seminarial Timoteiu Popoviciu, 
ca delegat din partea P. V. Consistoriu 
archidiecesan, pentru a face studii asupra 
oântărilor nâstre bisericescl și a culege 
materialul necesar în scopul precisărei și 
fixărei aoelora pe note.

Noul ministru rusesc de esterne. 
Din Petersburg vine soirea, că Țarul a nu
mit pe contele Vladimir NicolaevicI Lams- 
dorff ministru al afacerilor esterne în locul 
decedatului Muraview. Contele Lamsdorff 
stă mai bine de 30 ani în serviciul diplo
mației rusescl.

Complotul bulgar. Cercetările cu 
privire la complotul bulgăresc continuă cu 
aotivitate. ErI d-1 judecător de instrucțiă a 
făcut o descindere la „Splendid Hotel", unde 
șâde un Bulgar, care ar fi avut relațiunl 
strînse cu unii din Bulgarii din Ploescl bă- 
nuițl de uneltiri politioe. Cât despre Du- 
mitroff, asasinul lui Mihăileanu continuă să 
dea detalii asupra oomitetelor revoluționare 
din Bulgaria și asupra șefului lor Sarafoff 
Din ordinul judecătorului de instrucție a 
mai fost arestat asâră și cârciumarul bul
gar Dobre, în prăvălia căruia Bulgarii țin 
dese conciliabule. Judele instructor a desco
perit mai multe lucruri importante. Minis
trul justiției D. Maiorescu e ținut în cu
rent cu mersul justiei.

un scriitor neiscălit de pe acea vreme, 
vădii ca și poporul, în răscâla lui Tudor 
„o răsbunare a ceriului, urgia lui Dumne- 
deu asupra răutăței omenesclu și cu drept 
cuvânt strigă cătră Dumnedeu: „Domne, 
Domne! caută din ceriu și vedi și cerce- 
teză nâmul nostru și-l isbăvesce de ro
bia viclenilor și urîtorilor de omeni ve
netici".*)

Tudor era într’adevăr omul ce le tre
buia ca să-i scuture de suferințele ce îndu
rau, el avea tote însușirile unui adevărat 
revoluționar: o voință de fier, un plan ho- 
tărît, nestrămutat, precum și o încredere 
orbă în reușita misiunii sale. Nici o putere 
din lume nu l’ar fi putut abate dela dânsa; 
el îi se dăduse cu trup și cu suflet și nu
mai mortea era în stare să-i zădărnicâscă 
planul său de scuturare.

(Va urma).

Viriliști jidani la Arad. Cât de mult 
s’au îmbogățit Jidanii prin orașele ungu
rescl se pote vedâ și din lista mai nouă a vi- 
riliștilor, după care în orașul Arad de 
esemplu se află nu mai puțin de 39 Jidani 
viriliști, deși suma minimală a dărei, ce 
trebue să plătâscă un virilist, este acolo 
1028 cor. Primul între viriliștii dela' Arad 
este un Jidan cu dare de 7009 cor., oei- 
lalțl 4, carlurmâză după el, sunt de aseme
nea jidani. — Tot astfel în orașul Gyăr 
acupă loc printre viriliști 18 Jidani. „Cine 
nu vede nici acum, că în acâstă patriă ji- 
dovimea ocupă teren și puterea ei de stă
pânire se estinde, este sâu orb, sâu surd" 
— esclamă o fâiă budapestană.

In Deeș este convocată pe diua de 
14 Aug. n. din partea d-lui Dr. T. Mihali, 
advocat, adunarea pentru organisarea despăr- 
părț&m&nMui „Solnoc Bobâcau al „Asocia- 
țiuniiu.

Asigurări mari. Răposatul duce de 
Saxen-Coburg-Gotha a fost asigurat la mai 
multe societăți ou 6 milione mărci. De cu
rând răposatul rege al Italiei Umberto încă 
a fost asigurat ou sume forte mari, și în 
urma morții lui tragice societățile de asi
gurare vor avâ perderl simțite, având să plă- 
tâscă sume considerabile reginei Margareta. 
Regina Angliei, Victoria, prin constituția 
sa săuătosă a devenit o adevărată comoră 
pentru societățile de asigurare. Prințul de 
Wales, de asemenea e asigurat cu mari sume. 
Printre cei asigurați cu sume mai mari se 
numără și bogătanul Peavey, care este asi
gurat la o societate americană cu 4 miliâne 
dolari și plătesce pănă la mârtea sa pe an 
un premii! de 193,400 cor.

Scire despre Andree. Din Stolcholm 
se telegrafâză, că consulul american de 
acolo a primit dela un Amerioan, care tră- 
esoe în Cleveland soirea, că în 13 Iulie 
s’a aflat o scrisâre în limba germană iscă
lită de esploratorul la polul nordio Andree 
In scrisârea aoâsta se spune, că Andree 
trăesce, dâr se află într’o stare forte grea 
și are lipsă de ajutor grabnic. Soirea acesta 
șl-a făout acum ocolul prin lumea întrâgă, 
dâr nu i-se dă nici un orecjăment și e pri
vită ca o simplă scornitură.

Atacați de ursoică. Din Bistrița se 
scrie, că în Budacul-român o ursâioă cu doi 
pui fiind atacată de un copil de păstor, 
ursoica pentru a-șl apăra puii s’a aruncat 
asupra oopilului și trântindu-1 jos i-a tras 
pielea de pe oap. Copilul a trebuit dus la 
medio, ca să i așecje înapoi pielea și să i-o 
cosă. In aceeași cji ursoica a atacat și pe 
un om din comuna Ardan.

Cununia. Mâne, Dumineca în 12 Aug. 
n., se va cununa în biserica S-tei Treimi 
de pe Tocile d-1 învățător Demetrizi Mareea 
ou d-ra Elena V. Baboie. Cununia va fi la 
orele 5 d. a.

Vfinătore mare. Deore-ce în Poiana 
miștreții (porcii sălbateci) au făout mari 
pagube, sooietatea vânătorilor din Brașov 
face o venătore mare de mistreți. Locul de 
întâlnire este „Fântâna călugărului11 mâne 
la 5 ore dimineța.

Concert. Mâne, Duminecă, musiea 
orășenescă va cânta la hotel „Pomul verde", 
c’un program forte bogat, între cari și ur- 
mătorele piese: Burii în tabără, mare fan- 
tasiă din opera Herodias, „Salonul auto
mat", Hora Sinaiei etc. Inoeputul la 8 ore 
sâra. Intrarea 60 bani.

La Canada. Gherman Rosenstein, 
ceasornicar giuvaergiu în strada Unirei din 
Craiova a dispărut împreună ou familia 
sa, vânejend înaintea plecărei sale tâte lu
crurile casnice la hala de vechituri. Câsor- 
nicele și alte mărfuri, oe mai avea, repre- 
sentau o mare valâre. Se vorbesce, că le-ar 
fi vândut ceasornicarului Schulder. Dispă
rutul a lăsat păgubași pe mulțl creditori 
ai săi, între cari mai mulțl fabricanți. Au
toritățile cercetâză înz&dar, căci se dice 
că dispărutul ar fi luat drumul spre Canada. 
Proprietarul casei, undela stat Gherman, cere 
autorisația tribunalului pentru deschiderea 
prăvăliei, spre a constata, ce lipsesce. Ade- 
verată pungășia evreâscă.

Emigrările în Iunie.
Organul oficios statistic (Statieztikai 

Havi Kozlemenyek), oe apare în editura 
oficiului statistic central reg. ung., publică 
datele privitâre la numărul emigranților 
din Ungaria pe luna lui Junie n. o. După 
acâstă statistică, s’au dat în luna amintită 
din Ungaria 9113 pașapdrte pentru străină
tate. Proprietarii acestor pașapârte au avut 
ou ei și 671 soți de călfltoriă. Cele mai multe 
pașaporte s’au dat în oomitatul Zemplic.ului, 
anume 1303; în al Brașovului 735, Ciue 
635, Șaroș 606, Sibiiu 557, Treiscaune 490, 
Baol-Bodrog 353, Scepuș 345, Ung 341, Ter- 
nava-mare 303, Abaui Torna 249, Bereg 
197, Torontal 176, Maramurăș 162, Făgăraș 
142, Sabolciti 123, Gomor 112, Caraș-Se- 
verin 108, Odorheifi. 104, Tolna 96, Tren- 
cin 93.

Cea mai mare parte dintre pașaporte 
au fost date pentru America(3573), pentru 
alte state europene 2768, pentru România 
2675, âr pentru Rusia 86.

Față cu aceste oifre o fdiă budapes
tană face următârele constatări:

Anul trecut sporul poporațiunei din 
Ungaria a fost 221.831 suflete, âr al emi
granților 109.719.

In prima jumătate a anului trecut au 
emigrat 57.968, âr în primăvara anului cu
rent 74,381, va să fiică emigrările s’au sporit 
cu 29°/0. Așa-dâr pe când în prima jumă
tatea anului trecut sporul poporațiunei a fost 
împuținat prin emigrări ou 49°/0, pe atunci 
în anul curent s’a împuținat ou 66°/0.

Mai ales în Aprilie și Maiîî au spo
rit emigrările. Astfel în Aprilie față cu o 
înmulțirea de 13.748 s’a ivit un soăfiăment 
prin emigrări de 11.759 cașuri. In Maifi. 
orescerea a fost de 13.748, emigrările 11.569. 
Va să fiică în oașul dintâifi 85.5, în al doilea 
74.5°$

In amintărea unui dascăl.
Cu multă întristare am primit din pa

tria mea, Bucovina, soirea, că unul dintre cei 
mai vrednici și meritați dascăli din Buco
vina, Dimitrie Cernăuțan, a murit. El a fost 
fiiul unui gospodar din comuna Costâna, dis
trictul Suceavei în Bucovina și s’a născut 
în 1830.

El a terminat 4 cl. norm. în Suceava, 
apoi a mers la Cernăuți de a învățat 3 ani 
școla cantorală, er după absolvarea ei a 
a fost numit cantor în comuna nascerii 
sale Costâna, unde petrecu 5 ani. In zelul 
său de-a face un pas mai înainte s’a dus 
ârășl la Cernăuți, unde făcu studiul peda
gogic (preparandia), pe care după 2 ani l’a 
absolvat cu succes lăudabil (1858). După 
aceea a fost numit învățător în comuna ro- 
mână-germană Ilișeșcl districtul Homorului, 
unde în decurs de 5 ani șl-a câștigat multe 
merite prin sîrguința sa și prin crescerea 
bună și în spirit românesc date învățăcei
lor săi, din cari au eșit mulțl preoți, func
ționari, învățători etc. In 1864 primi pos
tul de cantor la biserica catedrală din Cer
năuți, devenind tot-odată și învățător pen
tru cântarea română și tipicon la școla can
torală și la facultatea teologică, în care 
calitate lucră cu mult zel pănă la sfîrșitul 
vieții. In anul 1874 fu chirotonit ca lector 
de mitropolitul I. Bendela, crescând pen
tru biserica nostră un număr respectabil 
de cantori demni de starea și chiăma- 
rea lor.

El a contribuit mult pentru înainta
rea luminei în sînul poporului român bu
covinean și mulțl, la îndemnul său, au urmat 
alte studii, ajungând a fi omeni deștepțl 
și cu posițiă frumosă în societate. Cernău
țan a fost și un sprijinitor sincer al socie
tății cantorilor români „Lumina". Ca fost 
elev al lui îi die cu recunoscință: Fiă-țl 
țărâna ușoră și memoria binecuvântată, bu
nule dascăl!

Brașov, August 1900.

V. Lăzăreanu.
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Un dar pentru „Junii români’'4 
din Brașov.

Sflulțămită publică.

D na văduvă Susana A. Mureșianu, 
întru amintirea iubirilor săi părinți, preo
tului Vasilie Greceanu și a mamei sa'e 
Iustina, născută protopopul Radu Verzea, 
a iubitului și creJinoiosului său bărbat, 
Andreifi Mureșianu, a dăruit din partea sa 
50 (cincl-cțeci) de cordon și a colectat dela: 
d-na Maria Stoicovicl 60 bani, d-ra Emilia 
Stan Pârvu 4 cor., d na văd. Aua Burdu- 
loiu născ. preotul Ioau Greeeanu 2 oor., 
d-na luliaua Dogariu născ. Ioan Martino- 
viul 2 cor., d na văd. Maria Ardelea născ. 
preotul loan Grreceanu 2 cor. Suma 10 cor. 
60 bani, a dăruit deci în total 60 cor. 60 
bani Bisericei St. Nicolae din Scheid pen
tru ^Fondul junilor români din ScheiiV.

In numele acestora esprimăm și pe 
acestă oale mariniinosei dne. vcd. Susana A. 
.'LureșiatM și celorlalte contribuente câldu- 
j'dsa nostră mulțumită.

Brașov, 21 Iulie 1900.

Comitetul parochial.

Petrecerea din C.-Gărbău.
— August 1900.

Inteligența română din C.-Gărbău și 
jur, începând de.câțl-va ani, a introdus o 
datină frumosă și bună românescă de a 
arangia o petrecere, care dă ocasiune la o 
întâlnire peste vară a Românilor din acest 
jur, cu deosebire a tineretului doritor de 
petreceri. In tot anul, conform datinei, în 
29 Iulie n. c. încă s’a țiuut petrecerea și 
pot mărturisi sincer, că a avut un succes 
mai frumos ca întot-deuna. Și a putut suc
cede bine, căci pentru acăsta s’a îngrijit 
neobositul preot local I. Andrew cu d-nul 
proprietar Șandor, sufletul pregătirilor: 
arenă bună de dans, împodobită ca un 
chioșc, scutită pentru cas eventual de ploie, 
apoi alte comodități ospeților din depărtare.

Petrecerea s’a arangiat sub patrona- 
•giul distinsei familii Ilyeșiu, care la înce
putul petrecerei a fost salutată de presi- 
dentul I. Hațiegan protopop, prin o cuvân
tare de mulțămită pentru ofertele marini- 
anose date unui scop așa de măreț, unei 
biserici imposante, ce are să se edifice în 
loc, pentru ridicarea nivoului acestei pe
treceri prin primirea patronagiului, în fine 
pe lângă aclamațiunile frenetice ale publi
cului număros, oferi Prea Știm. Domne un 
buchet frumos din partea comitetului aran- 
giator.

După acesta cu hora neaoș românăscă 
s’a început petrecerea, nelipsind nici toas- 
tele, decurse cu atâta animațiă și foc pănă 
în dorii dilei. Au fost mulțl și din mari 
•depărtări. Cu nobila familiă Ilyeșiu a luat 
parte și d-1 profesor A. Deac din Blașiu 
cu știm, familiă și cu D-șora Olivia Bar- 
doși, cunoscuta pianistă dela conservatorul 
din Munchen. Publicul era variat: proto*-  
popi, preoți, teologi, universitari, studențl, 
.apoi notari, învățători etc.

*) „Proiect de educațiunea fetelor".

Dintre dame amintesc pe gentilele 
•d-șore: Măriți Antal, Olivia Bardoși (Sibiiu), 
Eugenia și Cornelia Deac (Blașit?, Virgi- 
,nia Buzila, Iuliana și Eugenia Cherebețiu, 
Silvia Dregan, Veturia Petran, Augusta 
■Cosma, Roșea, Ana Groza, Victoria Mură- 
-șan, Eugenia Bădescu, Iuliana Mezei, Ma- 
rincașiu, Veronica Pintea și altele... de 
•cari dău nu-mi aduc aminte din toiul pe
trecerei. Promit însă a fi mai atent pentru 
anul viitor.

Succesul material a fost tot așa de 
frumos, ca și cel moral. Cu totul s’au in- 
cassat 563 cor. 20 bani, din cari subtră- 
gendu-se spesele de 190 cor. 52 bani ră
mâne venit curat 372 cor. 63 bani.

Pe lângă prețul de intrare au supra- 
solvit: fam. Ilyeșiu 96 cor., A. Nemeș jude 
în pens. IO cor , il. Hațiegan prot. 2 cor., 
Dr. Clemente Barbul 2 cor., Vincze Lâszlo 
6 cor., Turcsa T. 4 cor., Szigethy M. 5 cor.. 
Dr. Corneli D. 4 cor., I. Iarca 2 cor., Dr. 
Ilea adv. 4 cor., V. Murășan 3 cor., Pavel 
Roșea prot. 1 cor., A. Mezei 1 cor., 1. Pop 
Flor. 1 cor., I. Pop 1 cor., I. Mihali 2 cor., 
N. PopovicI 1 cor., F. Leben 4 cor., V. 
Pop prot. 4 cor., G. Cherebețiu prot. 1 cor.,
I. Colceriu 1 cor., G. Murășan 4 cor., Ger. 
Dobocan 1 cor., V. Precup 1 cor., Ananie 
Horvâth 3.cor., Szâsz D. 1 cor., Al. Bor- 
toș 1 cor., P. Pop 2 cor., Dr. Tâmaș adv. 
8 cor., fam. Cosma 1 cor., T. Dragomir 2 

-cor., Demetriu.Suciu adv. 8 cor., Tit Trif

2 cor., Alex. Pop 2 cor., G. Rus 2 cor., 
Schopf jude reg. 3 cor., Rom. Pop s.-jude
3 cor., I. Deac 2 cor., Butka L. 4 cor., 
Szabo I. 2 cor., 1. Truța 1 cor., Szell Kâ- 
roly 2 cor.

Primăscă și pe acesta cale mulțumi- 
tele comitetului arangiator. Să ne revedem 
la anul!!!

Un participant.

I as s c j s ai t a r e.•

„ Reuniunea Femeilor Române din Bra- 
șov'i a înființat, după cum se scie, un In
ternat, cu scop de-a instrui fetițe din clasa 
de mijloc a societății românescl în menajul 
casei, precum și în diferite lucruri de mână, 
ce cad în sfera unei bune econome.

Reuniunea întreține și subvenționeză 
acest internat cu o sumă considerabilă, nu
mai ca să potă primi fetițe cu taxa cât se 
pote de scădută.

In acest Internat se învață: a) a 
pregăti tot felul de mâncări; &) a spăla și 
a călca tot felul de albituri; c) a croi și a 
cose cu mașina tot felul de albituri și vest
minte; d) a cultiva legumi, și e) reguli 
hygienice.

Pentru completarea cunoscințelor câș
tigate în școlă, s’a introdus și o școlă de 
repetiție prevădută în legile statului pen
tru copile dela 12—15 ani.

In acesta școlă se va propune: 
Limba română în 2 cursuri â 2 ore pe săp
tămână; Limba maghiară 2 cursuri â 2 ore 
pe săptămână; Limba germână 2 cursuri 
â 2 ore pe săptămână; Aritmetica 2 cur
suri â 2 ore pe săptămână; Istoria și Geo
grafia 2 cursuri ă 2 ore pe săptămână; Is
toria naturală și Fisica 2 cursuri â 1 oră 
pe săptămână; religia 2 cursuri â 1 oră pe 
săptămână; Desemnul 1 curs â 1 oră pe 
săptămână; Scrierea 1 curs â 1 oră pe săp
tămână; Cântări 1 curs â 1 oră pe săptă
mână ; Gimnastica 1 curs â 1 oră pe săp
tămână.

In acest „Internat" se primesc fetițe 
române, cari vor fi absolvat cel puțin 3 
(trei) clase primare și vor fi împlinit 12 ani.

De-drece prin reorganisarea cea nouă 
a instrucțiunei numărul orelor s’a înmulțit 
în mod considerabil, de aceea s’a statorit 
pentru completa întreținere și instrucțiune 
taxa de 14 fi. pe lună, plătită antici
pativ.

Fetițe orfane și sărace pot fi primite 
gratuit în „Internat".

Fetițe din Brașov, cari vor voi să pe- 
trecă numai peste di în „Internat", plătesc 
pentru totă instrucțiunea și pentru prând 
și ojină câte IO fi. pe lună.

De-orece numărul eleveloi’ atât al ce
lor cu plată, cât și al bursierelor este res- 
trîns, de aceea se învită părinții și tutorii 
a se însinua, respective a înainta petițiu- 
nile înzestrate cu testimoniu de paupertate 
și cu actul de botez la subscrisa președintă 
pănă în 20 August si. v.

Primirea elevelor în „Internat" se va 
face dela 25 August încolo.

La primire are să aducă fie-care elevă 
albiturile și vestmintele necesare, precum 
și așternutul de pat.

In legătură cu acest „Internat", Reu
niunea în anii trecuțl a înființat și un „Or
felinat" pentru fetițe orfane și sărace dela 
6—12 ani; aceste fetițe primesc întreține
rea completă pe spesele reuniunei și sunt 
obligate a cerceta școlele române gr. or. 
din loc.

Petițiunile pentru primire sunt a se 
adresa pănă în 20 August st. v.

InformațiunI mai de-aprope se pot 
primi dela președinta reuniunii și dela ac- 
tuarul acesteia.

Agn.es Dușoiu, Lazar Nastasi,
președintă. prof. gimn. și actuarul

reuniunei.

Literatură.
O nouă scriere de mare folos pentru 

economi a apărut la Bucuiescl sub titlul 
Noțiuni din economia vitelor (despre 
îngrijirea, crescerea, îmbunătățirea anima
lelor și despre lă: tăriă) de d-1 I. St. Fur
tuna. Edițiunea III. Opul a fost premiat 
de Societatea centrală de agricultură din 
România și aprobat de ministerial cultelor 
și instrucțiunei publice al României pentru 
biblioteeele scotelor poporale, precum și 
pentru scolele secundare, seminariale, nor
male etc. Are un cuprins forte bogat și 
pdte servi ca un bun și iscusit povețuitor 
tuturor celor ce se ocupă cu economia vi

telor, oilor, porcilor și a tuturor animalelor 
de casă, ba chiar și a paserilor de curte 
(galițelor) etc. O ideiă despre valorea aces
tei scrieri îșl vor pută face cetitorii și. din 
articulul privitor ia „Hrana seu alimentele 
animalelor", pe care-1 publicăm în partea 
economică a numărului nostru de adl. De
ocamdată ne mărginim a spune, că opul 
conține și 137 ilustrațiunl în text și costă 
numai 2 cor. (plus 10 bani porto.) Deven- 
dare se va afla peste câte-va dile și la 
Tipografia „A. Mureșianu" în Brașov.

*
Din Mm de apcF ed. IV, apărută 

de curend, se pot procura esemplare și 
dela Tip. „A. Mureșianu" cu 3 cor. plus 
20 bani porto. Legată în scorță și cu es- 
terior plăout 4 cor. plus 30 b. porto. Gura 
lui Kneipp e cunoscută în totă lumea și 
scrierile sale cu prețiosele povețe igienice 
ar trebui să se afle în totă familia, precum 
și în bibliotecile poporale, căci țăranii pot 
profita mai mult de ele. Opul cuprinde 
peste 600 pag, și are o scală alfabetică a 
tuturor bolelor și povețelor de cari sa trac- 
tăză îu op, în număr oam de 2200.

ULTIME SCJLKL
C’fu, 10 August. Trupele aliate 

au ocupat Luni Jangciun de unde au 
alungat pe Chinesl. A fost o luptă 
mare. Perderile Europenilor au fost 
de 300 morți și răniți. La soirea, că 
30 chim, spre răsărit dela Tien-Cin 
o mare armată chinesă amenință 
orașul, trupele aliate s’au reîntors 
să apere Tien-Cin-ul.

Spre sud-ost dela Chilii Chinesii 
au ucis 6 misionari francesi și 5 ca
tolici.

Londra, 10 August. Din Hong
kong se anunță lui „Times", că trupe 
chinese purtând flamure negre, merg 
spre Peking.

Pretoria, 10 August. S’a desco
perit un complot, care avea de scop 
uciderea tuturor ofițerilor englesi 
din Pretoria și arestarea lui Roberts 
X)ece conjurați au fost prinși.

O rectificare. Am publicat într’un 
număr trecut o plângere, că abonenții dia- 
relor din cercul poștei dela Bran nu pri
mesc regulat numerii diarelor, și se presu
punea din partea autorului, că neatențiu- 
nei celor dela oficiul postal din Bran ar 
fi a se atribui acesta. Acum primim din 
isvor de încredere informațiunea, că direc- 
tora oficiului postal din Bran nu numai că 
nu portă nici o vină în cestiunea acesta, 
der d-sa în tratarea și servirea publicului 
e forte amabilă și prevenitore, ceea-ce luăm 
cu plăcere la cunoscintă. Oumcă diarele nu 
nu se înmâneză regulat adresaților, acesta 
totuși e adevăr, asupra căruia ni-s’au plâns 
mai mulțl din acele părți. Causa însă nu 
este a se atribui oficiului postai, ci mai 
mult unei disposițiunl, luate, cum se vede 
cu intențiunl bune, der pe care organele 
chiămate nu o esecută precum ar trebui. 
Etă ce ni-se scrie în privința acesta:

„Lucrul stă cu totul altfel. Prin un 
ordin al direcțiunei poștelor și telegrafului 
s’a îndatorat oficiul postal din Bran, ca 
tote diarele și epistolele simple ale priva- 
ților din cele 10 comune brănene, să se 
predea dela postă respectivelor notariate, 
și actlea pe calea primăriilor comunale să 
le împartă după adrese. Aici die și eu, că 
neregularitățl se pot întâmpla, der nu mai 
e posta responsabilă. Din contră la acest 
oficiu postai vin țărani și înainte de 8 ore 
și la 12 și după 6 ore și tot-dâuna cu bună
voință li-se primesc epistolele, ba de multe- 
orl li-se scriu adrese corecte, li-se fac facturi 
și alte înlesniri, ceea-ce nu ar cădâ în da- 
torința conducătorei oficiului".

Observăm, că și din partea d-șorei 
directore a poștei dela Bran am primit o 
întimpinare, în care respinge orl-ce învi
nuire la adresa poștei de sub conducerea sa.

Recompensele și pedepsele în 
școla poporală.

(Studiu pedagogic de I. DARIU.)

— Urmare. —

2. Valorea recompenselor.
Recompensele naturale sunt de 

preferit celor artificiale și în educa- 
țiune stau înaintea acestora, pentru- 
că alegerea lor e mai ușâră și nu 
poți fi necorect în aplicarea lor. Re
compensele arbitrare nu produc efecte 
durabile și bune și în același timp 
nu se pot esecuta cu destulă înde
mânare și tot-deuna într’un mod ni
merit. Pentru-ca aceste recompense 
se le potă pimi elevul cât mai des, 
’și ia refugiul la vicleniă, prefăcăto- 
riă și înșelătoriă, căutând în fața 
învățătorului a da dovecjl de senti
mente curate și de acțiuni bune, as
cunzând cu multă prefăcetoriă pe 
cele rele, cărora le dă curs liber, în- 
dată-ce nu se află sub supraveghia- 
rea și directa controlă a educatoru
lui. Motivul acesta forte puternic i-a 
făcut pe cei mai mulțl pedagogi se 
fie forte cu mare luare aminte la 
întrebuințarea recompenselor, ba unii 
s’au esprimat cu totul în contra lor. 
Ecă părerile câtor-va pedagogi des
pre valorea lor.

Demeter: Scopul tuturor recom
penselor este de a înălța binele în 
școlar și de a face și pe alții să-l 
imiteze.

Niemeyer: Tote distincțiunile de 
onore au a se întrebuința cu mare 
precauțiune. Pentru-că ușor se întă- 
resce în el simțul de glorie pănă la 
pasiuni nemorale și diligința devine 
în urmă numai un product al lăco
miei și al deșertăciunii.

Curtmann: Oa și liniile, ce ser
vesc școlarului spre îndreptare la 
scriere, seu ca brâul de care se țin 
copiii mici, pănă învață a umbla, 
așa trebuesc privite și recompensele 
din partea educatorului; ele se cas- 
seză, îndată ce puterile au ajuns la 
activitatea de sine.

Vier thaler: Recompensele se aleg 
neînțelepțesce. Prin ele se escită sen- 
sualitatea, se măgulesce vanitatea și 
se deștâptă iubirea de argint. In par
tea cea mai mare a fost numai o 
întâmplare, decă pedepsele și recom
pensele școlare au adus vre-o îmbu
nătățire.

Zeller: Premiile au puțin rău în 
sine, precum are ceva reu în sine- 
un cuțit. Amândouă se pot între
buința și folosi; der amândouă pot 
fi și stricăciâse, precum sunt tote în 
lume.

Adese-ori premiile costă bani 
grei și cu tâte acestea de multe-orl 
nu ajută nimic, adecă nu pot face, 
ca elevul dela sine, fără împintenare, 
se voiescă aceea ce este folositor și 
corect.

Fenelon *) : Ajunge cine-va în ri- 
sicul de a descuragia copiii, dăcă 
nu-i laudă, când fac bine. Deși lau
dele prea dese sunt de temut, pen- 
tru-că-i fac pe copii vanitoși, totuși 
trebue să le întrebuințăm spre a-i 
încuragia, însă fără a-i strica prin 
acelea. Copiii să pot și recompensa 
prin jocuri nevinovate și instructive 
tot-deodată; prin primblări, unde 
conversația să nu rămână fără rod 
folositor; prin mici daruri ca premii, 
precum: prin icone, medalii, harțe 
geografice seu cărți legate frumos.

Nu făgăduiți însă copiilor ca 
recompense podobe în haine frumose 
seu zacharicale. Acestea aduc cu 
sine două rele: prin cele dintâiu li 
se insuflă stimă pentru ce trebue 
să aibă dispreț, prin cele din urmă 
li-se ia din mână mijlocul de a pute 
întrebuința alte recompense, cari să 
le înlesnescă educatorilor lucrul.



Krummacher: Recompensele în 
șc61a poporală nu sunt de nici o 
trebă, ba sunt stricăcibse, sunt un 
lucru păgân. Deșteptă, nutresc și 
încălzesc deșertăciunea și ambițiunea 
și excita iubirea nemăsurată de onore 
(filotimia).

Zerenner: Decă sunt și recom
pensele o medicină plăcută, ele tot 
medicină rămân și ast-fel sunt stri- 
căciose, decă copilul e sănătos; — 
ele conturbă tot-deuna desvoltarea 
naturală.

Overberg: Darurile nu trebue se 
se număscă răsplată seu recompensă, 
ci să se dea sub numele de amintire 
(suvenire), când ele nu mai pot strica, 
ci numai folosi.

Demeter: Cea mai bună recom
pensă, fără recompensă, e aceea, ca 
școlarul să se deprindă a face binele 
din datorie și din iubire cătră bine.

Lindner: Așa numitele premii 
anuale ca recompense nu pot fi jus
tificate.

Herbart: Lucrul de căpeteniă este, 
se nu nutrești artificial nici o ambițiune, 
dăr nici să nu înădușesc! sentimen
tul de onore natural și adevărat. 
Recompensele artificiale devin fără 
voia înșelătore și scot pe băiatul, în 
deosebi pe tinerul, afară din sfera, 
in care trebue să stee tot-deuna“.

Din părerile acestor pedagogi 
și ale altora piulți șș vede, că cu 
hoiărîre nu Să pronunță lliui unul 
pentru recompense și în special pen
tru premii, ci mai toți sunt cu cea 
mai mare reservă și pe lângă mult 
scrupul și precauțiune, ca nu cumva 
prin ele, voind a face bine, mai mult 
să stricăm. Ba alții s.ciind, ca și edu
catorii sunt omeni și rămân tot-deuna 
omeni în raporturile stricăciose de 
acjl ale culturii sociale și ușor pot 
greși în aplicarea recompenselor, de 
aceea s’au pronunțat în contra lor. 
Der și ceilalți tot din motivul acesta 
le susțin mai ales numai în clasele 
mai de jos, unde interesul de a tace 
binele din îndemn propriu nu e des
tul de bine desvoltat și, ca se-1 poți 
îndemna pe copil la muncă pe calea 
binelui, trebue se recurg! și la mij- 
loce din afară, cari însă scad în ra
port indirect cu măsura, în care se 
desvbltă în elev interesul de a face 
bine din îndemn propriu.

Așteptarea copilului de a fi 
aprobat și temerea de a fi reprobat 
de alții sunt sentimente, pe cari avem 
să le păstrăm tot-dăuna în el și să 
ne silim a-le cultiva cu îngrijire în 
folosul moralității lui. Aprobarea 
unui om serios și cum se cade e 
fbrte scumpă pentru elev, pe când 
reprobarea e e rușine, care nu ar 
lua-o pentru lumea asta. Un învăță
tor inteligent și devotat binelui ti
nerimii va sci, când are a aproba 
acțiunile elevului seu și când are 
a-le reproba, ca să nu le inspire um
blarea după glorii deșerte, ci să cul
tive simțul de onore și îndemnul 
propriu de a face bine, ca să trium- 
feze binele asupra răului.

Alimentele seu hrana animalelor.
Din „Noțiuni de Economia Vitelor11 de 1. St. Fortuna •)

Fânul de pe livezile firesci. O bună li
vadă de fen trebue să fie alcătuită din cât 
mai felurite ierburi și, care să facă parte 
cu 5/io din așa numitele graminee, cu 
3 seu cu '*/ 10 din leguminose și cu 1 seu 
2/ln din deosebite plante aromatice (mi- 
rositore).

*) A se vede anunțul dela „Literatură11.

Fen se numesce întâia cositură a unei 
livedl. A doua, a treia etc. cositură se nu
mesce otava.

Fânul bun este verduifi, nu se frânge 
când este strîns în mână și are un miros 

plăcut, aromatic, îmbătător. Când fenul 
are un miros mucigăit, seu când nu mirosă 
de loc, atunci nu e bun.

Stricarea fenului se datoresce seu li- 
vedilor jose ori umede, seu uscării neîn- 
destulătore, seu păstrării lui în clăi rău fă
cute, ori în magazii în care plouă. Fenul 
de pe luncile unde au murit vite mari și 
mici de însplinat, de dalac, de talan și alte 
bole este primejdios. Fenul prea mult ți
nut la sore, prea plouat, seu care a fost 
înecat, nu are bune însușiri hrănitore: fe
nul plouat și înecat, este prea încărcat de 
păment și animalele, mâncându l, înghit și 
mult praf, ceea-ce le dă bole de stomac, 
de mațe, de bojogi, de ochi ș. a.

Fenul nou nu se mistue bine și mai 
ales cailor și boilor le produce durere de 
pântece.

Tocmai după o lună de cjil© dela cosit 
fenul este bun de mâncat. Fenul îșl păs- 
trâză bunele însușiri de hrană vreme de 
18 luni; după vremea acesta, ajunge pră- 
fos, uscat, bățos, fără gustul căutat de 
animale, și deci nu mai este așa de hrănitor.

Fenul e o hrană minunată pentru vi
tele albe și forte bună pentru cai. Fânul 
pote îndestula parte din trebuințele calului, 
însă nu e îndestulător cu totul decât pen
tru caii, cari nu muncesc, cum sunt caii 
hergheliilor; cailor de muncă le trebue ne
greșit și grăunțe de ovăs, de porumb seu 
de orz. Fenul cel mai bun de pe livedile 
de deal se va păstra pentru cai; cel de pe 
luncile jose se va da vitelor albe. Otava 
nu e bună decât pentru boi, vaci, oi și capre.

Fenul de pe livezile cultivate. In țările 
Străine apusene, unde pământurile s’au în
gustat, pe o parte din pricina înmulțirii 
locuitorilor, ăr pe de alta din pricina în
tinderii culturii bucatelor, liveclile firescl 
nu se mai găsesc aprope de loc, pentru-că 
dând prea puțin fen pentru hrana vitelor, 
a trebuit să fie înlocuite cu livedl cultivate 
adecă cu livedl semănate și udate prin 
mijlocirea omului.

Ierburile semănate pe asemenea livedl 
sunt plante leguminose ca : lucerna, trifoiul, 
măzărichea, lupinul ș. a.

Fenul de leguminose este gustos când 
s’a recoltat de pe un păment văros, și nu 
de pe un păment nisipos său galben.

Bunătatea acestor fenurl aternă și de 
felul plantei și de timpul când s’a cosit.

Lucerna se cosesce de 3, de 4 și une
ori chiar de 5 ori pe an.

Trifoiul este o bună hrană pentru boi 
și vaci.

Măzărichea, mătura, meiul, cosite la 
timp, sunt bune pentru hrana vitelor albe 
de muncă și a celor mature.

Din tote plantele leguminose, numai 
lucerna se pote da ca hrană calului de 
muncă. Să fim însă cu băgare de semă și 
să le dăm lucernă amestecată cu pae; căci 
decă am da-o singură, caii vor ajunge mo
lateci și vor căpăta deosebite bole.

Fenul verde din orl-ce livadă sămă- 
nată se pote da tuturor animalelor fără 
deosebire, însă tot-dâuna avend grijă să le 
dăm câte puțin și amestecat cu pae seu cu 
fen uscat, vechii!, pentru a împiedeca um
flarea stomacului.

Cu cât livedile cultivate vor fi mai 
îngrijite și mai întinse, cu atât vitele vor 
fi mai numărose și de mai bun soiu.

Pășunele. Hrănirea animalelor la 
pășune are și folose și neajunsuri.

Are folose, pentru-că ne scutesce de 
a ține mul ți omeni', cari să îngrijescă ani
malele în grajd; ne scutesce de a cheltui 
cu cositul, strînsul, uscatul, căratul, păstra- 
tul fenului și împărțirea lui prin grajduri; 
hrănirea la pășune are folos, că deprinde 
animalele cu schimbările vremii, apoi, că 
mare parte din livedl nu se pot cosi, ori 
pentru-că ierba prea cresce mică, ori că 
aducerea fenului de pe acele livedl este 
cu neputință, din pricină, că nu e drum, 
ori că e drum rău, primejdios. Hrănirea la 
pășune mai are folosul, că vindecă pe ani
male de multe bole vechi de piele, de bo
jogi, de pântece și de altele.

Hrănirea la pășune este însă păgubi- 
tore pentru vacile de lapte, când pășunea 
este departe; căci pierd mult timp și multe 
puteri cu umbletul, ceea ce e în paguba 

laptelui. Este păgubitore și pentru animale 
de muncă, din pricină, că fiind obosite sunt 
silite să mai umble și pentru căutarea hra
nei; și apoi, ierba singură nu prea dă pu
teri vitelor de muncă, decă acestea nu mai 
pregustă și fân uscat, paie și grăunțe.

Singurele animale, care într’adevăr se 
folosesc cu prisosință din pășunarea bună, 
sunt oile, vitele de tamaslîc și iepile înso
țite de mânzii lor.

Pășunele jose nu sunt sănătose, pe 
lângă că plantele care cresc pe ele sunt 
adesea otrăvitore, dâr se mai găsesc acolo 
și o mulțime de ființe, care nu se văd cu 
ochiul și care nasc deosebite bole, cum de 
pildă: cârcâgul la oi, eșirea udului cu sânge 
la boi, dalacul (taulanul seu armurarul) și 
alte bole.

Tot de pe asemenea livedl capătă și 
oile gălbeză.

Cele mai bune pășuni sunt cele de pe 
coline și cele de pe munți. Pășunele de 
pădure nu sunt hrănitore ; ba chiar primej- 
duesc sănătatea animalelor. Acestea fiind 
lacome, pot mânca și muguri,-din care pri
cină pot căpăta eșirea udului cu sânge.

Pârlogele și islazurile nouă sunt 
bune pentru viței. Islazurile de prin văi 
dau vitelor mai mult lapte. Islazurile de 
pe costișe sunt mai bune pentru boii de 
îngrășat.

Mai înainte de a se duce animalele 
la pășune, li-se va da fen uscat, pentru a 
înlătura pericolele pășunării ierbei înrou
rate. Animalele apoi vor fi duse la pășune, 
unde iarba este mai mare, pentru ca să nu 
obosâscă prea mult cu migălitul ei.

Pe timp prea călduros sâu prea fri
guros Se vor ține în grajduri. Decă le 
apucă ploi prea mari și prea reci la câmp 
animalele vor fi aduse la grajd, șterse, fre
cate cu paie și acoperite, dăcă se pote. Ie- 
pele cu mânzl vor pasce în tot-deuna aprope 
de locuință. La noi în țâră mai ales e răul 
obiceiii de a trimite la pășune d’avalma (în 
același cârd) boii, vacile, vițeii, oile, caii, 
caprele și porcii. Omenii socotesc, că fac 
economie de paznici și nu se gândesc, că 
prăpădesc cu totul și pentru mult timp 
pășunarea și, că animalele trăesc turburate 
și neliniștite în acâstă tovărășie.

Este bine, ca o pășune să fie mai în
tâii! călcată de vitele cornute mari, apoi 
de iepele cu mânzl, de cai și în urmă de oi.

Animalele pășunâză în libertate, îm
piedecate sâu priponite.

Animalele pășunâză în tot-deuna în 
libertate pe pășunele întinse, mari, și sunt 
ferite de urmările ce le pot aduce piedeca 
și priponul.

Piedeca și fiarele la picidrele cailor, 
mai ales la ale celor tineri, sunt vătămă- 
târe, pentru-că le fac umflături, le îngroșă 
pielea și adese-orl se pote întâmpla chiar 
ruperea piciorelor, când caii sunt spăriațî.

Totuși piedeca și priponul se vor în
trebuința cu cumpătare pe locurile strimte 
și mici, unde animalele ar pută aduce ne
ajunsuri și țarinelor vecine.

Paiele. Paiele sunt forte trebuitore 
în gospodăria sătenescă; ele slujesc de 
hrană vitelor, pe lângă fân, și de așternut. 
Deși tote paiele sunt la fel de tari și de 
aspre, ele se deosebesc însă în privința în
sușirilor de a hrăni. Cele mai bune paie 
pentru hrana cailor și a vitelor albe sunt 
paiele de ovăs. Paiele de grâu sunt cele 
mai proste de hrană; sunt bune însă de 
așternut. Paiele de orez și cele de săcară 
se strică mai lesne decât celelalte paie; 
sunt mai rele decât cele de ovăs, dâr mai 
bune decât cele de grâu și decât cocenii 
de porumb.

Este tot-deuna bine, ca paiele să fie 
schimbate din loc în timpul iernei și al 
primăverii.

Paiele bune nu au miros sâu au miros 
slab, der nu neplăcut; firele sunt de gro
sime mijlociă, nu se frâng, îșl păstrăză foile 
sunt gălbui, și puțin dulcege. Ele nu tre
bue să aibă praf. Paiele mucigăite nu se 
vor da ca hrană, nici nu se vor așterne, 
pentru ca animalele să nu capete vre-o bolă.

Paiele nu hrănesc ca fânul și fac rău 
acei, cari dau numai paie animalelor. Pe 
lângă fen, calul, boul, oia și capra trebue 
se primâscă și paie; mai ales, animalele 

hrănite cu horhot au neapărată trebuință 
de paie. Lucerna și trifoiul verde, ameste
cate cu paie, nu mai umflă pântecele ani
malelor. Animalele hrănite numai cu paie 
seu cu coceni de porumb pot trăi; der 
slăbesc mult, și la cea mai mică răcâlă sâu 
obosâlă se îmbolnăvesc, și pier.

Grăuntele. Ovesul. Sunt cinci soiuri 5
mai de semă de ovăs. După colore avem : 
ovăs alb, galben, cenușii!, roșatec și negri
cios. In mijlociii, un hectolitru de ovăs bun 
trebue să cântărescă 46 pănă la 48 klgr.

Ovăsul este bun pentru tote auimalele; 
dâr din pricina costului mare se dă numai 
cailor de muncă, de alergări, armăsari'or 
și iepelor care alăpteză.

Pasările, mâncându-1, capătă o carne 
cu miros plăcut.

Orzul. In țările căldurâse, orzul se dă 
cailor în locul ovăsului.

Dintre tote grăunțele, cele mai bune 
sunt grăunțele de ovăs pentru cai; când 
nu avem ovăs, atunci se va da cailor orzul 
sfărîmat, nu măcinat.

Porumbul. Cele mai bune grăunțe pen
tru cal, după ovăs, le dă porumbul (cucu
ruzul).

S’a dovedit, că porumbul pote înlocui 
ovăsul în hrana calului de muncă grea, 
fără ca el să sufere mult din pricina aces
tei schimbări.

Secara. La noi nu se obiclnuesce a se 
da săcară vitelor. In America, în Francia, 
în Belgia, în Svedia, se dă cailor și mai 
ales boilor.

Grâul pe alocurea se dă cailor; nici
odată însă nu se va da mai mult de 3 ki- 

• lograme unui cal, care ar cântări 500 de 
kilograme.

Făinurile. Făinurile de grâu, de po
rumb, de orz, nu se prea dau animalelor, 
decât în unele împrejurări, adecă când ele 
sunt bolnave, sâu după bolă.

Animalelor tinere li-se amestecă cu apă.
Tărîțele. Tărîțele cele mai bune sunt 

acelea, care au mai multă făină într’ensele 
și nu au nici un miros sâu gust rău. Tărî
țele nu se dau uscate, ci umede, și nici
odată în căLățime mare, din pricină, că 
atunci se mistuesc greu, și produc ghemo- 
toce în mațe. Sunt forte bune tărîțele pen
tru îngrășarea porcilor, a vițeilor, a oilor 
și a boilor.

Puterea de mitriro a pdmelor.

Cu privire la puterea de nutrire a- 
pomelor, cari mai ales acum, în puterea 
verei, se consumă în măsură mare la fiă- 
care masă, un specialist face câte-va con
statări pe cari ținem să le arătăm aci:

Pomele peste tot nu contribue mai. 
nimic la hrănirea corpului omenesc. Ori 
câte pome ar mânca cine-va tot n’ar pută 
trăi numai cu ele, căci deși pomele încarcă 
stomacul și omul se satură la aparență, 
ele însă nu nutresc organismul.

De aci nu urmâză, că pomele n’ar 
aduce nici un folos. Fiind bine sdrobite' 
în gură, ele dau corpului câte puțin za
hăr, fier, magneză și diferite accide de> 
plante, cari deși nu au putere nutritivă au 
însă un rol escepțional de mare în funcțio
narea organismului omenesc. Ele înainte 
de tote lucrâză în mod ațîțător asupra sto
macului, âr în al doilea rând ageresc func
țiunea intestinelor. De aci vine, că decă. 
după mâncările nutritore luăm pome, sto
macul mistue bine hrana și mult mai iute,, 
decât dâcă n’am fi luat pome. In acestea 
se arată folosul cel mai mare al pomelor.

Dâr și un alt serviciu fac pomele or
ganismului corpului, mai ales la copii. 
Prin aceea, că conțin var, magnesie și alte 
mestecăturl de accide minerale, pomele 
contribue mult la întărirea sistemului osos. 
De aci se esplică pentru-ce pomele sunt 
de așa mare importanță pentru copii și. 
pentru ce se ordonă copiilor pome la eta
tea, când osele lor sunt în desvoltare și 
întărire. In cas de bole rachitice pomele 
nu numai, că ajutoră, ci sunt o adevărată 
medicină.

Pentru fierul, ce conțin, mai ales me
rele și perele fac mare serviciu. Aceste 
două soiuri de pome nu se pot recomanda 
îndeajuns copiilor cu deosebire în epoca nos- 
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tră, când vedem atâția copii palidl la față și 
anemici (lipsiți de sânge). Pomele dau co
piilor fier și sânge și acei copii, cari mă
nâncă multe pere și mere în scurt timp 
scapă de anemiă și capătă față roșiă și 
sănătosă.

Pe cât de folositore, pe atât și de 
stricăciose însă pot deveni pomele, decă se 
mănâncă în măsură prea mare, seu decă 
se dau copiilor în stare de putrediciune, 
ori necopte. Pomele necopte, fiind-că nu 
este desvoltat în ele zaharul, nu numai că 
nu sunt de nici un folos în corp, der sunt 
păgubitore, căci nu-s potrivite pentru mis
tuire, apasă stomacul și pot ușor să cau- 
seze aprinderea lui.

Pomele stricate și trecute în putre- 
dire, fiind-că conțin diferite feluri de bu
reți și părăsiți stricăcioșî, învenineză orga
nismul omenesc; pricinuesc multe bole de 
stomac, friguri, disenteriă (inimă rea). De 
aceea părinții trebue să fie cu mare băgare 
■de semă la pomele, ce le dau copiilor; 
der nu numai în ce privesce pe copii, ci 
•și omenii mari să îngrijescă, ce fel de 
pome mănâncă.

MULTE ȘI TOTE.’

„Sunt soția generalului^, strigă con
tesa și înfuriată alergă 'la conte ca să se 
plângă de purtarea soldaților.

Generalul îi răspunse forte calm: „Li- 
niștesce-te, scumpa mea, totul e forte na
tural. Tu poruncescl bucutăresei tale, eu 
soldaților mei!“

De atunci contesa nu mai revoca 
nicl-odată porunca contelui, când el doria 
să mănânce mazăre.

*

Valorea clădirilor Parisului.

După un raport al consiliului admi
nistrativ al Parisului, valorea clădirilor află- 
tore în proprietatea acestei capitale este 
aprăps de două miliard'’ și jumătate franci. 
Bisericile sunt socotite cu 200’milione, scb- 
lele cu 148 miliâne, halele de vâncjare 119 
milidne, cimiteriile 66 milione, casele ora
șului 47 milione. Dintre singuraticele edi- 
fioii merită a-se aminti Sorbonne, care pre- 
țuesce 27 milione și 250 mii franci, facul
tatea de medicină 20 milibne și jumătate, 
teatrul Chatelet 7 miliâne, teatrul Gaițe 
2.800,000 etc.

0 „sfântă<( pungașă.

In cătunul Crîngașl’ din comuna Roșu 
județu Ilfov, o fată de țăran se da drept in
spirată de Sfânta Fecioră și căuta în palmă 
norocul fiă-căruia, care voesce să-și cunoscă 
viitorul. E întrebare însă, cum a devenit 
acea fată sfântă?

înainte de a fi devenit sfântă, fata 
nostră era în relaținnl de natură intimă cu 
un funcționar din primăria oomunei Roșu. 
Pe lângă păcatul ăsta, fata mai avea și da
rul beției. Beția și diavolul dragostei pri- 
hăuite au deochiat pe fata nostră în fața 
măsei, care a bătut-o bine într’o di și a 
gonit-o din casă.

Rămasă fără căpătâifi, fata a umblat 
totă diua peste câmp, er sera s’a culcat 
sub un nuc. In împărăția somnului a stat 
ea pănă a doua c|i la prând, când a deș- 
teptat’o un om din sat, care treouse pe 
acolo și care a luat’o cu el acasă.

Lucru ciudat însă. Fata nu mai pute 
vorbi. Tote încercările sătânului, care o în- 
soția, de a o face să vorbâscă, au rămas 
zadarnice. îndurerată de acestă, ea a înce
put să plângă.

Toți cei din sat se mirau de faptul, 
oă fata rămăsese fără glas. Mulțl socoteau, 
că Dumne4eu o pedepsise pentru faptele 
ei rele. Der după opt cjile fata a început 
să vorbâscă puțin, apoi din ce în ce mai 
bine, pănă ce șl-a redobândit cu totui 
vocea.

Odată cu redobândirea vocei, fata a 
înoeput să spună, că în timpul cât fusese 
mută, maica Domuului i-s’a arătat și i-a spus, 
că îndată ce va pute să vorbâscă, va ave 
darul de a ghîci norocul omenilor, căutân- 
du-le în podul palmei stângi.

încrezători sătenii au uitat de treou- 
tul rușinos al fetei, au crecjut’o, au socoti- 
t’o drept sfântă și i-au cerut săleghicescă 
norocul. Pentru fie-care cercetare în palmă 
fata lua câte 15 bani', după vorba Maicei 
Domnului, cum spunea ea.

Trece o cji, trec două și mai multe și 
oomerțul cu sfințenia fetei merge minunat 
Intervine însă o întâmplare și sfânta nos
tră îșl cam perde reputația. Și etă ce s’a 
întâmplat:

Deși se socotea sfântă, fata nu uitase 
dragostea ei omenescă de mai înainte oătră 
funcționarul oornunal cu pricina. Acâsta pa- 
semi-te, pentru-că era om de rând, a în
demnat pe amant», lui să spune naivilorîn- 
crec|ătorl, că ea a mai avut o întrevedere 
cu Maioa Domnului, care i-a spus săia dela 
fie-care om câte 50 bani pentru ghicirea 
norocului. Fata a ascultat și a început să 
oâră câte 50 bani pentru ghicirea norocului

Ridi cât)du-se taxa, naivii înoredătorl 
au devenit cei mai mulțl bănuitori și ore- 
diuța lor pentru sfințenia fetei a scădut. 
La urma urmei ei au putut afle că. fuse
seră păcăliți, deorece fata era o simplă 
pungașă, er banii oe-i încasa la consul
tațiile ei, îi toca în chefuri cu amantul.

Și asta e povestea sfintei din cătunul 
CrângașI, comuna Roșu.

Prognosa timpului.
(HDvvpă călixi.â.a,rm.l că.pit. SpâriosvL.)

Săptămâna din 12—18 August: ploi 
în 12, 13 si 14, schimbăcios 15

Săptămâna din 19—25 August: ploi 
19, 20 21, schimbăcios 22, ici colo furtuni.

Calendarul septemânei.
AUGUST. are 31 dile. MĂSĂLAR.

țlilele Călend. Iul. v. Călend. Gveg.

Dum. 
Luni
Marți 
Mere.
Joi.
Viner 
Sâm.

30 S. ap. Sila șiSilv.
31 S. șid.Eudochiu

1 Desgroparea sf.j-
2 Ad. m s. Stefan
3 C. păr. Isache
4 Ss. 7 m. de Efes.
5 S. m. Eusigiu

12 Clara
13 Cassian
14 Eusebius
15 -j- Ad. Prea M.
16 Rochu B.
17 Liberat
18 Elena

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 10 Aug. 1900.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitate::.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L’ Grâul cel mai frumos 12
71 Grâu mijlociu . 11 60
n Grâu mai slab . . . 11 20
n Grâu amestecat , . 9 40
71 Săcară frumosă. 7 20
71 Săcară mijlocia. . . 6 80
P Orz frumos .... 7 20

Orz mijlociu. . . . 6 80
p Ovăs frumos. . . . 5 —
77 Ovăs mijlociu . . . 4 60
7, Cucuruz ................... 10 20
n Mălaiu (mein) . . . 8 40
71 Mazăre........................ 12 40
H Linte ........................ 18 40
71 Fasole........................ 10 60
n Sămânță de in . . . 24 —
n Sămânță de cânepă . 9 40
» Cartofi........................ 2 60
r Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
n Carne de porc . . . — 96
71 Carne de berbece. . — 64

100 kil. Său de vită prospăt . 50 —
71 Său de vită topit. . 72 —

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 8 Aug. 1900.

Semințe
Cuali- 
tatea 
per

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela pănă la
Grâu Bănățenesc . . .
Grâu dela Tisa ....

80 7.55 7.76
80 7.65 7.78

Grâu de Pesta « * 80 7j'O 7.60
Grâu de Alba regală . . 80 7.35 7.55
Grâu de Bâcska .... 80 —.— —_—
Grâu unguresc de nord . 80 —.—
Grâu românesc .... 80 —.— —.—

Cuali-
Semințe vechi

Soiul
tatea Prețul per

ori none per 
Hect.

100 chilograme

dela pănă la

Săcara. . . î0—72 6.97 6.98
Orz .... nutreț. . 60—62 5.90 6.10
Orz .... de rachiu 62- 64 5.60 6.09
Orz .... de bere . 64-66 5.— 5.30
Ovăs . . . —— 0.- —.—
Cucuruz . . bănățen . 75 —. —.—
Cucuruz . . alt soiu .
Cucuruz . .
Hirișcă . .

1? 77
5.— 5.30

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela pănă

Săm. de trifoii Lut.ernă ungur. 0 —.— —.—
„ transilvană a —

n „ bănățenă d —
n „ roșiă bl) —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat duplu 0H — —,—
Ulei de in . . «4

d — —.—
Unsore de porc dela Pesta 0 54.— 55.—

dela țeră . dl —.— —.—
SlaDină . . . sventată . 46.— 46.50
Prune .... din Bosnia • • 0 50,— 51.50

11
Lictar .... Slavon și Serbia

0vi is’— 18.50
din Serbia în s. h — —.—

Nuci . . . • slavon nou ft —.—
Gogoși. . . • serbesc H

H din Ungaria 3 —,— —.—
Miere .... ungurescl. —_ —.—

serbescl . Pi •—.— —.—
Ceră ... brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s. —.—

CeS mai bătrân arbore dîn lume.

Arborul cel mai bătrân de pe fața 
pământului a cărui etate e esact garantată 
de istorie e smochinul sacru din mijlocul 
ruinelor orașului Amuradhapura în Ceylon. 
El a fost plantat în anul 288 înaintea lui 
Christos și a fost îngrijit d’atuncl de un 
rând neîntrupt de păzitori cucernici, despre 
•cari vorbesc forte lămurit scriptele singa- 
leze. Acest arbor e înconjurat de un zid 
și ramurile lui se înalță acum direct din 
pământ, de-orece trunchiul propriu dis, e 
■acoperit de tot de pământul cărat d’acolo. 
Nu e iertat ca să taie cine-va ceva din el, 

< numai frunzele ce cad de sine-șl se string 
de pelerini evlavioșl, care le iau cu dânșii 
ca pe nisce moaște sfinte.

In timpul de față are „Jaga Sri Maha 
Bodin Wohanse“ adecă: „victoriosul, au- 
.gustul, cel mai înaltul domn, sacrul arbor 
— „Bo“, o etate de 2188 ani.

*
Generalul și mazerile.

Contele de Espana, ministrul de res- 
bel al Regelui Ferdinand VII al Spaniei 
și tot-deodată guvernatorul Cataloniei, era 
un om forte ingenios, der și forte original. 
El era un gourmand cunoscut și avea în- 
tot-deuna o masă bogată, ou tote că în 
•cele alte ale sale afaceri era econom. Mân
carea lui -favorită erau mazerile bobe, ce 
se găsesc în Spania în tot cursul anului.

Intr’o di porunci contele bucătăresei 
sale, să-i gătâscă mazăre. întâmplarea însă 
făcu, ca soția lui să călătorăscă prin bucă- 
■tăriă, tocmai când -bucătărăsa era ocupată 
■cu curățirea lor.

Contesa nu putea să sufere acestă mân- 
■care ; vederea mazărilor îi produceau scîrbă, 
mu voia nici să le vadă, der să le mănânce 
și porunci deci bucătăresei, să nu le mai 
■gătescă.

La ora obicinuită se aședară cu toți 
la masă. Generalul, după-ce mânca din mai 
multe feluri, aștepta înzadar mâncarea lui 
favorită; trimise un servitor ca să i-o aducă. 
Servitorul însă se înapoiază spunându-i, că

• contesa a revocat ordinul dat. Generalul 
nu răspunse nimic și rămase ca înainte în 
•disposiția cea mai bună. După masă însă 
chemă pe oficerul de serviciu și îi porunci, 
■ca în sera aceea să nu permită la nici o 
damă să iasă din palat, fie ori cine ar fi. 
Ofițerul, care scia, că generalul nu are 
obiceiul să glumescă, ci cerea o supunere 
orbă, postă la portă, care era singura in
trare pentru tote apartamentele casei și 
unde se afla și sentinela, doi grenadirl, și 
înăspri încă și mai mult porunca generalului.

Contesa cu fiica ei erau invitate pen
tru sera la un bal dat de Contele Santa 
Calonna. Ambele îmbrăcate cu rochii luxose, 
erau gata să plece, când la portă au fost 
oprite de strigătul sentinelei: „Înapoi dom- 
:.nelorK.

Cursul leșurilor private
din 8 Aug. 1900.

cump. vinde

Basilica.................................... 12.60 13.60
Credit .................................... 384.— 387.—
Clary 40 A m........................... 126.—
Navig. pe Dunăre.................... —.— —.—
Insbruck .............................. 64.50 64 —
Krakau.................................... 72.— 72.55
Laibach.................................... 47.50 49.50
Buda......................................... 125.— 12-8.—
Pa'fiy......................................... 131.— 133-
Crucea roșie austriacă . . 42 50 43 75

,, „ ung..................... 20 — 21.25
„ ital..................... —.— 64 —

Rudolf.................................... 63 50 65.50
Salm......................................... —.— —.—
Salzburg..................................... 60 25 61.25
St. Genois .......................... 181 — 186 —
Stanislau.............................. — 381.—
Tnentine 4'/,% 100 m. c. . — —■—

4»/„ 50.................... —.— —.—
Waldstein ....... —.— —.—

„ de 10 franci . . . — —
Banca h. ung. -l“'o ....

Cursa! Sa bursa dâraVieiraa.
Din 10 August 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................115.35
Renta de corone ung. 4%. . . • 90.70
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . 120.40 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/20/0 99.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.25 
Bonuri rurale ungare 4% .... 91.— 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii......................158.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . .138.65 
Renta de argint austr...........................97.55
Renta de hârtie austr...........................97.10
Renta de aur austr............................116.—
Losuri din 1860.................................. 133.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.06
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 682.75 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 665.—
NapoleondorI...................................... 19.32
Mărci imperiale........................ 118.47 [/2
London vista................................. 242.82 V2
Paris vista........................................... 96.50
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 97.50
Note italiene....................................... 90.35

pieței Brașov
Din 11 August 1900.

Bancnota rom. Cump. 19.08 
Argint român. Cump. 18.80 
Napoleond’orl. Cump. 19.28 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.70 
Scris, fonc. Albina 5% 100.—

Vând. 19.12
Vând. 18.90
Vând. 19.32
Vând. 11.40
Vând. —.—
Vend. —
Vând. —.—
Vend. 101.-

Târgul de rimători din Stembruch.
Starea rîmătorilor a fost la 7 

Aug. n. de 41,952 capete, la 8 Aug. au 
întrat 150 capete și au eșit 303 capete, 
rămânând la 9 Aug. n. un număr de 
41,699 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 00—00 fii. marfă ungur es că 
tînără grea dela 94—95 fii. de mijloc 
dela 94 — 95 fii. ușdră dela 95 — 96 
fii. — Serbescă: grea 95—96 fii., de 
mijloc 95—96 fii., ușoră: 93 — 94 fii. 
kilogram.

din 8 Aug. n. 1900.
Bursa de Bucuresci

Valoră D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă.................... "“/o Ațr.-O'cf 91.'/,
„ „ Impr. 1892 . . . ftp laji.-Iul. 90’/,
„ „ din 1893 . . . 5„ « 11 90. 'h
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Apr,-Oct. —.—
„ „ Impr. de 32'/, mii. 4„ ian.-lulie 7.8i/2
„ „ Impr. de 50 mii. . L n 11 7,8'/,
„ „ Impr. de 2<4 m. 1890 ji n 7-S’/-2
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4„ 7 8'/,
„ „ Im. de 120 mii. 1-194 4„ 78
, „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ 78.'/,

Oblig, de Stat. (Conv ru-ale) 8 n Mal-Nov. 78.'/,
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —
„ comunei Bucuresci 18dB *7o Ian.-Iul. —e—
„ ,, „ din 1884 8 n Mai-Nov. —.—
„ ,, „ din 188s 6 n iun.-Dec. —
„ „ „ dm 1890 6 n Mai-M .—

Scrisuri fonciare rurale . . . 8 „ Ian.-mii. 93 —
Scris, fonciare rurale din 1890 4„ 78.—

„ „ urbane Bucuresc 5 » 77’/,
„ „ „ laș!. . 11 11 82.'/,

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 » 11 11

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81
V. N.
500 50 v.

Banca Națion. uit. iiv. 8>: — !.00 într. v. 25.10
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 330 —
Dacia-Rornânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 280 —
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 37
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 446 —
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 433.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 10(1 —\—
„Patria" Soc. de asig. uit. 4 b-1 100 —.—
Soc. rom.de petrol L era. u. d. 0 200 —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 n n
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița11 soc. p. f. hâr<ii 30 1. 1000 71 17
Sociat. p. constr. de Tramaxs 200 n 77 —.—
20 franci aur............................... — —.—
Fabricile Unite de gazâse. . . 12 » 17 97 —

S c o i» t ti r i î

Banca naț. a Rom. 8°/o Paris ................ 3°/o
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . 87o
C‘isa de depuneri 12.. Berlin .... 5/o
Londra .... « n Belgia .... 4uio
Viena..................... 4’/, Elveția ....

Proprietar: Or. Âure! Mureșiana. 
Redactor responsabil: Gregoriu Mate-*.
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De arând at!
măcinat cu doue 

pietri, mânată cu apă din Bran (P6rta) 
situată la posiția cea mai de frunte 
în Bran, unde se află o populațiune 
de 10 mii locuitori este din I! Woem- 
vre a. c de dat în arendă pe 3, resp. 
5 am

Doritorii de a o aienda se se 
adreseze la proprietarul ei Ilai'ÎU 
P Io to g ea, paroch în Tohanul-nou 
(p. u. O T6hâo.) (1011,2—3.)

Concurs.
Pentru ocuparea postului 

de Comptabii-Csssar la „Comoara", 
asociațiune de consum în Sa SC a- 
montană, prin acesta se escrie con
curs cu un salariu anual de 1000 
corone (500 fl.) care salariu cu tim
pul se va mări treptat.

Postul este de ocupat cu 1 Noem- 
vre 1900 st. n.

Rugările împreună cu documen
tele necesare sunt a se trimite, până 
la 1 Octomvre 1900, D lui Iustin Chi- 
riPa în Szâszkabânya.

Sasca-montană, la 1 Au
gust n. 190Q.
io36,i-2. Direcțiunea1

Escriere de concurs.
Pentru ocuparea postului 

de a 2-a învețătore la șcdla 
„Reuniunei femeilor române" din 
Abrud, prin acbsta se escrie con
curs cu termicul de 20 August a. c. 
st. n., pe lângă salariul anual de 
600 corone solvite în rate lunare 
anticipative, cvartir liber în edificiul 
școlastic, și lemne pentru încăldit.

Cererile provgcjute cu estras de 
botez, document de cvalificațiune 
eventual și cu atestat despre purta
rea oficiului de până acum, sunt de 
a s6 înainta subscrisei presidents.

Deia Reuniunea femeilor româ
ne din Abrud, Abrudsat și jur.

Abrud, la 5 August 1900. 
Alesandru Ciura, Anna Filip,

secretariu. presidents.

W WWW

iarea încetă sigur, 
folosindu-se

Ciocolata
a, 113.1 SZTRAKA. 

IPrețuI nnei buc» ți 4® bans. 
—= Se pdte câpeta Ea farmacii. ==— 

1-5.

Hn strada Prundului! nr» 47 
este de închiriat

O locuință frainosă' cătră stra
dă, în etagiu, dela Sân-Mihain a. c.

Informațiuni se dau tot acolo în 
casă, la proprietarul Dumitru I. Pascu, 

1045,1—3

«
N PIAN ieftin 

de veadare.
Informațiuni la Administrația 

„Gazetei Trans."

JMPORTANT pentru negu-
țătorii cu argint de China! ÎS

□
3 Oh. d. La«iwp 32
[T în Cracovia. (Krakau) <fi3'

recoma.ndă lucrurile sale din 5
argint de China ca cele mai bune s

3 și mai ieftine. s
S La cerere trimite cataloge și prețuri s'
a curente gratis și franco. 1038 3—7 E

E a E S) H E SE fâ B B B 9

jS® W M M > MM
Nu pachetat în pungi (tocuri) 

ci ^eritabsi wasmai m sticluțe 
(cu rarade 25acheiifiw.')

Annntn nafn ajutorul cel mai hun și radical 
liUlllfl. UlllO contra plagei a ori și ce insecte.

Se affllă de wendaire s în Brașov: La Domnii I. L. et A. Hesshaimer, 
Heinrich Zmz. Dimitrie Eremias nepoții, Emil Por, Karl Jrk, Julius Alilller, Carol 
Schuster farmacist, Teutsch et Tartler, N. Grădinar, Eduard Kugler farm., Julius 
Hornung farm a ‘ist, Heinrich G. Obert. Ferdinand Jelcelius farm., Victor Poth farm., 
Karl Harlh, Rudolf Stingi, T. Kelemen farm., W. Stadlmuller, Lazar <h Verzar, Henrich 
Petersberger. în Făgăraș: La Domnii: lohann P. Hermann, R. G. Romonțianti, I. 
larosch. Heinrich Schul, Alexander Nehr er, Iacob Fleissig. în Cohaliii: La Domnii: 

Ernst Wolff, Eduard Victor- JMelas, și unde sunt a fi 8 « t e plac a t e.

Femeile din Viena lorau a 
mulțumi

în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și I 
cu deplin efect ’

OHgmai Pasta
inventată de fericit med. Dr. A. RIX.

Cine se folosesce de acest mijloc, capătă o colore sănetăsă | 
a feței, teint frumos fără încrețituri până la bătrânețe, depăr- I 
teză pistruie, pete de ficat, bubat, coși, roșeță și tote necu
rățeniile pielei, despre ce se garanteză, seu se dă bani îndărăt.

a aplicat acesta pomadă, de persone distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
ce se pote dovedi cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate și efectul ei este, că esistă de 40 ani și în intervalul acesta sute 
și mu de mijloce pentru frumsețe seu inventat și ărășl au dispărut. Prețul unui 
borcănel pe'6 luni 1 fi. 50 C1‘. Sul de probă bucata 50 cr.

H QITtlfdfli PnmnarimiJ*  ,|;l pielei 0 albeă ca laptele, care remâne și după ce se 
Liijjkuiu I ulsipallUui spală fața.. Un flacon original fi II. 50 er.

Pompadour săpun 30 cr. Pompadour pudră roșa creme albă B II. 25 cr.
A se adresa cu contiență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton 
Rix & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
T0R0K Konigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR ROTH Farmacia .la urs“ 
lângă teatru, la TEUTSCH & TÂRTLER. — Pachetele sunt plombate. 4—9,889.

I
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BBrașov, Ter&wl Inului 30.
Acest stabiliment este provetjut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este' pus în posițiune de a putâ esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST.AA£TjTE:..
FOI PERIODICE. 

bileteIîe- YISITĂ
DIFERITE FORMATE.PROGRAMEJLEGAHTE. BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AXWTÎJRi.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co

ci) mandele din afară rugăm a le adresa la 
H Tipografia A. K’REȘIAOT, Brasov.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî.

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

Cowve-X/l'^ in Iotă măvi/mea,-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREÎURI-CURENȚE ȘI DIVERSE

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.

se primesc în biuroul

Neajunse
in frumseță și bunătatea lor sunt ciaisorw celle

Brilant Schvarz-StaM
Savonnett-Remontoir, duplu acoperite cu 3 caiace de 
oțel negru briliant, mechanism precis, 3 ani garanție, 
arătători patentat, placă lucie de opal fondont, cer
cul arătătorii. Corona de aur duble veritabil. Aceste 
ciasornice umblă 36 ore și în urma escentăril elegan
te, le portă fiă-cine cu plăcere.

Prețul cu pachetare și etui de peie numai 6 fi.
Ciasornice de dame Briliant, oțel negru, deschise, 

forte fin lucrate numai 7 fl. Lanț de aur duble potri-
pentru bărbați și dame 1 fl. 50 cr. — Se trimite cu Ram burs. — 
Ce nu convine se schimbă, seu se înapoieză banii, de aceea nu este nici un risic.

JOSEF SPIERING, WIEN I. Postgasse 2.
Catalog ilustrat cu ciasornice, lanțuri inele etc. gratis și franco.
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Tipugiafia A. Muieșianu, Brașov.


