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Jubileul Monarchului nostru.
Aniversarea cjilei nascerei Suve

ranului nostru, a Majestății Sale îm
părătesei și regesc! Francisc Iosif I, 
se serbeză astă-dată de cătră tăte po
potele monarchiei cu deosebită so
lemnitate, fiind-că astăzi monarchul 
nostru încărunțit împlinesce șepte- 
c]ecl de anî ai etății.

Este acăsta o etate, pe care a o 
ajunge nu multor domnitori le este 
dat. Dâr și mai mic este numărul 
acelor capete încoronate, cărora Pro- 
vedința li-a reservat o domnire așa 
de lungă, ca cea a monarchului.

In timp de cincî-ițecî și doi de 
anî, de când s’a urcat pe tronul 
Habsburgilor, monarchia ndstră po
liglotă a trecut prin multe încercări 
și evoluțiuni interibre și ProvediDța 
a voit se păstreze vieța Domnitorului 
ei, căruia i-a încredințat marea chiă- 
mare de a fi scutul puternic al po
porelor în nisuința lor sfântă, de a 
se împărtăși în tote de fructele bine
cuvântate ale libertății, ale progre
sului și ale egalei îndreptățiri națio
nale între marginele acestei împă
rății.

Tot-dâuna în momentele grave, 
prin cari au trecut, poporele monar
chiei au privit cu credință și iubire 
la Suveranul lor, dela a căruia bu
nătate, îngrijire părintâscă și simț 
de dreptate așteptau razim și spri
jin față cu poftele esagerate egoiste 
și nedrepte ale acelora, pe cari eve
nimentele și împrejurările i-au înăl
țat în cursul timpului.

Cu dorul fierbinte în inima sa 
de-a face, ca tote popbrele de sub 
sceptrul seu se fie mulțămite și să 
se simtă fericite, Suveranul nostru 
a dovedit nu numai odată, în înalta 
sa bunăvoință și în zelul seu pen
tru binele obștesc al poporelor, multă 
abnegare, despre care chiar în c}ilele, 
ce le străbatem, dă probele cele mai 
vădite.

Și tocmai în momentele de față 
se ridică cele mai grele probleme 
față cu îndatoririle de Domnitor ale 
Majestății Sale, căci monarchia în 
alcătuirea ei de a<fl trece printr’o 
crisă interibră, care să dea Dum
nezeu să potă fi deslegată spre 
mulțumirea poporelor și spre binele 
și întărirea monarchiei.

Precum poporele din țările aus
triaco, în mijlocul încurcăturilor pro
duse acolo de luptele înverșunate 
naționale, îșî îndreptă astăcji spe
ranțele lor cătră tron, așa și aici, 
în partea de dinebee a monarchiei, 
poporele scurtate în drepturile lor 
și asuprite de tendințele estreme ale 
unei guvernări unilaterale, care pune 
înainte esclusivismul de rassă, spe
ranțele în restabilirea echilibrului de 
dreptate se îndrepteză asemenea spre 
înălțimea tronului.

Numai de curend, cu ocasiunea 
festivității celei mari, ce au aran- 
giat’o reuniunile din Viena tot spre 
sărbătorirea jubileului de șbpte-c|eci 
de ani al împăratului, unul dintre 
fruntașii acestor reuniuni, fiind agrăit 
de Majestatea Sa, ițise în scurta 
convorbire, ce o avu, cătră monarch : 
„Vă urez, Majestate, se fiți tot așa 
de sănătos și viguros și când vom 
avâ fericirea a serba.jubileul Vos
tru de opt-c|eci de ani!“

Majestatea Sa i-a răspuns: „Și 
șepte-cjeci de ani este mult, âr 
eu opt-^eci omul e deja bătrân11.

Cuvintele acestea ale monarchu
lui nostru dovedesc, că Majestatea 
Sa se simte încă în totă puterea și 
doresce a-șl săvârși pe deplin înalta 
misiune, ce i-a dat’o provedința.

Dea cerul, să și-o potă împlini 
spre mulțumirea și bucuria tutu
ror poporelor de sub sceptrul său 
și spre binele și consolidarea mo
narchiei austro-ungare.

Noi, Românii, cari în vremuri 
bune, ca și în vremuri de restriște, 
am fost alipiți cu credință nestră

mutată de tron și patriă, și cari 
precum am dat probe nenumărate 
despre lealitatea și devotamentul 
nosC,., tot așa am dovedit și do
vedim recunoscința nbstră pentru 
tot binele, și pentru cea mai mică 
solicitudine, de care am fost părtași 
sub domnirea împăratului și regelui 
Francisc Iosif I, implorăm dela Atot
puternicul, ca să dea prea bunului 
nostru monarch viață lungă și să-i 
păstreze vigbrea corporală și spiri
tuală, ca astfel sprijinit de credința 
și de iubirea popbrelor să potă 
purta cu ușurință greutățile, ce 
i’le impune înaltele sale datorii 
de domnitor și să-și potă vede rea- 
lisată nobila dorință, ce a nutrit’o 
necurmat în inima sa și căreia i-a 
dat de atâtea-orl cea mai viuă es- 
presiune, dorința de a vedb poporele 
din împărăția sa mulțumite și fe
ricite !

Revista politică.
Trecând în revistă întâmplările 

mai de sâmă din Zilele acestea, nu 
putem scăpa din vedere un fapt îm
bucurător pentru noi Românii: suc
cesul, ce l’a raportat tinerimea acade
mică română la congresul internațional al 
studenților în Paris. De unde pănă 
mai eri alaltăerl toile unguresc! sbie- 
rau, cât le lua gura, că așa și așa 
au sciut delegații maghiari să bla
meze și să turtâscă pe delegații ro
mâni si causa lor în Congres, etă 
că acum vin tot aceleași foi să con
state contrarul. Nu „Valahii“, ci Ma
ghiarii au suferit o strașnică înfrângere, 
pe care nu vor uita-o curând. Pe 
urma unui raport, ce-1 dă „Agenția 
de Paris1*,  foile unguresc! au dure
rea să spună, că studenții români, 
atât cei din România, cât și cei de 
sub oblăduirea ungurâscă, s’au pre- 
sentat în Congres ca grupare bine 
organisatăși puternică; ei scieau să 

vorbbscă bine franțuzesce, pe când Ma
ghiarii escelau prin muțeniă. Supăra
rea e la culme, când se gândesc șo- 
viniștii, că studenții din România și 
din Ungaria și-au ales de președinte pe 
un student universitar român de aici. 
Ungurii din congres au murmurat, 
dâr n’au sciut să argumenteze con
tra, fiind-că, amărîții de ei, nu cu- 
cunosceau limba francesă ori n’aveau 
cu ce argumenta, căci cu sbierete 
de „abzug“ nu puteau să-și câștige 
acolo „simpatii“.

Afară de succesul acesta, pe 
care nu-1 tăgăduesc nici chiar cei 
mai șoviniștl dintre șoviniști, con
gresul a mai recunoscut secțiunile 
federațiunei numite „Corda fratres“, 
fundată de studenții români arde
leni. Blamați au rămas Maghiarii și 
în cestiunea eliminării studentului 
Lucian Bolcaș dela universitățile din 
Ungaria. Maghiarii voiau să nege, 
vice-președiutele român a presentat 
însă actul oficial al ministrului W1 as
sies, în traducere francesă, și Un
gurii au rămas rușinați.

Mai amintim, că în congres Ro
mânii au mers mână ’n mână cu 
Italienii, Cehii, Polonii, Finlandesii 
și Francesii, și au eluptat recunbsce- 
rea prmcțpm/wî național și pe basa aces
tui principiu, recunoscerea federațiu
nei lor.

*
Pe când la Paris — unde se 

duseseră nu numai studenții ma
ghiari, dâr și bărbați politici unguri 
de frunte, ca să facă acolo sgomot 
cu simțămintele lor de pace în con- 
ferența interparlamentară — se pe
treceau lucrurile acestea, văZurăm 
cum aici, la ei acasă, stăpânirea șisluș- 
bașii unguri continuă aona împotriva Româ
nilor, oprindu-le chiar și adunările cul
turale, concertele și petrecerile. Căci 
ce alta s’a întâmplat la Sanislău și 
la Baia-mare ? Românii, cari voiră se 
se adune și să-și petrâcă la Baia- 
mare, au protestat contra ne mai

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Tudor Vladimirescu și opera sa.
1821.

— Urmare. —

Și Tudor era om vestit pentru firea 
sa energică și voinică. Deși fiiu al poporu
lui, mulțumită dibăciei și vitejiei sale, el 
se făcuse repede cunoscut în totă țera. Că
pătase o învățătură alesă în tinerețe, fusese 
ofițer în armata rusescă, decorat cu me
dalia Vladimirului, de unde numele său de 
Vladimirescu*)  (?), și ridicat la vredniciă 
boerescă. Ceva mai târdiu ’i se încredința 
o dregătorie, aceea de vătaf al Plaiului Clo- 
șanilor, adecă subprefect. Dâr deși ridicat 
la ranguri și onoruri, Tudor nu înceta de 
a urî clasa asupritorilor și de a iubi din 
totă inima pe ai săi, adecă pe aceia din 
mijlocul cărora eșise, împărtășind simți- 
mentele și speranțele lor. In inima lui, ca 

și în a țăranilor, fierbea o ură neîmpăcată 
împotriva asupritorilor nămului său și nu 
aștepta decât vremea priinciosă pentru a 
da semnalul răscolei, pe care o pregătia 
de mult, și a se pune în fruntea asupriților.

Vremea sosise. Și Tudor începu să 
îndemne pe locuitorii de peste Olt a veni 
sub stăgul său, pentru ca să lupte „împo
triva acelor bălaurl, veri din ce nem ar fi, 
cari i-au înghițit de vii...“. Atâta aștepta 
poporul. Din tote colțurile Olteniei și chiar 
din Muntenia veniră cu grămada bărbați 
de tote vîrstele pentru a-se pune sub ste- 
gul eroului popular.

Acestă grămădire de omeni însă putea 
da de bănuit Porței, ăr căpetenia lor putea 
să trecă în ochii ei drept un răsvrătitor 
periculos. Pentru a nu da loc la acestă bă
nuială, Tudor trimise jalbă la Portă, ca 
din partea norodului de jos, prin care o 
încredința de supunere. Intr’una din jălbi, 
el se plânge*):  „că boierii cei mari ai ță- 
rei, unindu-se cu Domnii, pentru împlinirea 
intereselor lor, îngreuiau țera cu dăjdi, cu 
asupriri peste asupriri, încât au rămas ti

*) Vecii Xenopol, 1st. Rom. tom. V.

căloșii birnicl mai goi decât morții în gropă; 
că dregătoriile se vend celui cu bani mai 
mulțl, și care apoi, întrațl în slujbă, frig 
și prăpădesc pe cei încredințați lor“. In 
tote jălbile următdre, ca și în acestă jalbă, 
Tudor se arăta în totă sinceritatea sa și 
anume: „poporul este apăsat neomenesce, 
el vrea să se scape de apăsătorii săi“; așa 
că scopul lui Tudor, la început, nu e de 
loc politic, ci numai social, căci nicăirea 
el nu Zice, că s’ar fi ridicat împotriva Dom
nului seu al Grecilor.

Ne vine totuși greu a crede, că Tu
dor să fi ridicat stegul numai împotriva 
asupritorilor, de orl-ce nem ar fi.

E neînduios, că vorbind de asupritori 
nu putea să-i aibă în vedere decât pe Greci, 
singurii asupritori ai poporului pe acea 
vreme, er pe de alta, numai faptul, că Tu
dor a dat semnalul răscolei tocmai a doua 
di după mortea domnitorului Șuțu, este 
cea mai bună dovadă, că el se ridicase cu 
scopul de a desființa domnia fanariotă, 
care rămăsese vacantă.

Mulțumită influinții de care se bucura, 
Tudor putu într’un răstimp forte scurt să 
adune împrejurul său o armată destul de 

mare, cu care tăbărî la Craiova. Pe fie-care 
di ea se măria prin veniri neîncetate. Firea 
sa cea blândă atrăgea pe toți nemulțumiții, 
pe toți nenorociții în jurul său. Cu ajutorul 
lor Tudor alunga pe slujbașii greci cât și 
pe toți ceilalți apăsători, pe care îi înlocui 
cu Români, omeni cu simț și cu inimă, 
aleși din popor. Tot-deodată el se pregătia 
să mârgă asupra Bucurescilor, orașul care 
îi trebuia cu orl-ce preț întru împlinirea 
planului său.

Vestea răscolei lui Tudor băgase în 
răcori pe toți Grecii din Bucurescl. Fără a 
mai sta pe gânduri și pentru a nu-i da 
timp să vie asupra Bucurescilor, ei trimi- 
seră nisce lefegii, în mare parte haimanale 
și tâlhari, plătiți înainte pe trei luni, ca 
să-l prindă pe Tudor și să-1 aducă lor viu 
seu mort. Când aceste bande sosiră la Cra
iova câte-va ciocniri fără urmări avură loc 
între ele și trupele lui Tudor. Cum însă nu 
voia să verse sânge întru ajungerea sco
pului ce urmăria, el se sili să atragă cu 
vorbă bună în parte-i pe capii bandelor 
dușmane, pe cari îi chiămâ la întâlniri și 
le spunea pricina dreptă pentru care să 
sculase. „Eu, fraților, le elicea el, cu cei
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pomenitei ofense și au cerut dela 
ministrul Szell, ăl care se laudă cu 
„legea, dreptul și dreptatea11, se fia 
retras ordinul de oprire al magistra
tului din Baia-mare, der ministru a 
tăcut ca pământul, semn, că n’are ni
mic de <jis contra încălcării dreptu
lui și dreptății și că și lui i-se pare, 
că libertatea nu esistă în țâra acesta, 
decât pentru Jidov și Maghiar. Dăcă 
nu crede așa, poftescă și pună la 
ordine pe încălcătorii drepturilor in
dividuale cetățenesc!, pedepsindu-i 
după vrednicia.

*) VedI Aricescu, Istoria Revoluției dela 1821,
II p. 74. și Xenopol cit., volumul V, pag. 474.

*
Mar! serbări au fost la Strigoniu 

în (filele de Marți și Miercuri. Un
gurii catolici au serbat jubileul de 
900 de am al catolicismului în Ungaria. 
Așa cum erau proiectate la început, 
serbările acestea ar fi fost se aibă ca
racter general, pentru țera întregă, 
ddr s’au ridicat împotrivă protestanții 
unguri și toți aceia, cari nu voiau, 
ca prin serbările acestea s6 se aducă 
vr’o știrbire principiului lor, că sta
tul este neconfesional. Seim, că în 
direcția acâsta s’au și luat la timp 
măsurile de lipsă, dându-se ordin 
secret autorităților să se rețină dela 
participarea oficibsă, să nu arboreze 
stindarde pe edificiile publice de 
stat, fiind-că e vorba numai de o 
festivitate cu caracter bisericesc, er 
nu național. Mult sânge rău a făcut 
acâsta la catolicii ungur!, der pen- 
tru-ca guvernul să împace și capra 
și varza, a decis, ca la serbările din 
Strigoniu să ia parte și el, mai 
ales, că și curtea îșl trimisese 
un representant în persbna archi- 
ducelui Frideric. Așa s’a și întâm
plat. Și fiind-că însu-ș! ministrul- 
președinte Szell, cu alț! patru mi
niștri, a participat la festivitățile 
catolice din Strigoniu, foile protes
tante și jidovesc! îl cârăe și-l înjură 
în tot chipul. Ce a căutat Szell 
acolo, die aceste toi ; or! doră s’a 
dus, ca să cadă în genunchi înaintea 
primatelui catolic și să se rostogo- 
lescă astfel în brațele clericalismului 
confesional ?

Etă așa-dăr, cum și cu prilejul 
acesta s’au dat pe față marile ne
înțelegeri și antagonismul confesio
nal, ce esistă de fapt între Maghiari, 
batându-se în capete simțământul 
religios cu cel pretins național.

*

In partea cealaltă a monarchiei, 
în Austria sunt în pregătire lucruri 
însemnate. Acâsta se pote conchide 
cel puțin din desele visite, ce le-au 
făcut și săptămâna acesta bărbații 
de stat austriac! la Ischl. unde pe

trece Majestatea Sa menarchul, și 
la Viena. Ministru-președinte Koerber 
a fost de vr’o două ori în audiență 
la monarchul în Ischl, er alaltăer! 
a fost primit a treia-ără. După au
diența acesta Koerber s’a reîntors 
direct la Viena, unde pe erî a chiă- 
mat pe colegii săi din cabinet la un 
consiliu. In consiliul acesta să fi îm
părtășit el resultatul audiențelor sale. 
Afară de Koerber au mai fost pri
miți în audiență la monarchul și 
miniștrii: Goluchowski, Kriegham- 
mer, apoi Coloman Szell și Fejer- 
vary. Obiectul tuturor acestor au- 
dențe și consfătuiri n’a putut să fiă 
altul, decât apropiata convocare a 
parlamentului austriac și readucerea 
lui în starea de a lucra. Cum se va 
pută ajunge la acest resultat, e greu 
de prevăcjut. Deja de pe acum Cehii 
încep să amenințe ârășl cu obstruc- 
țiunea, decă guvernul nu va reintro
duce ordonanțele de limbă și dâcă nu 
va umbla serios cu gândul a-le mul
țumi pretensiunile naționale.

Gravitatea situațiunei austriaco 
stă hotărît în aceea, că guvernul 
nu vre se facă concesiuni nici în 
drepta, nici în stânga. Astfel, el nu 
păte conta nici la sprijinul Germa 
nilor, cu atât mai puțin la al Cehilor. 
De-ar face pe placul celor dintâiă, 
s’ar supăra și mâhni cei din urmă 
și ar începe erăși scenele turbulente 
în cameră, și dinpotrivă. In starea 
acesta n’ar fi de loc mirare, decă 
Koerber ar continua să guverneze 
și mai departe cu ajutorul §-lui 14.

*

In urma mișelescului și crimi
nalului asasinat politic din Bucuresci, 
căruia i-a căcjut jertfă meritosul pro
fesor Mihăileanu, raporturile dintre 
România și Bulgaria sunt forte încor
date. Cercetările — despre a căror 
continuare dăm amănunte mai jos — 
au scos neîndoios la ivâlă, că asasi
natul acesta a fost pus la cale de 
comitetul macedo-bulgar din Sofia, 
al cărui președinte este faimosul Sa- 
rafoff. Seim, că guvernul român a 
întreprins o acțiune energică, inter
venind la guvernul bulgar, ca să 
aresteze imediat pe Bulgarii din Sofia 
amestecați în complot. La nota acesta 
a guvernului român, cabinetul din 
Sofia a răspuns prin chiar rostul mi- 
nistrului-președinte bulgar, care a de
clarat agentului român la Sofia, că 
va lua măsuri judiciare în contra 
comitetului bulgar macedonean, decă 
va ave dosarul definitiv al justiției 
române. Guvernul din Sofia recu- 
nosce așa-dăr, că esistă un comitet 

revoluționar bulgar, ceea - ce pănă 
acuma nega.

Ministrul român al afacerilor 
streine, d-1 Marghiloman, nu s’a mul
țumit însă cu acest răspuns, și a tri
mis o nouă notă guvernului din So
fia, cerând: ca guvernul bulgar, decă 
vră să dea o probă de sinceritatea 
sa, să ia măsuri grabnice pentru a 
pedepsi crimele săvârșite asupra unor 
Români din Sofia și amenințările 
prin cari s’au stors dela colonia ro
mână de acolo, un tribut de 30,000 
de lei în folosul comitetului revolu
ționar.

Afară de acesta guvernul român 
a trimis o notă bine lămurită atât 
Turciei, ca putere suzerană a Bul
gariei, cât și celorlalte puteri din 
Europa asupra asasinării lui Mihăi
leanu și cu privire la apucăturile co
mitetului macedo-bulgar.

Dina de 18 August.
Aniversarea a 70-a a cțilei nas- 

cerei Majestății Sale, a fost de astă 
dată serbată pretutindeni în mod 
mai solemnei.

In presără și orașul nostru a 
fost iluminat. Ca tote clădirile pu
blice, așa și casa sfatului din piață 
și turnul a fost deosebit decorate și 
iluminate. La 8 bre musica orășe- 
nâscă a făcut serenada anunțată, 
piața și stradele laterale fiind înde- 
suite de public.

Astăzi a fost serviciu divin în 
tâte bisericile din Brașov. Autorită
țile civile și militare au asitat la 
serviciul din biserica catolică, cele
brat cu pompă, după care a urmat 
o mică paradă militară.

*

Din incidentul festivității (filei 
de 18 August, congre.gațiunea estra-or^ 
dinară a comitatului Brașov, a votat o 
adresă de omagiu, ce a fost trimisă 
Majestății Sale. Etă acestă adresă:

Majestatea Vostră ces. .și reg. apostolică! 
Prea grațiosul nostru Domn!

Când cu ocasiunea îmbuGurătorei ser
bări de 70 ani a gloriosei nascerl a Majes
tății Vostre dorim și noi a da o demnă es- 
presiune omagiului nostru, ținem să recu- 
nâsoem în serbarea acestei c|ile de bucuriă, 
bunătatea ou atât mai abundantă a grației 
dumnedeeseî, cu oât partea cea mai mare 
a acestei vieți pline de gloriă o formâză 
guvernarea pe cât de gloriosă, pe atât și 
de măiestosă, precum și plină de îngrijiri 
și osteuâlă îndreptată spre binele și ferici
rea supușilor Majestății Vostre.

Cu bucuriă plină de mulțumită față 
cu Domnul tuturor, salută poporațiunea în- 
tregei monarchii aoestă cji de însemnătate 
istorioă pentru imperiu, dâr mai ales pen
tru patria ndstră, și cu cea mai sinceră bu
curiă se înalță sentimentul credincios în 
pieptul fiă-oărui loouitor, fără deosebire de 
religiă și naționalitate, al comitatului nos
tru fidel constituției regelui oătră Majestatea 
cerescă — oând comitetul administrativ al 
comitatului Brașov a hotărît, cu mare însu
flețire în adunarea estra-ordinară ținută adl 
din incidentul acesta, ca să esprime prin 
cel mai călduros omagii! la treptele prea 
înaltului tron al Majestății Vostre manifest 
tarea urărilor de fericire provenite din ini
mile pline de fidelitate și omagiale ale tu
turor locuitorilor oomitatului Brașov, prin- 
tr’o prea umilită adresă.

Din inoidentul acestei dile de bucuriă 
aduoem omagiile nostre Majestății Vâstre 
Regelui înooronat al Ungariei, oare dom- 
nesce constituțional, cu binecuvântare și 
glorios, și care pentru fericirea popârelor 
prin înțelepciunea sa de domnitor a pus 
în constituția nâstră garanțiile desvoltărei 
patriei nostre, a esistenței ei și basele vii- 
torei ei susțineri.

Sub domnia Majestății Vâstre legă
tura indisolubilă a dreptului de stat între 
corona ungară și între statul ungar, este 
împodobită ou legătura iubirei și încredere! 
împrumutate.

Er pe Domnul tuturor îl implorăm, 
ca viâța Majestății Vostre, oare în tâte di
recțiunile împarte binecuvântări, s’o țină la 
mulțl.anl pentru binele și înflorirea impe
riului și a scumpei nostre patrii, și să dea 
Ceriul Majestății Vostre și preaînaltei Case 
domnitore îndelungată și deplină mulțumire, 
fericire și mărire, și prin acâsta să răsplă- 
tâscă bunătatea părintâscă întot-dăuna do
vedită față ou supușii săi și cu abundanță 
regescă împărtășită, și să se îndure Domnul 
Dumnezeu, oa în viața Majestății Vostre, 
care să se estindă pănă la cele mai estreme 
margini ale vieții, (jiua aniversară plină de 
bucuriă a nasoerei să fiă în inima popore- 
lor Majestății Vâstre întot-deuna cea mai 
mărăță sărbătore.

Ne înohinăm înaintea prea grațiosei 
fețe a Majestății Vâstre.

Țineți comitatul nostru și pe locuitorii 
lui și pentru mai departe în prea înalta gra
ția regescă.

Din ședința comitetului administrativ 
al comitatului Brașov, ținută în 9 Au
gust 1900.

Maurer Mihaly, Dr. Frideric Jeclcel, 
camerar o. și r., fișpan. vice-șpan.

de nâmul meu nu m’am sculat împotriva 
împărăției, ci vădend năcazul săracilor lo
cuitori și obidindu-mă de suspinurile lor și 
privind tirănia în care îi ținea nemilosti- 
virea boierilor, n’am mai putut suferi și 
deoparte m’am jeluit la înaltul Devlet, âr 
de altă parte ca să punem mâna pe boieri, 
ne-am sculat cu arme ... De aceea, fraților, 
fiți într’o unire cu noi, însă pe taină... “ *)  

Vorba cea bună a lui Tudor convinse 
pe1 mulți din ei, cari și trecură în partea 
lui. Pănă și o căpetenie a lor, un anume 
Hagi Prodan, care se îndatorase a prinde 
pe Tudor, să alipi de densul, descoperin- 
du-i totă taina și cuvântul ce legase cu 
boierii. Der alipirea acestui bulgar Hagi 
Prodan, în care bietul Tudor îșl pusese 
totă încrederea, avea să fie în viitor pri
cina morței timpurii a marelui erou.

Stăpân peste Muntenia mică, Tudor 
să pregătesce a merge asupra Bucurescilor. 
Orendu i-se ispravnici în tote județele, puse 
slujbași români, cum ați vădut, alungând 
pe cei greci și liniști întrega populațiune, 
pe care o scăpa de dările grele de dinainte 
și de asupririle îndurate. O nouă eră înce
puse a licări pentru nenorociți! țărani, cari 
se vedeau mântuițl de asupritorii lor. Ina- 

*) Vecii Xenopol, op. cit. vol. V.

iute însă de a-se pune pe drum, Tudor tri
mite pașei dela Vidin o scrisâre ca din 
partea norodului Valachiei în care se je- 
luesce: „Cum Domnii țărei, dimpreună cu 
boierii greci și români, unindu-se cu toții, 
ne-au prădat și ne-au despoiat, încât am 
rămas numai cu sufletele11. Și tot în acestă 
jalbă el rogă pe Pașă, ca să mijlocescă pe 
la Impărățiă, ca ea să se milostivăscă asu
pra ticăloșiei nostre și să trimită un om 
credincios împărătesc să vină aici în țeră, 
să cerceteze și să vadă nevoile ce le tra
gem de cătră acești foyn nemilostivi și să 
ne facă dreptate11. Și ca întot-deuna Tudor 
îșl sfîrșesce jalba încredințând pe Pașa, că: 
„ridicarea nostră este pentru alt-ceva nici 
într’un chip, decât numai asupra boierilor, 
cari ne-au mâncat dreptățile nostre.11 *)

Cum vedeți, dâr scopul lui Tudor era 
de a dovedi, că el nu s’a ridicat numai de 
florile mărului, nici pentru împlinirea vre
unei ambițiuni personale, ci numai binele 
poporului l’a îndemnat la acâsta, și pentru 
a nu lăsa loc de bănuială, trimetea jalbă 
peste jalbă la toți cei în drept. Ceva mai 
mult!

El trimise o scrisore și boierilor Di- 

*) Vecii Xenopol, op. cit. vol. V, pag. 472.

vănațl, în care îi încredința de scopul cu
rat al mișcărei sale.

„De capul meu nici n’au plecat, le 
scria el, fără cât norodul cel dosădit și 
amărît al acestei ticălose țări, vădend că 
stăpânirea sub care sunt încredințați i-au 
adus la cea mai desăvârșită prăpădenie și 
ne mai putând îndura ardimea focului, 
care l’au pus peste capete, cu toții într’un 
gând s’au hotărît să se scâleu.

In sfîrșit, ca să vedeți și mai bine ce 
pricini l’au îndemnat pe Tudor a lua ar
mele și cât de nobilă a fost ținta ce ur
mărea, îmi iau voiă a vă mai cita o sin
gură dovadă. E o scrisore a lui Tudor că
tră prietinul său Nic. Văcărescu, cel trimis 
de caimacami pentru înăbușirea răscolei. 
Răspingând învinuirea, că el ai- fi pricinui
torul mișcărei, Tudoi- dice ispravnicului: 
„Ci pre semne D-ta pre norod, cu al cărui 
sânge s’a hrănit și s’a potolit tot nâmul 
boieresc, îl socotescl nimic, și numai pe 
jefuitorii îinumescl patrie, și cum nesocotiți, 
că pe mine mă categorisesc numai tagma 
jefuitorilor, âr pe jefuitori îi categorisesc 
tote nâmurile? Dâr cum nu socotiți D-vds- 
tră, că patria se chiamă norodul, âr nu 
tagma jefuitorilor, și cer ca să-mi arăți 
d-ta, ce împotrivire am arătat eu asupra 

norodului? Că eu alta nu sunt, decât nu
mai un om luat de norodul cel amărît și 
dosădit din pricina jefuitorilor, ca se le fie 
chivernisitor în trâba cererei dreptăților; 
âr tagma jefuitorilor, căci nu le place una 
ca acâsta, a ridicat arme de morte asupra 
patriei și a ticălosului norod/*)

Față cu nisce declarațiuul așa de sin
cere, ori cine ar fi vădut în Tudor un apă
rător fierbinte al drepturilor poporului, 
atâta vreme nesocotite. Boierii însă nu. Ei 
se deprinsese a vedea în despoiarea țăra
nului un drept al lor, așa, că mișcarea lui 
Tudor în ochii lor nu putea trece decât de 
o încercare tâlhărâscă, cu scop de a-i jefui 
pe ei, și pănă în diua de adl Tudor a ră
mas un tâlhar pentru pogorîtorii acelor 
sugătâre. Se găsiră totuși câțl-va boieri, 
români năoșl, în inima cărora nu se stin
sese încă de tot simțimântul național, cari 
se bucurară în taină de răscola lui Tudor 
și-i doriau isbândă. Rusiei ârășl nu-i plăcu 
de fel purtarea lui Tudor, lucru forte ușor 
de înțeles pentru o țâră unde iobăgia a 
fost și este în flore; ceva mai mult, Țarul 
îl degrada și-i lua înapoi medalia Vladimi- 
rului, pe care eroul nostru o câștigase cu
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Un stat anarchic.
Sub acest titlu „ConstituționăluV1 din 

Bucuresci, vorbind despre uneltirile și în- 
drăsnelile oomitetului macedonean, dice, că 
acâstă asociațiune deșantagiuși orimepare 
a dicta astăcjl în Bulgaria, âr autoritatea 
guvernului bulgar e Dulă. Pe acest comi
tet numit macedo-adrinopolitan îl numesce 
„N. fr. Presse“ mult mai nimerit „Maffia 
macedo-bulgara ;u ea se deosebesce de cea 
siciliană prin aceea, că, e o maffiă pe față, 
care lucreză fără nici o sfială în mijlocul 
Europei.

*) Vecii artic. anonim din „Revista” lui To- 
cilescu.

In adevăr — continuă „ Constituționa
lul^ — măsurile energice luate de guver
nul nostru, au avut efectul neașteptat de-a 
da de gol întregul organism și tâtă pute
rea/ de care dispune comitetul rnacedo- 
adrinopolitan, și etă cum :

Guvernul bulgar confiscă <jtarele ro
mâne, pentru-oa elementele sănătose ale 
populației bulgare să nu afle nimic despre 
descoperirile, ce se fao la noi.

De ce prooede astfel guvernul bulgar?
Răspunsul e limpede: nu-i convine, 

ca marele publio, și în special oposiția din 
Bulgaria, să cunâscă cele ce se petrec. Decă 
guvernul bulgar ar ave inteuția sinceră de 
a stîrpi focarul de șanteje și crime, care 
se numesoe oomitetul macedo-adrinopolitan, 
el s’ar folosi de descoperirile, ce se fac la 
noi, ar contribui Ja vulgarisarea lor și i-ar 
veni fârte ușor, ca să dea lovitura de gra- 
țiă cjisului comitet.

Dâr guvernul bulgar prooede în sens 
invers. Nu este âre acâsta o dovadă de so
lidaritate între guvern și maffia macedo- 
bulgară ? Și care e resultatul acestei soli
darități sâu mai exact complicități, dâcă 
nu absoluta lipsă de autoritate a guvernu
lui și crescerea enormă a puterei maffiei?

Ceva mai mult. Guvernul bulgar este 
așa de anihilat de cătră oomitetul macedo- 
adrinopolitan, încât acesta a înoeput a dicta 
pe față. El, comitetul, prin diferitele sale 
ramifioațiunl, a decis să lucreze pentru 
evadarea deținuților bulgari dela noi; el, 
comitetul, prin diferitele sale ramifioațiunl, 
agită ideia unei mișcări a elementului bul
gar în România. Acesta e de sigur un ser
vicii! de bun veoin. Dâr guvernul bulgar? 
El șede și privesoe, nu scie oe se petrece, 
se teme de maffia sa, sâu în realitate e 
complice cu densa, face parte din asocia
țiune.

Sunt însă lucruri și mai grave, fiind- 
oă guvernul bulgar e direct răspuncjător 
de acestea. E că în Rusoiuc o bandă de 
4—500 de individl macedoneni fac eser- 
ciții militare cu instructori, oerl fac parte 
din armata permanentă activă a Bulgariei.

AoeștI 4—500 de eroi macedoneni, 
cam au aerul oaragbios: dâr faptul dove- 
desce cât de nul și cât de vinovat e în 
același timp guvernul bulgar.

In scurt, în Bulgaria nu esistă un 
guvern, anarehia este atotputernică, sta
tul bulgar, creat prin vărsarea atât de 
mare de sânge nobil, și românesc și ru- 
seso, a ajuns a fi guvernat de o asoeia- 
țiune de rău făcători, âr guvernul său este 
său absolut nul, sâu complice.

In fine „Constituționalul11 esprimă 
speranța, că starea de lucruri din Bulgaria 

nu va fi ou putință să fiă tolerată de pu
terile europene. O sfântă datoriă de a in
terveni o are Sublima Portă, fiind și în 
interesul ei a face să domnâscă o stare 
normală în principatul Bulgariei, care stă 
sub suzeranitatea Turciei și este tributara 
aoest-'ia.

Adunarea generală, a Asociatiunei. 
Convocare.

In sensul §§-lor 23 și 26 din sta
tutele „Asociațiunii pentru literatura ro
mână și cultura poporului român11, se 
convocă

Adunarea generală ordinară 
a Asociațiunii la Băile-Herculane, pe 
filele de 9 și 10 Septemvre st. n. 
1900, pe lângă următorul

Frogram:
Ședința I.
3 3

Duminecă în 9 Sept. st. n. 1900 la 11 ore a. m.
Ordinea de di:

1. Deschiderea adunării gene
rale.

2. Constatarea delegaților pre
sent!.

3. Raport despre activitatea co
mitetului central în anul espirat.

4. Alegerea comisiunilor: o,) pen
tru esaminarea raportului general; 
ti) pentru esaminarea rațiociniului pe 
anul 1899 și a proiectului de budget 
pentru anul 1901; c) pentru studia- 
rea proiectului de regulament despre 
înființarea secțiunilor sciințifice și 
literare, înaintat spre aprobare; d) 
pentru înscrierea de membri și în- 
cassarea taxelor.

5. Propuneri eventuale.

Ședința II.
3 3

Luni in 10 Sept. st. n. 1900 la 10 6re a. m.
Ordinea de di:

1. Raportele comisiunilor esmise 
în ședința primă.

2. Propunere relativ le inactiva- 
rea secțiunilor sciințifice și literare.

3. Fixarea locului pentru proc- 
sima adunare generală.

4. Disposițiuni pentru verifica
rea proceselor verbale.

5. închiderea adunării generale.
* ’

Disertațiunile se vor ceti în o 
ședință specială, ce se va ține Du
minecă în 9 Septemvrie n. la orele
3. p. m.

Se observă, că eventualele diser- 
tațiunî și propuneri au se fiă presen- 
tate în scris presidiului Asociațiunii 

(în Sibiiu, Strada Morii Nr. 8) cu 8 
4ile, er eventualele interpelațiun! cu 
4 Jile înainte de adunarea generală.

Din ședința comitetului central 
al „Asociațiunii pentru literatura ro
mână și cultura poporului român11, 
ținută în Sibiiu la 9 August 1900.

I. M. Moldovanu m. p., 
președinte.

Nicolau Togan m. p., 
notar.

Starea lucrurilor în China.
Trupele aliate înaintea Pekinguluî»

Totă săptămâna acesta nu s’a 
vorbit de alt-ceva, decât despre îna
intarea trupelor internaționale aliate 
spre Peking, capitala Chinei.

De când abați! au bătut pe Chi
nes! la Peicang și Jang-tsun, dru
mul lor spre Peking nu mai era 
greu de făcut. Armata chinesă s’a 
resfirat în tote părțile dinaintea ar
matei internaționale de 30,000. Deja 
în 8 August aliații au ajuns la 
Hosivu, c’o c[i mai târcjiu au ocupat 
Auping, unde au mai stat vr’o două 
(file. Japonesii au ocupat în 12 Au
gust Tungclu, oraș, dela care numai 
12 chilometri mai erau pănă la Pe
king.

Calea dela Tungclu pănă la Pe
king au făcut’o aliații într’o singură 
(ți, așa, că — după soirile telegra
fice din urmă — trupele internațio
nale au sosit Luni în 13 Aug. sub 
zidurile Pekingului.

Firesce, scirile acestea au încă 
lipsă de confirmare. Mâne-poimâne 
vor sosi de sigur și amănunte despre 
înaintarea aliaților. De-ocamdată se 
spune numai atât, că Chinesii din 
Peking s’au înspăimântat la vestea 
acesta și se (țice, ca însuși fanaticul 
principe Tuan și Boxerii au părăsit 
Pekingul.

*
După tdte acestea, ambasadorii 

și străinii din Peking ar fi ca și 
mântuițl.

Urmeză însă de aci încolo des- 
legarea marei întrebări: ce vor face 
puterile, pentru-ca să primesca sa-; 
tisfacția cerută și garanțiile pentru 
viitor? Anglia deja a pus pănă acum 
binișor mâna pe China de mia(ță-di; 
ea a concentrat armată în Shanghai 
și păzesce cu ochii ’n patru valea 
Jang-Ce nu numai contra invasiuni- 
lor Chinese, ci și contra Europenilor. 
Pasul acesta al Angliei este privit 
cu ochi răi de cătră celelalte puteri.

Acum China începe se o dea 
spre pace. A însărcinat pe diplomatul 
chines Li-Hung-Ciang să negocieze 
cu puterile mai întâiu asupra unui 
armistițiu, sub durata căruia se se 
stabilescă condițiunile de pace. Se 
cjice, că unele dintre puteri ar fi în
voite cu acesta, dâr mai întâiu am
basadorii se fiă puși în absolută si
guranță.

Se crede, că Japonia și America 
vor lua rolul de mijlocitore a păcii.

*
Dâr se pare, că pănă se va face 

pacea cu China, are se trâcă încă 
multă vreme. Intre marile puteri a 
început deja de pe acum se se de
clare seriose neînțelegeri. Nu numai 
Anglia se silesce aș! împlânta picio
rul într’o parte a Chinei, dâr și Ru
sia și Japonia încep se se misce pu
ternic. Rusia ține gata 200,000 de 
omeni înarmați, cu cari în tot mo
mentul pote să tragă cu buretele 
peste planul, de a nu se face nici o 
schimbare în starea teritorială de 
ac}! a Chinei. Japonia are gata 25,000, 
pe car! vre să-i transporteze în Co
reea, la care rîmnesce de mult.

Situațiunea acesta e destul de 
grea și complicată și comandantul 
german Waldersee nu va avă lucru 
puțin de isprăvit, mai ales decă se 
va ave în vedere, că puterile n’au 
trimis fiă-care trupe în număr egal, 
ba unele din ele și-au reservat drep
tul de a lucra și procede după cum 
le dicteză interesul propriu. Așa fiind, 
Germania, care a luat rolul de frunte 
în acțiunea contra Chinei, și care 
s’a angajat mai mult decât tote 
celelalte puteri, are o posițiune forte 
grea, mai ales când nici Rusia, nici 
Franci a și Anglia nu merg și nu 
jocă în acest mare conflict după cum 
li-se cântă din Berlin.

Din România.
Crimele bulgăresc!. — Ultimele des

coperiri ale justiției.
Guvernul bulgar — scrie „Timpul11 — 

în răspunsul său la nota energică a guver
nului nostru, a spus, oă nu va lua măsuri 
pentru urmărirea culpabililor, decât atunci 
când i-se va aduce proba vinovăției lor. 
Noi am spus de-atunol, că dovedi avem 
destule; acum însă dovetjile găsite în urma 
stăruințelor harnioilor noștri magistrațl, sunt 
multe și sunt de-o estremă gravitate.

Espunem, mai jos, descoperirile in- 
strucțiunei.

In urma unor destăinuiri ale asasinu
lui Dumitroff, au fost arestați studentul 
dela sciințele de stat, Peteff, și un anume

prețul sângelui său. Și într’adevăr cum putea 
țarismul, a cărui devisă a fost tot-dâuna 
robirea poporelor, să vadă cu ochi buni 
desrobirea nâmului român? Cât privesce 
pe Turci, ei se arătară la început priincioșl 
causei lui Tudor, dăr bănuind mai târdiii, 
în urma a tot felul de intrigi, că el lucreză 
în înțelegere cu grecul Ipsilante, pierdură 
încrederea într’ânsul.

In urma atâtor desilusiunî, ori cine 
s’ar fi dat în lături.

Tudor însă nu-șl pierdu cumpătul de 
loc, ci urma cu răbdare opera ce începuse; 
era hotărît a nu se da înapoi și de a do
borî cu orl-ce preț tote piedecile, ce ’i se 
vor pune în cale. Căci Tudor nu se sculase 
pentru sine, el se sculase pentru desrobirea 
unui năm întreg, ale cărui drepturi erau 
necinstite de o haită de streini, și pentru 
împlinirea acestei nobile idei el se credea 
dator să lupte pănă la morte. Tudor nu 
mai esista ca individ, în el se înjghebase 
ființa unui popor întreg, care aștepta dela 
densul mântuirea. El nu ținu dăr sămă nici 
de ura boierilor greci, nici de disprețul 
Rusiei, precum nici de îndoiala Portei, ci 
merse înainte cu fruntea senină și cu cu
getul împăcat, că luptă pentru o causă 
sfântă. Fără a mai aștepta răspunsurile Pa

șilor și ale boierilor divănițî, cari nu mai 
veniau, Tudor părăsesce Oltenia, unde lasă 
pe fratele său cu 12,000 omeni ca să țină 
liniștea câtă vreme va lipsi, și pornesce 
spre Bucuresci cu o armată alcătuită din 
țărani, panduri și arnăuțl de ai lui Prodan. 
Bucurescii erau ținta sa, căci numai în ca
pitala țărei, cum am vădut, putea să ză- 
dărnicâscă de o parte mișcarea grecâscă, 
er pe de alta să aducă la îndeplinire des
robirea poporului.

Vestea plecărei lui Tudor spre Bucu
resci umplu firesce de spaimă pe boierii 
greci. Ei începură a-șl încărca averile și 
a fugi spre munți, care încotro putea .... 
Negustorii cei mari, închipuindu-șl că Tu
dor are să-i despoie de avutul lor, se în
chiseră, unii prin pivnițl, ăr cei mai mulțl 
apucaseră și ei drumul spre munți. Toți 
acești nenorociți, cari fugeau de groza lui 
Tudor, cădură în manile bandelor de ar
năuțl și tâlhari, cari cutreerau țâra în lung 
și în lat, și cari nu numai îijefuiră de tote 
averile, der atentară și la viăța lor. Cât 
privesce armata lui Tudor, deși alcătuită 
din felurite elemente, e vădit, că ea n’a 
făptuit în mersul ei spre Bucuresci aprope 
nici o crimă, nici un jaf. Ca tote naturile 
marl, Tudor avea defectul estremelor: pe 

cât era de bun și de îndurător față cu toți, 
cu atât era de aspru pentru o abatere cât 
de mică săvârșită în paguba causei sale. 
Scopul sfânt ce urmărea trebuia să rămână 
pur și nepătat și Tudor n’ar fi îngăduit 
nimănui să-l calce cât de puțin.

De aci poruncile strajnice, care atâr
nau pe capetele omenilor săi și pedâpsa cu 
morte la cea mai mică călcare a lor. Etă 
de ce trebue să credem pe cuvânt cele ce 
se spun asupra jafurilor, pe cari le-ar fi 
făptuit omenii lui Tudor. Și într’adevăr 
este greu a se deosebi, în vălmășagul neo- 
rânduelilor de pe atunci, când țâra era 
bântuită de trupe de tot soiul, și mai ales 
de zavergiil lui Ipsilant, scopurile ce nutria 
fie-care; așa, că nu e tocmai lucrul prea 
din cale afară ca răscola lui Tudor să fi 
fost amestecată cu a Grecilor și să se fi 
atribuit trupelor sale jafurile și fărdelegile 
făptuite de bandele streine. Un singur 
esemplu, pe care îl împrumut dela un scrii
tor neiscălit de pe acea vreme, ne va da 
o idee, de felul cum înțelegea Tudor să 
facă a-se respecta poruncile sale pe de o 
parte, âr pe de alta și de numărul jafuri
lor făptuite de trupele sale.

Pe drumul Bolintinului, un nenorocit 
de pandur-merse de jefui noptea o casă a 

unui țăran; țăranul la cțiuâ. veni de se 
plânse lui Tudor, care porunci să se găsâscă 
pandurul negreșit, pe care îl și găsiră. 
Adus cu tote luorurile luate dela țăran, 
Tudor le înapoia păgubașului, âr pe pan
dur porunci să-l spânzure la minut.

Astfel stăpânea Tudor, ne spune acel 
scriitor, pe pandurii lui, cari n’au jefuit pe 
nimeni, și rău unii din scriitori die, că 
pandurii au jefuit: toți nu sciu nimic11.*)

In diua de 10 Martie, opt-spre-clece 
dile dela răscularea sa, Tudor sosesce la 
Ciorogărla și tăbără aci înainte de a intra 
în Bucuresci. El trimite orășenilor o pro
clamația, prin care îi încredințâză de cu
rățenia gândului seu și îi rogă a se ținâ 
liniștiți, că nu le va face nici un rău. In 
vremea acâsta caimacam la Bucuresci era 
Costache Negri. După mortea lui St. Șuțu, 
întâmplată la 19 Februarie 1821, Porta nu
mise în locu-i pe Sc. A. Calimach, care 
era caimacam și peste Moldova. Părendu-i-se 
însă fanariotului, că Moldova era mai bună 
la stors, el rămase acolo și în Muntenia 
trimisese ca locțiitor pe Costache Negri. 
Puterea armată, în număr de 2000 omeni, 
se găsea pe mânile a doi căpitani ai gar-
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Spirea Alexoff, băcan din calea Moșilor. 
Dumitroff deolarase, oă acești doi sunt 
complici la asasinarea lui Mihăileanu și că 
l’au pus la oale, âr Trifanoff, complice la 
asasinarea lui Fitowski, declarase, că acești 
doi fac parte din comitetul seoret bulgar 
din capitală și că ei țin corespondență cu 
Boris Sarafoff, șeful comitetului revoluțio
nar din Sofia.

Numărose confruntări s’au făcut la in
strucția între Dumdroff, Trifanoff, Peteff și 
Alexoff. Dela început Peteff a făcut deda- 
rațiuni complete, din care reiese culpabi
litatea și complicitatea lui, atât la asasina
rea Jui Mihăileanu, cât și în celelalte agi
tațiuni bulgărescl. Alexoff însă făgăduia cu 
un cinism revoltător. Pus față în față cu 
Trifanoff, acesta l’a povățuit să spună tot, 
ca să-și ușureze situația; în cele din urmă 
Alexoff s’a convins și a făcut și el decla- 
rațiunl complete.

Alexoff, între altele a mărturisit, că co
respondența cu Boris S'irafoff o are ascunsă 
la locuința lui din calea Moșilor. Imediat 
s’a făcut aci o descindere și s'a descoperii 
in fundul curții îngropată o cut'uță de fer 
cu numărose și prețiose scrisori, adresate 
lui Burlacoff și Iconomoff de cătră Boris 
Sarafoff, de cătră colonelul comandant al 
garnisănei din Rusciuc, de Oovaoeff, Cap- 
ceff și de altl membri ai comitetului revo
luționar bulgar, cari ocupă înalte posițiunl 
oficiale la Sofia. Iconomoff și Burlacoff dă
duseră aceste prețiose aote în păstrarea lui 
Alexoff, când au părăsit România.

Scrisorile fiind traduse, s’a constatat, 
că conținutul lor este de'o estremă gravi
tate ; s’a descoperit aci întrdga întocmire a 
planului uciderei lui Fitowski, schițarea câtor va 
proiecte de asasinare a câtorva Români 
de frunte și proiectul pentru omorîrea lui Tri
fanoff.

Trifanoff, implicat în omorul lui Fi
towski, e un instrument al comitetului revo
luționar. Atunci, pentru-ce să fiă ucis? Etă 
explioația. Când a fost arestat Trifanoff, ca 
să-și ușureze vina, a comunicat poliției și 
justiției ndstre lista tuturor membrilor co
mitetului revoluționar din Sofia; din acea 
clipă el a fost oondamnat să pâră.

Printre scrisorile din cutiuța de fer 
este una semnată de colonelul comandant 
al garnisânei din Rusoiuc, care ordonă lui 
Sfoian Dumitroff să ombre pe Trifanoff, care 
se afla arestat la Văoărescî. Patrioții ban
diți aleseră pentru rnortea lui Trifanoff 
otravă, care se-i fia dată în mâncare la pe
nitenciar și astfel sentința comitetului să fiă 
esecutată. Grațiă însă descoperirei acestei 
sorisorl, Trifanoff a fost scăpat.

Etă acuma, cum s’a găsit otrava trimisă 
din Sofia :

Alexoff, luat de scurt de judecătorul 
de instrucția, a răspuns, că otrava o are 
acasă în cutia mesei. Asâră pe la orele 7 
judecătorul de instrucția a făcut o nouă 
descindere la băoănia lui Alexoff din calea 
Moșilor. Fratele lui Alexoff nu voia să 
spună unde este otrava. In cele din urmă 
a spus, că a aruneat’o în latrină. Un țigă
nuș vendător de 4iare, 8’a băgat în latrină 
și a scos imediat outia. S’a constatat, că 
în cutiă era otravă.

Dumitroff voia — oum am spus mai 
sus — să ombre cu otravă pe Trifanoff, 
prin mijlocirea spălătoresei penitenciarului 
Vâcăresol. Planul însă a fost aflat erl. S’a 

mai descoperit de asemenea, oă nisce Bul
gari din comitetul din BucurescI încercau 
s& facă cu putință fuga din închisorea dela 
VăcărescI a lui Dumitroff și Boioeff.

Spre a termina, vom spune, că Cova- 
ceff este secretarul comitetului revoluționar din 
Sofia și redaotor al (jirului •nReformau', or
ganul autorisat al lui Boris Sarafoff. Er 
Capceff este încasatorul comitetului revoluțio
nar bulgar și însărcinat să smulgă bani dela 
Românii din Sofia prin crime și șantagii 
criminale.

Multe din eorisorile descoperite la 
Alexoff sunt sorise de acești doi adjutanți 
ai lui Sarafoff.

Dovedile acestea vor fi comunicate, 
împreună cu altele, guvernului din Sofia.

Presa streină și nota guvernului 
român.

Pressa străină, oonpându-se de conflic
tul româno-bulgar, se esprimă în termeni 
forte buni pentru România.

Aprbpe tote (j’^rele găsesc, că guver
nul român are tot dreptul să prooedeze cu 
cea mai mare energiă în contra Bulgarilor.

Așa diarul „Gfforno" din Roma comen
tând nota trimesă de guvernul român că
tră puteri și cătră tripla alianță, spune, că 
nu e prima oră când România cere asigu
rări în contra Bulgariei, dâr pănă acum a 
fost înzadar.

„ Giorno*  crede, că de astă-dată repre- 
sentanții Italiei, Germaniei și Austriei în So
fia vor soi să se impue.

De asemenea și cjiuarul ^Neue Freie 
Presse“ din Viena, vorbind de complotul bul
gar și de nota guvernului român, spune, că 
puterile trebne să sprijinâscă în mod ener
gic pe România în contra Bulgariei.

De alt fel dreptatea causei României 
este recunoscută de totă lumea politică, și 
guvernul român îșl va faoe datoria pe de
plin în aoâstă privință.

Meetingul studenților.
Am anunțat, oă alaltasâră s’au întrunit 

studenții la Asociație, în vederea meetingului 
de protestare, oare se va țină Dumincă, în 
contra asasinilor bulgari.

La întrunirea de alaltasâră s’a ales un 
oomitet compus din d-nii C. Brăescu, Luca 
Russu, Const. Naum, S. Corbeanu, Arteni 
și L. Niculescu, care a fost însărcinat cu 
lucrările pregătitor» pentru aoest meeting.

Comitetul s’a întrunit Vineri diminâță 
și a stabilit următorele:

1) Lansarea unui manifest cătră cetățenii 
Capitalei. Manifestul a fost redactat și dat 
la tipar.

2) Scoterea unui număr unic de 4iar 
intitulat: „Jos Asasinii !"

3) S’a stabilit programul meetingului.
4) S’a hotărît invitarea la acest mee

ting a pressei, a Ligei culturale și a tutu
ror societăților din oapitală.

5) S’a hotărît ca, pentru buna ordine 
a manifestației, toți cei cari vor vroi să ia 
cuvântul, să se însori» mai dinainte la d. C. 
Brăescu, strada Știrbei-Vodă Nr. 30.

Toți studenții vor purta cooardă tri
coloră la butonieră.

Studenții și societățile, ou drapelele 
în doliu, se vor întruni la orele 9 diminâță 
în grădina CismegiG, de unde vor porni 
într’o manifestația grandiosă și paclnică 
pănă la șosea.

S-Li" Din causâ, că legea pentru re
pausul de Dumineca (art. de lege 13 din 
1891) prescrie repausul și pentru cțiua 
de Sf. Stefan, ce cade poimâne, în 20 
August calendarul gregorian, numărul 
proxim al foiei nostre va apare nu
mai Marți sera.

Cărți poștale confiscate. Prin libră
riile săsescl din Brașov și Sibiiu se vin- 
deafi în număr mare nisce cărți poștale 
ilustrate cu ohipul lui Roth, unul din oapii 
mișcărilor săsescl dela 1848. Șovinismul ma
ghiar privea cu ochi răi la acesta și ga
zetele ungnrescl au început să sbiere 
ca eșite din minți, că prin astfel de 
cărți poștale ilustrate „se vatămă sentimen
tul național maghiar". Sbieretele lor au avut 
resultatul că orgauele polițienesol, au confis
cat di 1 ele aceste sute și sute de cărți poștale 
provăcjute cu ohipul lui L. Roth, atât în 
Sibiiu, cât și în Brașov. La librăria d-lui 
Hiemesoh din Brașov au fost confiscate 
peste 200 de buoățl prin comisarul de po- 
lițiă Reiniscb și s’a pornit tot-odată cerce
tare contra d-lui Hiemesch. —Așa gândesce 
regimul „legii, dreptului și dreptății" să 
salveze „statul național maghiar". Ceva mai 
ridicol nici că se pbte închipui!

Adunări culturale. Despărțământul 
Oravița al „ Asociațiunii" îșl va țină adu
narea în 2 Septemvrie n. în Sasca-montană. 
— Despărțământul Beiuș sl „ Asocioțiunii" 
îșl va țină adunarea în 2 Sept. n. în Rogoz.

La aceste adunări e de dorit să 
ia parte oât mai mulțl Români, bărbați și 
femei.

Tempestate. Se scrie, oă în ținutul 
Beiușului s’a descărcat erl o furtună groz- 
nică împreunată cu tunete și grindină. Viile 
și cucuruzele comunelor NegrilescI, Tatai- 
falva, Tarkany, DragoneștI și Mezeș sunt 
nimioite. In Mezoko au fost loviți de fulger 
pe oâmp doi muncitori.

Mulțăniită. Subsemnatul mă simțeso 
plăcut, îndatorat a mulțămi publice D-lui 
George Stoica, de present contabil în Bu- 
ouresol, care a dăruit bibloteoei Agenturei 
Asociațiunei din comuna nbstră Tohanul- 
vechiîi, 28 de oărțl alese. De-asemenea d-lui 
George G. Pandrescu, care a dăruit 6 cărți 
și 2 broșuri; d-lui Spiridon Boita și d-sale 
d-lui Beniam Popa, oarl au dăruit oât eocarte 

bibliotecei nostre. In numele poporului pen
tru care s’a înființat și acăsta bibliotecă, 
rog pe toți acei P. St. Domni, cari doresc 
luminarea și înaintarea lui a contri
bui fie cu oărțl fiă cu broșuri seu 
diare la augmentarea aoestei biblioteci, lu
cru pentru care noi păstrându-le amintirea, 
le vom fi și forte mulțămitorî. — -Tohanul 
vechili, la 15 August 1900. Mois ■ Brum- 
boiii, preot gr. oat., președ. Agenturei.

Foc din trăsnet. Sâmbăta trecută 
după amladl — scrie „Bun. Eoon". — s’a 
desoăroat asupra Orăștiei și ținutul ei, ca 
și pe la Deva, Geoagiu, etc., o furtună nă
prasnică, ou ploie colosală, fulgere și trăs
nete. In Orăștie un trăsnet puternio a lo
vit în colțul șurii dela casa Nr. 34 în dru
mul țerii (peste drum dela școlii română) 
cu atâta tăriâ, că întreg orașul s’a sguduit 
și fie-care om credea, oă aci în a lui casă 
a trăsnit unde-va. Șura a luat foo îndată, 
și deși ploua ca vărsând ou ciubărul, a ars 
îutrâgă. In șură se aflau mai mulțl husari 
și în grajd caii lor, cari însă au soăpat nu
mai cu spaima cea mare.

Un apel cătră editorii și autorii 
de opuri. Dela Arad primim un apel dat 
de comitetul central al „Reuniunei învăță
torilor români dela școlele poporale confe
sionale ort. din protopopiatele aradane 
I—VII" și subscris de d-1 profesor Teodor 
Ceontea președinte și Florian Cidru biblio
tecar. Apelul e adresat tuturor Românilor 
de bun simț, âr în special d-lor autori și 
editori de cărți, rugându-se: „să se îndure 
a dărui bibliotecei amintitei reuniuni câte-un 
esemplar din rodul spiritual, ce li-a ajutat 
Dumnedeu să creeze, asigurându-i, că pen
tru acestă tineră reuniune fiă-care dona- 
țiune va fi considerată de un talant, care-șl 
va aduce rodele sale îndecite". Opurile 
sunt a se trimite la adresa președintelui 
Teodor Ceontea profesor (seminarul diece- 
san). — Recomandăm căldurosului sprijin 
al binevoitorului public român acest apel.

Nou oficiu postai. Cu 4iua de 15 
n. c. în comuna Dras, s’a înființat un nou 
ofioiu postai. Tot ce este de trimis acolo, 
e a se adresa: posta Dras per Cața.

Răpită. Ministrul român al domenii
lor a făcut o statistică asupra producțiunei 
rapiței în România anul acesta. Anul curent 
au fost sămănate ou rapiță în România 
248.434 de hectare. Producțiunea totală se 
ridică la 2.715,303 hectolitri. Valorea pro
ducțiunei acestei rapițe trece peste 27 de 
milidne.

Un conducător de tipografia, ou 
praxă și pregătiri bune, doresce a se 
angaja la vre-una din tipografiile din 
Transilvania, său România. A se adresa la 
administrația diarului nostru.

Concerte. Musica orășenâsoă va cânta 
mâne și poimâne, în 19 și 20 1. o., la hotel

dei de arnăuțl: Jord ache și Sava. Cel din- 
tâiu bulgar, al doilea grec de origine și de 
suflet era viclen, ca și Domnul pe care îl 
sluj ia, unul din acei Greci, ce nu înțelegea 
a pierde folosele materiale, de ori unde ar 
fi venit ele.

A doua di dela proclamația trimesă 
dela Ciorogărla, Tudor întră în Bucuresci 
cu 5000 de omeni, în strigătele de veseliă 
ale mulțimei. Sava cu ai Iui se retrase la 
Mitropolie, care era întărită. Cum însă Tu
dor nu voia să dea de bănuit nimănui, 
căci mulțl îi atribuiau scopuri ascunse, în- 
tr’altele, că ar fi aliat lui Ipsilant, el puse 
de chiămâ tot norodul, precum și pe boierii 
rămași și pă grecul Sava, la o întâlnire, 
unde el spuse pe cinste, că „n’a venit cu 
nici o răutate asupra Bucurescilor, ci nu
mai în scop de a scăpa acest oraș de furia 
trupelor eteriste". Apoi îi îndâmnă pe toți 
„a îmbrățișa causa sa, și mai vârtos pe 
boieri de a se uni cu obștescul norod, ca 
să înceteze orl-ce jaf și orl-ce nedreptate, 
ce au cercat pănă acum". Mai învită pe 
norodul „să vină sub stegul său, ca el să-i 
scape de răspunderea dăjdiilor, cât și de 
celelalte dări și orândueli, cum și jafurile 
vor lipsi cu totul, așa, că vor înțelege ei 
înși-șl scăparea robiei întru care s’au aflat 
pănă acum"!

De mult nu mai audise poporul nisce 
cuvinte atât de dulci, cari erau un balsam 
la suferințele ce înduraseră pănă atunci și 
toți erau nedumeriți și se întrebau cu mi
rare, dăcă cele audite cu urechile lor erau 
cu putință. Duiosele cuvinte ale lui Tudor 
înduplecară pănă și pe boieri, cari erau 
români, căci ei recunoscuseră în Tudor un 
apărător al lor împotriva lui Ipsilant. Câte
va dile după acăstă întâmplare, ei îi dădură 
o carte de adeverire, prin care recunos- 
ceau, că pornirea dumnealui slugerul Tu
dor Vladimirescu nu este rea și vătămătore, 
nici în parte fie-căruia, nici patriei, ci fo- 
lositore și isbăvitore, pe care ca pe unul 
de binele țării voitor și de trebuință obștei 
norodului, l’am primit totă politia Bucu
resci cu drag și cu brațele deschise...". 
Față cu acestă bună primire din partea 
orășenilor, nici Tudor nu se lăsa mai pe 
jos. El dete aspre porunci omenilor săi, 
oprindu-i de a face cea mai mică supărare 
orășenilor, ci de nu, cu cumplită pedâpsă 
îi va pedepsi. Mai dete alte porunci prin 
care dă voiă locuitorilor, „că ori unde vor 
găsi un pandur seu arnăut, căjefuesce casa 
cuiva, de nu-i vor pută prinde vii, slobodl 
sunt se-i împusce și morți să-i aducă la 
densul". Orândui și ispravnici prin împre

jurimile Bucurescilor, ăr pe ispravnicul de 
Ilfov îl însărcina să-i îngrijâscă armata cu 
cele trebuinciose.

Pe când Bucurescii erau astfel ocrotiți 
de Tudor, o soire furtunosă veni să tur
bure liniștea generală. Ipsilante, cu eteriștii 
lui, erau în ajun de a se asvârli asupra 
orașului. De-ocamdată se aședase în Târ- 
goviște, de strîngea la oști și arunca la bi
ruri peste biruri și zăhărele peste zăhărele 
pe spinarea bieților țărani. Nouă (Iile după 
venirea lui Tudor sosesce și Ipsilante în Bu
curesci și tăbărâ la Colentina. Spaima oră
șenilor fu nemărginită, căci nu sciau singuri 
ce se mai crădă. La Mitropoliă era Sava cu 
ai lui, la Cotrocenl Tudor cu trupele sale, âr 
la Colentina Ipsilante cu eteriștii: trei ar
mate dușmane în același oraș! Bieții lo
cuitori, cari erau într’o mare nedumerire, 
pe de o parte se temeau ca se nu isbuc- 
nâscă vre-o luptă între eteriștî și Tudor, 
care să se verse peste capul lor, âr pe de 
alta tremura să nu vină Turcii în țâră, 
pentru potolirea acestor răscole și să-i pe- 
depsescă tot pe ei. Dăr de luptă nici ^că 
putea fi vorba între Tudor și Ipsilante, 
căci și unul și altul se îndoia de puterea 
fie-căruia. Afară de acăsta Tudor jurase 
orășenilor, că nu va vărsa o picătură de 

sânge câtă vreme va fi în mijlocul lor. 
Fiind-că acestă stare de lucruri nu putea 
să mai dăinuescă, Tudor plănui să îndepăr
teze pe Ipsilante cu o vorbă bună, seu cel 
puțin să-i afle tainele ce avea. Se duse dâr 
cu 50 de panduri în cortul lui Ipsilante. 
Grecul îl primi bine, apoi îl întreba: Arhon 
Sluger, câtă oștire ai? Am cu mine aci 
13,000 de omeni și la Craiova cu frate-meu 
12.000. Grecul îl bătu viclenesce pe umeri 
și îi clise: Bravo, Arhon Sluger! mă bucur ! 
Atunci și Tudor întreba pe grec: Excelența 
Vostră cu câtă oștire ați venit, căci mie 
mi s’a 4is, că ai să vil cu 60,000 oștire 
regulată muscălâscă. Nu am venit cu oștire, 
răspunse grecul cu înfumurare, ci am venit 
cu porunci. Tudor îi 4ise s,:' vedem și eu 
acele porunci. Tu nu ești vrednic a vedea 
poruncile mele! Tudor se simți forte atins 
la aceste cuvinte îndrăsnețe ale fanario
tului și se răsti la densul: Dâcă eu în țâra 
mea cu 24 mii oștire, nu sunt vrednic să 
văd poruncile Măriei Tale, rămâi sănătos! 
In laconismul seu obicinuit se elice; că Tu
dor ar fi 4is ia sfîrșit: „In Grecia este lo
cul Grecilor, er nu în țera românăscă al 
Românilor".*)

(Va urma).

*) VedI Xenopol, op. cit., vol. V.
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„Pomul verde". Intre alte piese mâne se 
va cânta și „Visul unui reservist", de Zie- 
herer. începutul la 8 bre sâra. Intrarea 60 
bani.

— Adl, mâne și poimâne un taraf de 
lăutari din Abrud sub oonduoerea măes- 
trului lor Iosif Sobebor, vor} cânta d61a 2-6 
ore d. a. la restaurantul „Elisium" din Nou 
er sâra dela 7y2 ore la Hotel Orient Nr. 1.

Contrihuirl în scop de binefacere.
Colecta făcută în Rotbav pentru uiusa 

studenților români din Brașov prin d-1 
paroch loan Leucescu umblând din casă în 
■casă în mai multe rânduri, a resultat ur- 
mătorele sume :

l)Ioan Leucescu paroch 4 cor. 20 b., 
2) G. Radu sen. plugar 4 cor., 3) O. Fulea 
învăț 2 cor., 4) I. Leuca plug. 1 cor., 6) 
Nio. Muntean plug. 1 cor., 6) I. Radu plug. 
1 oor., 7) I. Boșorogea plug. 1 cor., 8) G. 
Șolcă plug, epitrop 1 cor., 9) loan Stoica 
învăț, pens. 1 cor., 10) Zosim Leucă plug. 
50 bani., 11) G. Gligor plug. 50 b., 12)
Andreas Guth, hotelier 50 b., 13) P. Rusu 
60 b., 14) G. Pitiș plug. 40 b., 15) Iosif 
Blaga plug. 40 b., 16) George Pușcaș jun. 
plug. 40 b., 17) George Burete plug. 40 b., 
18) Toma Brescan plug. 40 b., 19) Achim 
Gabor plug, 40 b., 20) G. Pacleajun. plug. 
40 b., 21) V. Stoica plug. 40 b., 22) Nic. 
Baicu plug. 40 b., 23) Zinovia Morariu 
cond. asilului 40 b., 24) Tănase Inacha plug. 
40 b., 25) Dumitru Cățian plug. 40 b., 26) 
loan Bordean plugar 40 b., 27) loan Tubi 
ferar 40 b., 28) Ios. Burete plug. 30 b., 
29) loan Bârsan plug. 20 b., 30) George 
I. alui George 20 b,, 31) VasileVIad plug. 
20 b., 32) Nio. Pitiș plug. 20 b., J33) Nic. 
Vasilcoiti jun. <fiLr 20 b., 34) Nic. Sebenl 
plug. 20 b., 35 Vas. Vidrea măestru eismar 
20 b., 36) Ioan Ciucu jun. diler 20 b., 37) 
Dumitru Nistor diler 20 b., 38) loan Ciucu 
sen. 20 b., 39) I. Baiou plug. 20 b., 40) 
Maria Iorga văd. săracă 10 b., 41)Reveica 
Gabor văd. săracă 10 b., 42) Ioan N. Cro
itor plug. 10 b., 43) Nio. Cirioa plug. 10 
bani.

Suma 26 cor. 70 b., două-deol și șese 
cor. și 70 bani.

Primescă d-1 colectantși toți contribu- 
enții cele mai vii mulțămite.

Direcț. scotelor medii din Brașov.

Din Sibiiu ni-se scrie : La fondul vă
duvelor și orfanelor meseriașilor români din 
Sibiiu, numit și al iubiților răposați, creat 
de „Reuniunea sodalilor români din Sibiiu", 
în loc de ounună peritore s’au încassat în 
memoria răposatului jurist Moga dela d-nii: 
L. R. Prășcan, Valeriu Tăbăcariu, jurist, 
câte 2 oor.; N. Moisin, măsar, Seliște, I. F. 
Zacharides, compactor, D. Mosora, învăț. 
Săliște, Vio. Tordășianu și Elie Dopp, in
giner, câte 1 oor.

— In memoria secretarului Dr. I. 
David: Dr. Vasile Dan de Apșa, Dr.Stefan 
Rozvan, oandidațlde adv., Ioan Aleman, sil
vicultor, Nio. Vătășan prof., Pavel Cotoț, 
funoț. oons., Cornel Simu, funoț. la „Albina", 
Vie. Tordășianu, câte 1 cor. — Pentru răpo
satul fost director școlar în Avrig Ioaohim 
Băcilă: d-1 Ioan Cândea, funcționar în Bu- 
ourescl 4 cor. 70 bani (5 Lei); pentru ră
posata Elena Țarcă, din Sibiiu, d-1 Nioolae 
Roșea, măestru măcelar 1 cor., și pentru 
-clericul absolvent Iuliu Neamțu din Dobra 
d-1 loan Rebega, funoț. la „Albina", oon- 
tribue 1 cor. Fondul adl numără 450 cor. 
81 bani.

Petreceri.
Betlean, (S.-Dăbâca) 1900.

în 12 Iulie n. c. s’a ținut în Betlean 
(comit. Solnoc-Dăbâca) îndatinatul „bal fi
lantropic" în favorul bisericei și școlei. 
Deși timpul a fost nefavoritor pentru sco
pul nostru, — căci a plouat în torențl atât 
în diua petrecerei, cât și înainte cu câte-va 
•dile, — totuși s’a presentat un numer fru
mos de ospețl, chiar și de prin depărtări. 
Deși nu multi au putut participa, noi to- 
-tușl suntem mulțămițl cu resultatul atât 
moral, cât și material. Sperăm însă, că în 

anul viitor la același timp erășl ne vom 
revedâ și atunci vom fi în număr și mai 
mare.

Venitul material a fost frumușel. Au 
întrat la cassă 81 fi. 70 cr., din cari sub- 
trăgendu-se spesele au rămas venit curat 
37 fl. v. a.

Cu suprasolvirl marinimose au binevoit 
a contribuit următorii D-nl : Dr. Al. Cheres- 
teș, adv. Deșiti 3 fl., Dr. Iuliu Chitul, medic 
în loc 1 fl., Gajzâgb Vilmos, protopretor 
în loc 1 fl., Dr. Emil F. Negruțiu, medio 
în Blașiîi 3 fl., M. O. D-n Greg. Pușcariu, 
protopop în loc 1 fl., Sim. Moldovan, înv. 
pens. în loc 1 fl., Ioan Moldovan, protop. 
în Aschileu 1 fl. 40 cr., Iuliu Moldovan, 
notar în Lăpug 2 fl., loan Vescan, notar 
în Țioltiur 2 fl. 70 cr., Hie Mircea, papu- 
car în Blașiîi 1 fl. 10 cr., Bârâny Bâlint, 
comerciant în loc 1 fl. 50 cr., Imrech Do- 
mokos, jude de cerc în loc 80 cr., Polonyi 
N. Jânos, comerciant în loc 50 cr., Vas. 
Candrean, supra-vigil silvan, Telciîi 20 cr., 
Pavel Sălvan, preot în Ciaba 40 cr., Dum. 
Man, notar în Zagora 40 cr., I. Murășan, 
posesor în Chețiu 60 cr., Ioan Pop, teolog 
abs. în Teurea 40 cr., Paul Chita, preot în 
Romuli 40 cr., Gavriil Marțian, preot în 
Ganciii 40 cr., Dr. Bodea, Giurgeșcl 10 cr., 
Szetlach J. 10 cr., I. Botean, preot Nușfa- 
leu 10 cr., Nic. Ișan, papucar în loc 10 cr.

Primâscâ deci On. contribuitori și pe 
calea acesta mulțămirile nostre cele mai 
ferbințl.
Din încredințarea comitetului arangiator: 

loan Diugan, 
învățător — notar.

♦

Concert. In 2 Septemvre st. n., când 
se va țină adunarea despărțământului Be- 
iuș al Asociațiunei, se va arangia în 
Rogoz și un concert cu următorul program:
1) I. Vorobchieviciu : „O prea sfântă", cor 
bărbătesc esecutat de corul tinerimei din 
Beiuș organisat pentru festivitățile despăr
țământului „ Asociațiunei “ sub conduce
rea d-lui Al. Thira învățător în Șeitinî.
2) G. Ooșbuc: „Dușmancele" deci, de d-ra 
A. Chiorean. 3) N. Ștefu: „Uită mamă", 
cor mixt. 4) D. Bolintinean: „Mihnea și 
baba", deci, de d-1 A. Papp cl. VIII. 5) 
Mendelsohn: „Al vânătorului bun rămas", 
cor bărb. 6) I. Papp : „Otravă de hârciogl", 
dialog predat de d-șora Valeria Maior și 
d-1 M. Man teolog. 7) Mendelsohn: „Dulci 
cântări", eșec, de d-nii: A. Thira și I. Ma- 
iorescu stud. în drept. 8) G. Șorban: „Mai 
am un singur dor", cor mixt.

Teatru: „Săreciă luciă", com. pop. 
cu cântece într’un act de Iosif Vulcan. 
Personele vor fi representate prin: M. Bol- 
caș, V. Maior, E. Pappluca, A. Chiorean, 
M. Cosma și G. Nestor. Se petrece într’un 
sat în Bănat. Intrarea 1 fl. de pers., 3 fl. 
de familiă. Pentru popor 30 cr. Oferte ma
rinimose se primesc cu mulțămită și se vor 
chita pe cale diaristică.

*
Inteligența română din Giurgeu învită 

la petrecerea de vară, eare o va arangia 
în Giurgeu Marți la 15 (28) August 1900 
în școla gr. car. din comuna Corbu (Gyd- 
Hollo). Venitul curat este în favorul bise- 
rioei române din Gyo-Szt. - Miklâs și a 
șcdlbi gr. cat. din Corbu. începutul la 7 
âre d. a.

Pentru comitetul arangiator: Elie 
Câmpeanu, președinte, Ioan Dobreanu, vice 
președinte, Ales. D. Donescu, notar, Greg. 
Trifu, cassar; Aurel Nicolescu, oontrolor. 
Membrii în comitet: Drd. Nic. Musca, când, 
adv., Michail Dobrean, stud. univ. Octavian 
Tăslăuan, stud, univ., Emil Precup, stud, 
abs. Intrarea: de persdnă 2 cor., de familiă 
4 cor. Suprasolvirl și orl-ce oferte marini- 
mdse pentru biserică se vor chita cu mul- 
țamită publice. Obs. Pentru încuartirare și 
beuturl se îngrijesce oomitetul, de mâncări 
au a îngriji d-nii partioipanțl.

*
Din Câmpia, 17 August 1900.

Petrecerea din Hlociu. In săra de 12 
August n. c. comitetul despărțământului XV 
(Mooiu, al Asociațiunei a arangiat o petre

cere, al oărei venit a fost destinat în folosul 
despărțământului. Cu mult dor așteptam 
sera de 12 August, ca să ne înteluim frați 
de același sânge; să arătăm și noi că trăim, 
să vedem și pulsul filantropio al înteligenții 
nostre din Câmpiă, pe care îl reclamă îm
prejurările timpului.

Fiind timpul cam nefavorabil, ne era 
târnă, nu oumva petrecerea să rămână ne- 
succâsă, căci sosiră orele 7 și în sală abia 
erau câțl-va tineri. Dâr nu trecu timp de 
o oră și sala spațiosă a hotelului „Central" 
se împlu de o cunună fârte frumosă de 
domni și dame din tote olasele sooietății 
române, venițl din depărtări destul de mari, 
încât pe toți ne-a surprins numărul cel 
mare al dspeților. Petrecerea a fost la 
culme animată.

Petrecerea s’a început cu „Ardeleana" 
la care am văcjut înșirați tineri și bătrâni 
în număr mare. In pausă musica a amusat 
publicul ou mai multe cântări naționale și 
s’au rostit și toasturi însuflețite. După pausă 
s’a continuat dansul cu aceeași animațiă. 
Joourile de oolână au fost dansate de câte 
60 păreohl. Una avem să regretăm cu toții, 
anume că costumul nostru național n’a fost 
representat de loc. Pentru-oe părăsesc âre 
d-șârele nâstre acel port frumos, care e 
invidiat și de străini? Cred doră, că portul 
național „a eșit din modă?" Acesta a se 
orede ar fi cea mai mare greșală, căci 
ceea-ce e național nicl-odată nu e permis 
să „iese din modă". Domnișârele române 
trebue se țină la portul național întocmai 
ca și la limba națională.

Publicul era variat, protopopi, preoți, 
medici, advocațl, teologi, învățători uni
versitari, studențl de gimnasiu etc.

Dintre dame amintesc pe d-nele: Su- 
sana Moldvan (Cătina), Aurelia Dan (Mooiu), 
Maria Bozao (Budatelec), N. Ciuoa (Mociu), 
Ana Russu (Tothaza), Aurelia Dănilă (Bu- 
datelec)D-na Engel (Mooiu), Cosma(Feiurd), 
Elena Deac (Tothaza), Filipan (Năssal), 
Morar (Juriu), Leoca (Sâmboteleo), Mure- 
șan (Imbuz), Petar (Petea), Bozac (Sâmbo- 
teleo), Soponescu (Budatelec) și pe genti
lele d-șore: Camila Moldovan, Amalia Fu- 
lea, Augusta Cosma, Valeria Bighian, Lu- 
creția Leooa, Aurelia și Elena Morariu, N. 
Dănilă, Bozac, Măriți Soponescu, Filipan, 
surorile Moga, Peter. Miți Deao și alte 
multe frumușele și drăguțe.

Pâste tot tineretul șl-a petrecut forte 
bine, așa că abia (fina 1& 6 bre s’a de
părtat publicul. Comitetului despărțămân
tului nostru îi doresc împreună ou întreg 
publioul ca să mârgă înainte pe calea în
cepută cu tot mai mult succes; cam grea 
este calea, dâr mai ușâră are să fiă, de- 
ârece țelina s’a spart și sperăm să devină 
un agru fructifer.

ic.

Convccare,
In înțelesul §-lui 25 din Statutele 

„Reuniunei învățătorilor greco-catolicl din Ar- 
chidiecesa gr. cai. de Alba-Iulia și Făgăraș*  
și a conclusului luat în ședința din 12 Iu
nie 1900 a comitetului central al Reuniu- 
nei (p. 5), — adunarea generală se va ținâ 
în 18 și următorele cțile a lunei lui Septtm- 
vre n. 1900, la care în sensul §-lui 26 al 
statutelor, se convocă: a) membri comite
tului central, h) oficialii despărțămintelor 
și c) delegații fie-cărui despărțământ.

Programul: l) Asistarea în corpore la 
serviciul divin. 2) Deschiderea adunării prin 
președinte. 3) Prelegere practică cu elevii 
din școla de aplicațiă, care se va ținâ de 
profesorul aceleia st. d-n Petru Ungurean. 
4) Raportul general al comitetului central 
despre activitatea Reuniunei în decursul 
anului de gestiune. 5) Esmiterea comisiu- 
nilor pentru censurarea raportului general 
și a rațiunilor. 6) Raportul cassarului etc. 
7) Raportul comitetului redacțional al „Foi 
școlastice". 8) Raportul membrilor însărci
nați de comitetul central cu urmărirea opu
rilor apărute atât în literatura nostră, cât 
și în cele streine, cari se ocupă cu învăță
mântul primar. 9) Desbaterea propunerilor 
intrate la comitetul central cu 15 dile îna
inte de adunarea generală și 10) Alegerea 

unei comisiunl constătătore din 3 membri, 
pentru verificarea procesului verbal.

Blașiu, 14 August 1900.

George Muntean, Niculau Pop, 
președ. Reuniunei învăț. secretar II.
din Archidiecesa gr. cat.

de Alba-Iulia-Făgăraș.

ULTIME SC1KJ.
Shanghai, 18 August. Din isvor 

oficios se anunță, că aliații au intrai in 
Peking. Veduva împerătdsă, prințul 
Tuan, curtea imperială, o parte mare 
a armatei Chinese și cu Boxerii au pă
răsit Pekingul fugind cătră Hei-au-fu.

Literatură.
Din „Cura de apă*  ed. IV, apărută 

de curând, 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. Cura 
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 se trac
tezi în op, în număr cam de 2200.

Recompensele și pedepsele în 
școla poporală.

(Studiu pedagogic de I. DARIU.) 

(Urmare.)

3. Aplicarea recompenselor.
între altele multe învățătorul 

are se îngrijescă și de aceea, ca co
piilor diligenți și stăruitori se le facă 
bucurie și plăcere, pentru-ca iubirea 
lor de muncă pe calea binelui se se 
mărescă și se se înalțe, eră celor
lalți se le servbscă ca îndemn și îm- 
pintenare spre a face și ei asemenea. 
Acesta se face prin felurite recom
pense. Ele însă, cum s’a cjis -ȘÎ mai 
sus, trebuesc aplicate cu mare pre- 
cauțiune și cu multă prudență. Un 
școlar, care se remunereză prea des, 
ajunge forte ușor la convingerea, că 
el are se lucreze numai pentru răs
plată și, îndată-ce vede, că ea nu ’i 
se acordă, își face urechia tdcă și 
nu vrea se mai lucreze. Ba, unde 
se pote, astfel de copii încep chiar 
a se tocmi și tergui în regulă 
cu educatorii lor. Un esemplu des
pre procedeul greșit în aplicarea re
compenselor și mai ales în familie 
ne pote oferi următorea convorbire 
dintre o mamă și fiul ei:

— Du-te, dragul mamii, și fă 
ce țî-am cțis eu!

— Ce-mi dai mamă, decă m’oiu 
duce ?

— Du-te numai, c’apoi îți dă 
mama un măricel.

— Ei, der ce măricel?
— Las, că-i vedea tu, fă numai 

ce ți-am spus.
— Ba, nu-u-u, că eu vreu să 

sciu înainte ce-mi dai! Pe urmă biata 
mamă trebue se spună anumit, că 
ce, căci altfel nu se mișcă neaga 
cea rea din loc, ba se trântesce pe 
jos și face gălăgie pănă ce mamă-sa 
nu-i promite, că-i dă aceea, ce-1 mul- 
țămesce. Pe urmă abia plâcă cu gân
dul tot la măricelul de acasă. Ei, 
der ătă-1 că și vine cu isprava de 
multe-orl neisprăvită și dela portă 
strigă: „Unde-mi este măricelul?" 
Acum s’o pună sfântul pe mamă-sa și 
să nu-i dea ce i-a promis, că ridică 
casa în sus. Și câte și mai câte nes- 
drăvănii nu face un copil, care e 
dedat cu astfel de recompense. Când 
vine la școlă, el așteptă, ca și șcdla 
se urmeze tot așa. In alte cașuri 
recompensa produce pismă în cel-ce 
n’a prim it’o față de altul, care a 
primit’o, seu chiar față de cel-ce nu 
i-a dat’o, și decă se repeteză, — 
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mereu, se preface în ură neîmpă
cată. In același timp învățătorului, 
avend multi școlari din diferite fa
milii cu diferite apucături, îi este 
forte cu greu de a le cunosce în 
scurtă vreme individualitatea tutu
rora, ca astfel se potă proceda cu 
dreptate și imparțialitate la aplica
rea lor și se scape de ori-ce neplăceri, 
ce s’ar putea ivi din causa acesta. 
Ca se nu cădem astfel în neconse- 
cvențe și să nu comitem erori grave 
în aplicarea lor, este cu mult mai 
bine, decă le întrebuințăm cât se pote 
mai rar. Ba întrebuințate mai rar re
compensele au și un efect cu mult mai 
mare, decât atunci, când sd întrebuin- 
țeză mai des. Der întrebuințate mai 
des mai au și inconvenientul acela, 
că ți-se golesce prea curend ma
gazinul lor și în același timp trebue 
să le faci cât se păte de variate, ca 
se-și aibă efectul dorit.

Etă ce di°e și pedagogul Kehr 
în general despre aplicarea recom
penselor: „Nu da nici laudă nici pe- 
depsă celui ce nu le merită; pe amân
două le aplică conform faptei săvâr
șite. In genere să remunerezi numai 
acțiuni bune, cari provin din senti
mente bune și sunt săvârșite de bună 
voiă... Așa-der nu remunera o me
moria bună, o minte ageră, der re- 
compenseză o memoriă agerită prin 
străduință continuă, o minte neobo
sită la muncă. Nu remunera nici 
prea des, precum nici răspunsuri bune 
date din întâmplare, seu o atențiune 
momentană, ci numai împlinirea con
tinuă și cu devotament a datoriei pe 
lângă o diligință neobosită“.

De aceea învățătorul conscien- 
țios se nu perdă, nici-odată din ve
dere următorele regule la aplicarea 
recompenselor și distribuirea pre
miilor.

1. Recompense se se întrebuințeze nu
mai acolo, unde celelalte mijloce, ale edu- 
cațiunii nu ajung și prin urmare nu 
pot influința de ajuns asupra voinței 
elevului.

2. Numai sîrguința și stăruința 
continuă a elevului merită și pot fi luate 
în considerare la remunerațiune.

3. Unde se ivesce necesitatea de a 
remunera pe cine-va, sd se urmeze o gra- 
dațiune anumită, începând întâiu cu cele 
mai mici și mai neînsemnate și apoi 
gradat pănă la acelea, care produc o 
impresiune mai mare în elev. Recom
pensele naturale premerg celor artificiale 
și unde ajung cele naturale, nu se în- 
trebuințezâ cele artificiale.

4. Recompensele sd se aplice cu cru
țare. Ele trebue sd fie numai un îndemn 
spre bine. Acest îndemn însd și-l pri- 
mesce elevul sîrguincios chiar din apro
barea seu complăcerea învățătorului, fără 
însă a dice aprope după fiă-care du
cere : Așa e 1 Bravo! Bine! Forte bine! 
ș. a. Intâmplându-se aceste prea des, 
devin prea comune și școlarul dela o 
vreme le consideră ca lucruri baga
tele și nu mai pune nici un preț pe 
ele. Educatorul trebue se nisuescă 
într’acolo, ca elevul să facă ce e bine 
și adevărat din curatul îndemn din 
lăuntru și de cele mai raulte-ori nu
mai din consciența datoriei și din 
iubirea cătră Dumnedeu, care e sin
gurul judecător drept și recompen- 
seză pe fie-care după faptele sale.

5. Recompensele înainte de tote sd 
fie urmări naturale ale acțiunilor bune, 
seu cel puțin se se apropie de acelea, 
pentru-că nemijlocita combinare a 
binelui cu urmările sale pune pe 
acesta într’o lumină curată înaintea 
elevului și deșteptă într’ânsul aple
carea spre a face bine. D. es. celui 
sincer învățătorul îi acordă încredere 
deosebită. Celui cu ordine în lu
crurile sale îi încrede ore-cari lucruri 
școlare spre supraveghiare. Pe cel 
pios îl recomândă preotului local ca 
administrant la serviciul divin. Celui 
cruțător ’i se, concrede sume mai 

mici de bani adunați din clasă pen
tru vre-un scop anumit, ca să-i păs
treze pănă la vreme. Celui, care s’a 
distins în grădina școlei ’i se dă ceva 
din productele din ea d. es. un po- 
mișor altoit de el spre a-1 sădi în 
grădină la ei acasă ș. a. Celui ce 
ajută bucuros pe altul îi oferă oca- 
siune cât mai desă spre a-șî esercita 
anest nobil îndemn al lui în folosul 
celor slabi și neajutorați, d. es. să-i 
ajute se-și facă temele, pe care nu 
le înțelege destul de bine; pe elevul 
bolnav se-1 cerceteze și să-i spună, 
ce s’a învățat din nou în clasă în 
absența lui ș. a. Pe cel moral îl pune 
monitor peste o bancă seu peste clasa 
întregă. Acțiuni de felul acestora 
nu pretind și n’au dreptul a pretinde 
alte remunerațiuni decât acestea, căci 
cine-și împlinesce datoriile sale nu
mai pentru recompense, acela nu stă 
în serviciul legilor morale, ci în ser
viciul unei porniri greșite, în servi
ciul egoismului și al prostiei.

(Va urma.)

Prăsirea porumbilor.
Porumbi se găsesc mai la fie

care casă, der la prăsirea lor rațio
nală nu cugetă mai nimenea. Numai 
așa cjicând întâmplărei se pote mul- 
țămi, că în curțile plugarilor noștri 
se află și porumbi, cari vin și neîn- 
vitați, dăcă află în curte un loc aco
modat, unde apoi se sporesc cu în
cetul.

Este de mirat, că nici economii 
cei mai sărmani nu se nisuesc a se 
îngriji de prăsirea mai rațională a 
porumbilor, pe când prea bine seim, 
că carnea porumbului este nutritore, 
gustăsă, er ținerea lor nu ne costă 
așa picând nimica, căci el sboră vara 
departe, spre a-și afla nutremântul, 
er ierna se îndestulesce cu puține 
grăunțe, ciuruelă și ce îi rămâne 
dela găini și alte galițe. Decă ne 
vom îngriji ceva de el, ne va rebo- 
nifîca cu sporul lui cel mare.

Mulți sunt de părere, că porum
bul face stricăciuni în semănături, 
der credința acesta nu este fundată, 
căci porumbilor le place a se ține 
între semănături, după-ce nu rîcăiesc 
nici-odată, nu fac daună, ci din con
tră ne fac folos, căci îmbucă numai 
grăunțele rămase pe suprafața pă
mântului, sîmburile erburilor și in
sectele cele dăunăse.

Decă porumbii ar fi păgubitori, 
atunci economul belgian n’ar ridica 
porumbarii săi pe agrii, căci aceș
tia fiind omeni inteligenți, n’ar per
mite, ca porumbii să le facă în să
mănăturl pagubă, ci se nisuesc 
a produce pe teritoriile lor înguste 
de pământ cât mai multă dobândă. 
Agricultorii din țările străine, cunos
când părțile cele bune ale porumbi
lor îi prăsesc nu numai fiind-că aceș
tia stîrpesc de pe agrii semințele de 
neghină, lintișoră și de alte buruieni 
stricăciose, ci fiind-că se sporesc 
forte tare, și așa deja la începutul 
primăverei, când alte galițe abia în
cep a oua, în porumbarii și pe po
duri află deja pui de porumbi, pe cari 
îi sciu valora, atât ca nutrement pe 
sema familiei lor, cât și spre a-i 
vinde în piețele orașelor.

Sunt fărte multe specii de po
rumbi, dintre cari voiu înșira numai 
aceia, cari sunt și la noi înpămân- 
tenițl.

Porumbul uriaș este mai așa de 
mare, ca o găină mică, — după-ce 
clocesce însă rar, prăsirea lui nu 
este împreunată cu multă dobândă; 
chiar asta se pote cjice și despre po
rumbul spaniol.

Porumbul tariburin încă se ține de 
speciele celor mari, și-și are numele 
dela vocea lui ce sâmăuă cu a unei 
tobe. Mai sunt în^ă cele gușate, de 
păuni, barbete aceste din urmă se 

dau în aer după olaltă peste cap, 
— lorica și porumbul de postă, der 
aceștia toți sunt mai mult porumbi 
de podobă, decât de folos, pentru 
aceea nici o specie nu se pote re
comanda mai mult spre prăsire, ca po
rumbii comuni, numiți și porumbi lunari, 
fiind-că scot în fiesce-care lună pui.

Specia acesta este torte spornică. 
Crescerea ei este forte simplă și 
ușoră. Nu este espusă la bole și, 
decă mâța (pisica) ori nevăstuica nu 
pote ajunge la cuibul ei, atunci avem 
să le păzim numai în contra pădu
chilor și a stelnițelor, ceea-ce putem 
face, decă curățim des cuiburile și 
văruim cel puțin odată într’un an 
cotețul. In var n’avem se mestecăm 
însă carbol, nici petroleu, fiind-că 
porumbul este forte simțitor și nu 
sufere mirosul lor. mai bine își pă- 
răsesce locul. In contra insectelor 
putem folosi în cuiburi oleu de ana- 
son, care le place porumbilor, pe 
când insectele fug de mirosul lui.

Porumbii își fac cuibul, decă 
n’au un porumbar regulat, pe grin
zile șopului, mai ales în partea ră
săritului seu a sudului, în pod seu 
pe grinflile grajdului; în locul acesta 
din urmă își cresc forte de timpu
riu și puii, fiind-că în urma căldurei, 
se împreună și ierna.

Porumbilor le place forte a trăi 
în societate, pentru aceea voind a-i 
prăsi, avem să ne procurăm cel pu
țin patru—cinci părechi tinere, căci 
decă începem prăsirea numai cu una 
seu cu două părechi, atunci pe ușor 
ne părăsesc, sborând acolo, unde 
sunt mai mluțl la un loc.

Vara n’avem să-i nutrim, căci 
ei înși-și își caută nutrirea; ierna 
însă, când nutrim galițele, se pre- 
senteză și ei și-și culeg grăunțele 
lăsate de acestea.

ECONOMIA.

Hrănirea vitelor.
&) Despre hrănirea în general. Dela îm

părțirea bine chibzuită și regulată a hranei 
atârnă și buna stare a vitelor. într’o bună 
și înțelâptă gospodăria, vitele nu se hră
nesc numai de dragul de a-le ține în viâță, 
ori de pomană; ci pentru a trage un bun 
folos de pe urma lor.

Traiul este din ce în ce mai greu, 
răspunderea nostră față de ai noștri este 
mare și suntem datori să nu risipim avu
tul, pripășind pe lângă casă vitele care nu 
sunt de nici o ispravă. Nu șepte vite cos
telive fac avutul unui om, ci două bune. 
Să hrănim der așa vite care „să ne dea 
două, când le dăm noi una“.

In sate hrănirea vitelor se face rău, 
fără socotelă și din pricina asta se aude 
dicându-se că vita la casa omului este mai 
de grabă o paguăă decât un folos. Sătenii 
dau nutrețul cu risipă și fără renduială.

Si) Grijile de avut la hrănirea anima
lelor. După-ce s’au făcut socotelile câtă că- 
tățime de hrană trebue să primâscă un ani
mal, aceea cătățime se împarte în mai multe 
părți, care se dau apoi la timpuri hot^rîte.

Numărul porțiilor se regulâză după 
cum lucrezâ animalul seu după cum pote 
stăpânul. Nici-odată însă nu se vor da mai 
puțin de trei mâncări pe di. Odată hotărit 
de câte-orl să mănânce pe di animalele, 
trebue să se scie, că tot-deuna va trebui 
dată mâncarea la aceleași ore și cu aceiași 
renduială. A nesocoti acestă regulă este a 
nesocoti sănătatea și buna stare a vitelor.

Mare parte din săteni lasă totă grija 
hrănirii vitelor pe câte-un copil seu pe 
câte-o femeiă, nici unul nici alta nu scie 
adesea lipsă de a hrăni vitele tot-deuna la 
aceeași vreme. Aci le aruncă fenul în iesle 
fără ca celalalt să fi fost mâncat; aci uită 
vitele nemâncate; aci le duce la apă mai 
înainte de a fi mâncat, ori le dă pe dată 
după-ce au mâncat grăunțe; aci le lasă să 
sufere de sete. Cred unii săteni, că după 

cum omul pote aștepta nemâncat, chiar și 
trei sferturi din di, tot așa este și cu vita. 
Socotelă însă este greșită, din pricină că 
omul, hrănindu-se cu carne, pesce, ouă, 
lapte ș. a., capătă mai multei puteri, care 
îl îngădue să sufere; pe când vitele, hră
nindu-se cu plante, nu au atâta putere și 
nu pot aștepta, fără ca sănătatea lor se nu 
fie atinsă. Pe lângă acâsta, omul mai este 
ajutat de judecată și de nădejdea ce o are, 
că la cutare oră are să mănânce și se li
niștesc© ; pe când animalele bat din piciore 
și sunt neliniștite, ceea-ce le face și mai rea 
sănătății.

Când animalele au fome, li se vor da 
mai întâiu nutrețurile de mâna a doua și 
mai apoi mâncarea cea mai bună. Decă 
avem de pildă paie și fen de curend cosit, 
ori iarbă, vom da întâiu paiele și apoi fâ
nul. Tot astfel și cu grăunțele, care vor fi 
date la urmă.

Nu se va da nici mâncare nici apă 
animalelor obosite pănă ce nu se vor liniști. 
Dăcă animalele sunt prea înfometate, hrana 
li-se va da în părți mici.

Ori de câte-orl voim să le schimbăm 
hrana, schimbarea se va face cu încetul și 
nu de-odată, pentru a obiclnui animalele.

Trecerea de-odată dela o hrană prbstă 
la una prea bună, seu dela una bună la 
alta prostă este vătămătore sănătății.

Animalele prea mâncăcibse său prea 
lacome vor primi hrana deosebit, pentru a 
nu suferi din pricina lor celelalte animale.

Hrănirea calului. Fenul este o hrană 
neapărat trebuitore calului. Fânul însă pot© 
fi înlocuit cu paie și cu ovăs, în anumite 
eătățiml. Fenul din livezile cultivate nu 
trebue dat într’una, decât mânzilor și cailor 
bătrâni.

Un cal trebue să primâscă 4'lnic câte 
1 kilogram de paie și câte 1 kilogram de 
fen, pentru fie-care 100 kilograme din greu
tatea lui. Așa, un cal de 400 kilograme 
va primi patru kilograme de fen și 4 kilo
grame de paie. Totuși acâstă cătățime de 
hrană nu este îndestulătore pentru un cal 
de muncă, din pricină, că nici paiele și 
nici fenul nu dau trupului animalelor des
tulă putere învioșătore.

Numai ovăsul are o asemenea putere 
învioșătore. Ațițarea nervilor iscată din 
ovăs ține însă numai un scurt timp și de 
aceea este trebuitor să se dea ovăs cailor 
în fie-care 4b însă cu regulă. Unii dau cai
lor să mănânce ovăs mult, numai când au 
un drum luner de făcut; o asemenea soco
telă este greșită, pentru-că puterile calului 
nu atârnă dela cătățimea ovăsului dat în 
ajunul călătoriei, ci dela regularitatea cu 
care ’i se dă ovăsul.

Ovăsul se dă cailor după felul muncei 
ce fac. Un cal de trăsură ușoră, care alârgă 
repede și multă vreme, va căpăta mai mult 
ovăs; un cal de trăsură grea, mergând la. 
pas, va căpăta mai puțin său de loc, pu
tând să ’i-se 'dea și alte grăunțe ori chiar 
tărîțe. De obiceiu, se soc.otesce pentru un 
cal atâtea kilograme de ovăs pe di, câte 
ore lucrâză.

Caii nu trebuesc hrăniți așa ca să se- 
îngrașe, pentru-că grăsimea le scade pute
rea mușchilor și-i moleșesce. Când vrea 
cine-va să îndrepteze niscai cai slabi, tre
bue să le dea, pe lângă o hrană bună, și 
odihnă.

Hrana cea mai bună pentru un cal 
este: ovăsul, fânul și paiele. Cum însă ade- 
se-orl un cultivator este silit din împreju
rări se dea și altă hrană, trebue să scie- 
cum să facă asemenea înlocuiri.

Fânul nou se amestecă cu fen vechiîî; 
cu mijlocul acesta petrecem fânul vechili 
și înlăturăm slăbiciunile, ce el le aduce.

Lucerna și măzărichea pot fi date în 
loc de fân, însă având grijă de a le ames
teca cu paie întregi seu tocate.

300 părți de paie pot înlocui 100 de 
părți de fen. Acâstă înlocuire se pote face 
numai pentru câte-va dile; căci altfel caii 
slăbesc prea mult.

Trifoiul nu pâte fi dat cailor decât 
numai amestecat cu fen, paie seu coceni 
tocațl. Amestecul va fi făcut din o parte 
de trifoii! la 3 seu 4 părți de alte nutre- 
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țurl. Porumbul pote înlocui ovâsul cu aceeași 
greutate.

Orzul trebuesce dat în cantitate mai 
mare.

Tărîțele, în oantitate îndoită. Morcovii 
de asemenea. Săcară, grâu seu cânepă nu 
se vor da calului decât numai amestecate 
cu ovăs, și numai o parte din acele grăunțe 
la 6 părți de oves.

POVEȚE.

Păstrarea lămâielor și porto
calelor. Luăm nisip alb, bine curățit 
și după-ce ’1 și uscăm bine, turnăm 
o cantitate ore-care dintr’ensul în- 
tr’un vas curat. Așezăm în urmă 
fructele cu coda în jos, fără ca se 
se atingă între ele și turnăm peste 
densele în vas și restul de nisip, ca 
să formeze un strat de vre-o 6 c. m., 
d’asupra fructelor. Așezăm apoi to
tul la un loc recoros.

*
Cum se cuiidsce etatea unei 

gâsce. Decă observăm aripa unei 
gâsce, vom găsi pe partea sa este- 
rioră de dinapoi, alături de pana 
cea mai mare din aripă, done pene 
mici, înguste, ascuțite, forte tari și 
forte înțepenite în aripă. Cea mai 
mare din aceste două pene, portă 
semnul sigur pentru recunoscerea 
etăței gâscelor. Decă gâscă- a împli
nit un an, se pbte observa la verful 
estrem al acestei pene o încrustătură, 
care pare a fi făcută cu o pilă triun
ghiulară. In fie-care an următor se 
formeză acolo câte o încrustătură 
mai mult, așa, că se pbte cunosce 
forte ușor etatea unei gâsce după 
acest semn.

V ersuri.
i.

Floricelele.
Drăguțele floricele,
Cât sunt de frumose ele!

Ochiul tău când Ie privesce, 
Inima țl-o ’ntineresce;

Uiți povara lumii grele, 
Că atuncla țl-o duc ele;

Eră prin mirosul lor
Iți alină orl-ce dor;

OrI-ce dor ș’orl ce durere :
O, cât sunt de bune ele!

Nici nu merg, nici nu alerg: 
Multe lacrimi lumii șterg.

Sunt surori ou fetele
Și le ’ngână pletele.

Dragi le sunt la fluturași, 
Și mai dragi la feciorașl.

Florile-s’ și darnice
Albinelor harnice ;

Dâoă prietiniă au: 
T6tă mierea lor ll-o dau.

Diamantul nu e ’□ stare, 
Loc să țină la o flore.

Fetele-s’ mai prețuite, 
De-s’ cu flori împodobite.

Florile mai au și frați: 
Pe toți omenii ourațl.

1. Dariu.

II.
Farmec de lună.

'O lună frumbsă pe cer se ridică 
Și stele solipesc;

O ploie de raze dintr’ensele pică 
In chaos lumesc.

O liniște dulce în nopte se lasă, 
Un tainic mister;

Și-mi pare mai mândră a nopții crăiasă, 
Un vis în eter.

Ași vre s’o’ntreb, decă-șl aduce aminte 
De timpul dorit,

•Când focul iubirii sub razele-i sfinte 
Intăiă am simțit;

Când ea, visătore, din lumea de stele 
Cu drag mă privea —

Amorului gingaș, cuvintelor mele 
Drept sfetnic era.

Der capul pe mână trudit mi-se lasă 
Cuprins sunt de dor,

Și simt, că în suflet, cumplit mă apasă: 
Un tainic fior....

Perit’au ilusii, s’a dus și iubirea, 
Nimic n’a rămas;

In plâns de durere se stinge amintirea, 
Se stinge-al meu glas!

7. Purece.

III.
Ochii tei cei din poveste....
De mă duo eu în pădure

Chipul tău, mă urmăresce;
Ochii tăi oei din poveste

Negrii, dulci, ca nisce mure, 
In oea tainică tăoere 
îmi alină chin, durere.

De mă duo în câmp afară, 
Chipul tău blând și cuminte, 
Mă privesce ’n dor ferbinte.

Er de viața mea amară 
Uit, căci totul ce mă ’nvie 
E privirea ta cea vie.

De mă ’nohid la min’ acasă ; 
N’am odiohuă, n’am nici pace 
Chipul tău blând, se desfaoe,

Ochii tei dulci, nu mă lasă....
Chiar în vis te văd pe tine;
Der tu — te gândescl la mine?]

Ch—fa.

Cărți cu prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au vendut până acum.

1) Lascar Viorescu, O iconă a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acostă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura Dostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vendut pănă acum, este acjl numai 2 cor- 
(-ț- 30 bad porto.)

2) JPoesii de Veronica Micle, regretata 
nostră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-ț- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-|- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sco
tele de băețl și de fete. Cu 67 figuri în 
text, de I). lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. &0 b. (-|- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor banilor! de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 oor.se vinde 
cu 2 cor. (-{- 10 b. porto.)

7) „ Vrei se te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul „dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-f- 5 b. porto).

MULTE ȘI DE TOTE.

Fondatorul marinei Japanese.

In anul 1597 s’a pornit din Olanda o 
mică flotă, care avea să exploreze Extremul 
Orient. Primul cârmaciu al unuia din aceste 
vapore era un engles, cu numele de Adam. 
Din cele cinci vapore, pornite din portul 
olandes, numai unul singur a ajuns în Ja
ponia și anume acela, pe care era Adam 
ca cârmaciu. Tot echipamentul vaporului 
a fost făcut prisonier; în curând însă, Mi
kado a chiemat pe primul cârmaciu, care 
îi fu recomandat ca un om inteligent, la 
curtea sa. Adam deveni curând în Japonia 
o personă importantă, învăța pe Japonezi 
cum să construiască vapore după modelul 

european și era^așa de dibacifi, încât nu 
’i s’a mai dat voiă să se reîntorcă în patria 
sa. Cu to te că el era căsătorit deja în En- 
glitera, totuși se mai căsători cu o tînără 
japoneză, și când muri în anul 1628, lăsa 
averea sa forte însemnată, ambelor sale soții.

Acest Adam a fost adevăratul fonda
tor al marinei japoneze.

*
Pățania regelui Belgiei.

Tote gazetele din Belgia au adus di- 
lele aoeste o istoridră interesantă, al cărei 
erou a fost Regele Belgiei și un copilaș 
de trei ani.

Regele Leopold II, care petrece în 
Ostenda, în fie care di, însoțit de adjutan
tul său, face preumblări de-alungul țărmului 
mării pănă la capătul orașului. Regele după 
îmbrăoăminte arată a fi un turist, purtând 
nisce pantaloni largi și ecurțl pănă la ge
nunchi și ou o haină suriă. La una din 
aceste preumblări, Regele discutând ceva 
cu adjutantul, a călcat peste o piramidă 
de nisip în miniatură, oare a fost ridicată 
de un copilaș cu multă diligință.

Copilul vădendu-șl munca zădărnioită, 
fără vorbă apuca aparatul cu care lucrase 
și luâ la bătaiă cu amândouă manile pe 
răufăcătorul. Mama micului „atentatori, 
care ounoscu pe Rege, a fost surprinsă de 
îndrăsnela fiiului ei, și îșl ceru ertare. Re-; 
gele rîse cu poftă, mulcomind pe micul 
bă’at, care plângea, și i-a promis, că la 
proxima întâlnire îi va răsplăti paguba ou 
oeva plăcut.

Prcgnasa timpului.
(ZOixpă, calizid-ar-ctl capii. Spariosnx.)

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

Săptămâna din 26 August pănă în 
1 Sept.: ploi în 26, 27, 28, icl-colo furtuni.

Călend-a-rul septemânei.
AUGUST. are 31 dile. MĂSAlAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni 
Marii 
Mere. 
Joi.
Viner 
Sâm.

6 f Schimb, la față
7 S. m. Domețru
8 S. mart. Emil.
9 S. ap. Matei

10 S. m.Laurentiu
11 S. Eplu.C. Nif.
12 M. Foțiu și An.

19 Sebald
20 j- Sf. Stefan
21 Bernat. Adolf
22 Timoteu
23 Filip
24 Bartolomeu
25 Reg. Ludovic

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 17 Aug. 1900.

CuirsuS psețen Brașov.

Măsura
seu 

greutatea
C al H a t e a.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L’ Grâul cel mai frumos 12 _
Grâu mijlociu . . . 11 60
Grâu mai slab . . . 11 20
Grâu amestecat 9 2(.
Secară frumosă. 7 —
Săcară mijlocia. . . 6 60
Orz frumos .... 7 —
Orz mijlociu. . . . 6 60
Ovăs frumos. . . . 5 20

yț Ovăs mijlociu . . . 4 80
Oucuruz ................... 9 20

71 Mălaiu (meifi) . . . 8 20
Mazăre........................ 12 —

yț Linte........................ 18 —
Fasole........................ 10 40

71 Sămânță de in . . . 23 —
71 Sămânță de cânepă . 9 20
n Cartofi........................ 2 —
7) Măzăriche................... — —

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

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

Din 18 August 1900.
Bancnota rom. Cump. 19.10 
Argint român. Cump. 18.80 
Napoleond’orl. Cump. 19.26 
Galbeni Cump. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 
Lire turcescl Cump. 10.72 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vând. 
Vend. 
Vând. 
Vând. 
Vând. 101.-

Cursul la bursa dinVîena.
Din 17 August 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................114.05
Renta de corone ung. 4°/0. • . . 90.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 120.40 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4l/2°/() 99.20
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.20
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.80
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii......................158.50
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 136.—
Renta de argint austr.......................... 97.75
Renta de hârtie austr............................ 97.25
Renta de aur austr............................. 116.20
Losuri din 1860.................................  133.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.11
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 602.—
Actii de-ale Băncei austr. de credit. 662.60 1
Napoleondori...................................... 19.31
Mărci imperiale........................
London vista................................. 242.40
Paris vista........................................... 96.30
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.55
Note italiene . .  90.40

Bursa de măi’iuri din Budapesta,
din 16 Aug. 1900.

Semințe
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 cliilo grame

dela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.95 7.95
Grâu dela Tisa ...» 80 7.90 8.05
Grâu de Pesta 80 7.85 7.95
Grâu de Alba regală . . S0 7.90 8.—
Grâu de Bâcska .... 80 7.70 8.—
Grâu unguresc de nord . 80 —.—

80

Cuali-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori noue per 
Hect. 100 cliilograme

dela pănă la
Săcara. . . .0-72 6.80 7.—
Orz .... nutreț. . 60—62 6.65 6.75
Orz . . . . de rachiu 62-64 5.90 6.09
Orz .... de bere . 64—66 5.— 5.10
Ovăs . . . 0.-
Cucuruz . . bănățân . 75 —J—
Cucuruz . .
Cucuruz . .

alt soiu .
J1 7?

73 —■— —

Hirișcă . . 5.- . 5.80

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela pănă

Săm. de trifoii! Luțernă ungur. 0 —.— —.—
„ transilvană a —.— —.—

n „ bănățenă oi —.— —.—
n bl) —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat dupl 11 0H — __J —.—
Ulei de in . . td

d
0

—.— —.—
Unsâre de porc dela Pesta 56.50 57.—

n n dela țeră . IU —
Slănină . . . sventată . •d 46.50 47.—
Prune .... din Bosnia 0 50.— 51.50

n
Lictar .... Slavon și Serbia

0 
rl 18^— 18B0

din Serbia în s. H — —.—
Nuci . . . • slavon nou Pi — —.—
Gogoși. . . - serbesc

din Ungaria —,— —.—
Miere .... ungurescl. b — —

serbescl . Pi
—.— .—.—

Ceră .... brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s.

Tergul de rîmători din Steinbrnch.
Starea rîmătorilor a fost la 14 

Aug. n. de 39,769 capete, la 15 Aug. au 
întrat 1082 capete și au eșit 630 capete, 
rămânând la 16 Aug. n. un număr de 
40,171 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 00—00 fii. marfă ungurâscă 
tînără grea dela 96 — 97 fii. de mijloc 
dela 95 — 96 fii. ușoră dela 96 — 98 
fii. — Serbescă: grea 96—97 fii., de 
mijloc 95—96 fii., ușoră: 95 — 96 fii., 
kilogram.

Cursul leșurilor private
din 16 Aug. 1900.

19.16
18.84
19.30
11.40

cump. vinde

Basilica...................................... 12.<-0 13.60
Credic ..................................... 384.— 387.—
Clary 40 fi. m............................ 124.— 126.—
Navig. pe Dunăre..................... —,— —,—
Insbruck ................................ 64.50 64 —
Krakau...................................... 71.75 72.75
Laibach...................................... 46.50 49.50
Buda........................................... 125.— 123.—
Palfiy........................................... 131.50 133.50
Crucea roșie austriacă . . 42 25 43.35

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

Rudolf..................................... 63 — 65.--
Salm........................................... —.— —
Salzburg....................................... —.— —
St. Genois ........................... 190.- 192 —
Stanislau................................ —.— 381.—
Trientine 4’/2,)/n 100 m. c. . — —■—

4°/o 50 ..................... —.— —.—
Wildstein................................ — .— —.—

„ de 10 fraucl . . . — —.—
Banca h. ung. 4°/0 ....

Proprietar: Dr. Aurei Sfuruș/tiru. 
Redactor responsabil: Qregoritt iHtucr.
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Bursa de Bucuresci
din 16 Aug. n. 1900.

Valori Q <d
Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... 57o Apr.-Oct’ 91.—
„ Impr. 1892 . . . 5 „ Iau.-Iul. 90.—

„ „ din 1893 . . . d n 90 —
„ „ 1891 int. 6 mii. 5 n Apr.-Oct. —
„ „ Impr. de 32'/, mii. 4„ Ian,-Iulie 77 —
„ „ Impr. de 50 mii. . *n » n 76.—
„ „ Impr. de 274 in. 1890 n d 77.—
„ „ Impr. de 45 m. 1891 L n » 77.—
„ „ Im. de 120 mii. l-?94 4 „ 77 —
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 „ ii n 78.'/,

Oblig, de Stat (Conv. rurale) 6 „ Mal-Nov. 78.'/,
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 ii n —g—
„ comunei Bucuresci 1883 5°/o Ian.-Inl. 79.'/,
„ „ „ din 1884 5„ Mai-Nov. —.—
„ „ „ dm 188S Iun,-Dec. —.—
„ „ „ din 1890 5 „ Mai-Nov, .—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 n Ian,-Inii. 92
Scris, fonciare rurale din I860 4„

„ „ urbane Bucuresc 5 „ Jî » 81.—
5„ n n 74.’/2

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 „ n n —.—
V. N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 '50 v. —
Banca Națion. uit. div. 86.— ii 00 într. v. 2390
Banca agricolă................................ 500 150 v. 316.—
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într.v. 270.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 n n 37-.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 4 28—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 438.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —.—
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 lei 100 n n —.—
Soc. rom. de petrol i em. u. d. 0 200 n ii —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 r ii —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 ii ii —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 ii ii —.—
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 ii ii —.—
20 franci aur................................. — ii ii —.—
Fabricile Unite de gazose. . . 12 55 11 97.—

Contra sumelor de contribuție 
stabilite în aceste consemnări, put 
contribuabilii recura și anume :

1) Acei contribuabili, cari au 
fost deja taxați cu darea acesta și 
în anul trecut, în decurs de 15 cjile 
adecă pană inclusive 12 Sept. 1900.

2) Acei contribuabili, cari pen
tru prima 6ră sunt taxați cu darea 
aebsta, din consemnările indicate în 
decurs de 15 cjile dela fliua care li
sau înscris în f6ia de dare sumele 
ce au a plăti.

Recursul este a se adresa cătră 
Magistratul orășenesc.

Recursurile date după espirarea 
acestor termine se vor respinge ca 
întârcjiate.

Brașov, în 15 August. 1900.
1053 2-2. Oficiul orășenesc dr da-e

X X X X

S c ® m j» t u r i:

Banca nat. a Rom. 87o Paris .... 37o
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . 6%
Casa de depuneri 12„ Berlin .... 5'/n
Londra .... 3 „ Belgia .... 4u/o
Viena..................... 4'/, Elveția .... b%

AVIS.s
La subsemnatul în O re știe 

(Szâszvăros) se capetă o cantitate 
de 1500 KiBograme de 

Slănină grdsă 

albă, de pîrlit, cu preț forte moderat
Voitorii de a o cumpăra tbtă 

Beu dela 50 kilograme în sus, se se 
adreseze la

Vasilie N. Bidu
1056.1--3. în Oreșiie (Szăszvăros).

Spre ’binevoitae atențiune!
Avem ondrea a aduce la cunoscință Oo. public, că am 

2 ta ai

Restaurația din „Hotel Orient"
(Strada .ILtmgă nr. 5)

și cu conducerea Restaurației am însărcinat pe D-l LoreiiZ Link 
un birtaș harnic și probat, se va sili a-șî câștiga mulțumirea 
on. dspeț.1 cu o bucătăria escelentă și ieftină, și cu vendarea

Berci „Transilvania Brân“,
recunoscută ca escelentă.

Pentru nunți, deneuri, petreceri intime etc. stau la dis- 
posiție localități potrivite. Tot-odată facem cunoscut, că 
am disolvat relațiunea ce am avuto pănă acum cu d 1 Hein- 
r.cb Ho rmano depositor de bere, pe cale amicală și am predat 
depoasL1 sie bere pentru Brașov și jur Domnului

care se află tot sirs Strada nr. 5, de unde se vor
executa comandele pentru bere în butâie și butelii prompt trimi- 
ținduse franco acasă.

Ne rugăm că încrederea ce am avut’o pănă acum, se ni-o 
păstrați și pe viitor, ne recomandăm

cu tâtă stima

Erecții iui JOHANN HABERiANN.

X^ZZXIZ~”XKZZZZX~~X— V

XX "CL XX ț-
oroioger (ciasornicar) 

român, cu qualificațiune specială de 
monteur pentru orologiu de 
turn, capetă quartir gratuit într’o 
casă cu curte si grădină a biserieei 
catedrale metropolitane gr. cat. din 
BlașiQ, numai pe lângă condițiuuea 
de a trage, curăț! și îngriji 
orologiul din turnul acelei bise
rici. Casa este într’o stradă princi
pală. Sunt preferiți reflectanții de 
religiunea greco-catolică.

Cererile provăflute cu atestat de 
botez și de conduită, sunt de a se 
așterne la CoDsistorul Archiepisco- 
pesc din Blașiu, până în 15 Sept. 1900.

Din ședința Consistoriului Ar- 
chiepiscopesc greco cat. din Blașifi, 
ținută în 11 August 1900.

Victor Mihalyi
1057.1—3. Metrcpolit de Alba-Iulia.

fn str. FrunsSuBiaâ de sus nr, I®, 
A se primesc în cost copii 

mai mulți.
Tot acolo se află de vend are 

© grădlăfiîă cu edificiile economi
ce de lipsă.
10581- 1. Franz Reîner.

Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când, pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

WT „Gazeta Transilvaniei“ 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Me. I. Cmreu și 
la Eremias Nepoții.

Țgi strada PramdluUuB nr*.  47 
este ie închiriat

O S®C81ilEță framăsă Cătră stra
dă, în etagiîi, dela Sâu-Mihaiu a. c.

Informațium se dau tot acolo în 
casă, la proprietarul Dumitru I. Pasctl, 

1015,3-3

De arendat!
Slora de machiat cu două 

pietri, mânată cu apă din Bran (Pbrta) 
situată la posiția cea mai de frunte 
în Bran, unde se află o populațiune 
de 10 mii locuitori este din 8 Noem- 
vre a. c de dat în arendă pe 3, resp. 
5 am.

Doritorii de a o arenda se se 
adreseze la proprietarul ei II ari U 
Plotogea, paroch în Tohanul-nou 
(p. u. O Tohâri.) (ion,3-3.)

Nr. 69 60-1900.

PUBLICAȚIUW.
După §§ 16 și 18 art. de lege 

XLIV din anul 1883, se aduce la 
cunoscință publică, că on. Direcție 
de finanțe reg. ung. din loc a trimis 
consemnările aruncului general, mă
surat după darea de casă și pământ 
pentru anul 1900.

Aceste cataldge sunt nuse la 
disposiția fîă-cărui contribuabil în 
decurs de 8 flile, adecă dela 21 Au
gust până inclusive 28 August 1900 
dela 8 ore pănă la 12 ore a. m. la 
oficiul de dare orășenesc.

prăvălia de manufactură 
*a Dnmnului Salamon Eisenstein, 

în Brașov se accepteză imediat, 
sau cu începerea din 1 Septemvre 

o calfă, ca vânător, 
care sevorbâscă tâte trei limbile ale 
patriei. Cel care au servit în Brașov 
are preferință. 1053.2—3.

De închiriat
imediat seu cu. începerea dela Sâtl- 
Mihai 4L locale frnmose mari 
seu mai miel pentru

Prăvălii
în casele lui Coponj/,
colțul din Str. Vămei și Mihail-Weiss.

Informațiuni tot în aceașl casă, 
etagiul I. 1055.3—5.

x st x ® si încetă sigur,

KSS Tom
a liai 11a t?- a

KBs°etwl unei b a c ă ț I 40 banii, •>

2-5.
—= Se pote căpăta Ea fat-snacii. =—

Academia comercială din Graz.
Institut public, ce stă sub inspecțîunea directă a înaltului înmisteriu 
de Instrucțiune, subvenționat do stat, într’un rang cu celelalte școli medii supe

riors, a cărui absolvenți au dreptul a servi în armată ca voluntari pe un an. 
fi1? Septemvre se începe al 38-lea an școlastic.

Vor fi primiți absolvenți ai șcâlei medie inferidre și oivile, cari se 
înscriu în anul 1900 pe cursul prim, vor absolva academia în 3 ani. Cei cu ca- 
lificație mai înferioră vor avă se frecquenteze o clasă pregătitore.

De-drece la tote academiile comerciale din când în când cursurile se pre
lungesc pe câte 4 ani, clasa de pregătire din anul școl. 1900—1901 este astfel 
întocmită, încât corespunde primei clase, ce se va înființa, așa că elevul din 
acăstă clasă pregătitore pote trece în clasa a doua a unei academii comerciale 
cu 4 cursuri.

La acest institut mai este în legătură și un curs de un an (ce se începe 
dela 1 Octomvre) pentru abiturienții școlelor medie sup., cari voesc sS se aplice 
pentru întreprinderi comerciale, industriale, său pentru academii (jură). Se țin 
și cursuri do un jumătate de an pentru Domni și Dame separat.

Prospecte și alte informațiuni pentru primirea la academie, se pot capeta dela 
,,S>ân"e&tâ«>sis5s.aiiB3elieii4 in GRAZ. Kaiserfeldgasse Nr. 25.

1023.b—8. J. BER GER,, director.

vite pentru

8
i e j y n § e

în frumsețâ și bunătatea lor sunt ©iasornscele

Briîant Schvarz-Stahi
Savonnett-Remontoir, duplu acoperite cu 3 capace de 
oțel negru briliant, mechanism precis, 3 ani garanție, 
arătători patentat, placă lucie de opal fondont, cer
cul arâtătoriu. Corona de aur duble veritabil. Aceste 
ciasornioe umblă 36 ore și în urma escentăril elegan
te, le portă fiS-cine cu plăcere.

Prețul cu fiachetare și etui de peie numai 6 fi.
Ciasornioe de dame Briliant, oțel negre, deschise, 

forte fiu luorate numai 7 fl. Lanț de aur duble potri- 
bărbațl .și dame 1 fi. 50 cr. — Se trimite cu Ramburs. —

Ce nu convine se schimbă, seu se îuapoieză banii, de aceea nu este nici un risic.

■ JOSEF SPiERING, WffiN I. Postgasse 2.
Catalog ilustrat cu ciasornice, lanțuri, inele etc. gratis și franco

w
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


