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Ajutorul proprât
îmbunătățirea sorții materiale a 

preoțimei, a dăscălimei și în genere 
a poporului nostru este și trebue se 
fia obiectul celei mai mari îngrijiri 
a obștei nâstre românesc!.

Plângerile contra sorții vitrege 
însă nu se vor pută curma cu suc
ces pe câtă vreme înși-și aceia, cari 
o resimt mai mult, vor sta cu ma
nile în sîn, așteptând se le vină așa 
fiicând de-a gata o îmbunătățire a 
sorții.

De multe-orl am publicat în co
lonele acestui fiiar esemple mișcă- 
târe despre hărnicia unor preoți, cari, 
deși în împrejurări fdrte grele, sciind 
înse se câștige bunăvoința și încre
derea poporului, au putut prin stă
ruința tuturor se adune în timp re
lativ scurt mii, ba chiar și fieci d0 
mii florini înființând printr’o bună 
și consciențiosă administrare fonduri, 
din ale căror interese se plătesc afil 
salariile întregi ori în parte ale în
vățătorilor, scutind prin acesta po
porul de repartițiunl și ajutându-se 
unii pe alții și în alte chipuri.

Nu de mult publicarăm în pri
vința acâsta o corespondență dm 
ținutul Gherlei, în care ni-se arăta 
cum într’o comună de acolo prin în
ființarea unui grânar de bucate s’a 
putut aduna după 20—30 de ani un 
capital de câte-va deci de mii florini 
din care și-au ridicat o frumâsă bi
serică, scâlă solidă, casă parochială 
și mai dispun și afil de un fond în- 
destulitor pentru a pute plăti sala
rul învățătorului.

De ce âre nu s’ar pută imita 
asemenea fapte frumdse; de ce nu 
sciu preoții noștri să-șl ajute sieși 
ușurând îd același timp și sarcinele 
poporului er se nu aștepte grația 
altora?

Nimic mai uricios, și trist decât a 
vedâ preoți români—cum, durere, s’au 
vădut în acest an atâția și cu oca- 
siunea împărțirei nemernicelor aju
tore dela guvern — târându-se și 
umilindu-se ca nisce păcătoși înain
tea atâtor slujbași unguresc!.

Preoții, ca și învățătorii noștri, 
când pășesc prima-âră în mijlocul 
poporului ar trebui să fiă mai 
consci de marea lor chiămare și în
datorire în aceste vremuri: ar trebui 
să se gândâscă mai puțin la inte
resele lor particulare și mai mult 
la înaintarea causei poporului, căci 
așa o vor brodi mai bine chiar și 
în ce privesce adevăratele lor inte
rese. Căci acei harnici preoți, despre 
cari am făcut amintire mai sus, 
adunând fonduri pentru șcâlă și bi
serică, de sigur că se află astăfii ei 
înși-ș'i, ca și poporul căruia i-au aju
tat, într’o stare mai bună materială 
și sunt cu consciința mai liniștită, 
decât acei colegi ai lor, cari umblă 
prăpădiți cerând dela guvern po
mană de câte 30—50 seu 100 fl.

Poporul nostru e mult mai deș
tept, decât ca să nu vadă și să nu 
simță când cei ce stau în fruntea 
lui îșl risipesc talanții ca nisce năi
miți, pe câtă vreme, decă ar fi mai 
pătrunși de chiămarea lor și mai 
consciențioșî ar pută nu fără mare 
greutate să ajungă departe cu popor 
cu tot.

Ar trebui să scie ori ce preot și 
învățător, că încrederea poporului. — 
ce se pote câștiga însă numai prin 
muncă cinstită și stăruitâre spre bi
nele obștesc — este o avere mai 
mare pentru el, decât tote averile 
din lume, și că atunci, când se bu
cură de acăstă încredere tâte năca- 
surile și tâte pedecile este în stare 
a-le învinge mai ușor.

In anul acesta în cea mai mare 
parte a ținuturilor locuite de Români 
recolta a fost bogată. Etă o potrivită 
ocasiune, de care ar trebui să pro
fite preoții și învățătorii noștri, ca 
să se nisuâscă a înființa prin comune 
așa numitele magasine de bucate, 
cari cum am arătat au dat pretutin
deni resultate îmbucurătore.

Multămita Monarchului.9
Majestatea Sa monarchul nostru a dat 

un rescript prea înalt, în care mulțâmesce

tuturor pnpdrelor din țSrile cordnei Sf. Ste
fan pentru manifestațiunile de iubire și 
alipire din incidentul aniversării jubilare 
de 70 ani. Reseriptul a fost adresat mi
nistrului președinte Coloman Szell ou pro
vocarea, de a-1 face cunoscut tuturor lo
cuitorilor prii. Etă. multămita monarchului:

„Iubite Szell! Din incidentul 
„celei de-a 70-a aniversări a nasce- 
„rei mele, Mi-a sosit dela întrega 
„poporațiune a țărilor corânei un- 
„gare felicitări atât de numărâse, și 
„fidelitatea încă s’a manifestat în 
„forme atât de variate, încât alipi
rea generală față de persâna Mea 
„șl-a căpătat espresiune în mod 
„înălțător.

„Adânc mișcat te încredințez, 
„ca cea mai căldurosă și mai adâncă 
„a Mea mulțămită să o faci cunos
cută țării întregi, ca să ajungă în 
„cea mai depărtată colibă.

„Să o scie popor ele Ungariei, 
„că viața mi-am dedicat'o binelui lor, 
„că 21/d simt fericit promovându-le bu
năstarea, că în fidelitate, patriotism și 
„în încrederea împrumutată ved Eu 
„stîlpii puternici, pe cart se razimă vii
torul. patriei.

„Atot-puternicul Dumnetjeu să 
„binecuvinteze și se scutescă legă
tura dintre mine și popdrele Mele".

Dat în Ischl, 19 Aug. 1900. 
Francisc Iosif m. p.

Coloman Szell m. p.
*

Un rescript de același cuprins a fost 
adresat și ministrului președinte austriac 
Koerber și care a fost publicat în foia ofi
cială din Viena.

România și Bulgaria.
Acțiunea diplomatică a guver

nului român în conflictul cu Bulga
ria, a avut de-ocamdată resultatul, 
că nu numai a atras luarea aminte 
a întregei Europe asupra uneltirilor 
criminale ale comitetelor secrete 
bulgăresc!, der a constrîns și pe gu
vernul bulgar să-șl schimbe atitudi
nea de pănă acum.

In răspunsul la nota a doua ro
mână, guvernul bulgar promite, că 
va trage la răspundere înaintea jus
tiției pe criminalii, car! prin omor 
și tot telul de amenințări, au stors 
bani dela fruntașii coloniei române 
din Sofia pentru scopurile comite
tului macedonean. Numai de s’ar 
ține de cuvânt.

Guvernul român a răspuns iute 
și de grabă, cerând energic măsurile 
cele mai seriose contra celor ames
tecați în asasinatele și înșelăciunile 
săvîrșite și dovedind cabinetului 
Ivanciov, că pănă acum nu s’a pur
tat conciliant față cu România, căci 
după reclamațiunile repețite ale Ro
mâniei, n’a făcut pănă acum nimic, 
deși era dator să dea mână de aju
tor la descoperirea și pedepsirea vi- 
novaților.

Foile bulgare cele mai multe 
se plâng, că guvernul și pressa ro
mână atacă vehement „și fără te
rn eifi“ pe Bulgari.

A mâhnit mult pe cei dela. 
Sofia cu deosebire grandiâsa mani
festația, ce s’a făcut la Bucuresc! 
Dumineca trecută, când s’a întrunit 
marele meeting conchemat de stu
denții români. Au luat parte la 
acesta manifestația vre-o 40,000 de 
locuitori ai capitalei. Din ferestrele 
caselor fâlfăiau stindarde tricolore. 
Tâte societățile române au luat 
parte cu steagurile lor îmbrăcate în 
doliu. S’au ținut discursuri înfocate, 
preamărind pe marele patriot mace
donean Mihăileanu, care a căfiut 
jertfă urgiei bulgare, și s’a votat o 
moțiune prin care se protestâză și 
se înfîerâză actele de sălbătăciă și 
crimele urzite de comitetul bulgar 
macedonean.

Acum Bulgarii vor trebui să-șl 
bage mințile în cap, căci chiar și 
organul ministeriului de esterne ru
sesc îl dojenesce aspru, fiicând, că 
„decă nu se vor cuminți în urma 
acțiunei diplomatice a României și 
nu vor înfrâna comitetul macedo
nean, atunci la acest lucru îi vor 
sili marile puteri".

FOILETONUL „GAZ. TRANs“.

Din înțelepciunea poporului.
Un om când va. era fârte ne

dumerit de unele lucruri, ce se în
tâmplau împrejurul lui. I-se părea, 
că Dumnefieu prea face unele lu
cruri fără chibzuință. Neputând el 
să și-le esplice, începu a-se îndoi de 
puterea Dumnefieirii. Tot gândin- 
du se așa într’una, se hotărî într’o 
(ți să se ducă îd lumea mare și să 
se tot ducă pănă când va găsi pe 
cine-va, care să i tălmăcescă pricina 
atâtor fapte, ce i se păreau lui ne
potrivite.

într’o bună diminâță plecă la 
drum, și merse, merse și tot merse 
înainte, pănă când într’un tâifiiu 
ajunse de pe urmă un călugăr. Cum 
se îrtâlmră, se prinseră tovarăși de 
drum. Călugărul, care era un înger 
trimis de Dumnefieu, ascultă în tă
cere pe tovarășul seu da drum cu 
ce foc îi spunea pricina călătoriei 

sale. După ce isprăvi, călugărul îi 
fiise:

Tainele lui Dumnefieu sunt 
mari și nepătrunse de nimeni. Dâr, 
pentru-că tu voescl a pătrunde ceva 
din ele, ce vei vede se nu te în
spăimânte.

Merseră amândoi pe drum, tre
când prin multe sate și orașe, pe 
câmpii și prin păduri. Spre sără 
ajunseră la un sat. Se duseră la o 
casă și se rugară să-i găzduescă. 
Fură primiți cu multă bună-voință 
și li-se dete să ospăteze din ajuns; 
apoi cu toții so culcară. Gazda avea 
un singur copilaș, pe care-1 iubea, 
ca pe ochii dm cap. Peste năpte, 
călugărul se sculă binișor de lângă 
tovarășul său și apropiiodn-se de 
lâgăn. omorî copilul. Când tovară
șul călugărului vefiu acesta, rămase 
încremenit de groză; der nu spuse 
nimic. A doua fii, când se deștep
tară părinții copilului, ce se vefii ? 
Țipete și vaete! Drumeții plecară 
și-și văfiură de drum. Călugărul fu 
întrebat de tovarășul seu : Pentru 

ce ai făcut o faptă așa de rea? 
Acesta ai sciut să răsplătesc! pe 
gazdă, pentru-că ne-a primit așa de 
bine? Călugărul îi răspunse: e drept, 
că stăpânii casei sunt nisce omeni 
cu frica lui Dumnefien și fârte pri
mitori de streini; der acest câpil 
când se făcea mai mare, trebuia 
să-șl omdre părinții și de aceea 
Dumnefieu l’a luat mai înainte, ca 
el se nu-șl pâtă săvîrși crima.

A doua seră, ajungând la alt 
sat, traseră la o casă forte serăcă- 
ciosă. Și bărbatul și femeia îi pri
miră cu cea mai mare bucuriă. Deși 
amândoi erau âmenț cinstiți și mun
citori, der mau așa de săraci încât 
la masă mai nu avură ce mânca 
câte-șl patru. Pi in casă, sărăciă lu
cia și nimic mai de seină nu era, 
după care să ți alunece ochii. Un 
singer taler de argint — moștenit 
dela strămoși — pe care îl păstrau 
ca o aducere aminte, femeia îl scose 
și-lpuseia masă dinaintea mosafirilor. 
După cină se culcară. Călugărul băgă 
de semă unde a pus gazda acel taler; 

peste nopts se sculă, și luându-1, îl 
ascunse sub rasa ea. A doua fii că
lătorii porniră erăși la drum, fără 
ca gazda să bage de semă, că lip- 
sesce talerul. Pe drum, îngrozit și 
de acestă faptă a călugărului, tova
rășul său îl întrebă din nou:

— Dâr cu acest taler ce mai e?
Călugărul îi răspunse:
— Cum ai văfiut, atât femeia, 

cât și bărbatul sunt âmeDi cinstiți 
și forte harnici, der nu se pot pro
copsi de fel. Pricina era acest ta 
Ier. El este furat de un strămoș al 
lor dela o biserică și toți câți au 
avut acest lucru sfințit der furat, 
în casa lor, nici unul nu s’au putut 
procopsi. Dumnefieu mi-a poruncit 
se ridic din casa lor talerul, ca ei 
să potă înainta, căci amândoi fiind 
orni ni cinstiți și muncitori, în cu
rând vor ajunge cei mai de frunte 
în sat Bieiul om nu mai fiise ni
mic, ci merse mai departe.

A treia seră, ajunseră în alt sat 
și aci traseră la o casă mare și fru
mâsă a unui bogătaș. Der fiind-că
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Voci asupra conflictului cu Bulgaria-
Piarul oe apare în limba francesă. la 

Atena, „Le Messager d’Atlienesw, într’un 
arlioul întitulat „ Boxerers Bulgares*, după-oe 
arată, cum sălbăticia așa (Șișilor patriot! 
bulgari nu se p6te compara, decât ou săl
batecul fanatism al Boxerilor său naționa
liștilor chinesi, insistă asupra faptului, oă 
tbte statele balcanioe, oarl au interese în 
Macedonia — Serbia, Greoia, Turcia, Ro
mânia — sunt molestate de banditescul 
pseudo-patriotism al bandelor năimite de 
comitetul central macedonean, și conchide 
în terminii următori:

„Crimele comitetului nationalist bul
gar nu mai au trebuință a fi dovedite. 
Dovada a fost de mult făcută. După pă
rerea ndstră, nu numai România trebue să 
rupă relațiunile oficiale cu Sofia., dăr chiar 
și Grecia, Serbia și Turcia însăși, deeă 
comitetul națioualist nu capătă drept» 
osânda a nelegiuirilor făptuite de densul11.

*
In fine, chiar în Bulgaria se ridică 

voci, cart judeoă altfel atitudinea guver
nului bulgar față de România, de cum o 
judeoă organele sale autorisate de publi
citate.

Etă cum se esprimă „Noiv-Veac*, or
ganul stambuloviștilor.

Protestând în contra solidarisării po
porului bulgar cu cercurile oficiale din 
Bulgaria în faptele ce au jicnit România, 
rjiarul continuă astfel:

„Nu soim, ce ar fi descoperit instruo- 
țiuuea, seim însă că din tote crimele, ce 
s’au săvîrșit pănă aoum în Sofia, nu s’a 
descoperit nici una. Noi și tdtă lumea 
avem dreptate să tragem oonclusia, că ele 
au fost organisate de bătăușii guvernului, 
ale oăror îndeletniciri sunt de a răspândi 
ierdrea in țâră. Dăcă acești individi n'ar fi 
fost conduși de poliția guvernului, ucigașii ar 
fi trebuit să fiă prinși pănă acum și con
damnați.

„Nu soim ce a găsit și ce va fi des- 
ooperit pressa românesoă, derpn Bulgaria 
este soiut, oă nu se descopere acei ucigași, cari 
sunt protejați de guvern*.

Și mai departe:
„Dăcă este oineva, oare trebue să fiă 

condamnat, acesta este guvernul, care săvîr- 
șesce și îndemnă la asemenea crime*.

In fine, artioulul se termină prin ur
mătorul pasagiîi:

„O greșită politică ar fi, dbcă am în
corda relațiunile nostre ou România ș: am 
deveni agresivi față ou densa. Dăcă cineva 
este amenințat să-și pbrdă reputația din 
aoăstă causă, în fața lumei și a poporului, 
aoela este prințul Ferdinand, care ține un 
guvern, ce compromite statul și poporul11.

*
Etă ce scrie (jiarul „Miru, organul 

din Sofia al d-lui StoilofF, în numărul său 
dela 1 August, eu privire la evenimentele, 
oe se desfășură în România:

„De 4e°iml de ani încooe Bulgarii au 
trăit în România în cea 'mai mare liniște 
ei au /ost devotați profesiunilor lor și au 
fost protejați de guvernul lor.

„A trebuit ca la Sofia să fiă un guvern 
„liberal11 pentru-ca să dispară soumpa ar- 
moniă, ce "asistă între ambele țări, basată 
pe considerația și stima reoiprocă, cari au 
asistat mai înainte.

„La acesta s’au mai adăogat și cașurile 
deselor asasinate și atentate din Sofia, autorii 
cărora rămânând nedescoperiți, persbne rău- 
voitore au răspândit svonul, că aceste asa
sinate sunt în strînsă legătură ou aotivi- 
tatea unor sooietățl de acolo, cari luorăză 
sub protecția pe față a poliției și în de- 
trimentele intereselor româue din Mace
donia.11

*
„Sunt mai ales două glasuri în pressa 

bulgară, — scrie „Timpulu din BucurescI — 
cari ne pun pe gânduri.

„Organul stambulovisb, „Now- Veac,* 
care descarcă poporul bulgar de răspunderea 
în asasinatele și estorcările oomise de comi
tetul adrianopolitan, și o aruncă în special 
asupra guvernului bulgar, care după spu
sele lui, stă sub terorismul celor ce compun 
comitetul.

„Al doilea glas din pressa bulgară, 
care ne face se fim pesimiști, este al or
ganului comitetului maoedonean, „Les He- 
formes*, care ține un Iimbagiu de o es- 
tremă violență și necuviință. Acesta in
sultă în mod trivial țăra ndstră, promite 
cununa de martiri asasinului lui Mihăiieanu, 
și declară categoric oă dăoă „din întem- 
„plare și prin imposibil guvernul bulgar 
„ar lua măsuri contra comitetului mace- 
„donean, imediat ar isbucni revoluția în Bul
garia*

„Glasul acestui organ, combinat cu 
al lui „Now-Veac*, sunt un simptom, care 
nu ne desvglue, ci ne afirmă o stare de 
lucruri absolut îngrijitdre în Prinoipatul 
vecin. Pentru-ca organul comitetului ma
cedonean să ție un asemenea Iimbagiu și 
să amenințe cu revoluția, din două una 
trebue să fiă adevărat: orl-că vorbesoe 
astfel cu consimțământul guvernului bulgar, 
orl-că să simte destul de tare, ca să-l în
frunte.

„Ne abținem de a ne pronunța pentru 
una din aceste două ipotese; însă nu 
putem ascunde, că guvernul bulgar va tre
bui să dea o dovadă de neobicinuită energiă 
spre a ne da satisfacția și dâoă aoâstă ne
obicinuită energiă se va produoe, acesta 
va fi un strălucit sucoes diplomatic pentru 
ministrul nostru de esterne'1.

Meetingurile din România.
Cetim în „Epoca“ : Cât de adânc a 

fost rănită inima Românilor prin odiosa pur
tare a oomitetului bulgaro-macedonean, se 
pote vedă din căldura, cu care locuitorii 
din tote unghiurile țârei se asooieză la du
rerea, ce ne-a lovit prin mortea inimosului 
patriot Ștefan Mihăiieanu.

Corpul didactic din Alexandria, a con
vocat pe cetățeni, pentru Duminecă, 13 
August, la un meeting patriotic pentru a-se 
glorifica memoria Românului căcjut, pe 

când îșl apăra țâra, sub glonțul Bulgarului 
mișel.

Un comitet de studeDțl a lansat un 
superb apel, prin care învită, tot pentru 
Duminecă, pe Românii din Roșiorii-de-Vede, 
la un parastas, oe se va oficia în catedrala 
orașului pentru odihna sufletului lui Ștefan 
Mihăiieanu.

Tot pentru aoâstă dată, cetățenii din 
Pitești sunt convocațl la o întrunire, în 
care fruntașii orașului vor face elogiul 
acestui mare suflet româneso și vor vesteji 
purtarea fără nume a poporului de uoigașl, 
cărora le-am acordat pururea o așa de 
largă ospitalitate.

De-asemenea la R.-Sărat se va ține 
Duminecă o mare întrunire de protestare, 
întrunire oonvocată de toți fruntașii orașu
lui fără deosebire de culore politică.

Instrucția asasinatului.>
D-l judeoător de instruțiă Florescu a 

înoeput coordonarea pieselor, ce formâză 
dosarul oomplotului bulgăreso, la vederea 
dărei ordonanței de urmărire și facerea ra
portului, cerut de ministerul de esterne, 
pentru a fi pus în cunoscința guvernului 
din Sofia.

*
In Turnu-Măgnrele a fost arestat de-u- 

năc}I un 6re-care Chițoaroff.
Acesta, ver cu căpitanul Protoghe- 

roff, membru influent în comitetul revolu
ționar, a fost dus erl în cabinetul 4 de 
instrucțiă, unde a fost supus unui intero
gatoriu. El a istorisit, că odată pentru a 
treoe scrisori din Bulgaria în România, s’a 
travestit în costum de soldat.

La perchisițiunea, ce i-s’a făcut în 
Turnu-Măgurele, s’a găsit asupra sa o sori- 
sore, oare, de-altminteri caraghiosă, cuprin
dea un secret de mare importanță.

In acâstă scrisore, care e sorisă cătră 
Sarafoff, se vorbesoe de pătlăgele vinete, 
praz, obpă, cartofi, 6r la urmă se termină 
ou cuvintele următdre: „Fitowski se gră- 
besce*. E deol o probă destul de sigură, oă 
Chițcaroff, oare era membru în comitetul 
revoluționar, soia de asasinarea lui Fi
towski.

*
In Zimnioea s’a făcut alaltăerl o ares

tare în persdna unui servitor al d-lui Na- 
botkoff, membru în consiliul județului Te
leorman.

Gausa acestei arestări e, că fiind de
nunțat de cătră o persdnă, la o perchisi- 
țiune, ce i-s’a făcut s’a găsit asupra lui o 
scrisdre, pe care o aducea din Bulgaria în 
România. Acest servitor a fost arestat și 
supus unei comisiunl rogatorii, er d-l Flo- 
resou a ordonat o descindere la d-l Na- 
botkoff.

*
Șișcov, dascălul bisericii bulgare din 

BucurescI, a fost pus erî în libertate, ne- 
dovedindu-se împotriva lui ceva compromi
țător.

Amenințarea representaniului român.
piarul „Frankfurter Zeitung11 are ur- 

mătdrea telegramă din Constantinopol, cu 
data de 19 August:

„Comitetul macedonean a amenințat 
pe agentul diplomatic al României la Sofia, 
d-l ălișu, care și el este Macedonean. D-l 
Mișu, soootindu-șl viața în primejdiă, a in
tervenit pe cale diplomatică la Uoustanti- 
nopole, pentru a i-se trimite mai mu'țl 
oavașl“.

Invetarea și luminarea poporului.

I. P. S. Sa Metropolitul loan 
Mețianu a adresat preoților din archi- 
diecesa gr. or. transilvană un circular 
acum în ajunul deschiderei anului 
școlastic la școlele nostre poporale 
confesionale. Circularul cuprinde pre- 
țiose povețe, ce se dau preoțimei 
pentru a lucra și îngriji de învăța
rea și luminarea poporului prin 
școlă. In prima parte a circularei se 
arată cum numai prin lumiuarea 
minții se pote dobândi binele și fe
ricirea pămentescă și se arată, că 
datorința preoților este de a îngriji 
și a lucra la ridicarea și înaintarea 
poporului și prin acesta la ridicarea 
și întărirea neamului. Drept aceea 
provocă preoțimea să folosescă tote 
ocasiunile binevenite în împlinirea 
sacrei sale datorii și a marei sale che
mări în învețărea și luminarea po
porului. Circulara continuă apoi așa:

„Este dâr nu numai o maro datorință, 
dâr și oel mai mare interes ai nostru, a 
lucra și a stărui din tote puterile, ca șco
lele nbstre confesionale, îndată dela înce
perea prelegerilor, sâ ia cel mai îmbucură
tor avânt, în tote privințele.

„Spre aoest scop, toți adevârații preoț.I, 
ca părinți sufletescl ai poporului, vor în
griji, ca șodlele din paroohiile lor, să fiă 
curățite și provecjute cu tote cele de lipsă 
pentru înoeperea prelegerilor; vor îngriji 
pentru pregătirea conserierii celor obligați 
la șcdla de tote cailele, cât și Îs. cea de re- 
petițiune; vor stărui sfătuind pe părinți 
a-șl trimite regulat pe fiii lor la și-olă, 
provăduțl ou cărțile necesare, arătându-le 
la tote ocasiunile binevenite foldsele cele 
mari ale învățăturii, paralel cu urmările 
cele triste și durerdse ale neînvâțăturii; 
vor stărui ca învățătorii să țină regulat și 
cu tragere de inimă prelegerile, dâr tot-o- 
dată sâ-șl primâsoă și plata în regulă; er 
după tbte acestea tot preoții vor cerceta, 
în totă săptămâna șcdla, nu numai să afle 
și să delăture eventuale defecte, ce ar sta 
cum-va în calea progresului, dăr și pentru 
a îmbărbăta și dânșii pa elevi la învăță
tură, și mai ales a îngriji de desvoltarea 
simțului religios în elevi, ca cea mai solidă 
basă a tuturor învățăturilor. In chipul 
acesta s’ar faoe un bun început la învăța
rea și luminarea poporului.

„Der apoi precum orl-ce lucru bine 
început trebue și bine continuat, și bine 
isprăvit; căci numai așa se pbte considera 
de bine făcut: tot asemenea trebue să se 
continue învățarea și luminarea tinerimei,

stăpânul casei era năcăjit pe slugi, 
cari nu 1 prea ascultau, când îi vecju 
prin curte îi luă la gbnă, cjicea- 
du-le, că n’ate loc de găzduit și 
se se ducă și ei la vre un han 
(cârciumă) unde-va.

Curtea bogătașului era închisă, 
cu zid. Intr’o parte tot rîmând nisce 
porci pe lângă temelia, era aprbpe 
se se derîme zidul. Cei doi drumeți 
se culcară lângă zid, aprope de acea 
gropă. Peste nbpte călugărul er se 
scblă și se pune pe muncă, ca se 
drbgă zidul; pănă la di'jă îl drese 
așa de bine, că părea, că e nou. 
Cum se făcu c]iuă, er porniră la 
drum. Omul, minunându-se și de 
acestă faptă a călugărului, îi d’ise:

— Bine, părinte, tbte le înțe
leg, dbr zidul bogătașului de ce-1 
dreseșl? Pentru-că nea luat la gonă 
din curte și n’a voit nici se ne găz- 
duAcă, nici se ne dea nimic se 
mâncăm, asta-i e răsplata?

— Da. In acel loc, sub zid, e 
ascunsă o combră fbrce mare. Peste 
câte va cjile, decă mai rîmau porcii. 

zidul era se cadă și astfel bogăta
șul găsind combra, urma se aibă și 
mai multă avere. De aceea Dum
nezeu ml-a poruncit se dreg zidul, 
ca astfel se nu se derîme; astfel, 
altul va ave parte de acea combră. 
Și de acest răspuns, omul ramase 
pe gânduri.

Tot vorbind ei așa, ajunseră în- 
tr’o câmpiă frumosă. Aci era o fân
tână și lângă ea un copac mare si 
frumos, dbr scor boros.

— Se intrăm în scorbura aces
tui copac, Z’36 călugărul cătră to
varășul seu, și să așteptăm aci, ca 
se mai veZî ceva.

Se urcară în copac, intrară 
în scorbură și în liniște așteptară 
acolo câtva timp. Prin o cră
pătură a copacului veZurâ un că
lăreț venind în fuga mare pe un 
cal ager. Pe cal erau nisce desagi. 
Cum ajunse la fântână, descălecă, 
dote desagii jos de pe cal și-l pri
poni se pască puțin, după ce-1 adăpă; 
er el luă ceva în gură. Nu trecu 
mult, se sculă repede, încalecă și 

porni în fuga calului înainte. Uitase 
înse din repeZeiă desagii lângă fân
tână. Nu se depărtă mult și în urma 
lui veni un alt drumeț. Era un flă
căiandru, care doria se se recorescă 
din fântână. Când ve^u desagii — 
cari erau plini cu bani —- îi luă în 
spinare și se întorae înderept de 
unde venise. Cum se depărtă și 
acesta, veni al treilea drumeț, un 
om betrân. Și acesta se așeZă la 
umbra copacului lângă fântână și 
scbse ceva merinde din traistă, ca 
se ospăteze. Pe când mânca, vede 
venind spre el un om în fuga calu
lui, alb de spume. Cum ajunse în 
dreptul fântânei se opri, descălecă 
și începu se-i ceră bătrânului de
sagii. In zadar, betrânul drumeț îi 
spuse, că n’a veZut nimic când a 
venit.

Călărețul îl luă la bătae ce- 
rendu-și desagii. De surdă-i fură tbte 
jurămintele, căci călărețul îi trăgea 
mereu; și tot isbindu-1 peste ochi, 
în cap și pe unde uimeria, îl bătu 
pănă ce-1 omorî. VeZendu-1, că a 

murit, încalecă pe cal și o luă la 
fugă, lăsându-l lungit lângă fântână.

Omul din scorbură, îngrozit de 
atâtea fapte nedrepte ce veZ’ase, se 
sculă în sus și Z|9e călugărului: 
Numai aici cred, că DumneZeu n’a 
avut dreptate! Călugărul tăcu; eșiră 
din scorbură, porniră la drum îna
inte și începu a-i istorisi și taina 
acestor fapte.

Desagii cu bani erau ai călăre
țului ; der erau adunați pe nedrept 
prin răpire și ÎDșelătoriă. Tot pe 
nedrept răpise și o moșia dela pă
rinții drumețului celui tîner, care a 
£ăsit desagii cu bani. DumneZtu, 
ca se-i dea înapoi, ceea-ce se fu
rase pe nedrept dela tatăl seu, a 
făcut așa, ca cel dintâiti se pierdă 
banii, 6r fiiul celui năpăstuit se-i 
găsescă.

— Tbte bune. Zl3e omul cătră 
călugăr, dbr cu nenorocitul celalalt 
de drumeț ce mai e? Decefuomo- 
rit pe nedrept și fără nici o vină?

— Și el în viața lui a fost un 
tâlhar și a omorît pe rnulțl fără 



Nr. ISO — 1900. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

începută. în școlă, și după ieșirea din școlă, 
pănă în sfirșit. Er acea continuare are a-se 
îndeplini în biserioă, de cătră preoții po
porului. Căci precum preoții, nu sunt, numai 
slujitori ai sfintelor taine, ci și învățători 
și luminători ai poporului, tot așa și bise
rica nu este numai loc de rugăciune și de 
săvîrșirea s. taine, ci și de învățătură pen
tru toți credincioșii ei, unde la anumite 
fiile și ocasiunl, preoții au să țină poporu
lui învățături despre tote cele de lipsă, 
bune și folositore... Numai lucrând astfel, 
în via Domnului, veți dovedi iubiților 
preoți, că și voi sunteți pătrunși de însem
nătatea cea mare a chemării vostre ; veți 
dovedi, că sunteți adevărațl părinți și 
preoți ai poporului, din al cărui sin ați 
ieșit; er poporul văcjend stăruința vdtitră 
și interesul ce-1 desvoltatl pentru înaintarea 
lui în binele pământesc, și la fericirea oe- 
râscă, va ti cu îndoită cinstire, iubire și 
alipire, nu numai cătră voi, dâr și cătră 
biserica străbună"...

încălcarea dreptului de limbă.
In procesele de pressă. ce li-s’a 

intentat clarelor române „Tribuna" 
și „Foia Poporului" din Sibiiu, afară 
de A. Balteș, responsabil pentru re- 
dacțiune, a fost ascultat și tînerul 
universitar român George Novacovici, 
tras la răspundere pentru articulul 
„Resunet din Oradea-mare" publi
cat în nr. 264 din 1899 al „Tribu
nei". Presentându-se la judele de in
strucție Godri din Sibiiu, acesta n’a 
voit se-1 asculte în limba română, ddr 
n’a voit se tălmăcescă în limba ma
ternă a acusatului nici procesul ver
bal, ce i-s’a luat. De altă parte No
vacovici, ținând. la dreptul sen, n’a 
voit se răspundă întrebărilor judelui 
instructor, decât în limba sa ma
ternă, drept, care încălcându-i-se, a 
refusat se iscălescă procesul verbal.

In contra procedurei judelui de 
instrucție d-1 Novacovici a înaintat 
tribunalului din Sibiiu următdrea 
plângere: t

Onorat senat de acusă! In temeiul § lui 
113 din procedură, am onfire a ridica con
tra procedurii d-lui Alexandru Gbdri, judo 
la tribunalul regesc din Sibiiu și jude de 
instrucțiă, în afacerea ascultării mele ordi
nate și întâmplate la 21 August st. n. 1900 
prin decisul de sub nr. 3334/900 — urmă
torul

Gravamen :
Considerând, că ca pit. X, art. delege 

XXXIII din 1896 dispune în modul cel 
mai clar, că la dorința espresă a inculpatului 
și la afirmarea, că nu pricepe de loc său 
în parte limba statului — ascultarea înain
tea judelui de instrucțiă are să se facă în 
limba cerută de densul — adecă în limba sa 
mo ternA;

considerând, că în basa §-lui 140 din 
articulul de lege sus amintit, în cașul când 
nu pricepe limba inculpatului, d-1 jude de 
instrucțiă este dator a ordona interpret;

considerând dieposițiile legii de națio
nalități — art. 44 §. 7 din 1868 — care 
îndreptățesoe pe inculpatul să pretindă as- 
oultarea sa în limba sa maternă;

sunt nevoit a ridica gravamen contra 
procedurii d-lui Alexandru Godri, jude de 
instrucțiă, care nebăgând în sămă susamin- 
titele disposiții ale legii, — ba desprețuind 
chiar însa-șl legea, — a făcut imposibilă 
ascultarea mea, âr la sfirșit cu tdtă insis
tența mea de-a mi-se ceti și de-a mi-se es- 
plica și în limba mea maternă protocolul 
luat, conform §-lui 121 din procedură — a 
zădărnicit însu-și subscrierea protocolului.

In urmarea acestora rog onoratul se
nat de acusă a prooeda conform disposi- 
țiilor legii și a ordona ascultarea mea în 
limba mea maternă românâscă.

G. Novacovici.

Gonă contra portului țerancelor 
române.

Joi săptămână s’a petrecut în piața 
Caransebeșului ceva ne mai pomenit. Fe
meile române din împrejurimea Caransebe
șului, în deosebi cele dela Servești, Turnul, 
RuienI și Borlova au fost alarmate și in
festate de polițiă, care a pretins dela ele 
cu amenințări să-și ia jos tote de pe cap 
ceapța și dârlogii, portul lor obicinuit, și să-și 
învălâscă capul cu cârpe simple.

Bietele femei, între cari erau mai 
multe bătrâne, au protestat și n’au voit să 
urmeze poruncii polițiștilor. Atunci aceștia 
le-au oonstrîns cu forța să-și ia jos dârlogii 
de pe cap. Tot așa au purces și gendarmii 
de prin comune silind pe femei să lapede 
derlogii. Nu vor sci toți ce sunt dârlogii. 
Etă ce :

Derlogii sunt un cerc de tinichea său 
sârmă, înfășurat în fuidră de cânepă său 
vată, așeejat pe cap, în jurul căruia se îm- 
pletesce părul cu pantlicl de diferite colori 
pentru a arăta mai bogat și a da forma 
gătelei obicinuite.

Medicii, comitatului Caransebeș, între 
cari de sigur vor fi parte mare evreo-ma- 
ghiarl, au găsit de-odată, că dârlogii ar fi 
un mijloc, prin care se lățesc bolele lipi- 
ciose și au propus congregației ca săten- 
cele române să fiă ccnstrînse a părăsi der
logii, acesta vechiă poddbă a portului lor. 
Congregațiunea a primit propunerea fără 
să se gâudescă, dâcă în adevăr avea te- 
meiti și oât de mult trebuia să amărască o 
asemenea măsură în contra portului stră
moșesc al femeilor române din ținutul Ca
ransebeșului. Ba au fost provocațl preoții 
și învățătorii dela sate să îndemne poporul 
a se supune acelei hotărîrl pripite și ne
cumpănite.

Necumpănită a fost hotărîrea, fiind-eă 
cei din congregațiă, cari au lu&t’o, trebuia 
să câră mai întâifl dovec}!, oă în adevăr 
prin acei derlogl s’ar lăți bolele lipicibse. 
Atunci ar fi trebuit să constate înainte de 

tote, că în aoele sate, unde este obicinuit 
portul aoesta, n’au bântuit nicl-odată nici 
un fel de bble oantagibse, și că starea să
nătății poporațiunii de acolo este cea mai 
bună și oă din aoel ținut se recrutâză cei 
mai voinici feciori în armata împărătăscă.

Trebuia să se cugete de <jece-orâ oei 
dela comitat înainte de a se gândi numai 
serios să ia vre-o măsură cum e acâstB.

Din moși și strămoși s’a ereejit acest 
port femeiesc, fără ca printr’ensul să se fi 
adus cea mai mică scădere stării sanitare 
din acel ținut. Cum de a devenit de-odată 
periculos? Nu este mai aprope de mintea 
omului, că căușele lățirei bulelor contagi- 
dse sunt cu totul altele și că vatra lor este 
a se căuta în desfrâul oelor dela oraș ?

Femeile, despre cari e vorba sunt în 
drept a protesta și a-ș< apăra portul cerând 
să se retragă măsura luată fără temeiti.

Nu era bre cu mult mai întemeiat a 
pretinde în interesul sanitar, ca portul evre- 
imei celei murdare cu perciuni, care cu- 
treara orașele și satele, ducând eu ea con- 
tagiui fisio și moral, să fiă ciuntat și tuns 
după cerințele higinei? De vom merge așa 
înainte, se va pretinde încă ou timpul, Jca 
țăranii noștri să-și arunce eăoiulele în foc 
și să le schimbe ou kalpakurl ungurescl, 
cu părul tuns și așa mai departe ar urma 
la rând cojboele lor și sube e și peptarele 
fameescl.

E vădit, că sub pretextul de măsură 
sanitară s’a început atei o luptă contra 
portului atât de caracteristic al țărancelor 
nostre din acest ținut, față cu care noi 
Românii nu putem rămână nepăsători.

Starea lucrurilor in China.
In decursul acestei săptămâni 

foile au vorbit mult despre ocuparea 
Pekingului de cătră trupele interna
ționale aliate. Ocupațiunea acăsta nu 
s’a întâmplat fără de lupte sânge- 
rose, ce s’au dat nu numai sub zi
durile Pekingului, der și în interio
rul orașului. Mulți omeni au căcjut 
și de-o parte și de alta. Chinesii vă- 
cjend năvaia din ce în ce mai pu
ternică a trupelor streine, s’au re
tras, ca ultim refugiu, în palatul im
perial, care la 19 August — după 
cum telegrateză ambasadorul ame
rican Conger,—resistaîncă. Chinesii 
apără cu desperare „palatul sânt", 
der se crede, că de atunci și pănă 
ac|I a căcjut și acesta în mânile ar
matelor internaționale.

Impărătâsa văduvă, împăratul și 
membrii guvernului au fugit din Pe 
king cu patru 411 e înainte de sosirea 
aliaților.

*
Nu se scie încă cu siguranță, ce 

va urma după tdte acestea în China 
și cum stau lucrurile de-ocamdată în 
capitala chinesă. Soiri directe din 

Peking nu sosesc nici acum, căci 
Chinesii îșl dau mereu silința a în
trerupe comunicațiile.

Cu tdtă ocuparea Pekingului, 
lumea continuă a-se alarma din nou. 
Se pretinde, că 30,000 de soldați 
chinesl din așa numitele „drapele 
negre" au tăiat retragerea aliaților 
între Petschang și Tien-Cin. Coldna 
acestor Chinesl ar înainta grabnic 
spre Peking, așa că e temere, că tru
pele aliate ar fi prisoniere.

Mult este comentat apoi artico
lul 4ia-rului oficios frances „Radical11, 
în care se spune, că Țarul are pro
iecte mari cu privire la China și se 
pregătesce a trata în mod separat 
cu împărăția chinesă. Rusia, după 
numita foiă, e gata a se uni cu ori
cine favorisâză planurile ei.

*
Afară de acesta este amenințată 

și înțelegerea între marile puteri. 
Despre America se susține cu sigu
ranță, că se va retrage din acțiunea 
comună în contra Chinei. De ase
menea Anglia umblă, cum am mai 
4is, cu gândul de așî validita inte
resele ei în Jangce, în paguba celor
lalte puteri.

Pe do altă parte Rusia continuă 
fără preget răsboiul ei separat în 
Mandsuria, cucerind a4l o localitate, 
mâne alta și mergând înainte cu de
plină siguranță.

*
Mare sensațiă produce tocmai 

acum o vorbire necunoscută pănă 
adl a împăratului Germaniei. Adre- 
sându-se cătră ofițerii, cari au îm
barcat un vapor pentru China, îm
păratul Wilhelm 11-a atras atențiunea 
la problema grea, ce au de înde
plinit. „Se pote", 4ise împăratul, „că 
acest resboiu este începutul unei lupte 
mari între Resirit și Apusil.

Din tâte aceste se vede așa-dâr, 
că încă de aici înainte se va desfă
șura în China lupta pe viață pe mdrte 
între rassa galbenă și rassa albă, luptă, 
al cărei sfirșit nimeni nupdte se scie, 
când și cum va fi.

SOIRILE D1LEL f
12 (25) August.

Plecarea Suveranilor români din 
țâră este definitiv hotărîtă pe Luni. Marți, 
15 ale curentei. Regele va sosi la Viena 
și va descinde la „Hotel Imperial** In aceeași 
Ț M. S. Regele va pleoa c’un tren spe- 
oial al Curței Ia Isehl pentru a face visită 
M. S. împăratului Franoisc Iosif. La 30 ale 
lunei Regele va face o visită Archiducesei

nici o vină; deci Dumuedeu i-a ară
tat, că „cu ce măsură măsorl, ți-se 
mesoră" și că tdtă fapta îșl ia răs
plata.

Voiră a merge mai departe; 
dâr omul nostru, înspăimântat de 
atâtea taine aflate și vedete, d’8e 
cătră călugăr: Nu void se mai cer
cetez mai departe tainele Domne- 
cjeirii. OrI-ce ași face, văd, că eu 
sunt un păcătos, 6r el e plin de în
țelepciune. In tot ce face, are mare 
dreptate și face cu multă chibzu
ință. Tote ale Dumnedeirii le voiu 
crede, fără a mai cerceta.

Atunci călugărul se făcu nevă- 
dut din fața ea.

(„Albina11.) Pr. N. Gr. Aramă,
învățător-Tergoviște.Tudor Vladimirescu și opera sa.

1821.
(Fine).

Cu amărăciunea în suflet se întorse 
Tudor în lagărul său dela Cotrocenl. Acum 
îi părea râu de făgăduiala, care o dăduse 

Bucureștenilor de a nu umplea orașul cu 
sânge, îi părea râu, căci tocmai venise mi
nutul de râsbunare cel atât dâ dorit de 
omenii sâi și de dânsul. Și ce râsbunare! 
O singură lovitură ar fi fost de ajuns sâ 
spulbere întrega plâvă fanariotă în cap cu 
lașul Ipsilante. Dâr nu! Tudor trebuia sâ 
stea cu mânile în sîn, atunci când sângele 
îi clocoti a în vine și când întrega sa fire 
se luminase de scânteia reușitei. Ceva mai 
mult! planul său, mărginit la început, in
trase într’o fașă nouă, mai largă și mai 
impunătore. De astă-dată nu era numai 
ușurarea poporului de dările cele multe și 
grele și mântuirea lui de grecii ce-1 asu
preau, ce preocupase pe Tudor; răsturna
rea domniei fanariote prin gonirea domni
lor greci și deci mântuirea țării de sub ju
gul lor, era acum o idee, care-1 mistuia, 
închis în lagărul dela Cotrocenl, el chib- 
zuia, cum să aducă ideea sa la împlinire. 
Să-și calce vorba dată Bucureștenilor, de 
a nu vărsa sânge sâu să mai aștepte pănă 
ce s’o schimba starea lucrurilor? Singur nu 
scia ce să facă.

In vremea acâsta de nehotărâre, o 
veste grosnică se abătu pe oraș; Turcii se 

pregăteau în sfîrșit să între în țâră. Prea 
multe neorânduell făptuiseră eteriștii și tote 
bandele ce cutreerau țâra în lung și în lat, 
pentru ca Porta să nu se hotărască a le 
pune odată capăt, cu atât mai vîrtos, că 
acești eteriști ridicaseră stegul revoltei îm
potriva lor. Tudor, care nicl-odată nu lip
sise de a încredința pe Turci de supunerea 
sa, trimise și de astă-dată Pașei dela Si- 
listra o scrisore, în care îi dicea: „cum-că 
Românii nu s’au sculat împotriva Sultanu
lui, ci în contra Domnilor greci, ce vin 
dela Constatinopole și jefuesc țâra". într’o 
Sâmbătă sera sosi și vestea, că aprope de 
Cernica au tăbărît peste 30 de Turci. Vă 
puteți închipui spaima, pe care o stârni 
vestea acâsta în bieții Bucureștenl. Ei cre
deau, că tote nelegiuirile Grecilor se vor 
scurge pe capetele lor la intrarea Turcilor 
în oraș. Era o fierbere de nedescris. Cum 
de sigur ați ghicit’o, vitâzul Ipsilante, față 
cu primejdia ce-1 amenința, o șterse repede 
la Târgoviște, spre a fi într’o posițiă mai 
întărită și într’un loc mai aprope de gra
niță, unde să potă găsi scăpare. Pe el îl 
însoțea firesce bulgarul Iordache și grecul 
Sava, căpitanii gardei naționale, acele două 

suflete mici, cari nu priviau cu ochi buni 
opera lui Tudor, Sava mai ales, care avea 
să fie trădătorul causei grecescl și unâlta 
trădărei, care va pune capăt vieții marelui 
nostru erou.

In BucurescI rămase numai Tudor. 
Cu greu îi venia să părăsescă acest oraș, 
dela care aștepta totă reușita causei ce 
întreprinsese. Der nici de rămas nu putea, 
căci scopul său nu era de a se bate cu 
Turcii, pe cari de atâtea-orl îi încredințase 
de bunele sale gânduri față de ei. De altă 
parte, îndurător cum era din fire față de 
popor, el se lăsa a fi muiat de rugămintele 
orășeniloi- și a consulilor, care îl rugau să 
plece și să cruțe astfel orașul de răsbuna- 
rea turcâscă. Și Tudor pleca. El părăsi 
Bucurescii în diua de 14 Maiîi, o lună și 
patru dile dela așezarea sa într’ânsul. 11 
părăsi cu sufletul zdrobit și cu presimțirea 
par’că n’are să-l mai revadă. Apucă dru
mul Piteștilor. De aci nădăjduia Tudor, să 
se pună în legătură cu Turcii dela Bucu- 
resci și la cas de neînțelegere cu ei să 
apuce pe la spate pe Grecii lui Ipsilante.

Trădătorul Sava, care purta de mult 
sâmbetele marelui erou, se folosi de retra-
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EJisabeta Maria în Traunkvichen și sera se 
va întorce la Ischl. La 31 ale curentei Re
gele va pleca la Miinich, de unde, după o 
scurtă ședere, va pleoa la Ragaz.

Dr. Iacob Brendușian -j-. Dela Bla- 
șiă primim trista soire despre mortea ve
teranului advocat Dr. Iacob Brindușian, 
care ani îndelungați a fost jurisconsultul 
archidieoesei Blașiului și s'a buourat de 
stima și de simpatia generală, ca unul 
dintre fruntașii luminați ai poporului ți 
tot-dăuna credincios oausei lui. — Adresăm 
cele mai sincere eondolențe a mult întris 
tatei familii regretatului.

f
Despre alegerea de notar, ce s’a 

făcut în 19 August n. o. în Poiaua Măru
lui din apropierea Brașovului, primim un 
raport, în oare ni-se desoper fapte din cele 
mai triste și mai rușinătore pentru Românii 
din Poiana Mărului și din Holbav. Neno
rociți! alegători ai acestor comune s’au lă
sat să fie instrumente 6rbe și păcătose ale 
unor pătimași șirăsbunătorl, pretinși „frun
tași între semenii lor**, cari în răutatea și 
pisma, oe-i râde la inimă, au sciut să ducă 
lucrurile pănă acolo, oa in locul celor patru 
candidați români si fiă ales ca notar un Ji
dan cu numele Reich Karoly, o lighionă 
streină și absolut necunoscută între Ro
mânii din acel ținut. Mare rușine pentru 
alegătorii români din Poiana Mărului și 
Holbav, cari în număr atât de însemnat 
s’au lăsat a fi duși de căpăstru de câți va 
intriganfl fără de suflet, cari ar merita să 
fiă scoși din mijlocul poporului, der nu să 
trăcă între fruntașii lui.

Teodor Cradja — așa senumesoe una 
din victimile odidse ale comitetului revolu
ționar bulgar din Sofia. Acest Teodor 
Cradja, despre care s’a vorbit fdrte mult în 
timpul din urmă din prilejul asasinării lui 
Stefan Mihăileanu, a fost provocat de comite
tul macedo bulgar să dea 10,000 lei lui Sara- 
foff, președintele comitetului, pentru scopu
rile complotiștilor bulgari. Cradja insă a 
refusat și refusul acesta l’a plătit ou aceea, 
că un emisar al comitetului revoluționar 
a atentat la viața lui. Grațiă însă puterni
cei sale constituții, a putut să scape ou 
viața, deși fu rănit fârte grav. T. Cradja 
stă încă în pat. pilele acestea un medic 
din BucurescI va merge la Sofia — oăol 
Cradja face parte din colonia română de 
acolo — spre a-i esamina rana și spre a 
lua instruoțiunl în privința tratamentului 
medical la care urmeză să fiă supus.

Pustiirea prin foc a unei comune 
românesc!. De plâns și vaete e plină atjl 
comuna Vaidei (lângă Orăștie) și de jale 
și fiori sunt pline inimile nostre a celor 
din comunele înveoinate, scrie „Bunul Eco
nom1*. MerourI după amiatjl pe la orele 3 
a isbuonit în aoâstă comună un puternic 
foo. piua fiind fierbinte de oaldă, teribilul 
element înghiția cu o putere colosală tot 
ce-i cădea în cale. Tot grâul comunei era 

adunat la omeni în șuri și în stoguri lângă 
șuri, și mai ales acestea fiind acoperite ou 
pae, au luat foo și au ars după prânda totă, 
nâptea întregă spre Joi, Joi totă fliua și în 
nopte înoă. Și stavilă nu i-s’a putut pune 
fooului, căci comuna, situată pe deal, e forte 
săraoă de apă. Au ars 142 șuri ou stogu
rile de grâu de pe lângă ele, apoi peste 
100 de Case, dintre cari 8 aooperite cu 
țiglă. Unui om i au ars și doi junei în 
grajd. Mai mulțl omeni sunt răniți greu de 
foc. Taurii oomunall spăriațl au rupt’o la 
fugă printre omeni, sdrobind pe unul de 
morte, pe mai mulțl greu. Paguba și sără
cia e grozavă. Niol în 20 de ani nu se va 
pută rapara pe depliu. Au ars doi copii și 
un om mare. Și abia vre-o 8 inși au fost 
asigurați! Aoeștia tot se vor mai mângâia 
prin rescumpărarea pagubei de oătră bănci, 
er ceilalți rămân cu sufletul sdrobit, pradă 
desnădejdii! In cjilele vostre de pace, ome- 
nilor, temeți-vă de nenorociri și cercați a vă 
îngrădi contra ei în felul de față prin prea 
folositorele asigurări.

Din Orăștie ni-se scrie: Vigurâsa 
banoă română dela Orăștie s’a aședat di- 
lele acestea în noua sa casă, pe care a 
cumpărat’o de curend dela locuitorul sas 
Gustav Wagner. Casa, situată în cel mai 
frumos loc al orașului, cu trei frontarii 
spre strade, fusese un șir lung de ani pri
mul hotel al orașului, purtând numele 
„Hotel Szeehenyi**, avend cea mai mare 
sală pentru baluri și producțiunl. De vre-o 
doi ani de dile însă, acest prim-hotel e în 
apunere, acum e cu totul apus, de când adecă 
a deschis „Ardeleana** hotelul său „Cen
tral11, a<jl cel mai modern hotel aici. Ast
fel fiind pus în vendare a fost cumpărat 
de „Ardeleana**. AdI banca, prefăcend eta- 
giul fostului hotel în locălitățl de bancă, 
s’a instalat aici, și e forte bine arangiată. 
Marea sală de petreceri de odinioră, zu
grăvită frumos din nou, e ad( în jumătate 
sală de așteptare pentru clientelă, ou bănci 
frumâse, căptușite în piele roșiă, âr jumă 
tate închisă cu păreți de sticlă pentru 
oassă și pentru 3 funcționari, alțl 3 func
ționari ocupând sale laterale în legătură 
cu cea mare. Tot aci e cancelaria advoca- 
țială a băncii, și o sală pentru Direcțiune 
frumos mobilată. Dela întemeiarea ei și 
pănă adl „Ardeleana** a mers în pas egal 
cu băncile mai vechi din loc, ba chiar în 
frunte, ca soliditate și agilitate în opera
țiuni. Merită, în adevăr, recunoscință în
țeleptul Director al băncii, Dr. loan Mthu, 
care are trei din patru părți în meritul 
acestei desvoltărl economice naționale a 
institutului și a binelui ce din el isvoresce 
pentru noi Românii.

„Jos asasinii** ! Cu prilejul marelui 
meeting ținut Duminecă în Biiourescl pen
tru a protesta contra crimelor comise de 
comitetul bulgar, studenții universitari au 
soos un (jiar, număr unic, sub titlul „Jos 
asasinii !** Pe pagina primă e apelul stu- 

dențimii și programul meetingului; urmâză 
apoi artioulii: La luptă! — Ondre guver
nului țării! — Bulgarii și Românii mace
doneni ! — Regele Carol și Bulgarii. — 
Protestarea țării. — Răspunsul Bulgarilor. 
— O inimă și un gând. — Reounoscința 
bulgărâsoă. — Pressa românâsoă. — Dato
ria ndstră. — Bandiții și asasinii (de com
patriotul nostru Luoa Ruse). Un salut stu
denților din Iași, cari înoă au ținut Dumi
necă meeting, și un apel pentru sprijinirea 
„Peninsulei Balcanice**, al cărei redactor 
fusese regretatul Stefan Mihăileanu.

Diate și reviste oprite. Ministrul 
unguresc de interne a oprit erășl intrarea 
pe teritorul ungar a câtorva fliare și re
viste din străinătate. Printre aceste se află 
și foi române.

Cununii. D-l Iosif Stan absolvent de 
pedagogiă și d-ra Cizela Anderco se vor 
cununa în biserica gr. oat. din Odoreu în 
30 August n. c.

— D-l F!orea Pârvu și d-ra Elena I. 
Puffu se vor cununa Duminecă în 20 Au
gust v. în biserica Sf. Nicolae din Prund.

Esecutori și morte. Ni-se comunică 
eub acest titlu următorul cas revoltător pe- 
treout erl în Brașov: „Comerciantul de ma
nufacturi Papp Karoly din Brașov are o 
metodă deosebită de a-șl desfaoe marfa cu 
iuțe ă. El îmbie pe omeni să cumpere marfă 
dela el pe datoriă și s’o plătâscă în rate, 
să înțelege că cu prețuri pipărate, în urmă 
soie el ce face, decă mușteriul nu i duce 
ratele regulat. Așa alaltăerl 23 August pe la 4 
ore p. m., se presenteză Papp Karoly cu 
executorii la o femeiă din strada țintașilor 
Nr. 19. Nefiind îusă femeia acasă, execu
torii au adus un lăcătuș, au deschis ușa 
și au întrat în casă, dâr nu au aflat de 
cât un pat sărăcăcios și nisce soaune. Pro
prietarul caselor Mikstein, care durmia, 
a fost deșteptat de soția sa și aflând de 
îndrăsnâla esecutorilor, a eșit iute în curte 
spre a-șl apăra soția, pe care tocmai atunci 
o insultau esecutorii, c)icendu-i nebună etc. 
Dâr și Mikstein a fost amenințat cu bețele 
de cătră esecutori. Indignat de purtarea ese
cutorilor Mikstein s’a năoăjit atât de mult, 
încât a fost lovit de dambla și acum se 
află mort in spital. El moștenise nu de 
mult o casă în preț de 30,000 cor., însă 
nu a apucat să se mute în ea, de ore-ce 
unde norooul vine pe neașteptate, nenoro
cirea stă la spate**.

Daruri de cărți. Publioăm în estras 
următorea dare de semă, ce o primim din 
Sibiiu:

Pentru biblioteca „Reuniunei Sodali- 
lor români din Sibiiu** s’au dăruit cărți prin 
următorii: D-șdra Maria Cioban prof, o 
carte; D-l Emil Borcia, funcționar la Tran
silvania vre-o 14 cărți; D-l F. I. Zacharides 
măestru compaotor, 30 — 35 scrieri de E. 
Brote; Dl St. Duca, culegător de litere 
vre-o 9 cărți; D-l Mihail Cirlea, notar pu
blic în Abrud, a cumpărat un număr mai 
mare din broșura „Buna chivernisălă**, tra
dusă de d-l T. V. Păcățian, din cari 15 
ex. le-a pus la disposiția Reupiunei spre 
distribuire între membrii, oarl s’au și dis

tribuit. - D 1 V. Tordășian ca președinte 
și I. Apolzsn oa notar aduo mulțămită dă- 
ruitorilor.

închiderea Esposiției diu Paris. 
O scire telegrafioă parisiană anunță, că 
Esposiția universală nu va dura, decât pănă 
în Noemvrie. țîiarul guvernului „Temps'1 
este autorisat a declara, că nu pote fi vorba 
de prelungirea Esposiției peste terminul 
legal de 15 Noemvrie. Multe dm edificiile 
Esposiției s’ar strioa în timp de iârnă.

Biserică nouă în Hițaș. Ni-se scrie 
din comuna Hițaș (comit. Timiș): In 6 Au
gust n. c. s’a sfințit petra fundamentală a 
nouei biserici, ce a început a-se zidi în co
muna nostră. După săvîrșirea s-tei liturgii 
în biserica vechiă, dâud cuvântare P. O. 
Dn. protopop traotual I. Pepa, însoțit de 
preotul locului G. Ciocoih, de fratele său 
parOch în Vuoova, de V. Morariu paroch 
în Raoovița cu învățătorul local I, Pisat 
și mulțime de cântăreți din loc, au pornit 
cu litia în salve de trâscurl și’n sunetul clo
potelor spre locul destinat, unde dela pdrta 
de intrare pănă la cortul pentru oficiarea 
rugăciunilor erau tot numai arourl de tri
umf formate din verdeță, flori și cununi. 
Frumosa decorația s’a făout prin d-na pre- 
otâsă Aurelia Oiocoiti. Apoi a urmat să- 
vîrșirea actului depunerei petrei cu multă 
solemnitate. S’au ținut 3 predici de protopo
pul de absolventul de teologie Al. Ivanoviciii 
și a treia de preotul local.

Cărți dăruite pentru popor. Cu 
ocasiunea adunărei generale a Asociațiunei, 
ce se va țină la Băile-Herculane în 9 și 
10 Septemvre st. n. se vor împărți între 
poporul, ce va fi de față la adunare, mai 
multe cărți din partea comitetului central. 
Anume: 1) 300 esemplare din broșura 1 a 
„Bibliotecii poporale a Asociațiunii**; 2) 
200 esemplare „ Povești din popor “ de 
I. Pop Reteganul; 3) 150 esemplare din 
„Buna chiverniselă de T. V. Păcățan (după 
Schmill); 4) 25 esemplare din „Dietetica 
poporală** de Simeon Stoica; ’5) 20 esem
plare „Caractere morale** de I. Popea;
6) 20 esemplare din „Tragedia Calvarului**;
7) 25 esemplare „Taina norocului său ca
lea spre fericire** de T. Brânduș. Pentru 
procurarea acestor cărți s’au votat din fondul 
George Barițiu 200 corone.

Dela poliția din loc primim urmă
torul avis: Luni în 27 August n. înainte 
de amedl se va țină cu reserviștii reg. de 
inf. Nr. 2. esercițiu de tir cu glonte în Po
iană. Este strict interzis a umbla prin Po
iană în acea cji.

TurburărI în Rusia, piarele polone 
din Lemberg primeso soirea, că îu Finlanda 
a isbucnit o răsoolă. Au fost transportate 
trupe de cazaci, oa să suprime turburările 
— O mare mișcare s’a produs și printre 
lucrătorii din Polonia rusâscă din causa 
măsurilor aspre luate de guvernatorul ge
neral din Varșovia. Soiri detailate lipsesc.

gerea acestuia, pentru a-șl aduce la înde
plinire planurile sale de răsbunare. El pîrî 
pe Tudor lui Ipsilante, cum-că ar avea de 
gând în unire cu Turcii să-l lovăscă pe 
neașteptate. Sava lucra ca un meșter în 
ale intrigei; planul lui era de a scăpa de 
Tudor prin Ipsilante, ăr de acesta din urmă 
prin Turci, în a căror grație căuta să intre. 
Ipsilante nu stătu mult la gânduri pentru 
a pierde pe potrivnicul său atât de temut. 
El nu putea să uite rușinea ce-i făcuse Tu
dor în lagărul dela Colentina, nici scrisorea 
violentă, ce o primise dela densul, atunci 
când tăbărîse întâia-oră la Târgoviște și, 
care sună cam astfel: „Măria-Ta ai dat 
știri prin manifesturi, că te chiamă Patria, 
și cum-că trecătorea îți este la Elada ca 
s’o izbăvesc! de sub jugul otomanicesc: 
apoi cum te-ai înscăunat în Târgoviște și 
cu ce drept te amesteci în stăpânirea țării 
si scoți biruri peste biruri asupra locuito
rilor și le iai vitele și bucatele?** Nisce 
asemenea cuvinte energice nu puteau de
cât să usture trufia lașiului Ipsilante. Pîra 
lui Sava îi aprinse ura și mai mult. El îșl 
puse în gând să-l prindă și să-l omore. Că
pitanul Iordache, cealaltă uneltă mișelâscă 

a lui Ipsilant și, care ura de asemenea pe 
Tudor, fu însărcinat cu prinderea lui.

Pe când în tabăra dușmană i-se pre- 
gătia mortea, marele Tudor, neștiutor de 
planurile nemernice ale potrivnicilor săi, 
sta închis în lagărul dela Golești și chib- 
zuia, cum ar pute chiar cu prețul vieței 
sale, să aducă la împlinire idea sa cea mare.

Acâstă ideiă pentru a cărei răușită 
el se jertfise, țină ca să rămână nepătată 
pănă în ultimul minut. Ce folos însă ! omenii 
săi nu puteau seu nu voiau a o înțelege. 
In acestă privință ei lăsau mult de dorit. 
Pe de o parte țăranii, atâta vreme asu
priți, țineau a-se răsbuna crunt pe boieri 
și pe greci, împilătorii lor, pe de alta ele
mentele străine din trupa lui Tudor, pre
cum bulgari, șerbi, arnăuțl, elemente vecinie 
hrăpitore, nu urmăriau alt scop decât ja
furile, așa, că necinsteau voința hotărîtore 
a șefului lor. In ale sale Lettres sur la Va- 
lachie, scrise între anii 1815—21, pag. 14. 
Recordon ne spune referitor la aceste ele
mente : „Beaucoup de partisans de Tudor 
Vladimirescu etaient amorcâs par l’appât 
du pillage qu’ils pensaient pouvoir faire 
impunăment sous leur nouveau chef, dont 

il ne connaisaient point entierement le ca
ractere et les intentions**. Nisce asemeni 
trupe, alcătuite așa de felurit și cu patimi 
așa de deosebite, firesce că nu puteau privi 
cu ochi buni asprimea cu care Tudor îi 
țină în frâu. Și cum Tudor pedepsea me
reu cu mortea pentru cea mai mică aba
tere dela poruncile sale, pentru cel mai 
mic jaf, el îșl înstrăina pe fie-care cli mai 
mult dragostea omenilor și mai vârtos a 
ofițerilor săi. Tocmai când primejdia se 
apropiase de el mai rău, Tudor mai prin
sese pe câțl-va ostași și căpitani cu fapte 
nelegiuite și îi dăduse morțil. Oștirea în
tregă începuse a murmura, dovadă, că dra
gostea, care o strînsese în jurul lui se stin
sese, că nemulțumirea îi luase locul și că, 
decă Tudor să mai menținea în fruntea ei 
era numai frica ce știuse a le insufla. Cu 
spânzurarea căpitanului Urdărenu, fostul 
său prietin, iubit și stimat de totă trupa, 
Tudor îșl aprinse ura tuturor căpitanilor 
și mai ales ura lui Hagi-Prodan, bulgarul, 
care să alipise de densul la Craiova. Atunci 
toți îi jurară pierderea. Nimeni însă nu ar 
fi îndrăsnit să dea lovitura din urmă erou
lui, căci în ochii acestei mulțimi ignorante 

Tudor apărea ca un colos, ca un uriaș, ce 
trebuia temut și venerat. Voința sa de fer 
îi îmărmurise pe toți, îi îngenunchiase și 
supuse orbește poruncilor sale. Nici o mână 
nu ar fi cutezat să se ridice împotrivă-i. 
A trebuit să vie un laș, un nemernic de 
Arnăut, căpitanul Iordache, care să pro
fite de nemulțumirea generală și să pună 
în împlinire ceea-ce o întregă armată cu
getase numai, fără a fi îndrăsnit s’o facă.

Hagi-Prodan află despre sosirea ar- 
năutului și îi trimite scire să se grăbâscă, 
că-i va da pe Tudor în mână. Acesta so- 
sesce, pătrunde la Tudor cu ajutorul tră
dătorului și declară eroului, că este prins, 
că pandurii săi nu-1 mai vor. Tudor par’că 
se așteptase la acest desnodăment. El nu 
dise nimic, ci numai eși în balcon, și arun
când o privire disprețuitore omenilor săi, 
le (jise: „Sângele meu asupra vostră și 
asupra copiilor voștri**. Pandurii, cu cape
tele plecate, tăcură; părea că un regret 
ferbinte îi cuprinsese pe toți de lașitatea 
comisă, der era prea târejiu. Colosul era 
învins. Nici un murmur nu scăpa pe bu
zele sale. Părea că nu mai simte nimic. 
Un desgust adânc de lașitatea omenâscă
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Apel. Ni-se trimite din Nadrag spre 
publioare următorul apel: In 15 August n. c. 
s’a făout în Nadrag punerea pietrei fundamen
tale a bisericei gr. or. române. Edifioiul se 
face din daruri ale bine-făcătorilor și din 
oontribuțiunea membrilor comunei, toți lu
crători de fabrică. Binevoitorii marinimoșl 
■sunt rugați să adreseze daruri la jnotarul 
oomitetului, dd Dr. Petrașco în Nadrag.

Serbătorea Papei. Ou ooasia sărbă
torii sale, Sf. Ioaohim, Papa a primit pe 
cardinali, prelațl și representanții institu- 
țiunilor și cercurilor catolice. Papa e’a bu
curat de preseDța a trei episcopl siro-ma- 
ronițî și se intreținu mult cu monseniorul 
Ireland, pe care’l întrebă despre opinia 
Amerioanilor asupra lui și dela care primi 
răspunsul, că catolicii americani sunt forte 
ascultători cătră Sfântul scaun. Apoi al 
cerii călugărului lazarsit Oorbleaux, pro- 
prefeot apostolic în Abisinia, să-i spue, ce 
părere are Menelik asupra lui și a crești
nismului, er acesta îi răspunse, căîmpăratul 
abisinian nu-i e dușmănos și tolerâză cato
licismul. In sfîrșit Papa mulțumi persdne- 
lor de față pentru darurile oferite cu oca- 
sia acestei primiri.

Musică poporală română în Paris. 
Duminecă a avut loc la Esposiția din Pa
ris un mantineu artistio, internațional. Din 
mulții artiști oarl s’au produs, și din numero- 
sele bucăți, cari alcătuiau programul, s’a dis
tins în primul rend Ciolac, lăutarul român, 
cu „Ciocârlia11 și cu horele româuesol. La 
audul aoestor arii semi-orientale, de o 
dulcâță neîntreoută, a isbucnit în adunare 
un adevărat delir de aplause. Așa vedem 
relatat și de pressa francesă.

Un copil cu opt piciore.. piarul 
eugles „Morning Leader", într’unul din nu- 
merile sale trecute, însereză un curios cas 
de domeniul fisiologiei. E vorba despre un 
monstru cu opt pioidre, care a fost născut 
în împrejurimile Kingstongului (America) 
de cătră o femeiă cu numele de Kitty Hal- 
way, în vîrstă de 19 ani. Monstru) are ase
mănarea unui taur și e în mărime de 28 om. 
Picidrele sale sunt așezate de-alungul cor
pului câte două în rând. Atât nefericita fe
meiă, oât și monstrul au murit imediat, dr 
acest din urmă a fost spirtuit și trimis la 
Britisch Museum din Londra.

Vfinătore de negrii în New York, 
•dilele trecute New-Yorkul a văcjut reîno- 
indu-se atacurile furidse contra negrilor, a 
căror teatru a fost Noul-Orlean, luna tre
cută. A fost o adevărată revoltă în cartie- 
rile Broadwey și Central-Park. Causa este 
asasinarea unui polițaii!, în strada mare, 
de oatră un negru, Artur Harris, care a 
fost arestat la Washington. ■ Câte-va mii de 
dmenl s’au adunat la domiciliul agentului 
asasinat, strigând răsbunare, apoi a înce
put venătdrea de negri. ManifestanțiI in
trau în veohicule, scoteau pe negri afară 
și-’i acopereau de lovituri. Toți dmenil de 

ooldre nâgră, cari se găseau în oalea aoes- 
tor manifestanțl, erau loviți, torturați și ur
măriți prin tote prăvăliile și restaurantele 
din Broadway. „Herald" evaluâză numărul 
resculaților la 15,000, dintre cari mulțl în
armați cu revolvere. Mai bioe de 100 de 
negrii au fost răniți și mai mulțl au murit 
Agenții au fost de asemeni răniți, dintre 
cari unul mortal. T6te ambulanțele orașului 
au fost cerute, pentru a culege pe răniți. 
Săra negrii s’au adunat și înarmați cu brice 
au atacat pe alb!. Poliția cu mare greutate 
a putut să-i liniștâscă. Acum ordinea e 
aprope restabilită.

Producțiuni și petreceri. Corul plu
garilor din Liod învită la producțiunea îm
preunată cu dans, ce o va arangia Marți, 
în 15 (28) August 1900, în sala Hotelului 
„Stejar". Intrarea: locul I de persâuă 1 
cor., locul II 60 b.

Programa: 1) Chirițoie, de V. Ale
xandri; 2) Paraolisierul, său Florin și Flo- 
rica, operetă într’un act, de V. Alexandri; 
3. a} In pădure. &) Cântecul marinarilor, 
de T. de Flondor; 4. a) Sună buciumu, de 
I. R. Simionescu. b} Hora ploia, de G. 
Dima. — In fine dans.

Concerte. Mâne, Duminecă în 26 Aug., 
musica orășenăscă va cânta la hotel „Po
mul verde" o’un program bogat. între oarl 
și următârele piese: „Bayrewher", marșul 
țintașilor de lunger, „Florile câmpului" 
fantas'ă deDinicu, „Rosen aus dem Sudem" 
vals de I. Strauss etc. — In 12 Sept. n. 
va da un concert în Redută cântăreța d-șora 
de Hochmeister ou binevoitorul concurs al 
d-lui prof. Lassel și R.-Malcher. Bilete se 
află de vencjare la libr. F. Hiemesch.

Dr. lacob BrSndușian, 
advocat.

După o suferință„nemărginit de grea, 
de 4 săptămâni, fiind provăc|ut ou sfintele 
taine, în anul al 75-lea a vieții sale labo- 
ridse, s’a mutat la cele eterne, acjl Joi la 
103/4 ore săra.

Osămintele scumpului și neuitatului 
mort, se vor transporta din oasa familiără 
în cimiterul comun pentru repaus vecinie 
Sâmbătă 25 1. o. după amiacjl la 2’/2 ore.

Rugați-vă pentru densul'.
Bl ași fi, 23 August 1900.
Cleopatra Brăndușian, n. Muntean soțiă. 

Iustin, Petru, Oiilia măr. I. Mureșianu, Me
lania, lacob, luliu, fiii și fiice. Iacob Mure
șianu, prof., ginere. Elisa Br&ndușian, noră. 
LucÂa, Andreiu și dulia Mureșianu, nepoți. 
Dr. Florian Stan, nepot. Constantin Bren- 
dusch, proprietar, cumnat.

Literatură.
■Noțiuni de Economia Vitelor, 

prețidsa scriere economică a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 

iunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai cu vitele, oi ou tot ce privesce o 
bună gospodărsă, începând delâ boi, cai, 
oi, capre, porci, măgari, și așa pe rend 
pănă la cel din urmă puia de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, cari 
sunt mai bune etc. Acest op economio soris 
cu multă cunoscință de causă și forte bo
gat în cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de ministeriul român al cultelor 
și instrucțiunei publice pentru seo'ele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pdte procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu" cu 2 cor. 
(plus 10 bani porto.)

ULTIME SUIRI.
Londra, 24 August. După soiri 

sosite aici, trupele americane au eșit 
din P.eking. Generalul american s’a 
esprimat, că e destul cu resbunarea și 
pedepsirea. — fee vorbesce, că tru
pele japonese au prins pe împeră- 
tesa și pe prințul Tuan.

Londra, 24 August. Lui „Stan
dard^ i-se anunță din Pretoria cu data 
de 22 August: Numărul Burilor în 
luptă este de 20,000. Intre Belfast 
și Machardorp sunt 5000 de Buri. 
In partea nord-vestică a Transvaa- 
lului spiritul resboinic al Burilor e 
mai ma.re ca înainte de căderea 
Mafekingului. Kriiger se află în Druek- 
water.

Recompensele și pedepsele în 
școla poporală.

(Studiu pedagogic de I. DARIU.)

3. Aplicarea recompenselor.
(Urmare.)

6. Recompensele sd se împartă cu 
cea mai strictă imparțialitate și în mă
sură înțeleptă. Nicl-odata nu-’i este 
permis învățătorului a se lăsa con
dus de interese personale. O recom
pensă nedreptă nu numai face pe 
cel recompensat de a. se socoti și 
țină mai bun decât ceilalți conșco- 
lari ai săi și decât este el într’ade- 
văr, dăr aceea slăbesce și încrederea 
celorlalți în învățătorul lor. Una și 
aceeași prestațiune, săvârșită de di
feriți elevi, are de multe-ori și o va- 
lore deosebită și prin urmare merită 
și o recompensă deosebită. D. e. Re
compensa ce se va da unui școlar 
leneș pănă aci, der acum îndreptat, 
va fi mai mare, decât aceea a unui 
școlar tot-deuna sîrguincios pentru 
una și aceeași prestațiune, precum 
urmă și părintele fiiului celui rătăcit 
din Evangeliă, când l’a primit erăși 
în casa sa.

7. Remunerațiunile, pe cât e po
sibil, să fie mai mult de natură morală 
decât fisică, adecă mai mult să căiităm 
prin ele a influința asupra sentimentu
lui de onore al elevului, decât de a-i 
procura plăceri d. e. prin lucruri de 
mâncare, căci în cașul din urmă îl 
facem lacom, de-orece copilului mai 
bine îi plac zacharicalele, decât li- 
terile.

8. Remunerațiuni în formă de pro
misiuni se dau în cașuri forte rari și 
pentru lucruri deplin terminate și nu ca 
scop, pentru împlinirea datoriei, ci ca 
încuragiare. Aci se observă, că edu
catorul aceea, ce odată a promis 
elevului, să și împlinescă, căci alt
minteri ’și pierde încrederea și au
toritatea înaintea lor și fără acestea 
el nu pote face nici o ispravă în 
școlă.

9. La alegerea recompenselor de 
asemenea educatorul se fie cu mare bă
gare de semă, avend în vedere efectul 
mai mare seu mai mic al impresiunii, 
ce au să-l producă asupra elevului, pre
cum și individualitatea, etatea și pzir- 
tarea lui din trecut. Cu deosebire să 
fim cu mare atențiune la simțul de 
onore al copilului, ca prin recom
pense acesta să nu se schimbe în 
ambițiune orbă. Laude nemeritate 
duc la deșertăciune îl fac pe elev 
întrecut și disprețuitor față de cei
lalți conșcolari ai săi. In punctul 
acesta cele mai bune recompense 
sunt îndestulirea și iubirea învățăto
rului față de elev, un cuvânt prieti- 
nos, purtarea sa întregă îl recom- 
penseză de ajuns pe elevul pururea 
sîrguincios, er pe cel, care s’a în
dreptat, îJ< încuragiază și mai mult. 
Tot •asemenea sunt încuragietore no
tele bune în catalog, conduita bună, 
lauda în presența autorităților șco
lare, când visiteză școla, seu înain
tea părinților. Nu mai puțin se re- 
comândă a-i da celui sîrguincios și 
moral un loc de onâre în bancă, 
premii în cărți său alte lucruri de 
șcâlă, ca mijloce de încuragiare; 
numai să nu uite învățătorul, ce e 
de recompensat: talentul seu sîr- 
guința continuă. Premiul se cuvine 
diliginței: Praemium diligentiae. Decă 
copilul însă seceră prea multe aplause 
din partea celor interesați de edu- 
cațiunea lui și pentru isprăvile sale 
la învățătură se dăruesce prea des 
și cu prea multe lucruri frumdse, 
atunci se nasce în el vanitatea și 
înfumurarea. Decă îl distingi prea 
mult înaintea colegilor săi, atunci 
se nasce în el mândria și îngâmfa
rea și în același timp e pretențios, 
pe când în ceilalți, în loc de a se 
stimula emulațiunea, se deștâptă ri-

și de micimea de suflet a maselor igno
rante, stăpânea întreaga-i ființă. El simția 
atunci în inima-i arsă, amărăciunea gros- 
nică, ce-țl lasă prăbușirea vre-unui plan 
gigantic, pentru a cărui realisare jertfescl 
viața ta întregă. Moralmente, Tudor nu 
mai esista. Dâcă scopul sfânt pentru care 
luptase era zădărnicit, atunci ce-i mai păsa 
■de era viu ori mort. Dus la Ipsilante, 
acesta în lașitatea-i nemărginită, îl supuse 
tuturor umilirilor, apoi puse de-i tăia ca
pul. Tudor muri ca un martir pentru bi
nele poporului, pe care îl iubise și căruia 
se jertfise. Figura lui mândră și firea-i ne
strămutată a muiat pănă și inimile cele 
mai nesimțitore ale omenilor săi. Amărîțl 
de greșela lor neiertată, ei nu mai voiră 
a trece în partea lui Ipsilante, ci preferară 
a se întorce la vetrele lor, ducând în ei 
imaginea falnică a aceluia, pe care ei nu 
l’au înțeles.

Trei luni a durat aprope revoluția lui 
'Tudor Vladimirescu, începuse la 19 Fe
bruarie, cu mortea lui Șuțu și se sfîrși cu 
■mortea eroului în 4iua de 17 Main, trei 
-dile după plecarea sa din Bucurescl. In 
irestimpul acesta -scurt, câtă activitate rod

nică n’a desfășurat în serviciul causei sfinte 
pe care o îmbrățișase, și ce pătrundere 
adâncă și minunată n’a arătat în tot în
tregul ei! Ca tip de revoluționar, Tudor 
este una din figurile cele mai interesante 
din istoria nostră. Eșit din sînul poporu
lui, într’o vreme nenorocită, el îi cunos
cuse de timpuriii păsurile și suferințele, 
și-și simți inima adânc rănită. De un vec 
întreg și mai bine, acest popor îndura cel 
mai crud dintre juguri. Atunci gânduri de 
împotrivire și de scuturare îi sbuciumară 
creerul. Mântuirea țăranului din robia străi
nului apăsător începu a fi prima și neînce- 
'tata sa preocupare. Și acestă preocupare a 
fost de aci înainte motorul, care îl va în
cinge pe calea revoluțiunii. Intrat în luptă 
în contra ocârmuirii sub care gemea, el a 
trebuit să se răscole contra regimului neo- 
menos al domniei fanariote, der dela în
ceput Vladimirescu înțelese, că răscola lui 
n’are nimic de împărțit cu acea a Grecilor 
și, că ar fi expus zadarnic țâra lui răsbu- 
nării turcescl, decă ar fi luat parte la miș
carea grecâscă. Cu timpul însă Tudor se 
convinse, că mântuirea acâsta a poporului 
de asupritori nu va fi nici odată posibilă, 

câtă vreme vor exista domnii fanarioțl și 
o domnie fanariotă. Eteria îi deschisese 
ochii, el întrevădu prăpastia adâncă In care 
era să fie asvârlit poporul român de cătră 
un ciung și laș Ipsilante și de câțl-va gre
cotei cu dorul de patridă! Și atunci, miș
carea lui Tudor întră într’o nouă fașă, 
mult mai cuprindătore: răsturnarea dom
niei fanariotice și alungarea grecilor din 
țâră. Acestă mare ideiă îl munci pe Tudor 
pănă în ultimele sale momente. Nobilă și 
frumosă ideiă, care încolțise în inimile tu
turor, der care pentru prima oră se punea 
în lucrare prin Tudor Vladimirescu. Și, 
decă mai trăia câte-va dile numai, marele 
nostru Tudor ar fi vădut cu ochii săi, re- 
sultatul glorios al mișcării sale: omorîtorii 
săi îșl căpătară răsplata meritată, er țâra 
îșl recâștigă neatârnarea pentru care el se 
jertfise.

Un merit forte mare al lui Tudor este 
de a fi voit, împotriva principiului mai tu
turor revoluțiunilor, să aducă la îndepli
nire causa sa pe cale paclnică, âr nu prin 
vărsare de sânge. El scia, că orl-ce încer
care sângerosă va fi în dauna țărei sale și a 
mișcărei ce întreprinsese. Etă de ce îl ve

dem pe Tudor la Craiova atrăgând în par
tea sa pe adversari numai cu puterea cu
vântului său, în loc de a se scălda în sân
gele lor, er la Bucurescl rugând pe boieri 
și pe norod a se uni cu dânsul și a lupta 
pentru desrobirea comună. Pănă și pe Ip
silante, dușmanul său cel mai mare, el îl 
ocrotesce deocamdată și nu intră în luptă 
cu densul, numai pentru a scăpa pe bieții 
BucureștenI de nenorocirile unei asemenea 
încercări sângerose. Idealul lui Tudor a 
rămas nepătat pănă la sfîrșit.

Al doilea merit al său e marea dra
goste ce o avea pentru popor și, care co
vârșea în inima lui tote celelalte senti
mente. Pentru popor se sculase, pentru 
neatârnarea libertăților acestui popor lucra 
el și, pentru mântuirea lui voia să moră. 
Pe Portă n’a încetat un moment s’o încre
dințeze de supunere și de motivele ce l’au 
îndemnat să se ridice, pentru ca nu cum va 
poporul lui iubit să aibă a suferi o năvă
lire păgubitore. Bucurescil a scăpat de fo
cul eteriei numai grație lui Tudor, care a 
ferit orașul de acea pacoste îngrozitore. 
Și tot dragostea de popor l’a hotărît, cu 
inima sdrobită și pote chiar cu presimță- 
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valisafiunea, ura și ividia. In același 
timp se deprinde să spună neade
vărul și se umble cu șiretlicuri, ca 
se capete recompense, onore și dis- 
tincf.iune față de alții și, decănu se 
observă mai curând acestea, atunci 
se sgudue din fundament caracterul 
lui moral, la care a putut ajunge 
pană aci, și se strică cu desăvârșire, 
întâmplat odată lucrul acesta, cu 
greu, forte cu greu mai poți să-l 
restabilesc!, ca pe el să poțî zidi 
mai departe cultura adevărată a lui.

10. Recompensele sS se aplice mai 
cu semă în stadiul de jos al desvoltării 
morale, când adecă nu e destul de des- 
voltat în elev interesul de a face bine 
din îndemn propriu și nu scie a-șl afla 
mulțumirea în împlinirea datoriei sale; 
după aceea pe încetul se caute a s£ des- 
bă,ra de ele, precum se desbărâză de 
cei-ce-1 țin, ca să nu cadă, când e 
mic, său de linii la scriere.

11. Ca premii se nu se dea școla
rului decât lucruri folositore lui și ad
mise de pedagogiă. La început ele sunt 
mai simple și-i servesc mai mult ca 
jucării. Cu cât înaintâză elevul, ele 
devin mai seriose și mai folositore 
pentru el. D. e. cărți frumose de 
cetit, cari însă să corespundă gra
dului său de pricepere, să cores
pundă ca limbă și stil și în sfîrșit 
se cultive sentimente nobile în el.

12. E consult, ca din când în când 
învățătorul sS remunereze clasa întregă, 
d. e. când elevii au fost cu toții li
niștiți în clasă, sâu au dat cu toții 
răspunsuri bune, sâu și-au făcut cu 
toții temele date. In cașurile acestea 
el le adresâză cuvinte de laudă, ca : 
A4I îmi place cum v’ați purtat! seu: 
Ce bine ar fi, când v’ați purta tot- 
deuna ca a4!! seu : După amedi fa
cem o escursiune în cutare loc; sâu : 
La sfîrșitul orei următore vă spun 
o istorioră frumosă; sâu: După amâ4i 
vă învăț în curtea școlei un joc nou 
ș. a. Tote acestea și altele aseme
nea lor dau școlarilor peste tot, chiar 
și celor leneși, impuls spre învăță
tură, fac se crâscă și să se desvolte 
afecțiunea și iubirea lor cătră învă
țător și în același timp să îșl uite 
a mai aștepta și alte recompense.

Tote considerațiunile comuni
cate ne dicteză, ca noi să fim pre- 
cauțî, prevă4etorl, cruțători și con- 
sciențioși în aplicarea recompense
lor, ca ele într’adever să contribue 
ca îndemnuri la desvoltarea vieței 
intelectuale și a sentimentelor mo
rale în elev, în scopul de a se forma 
din el la vreme un om deștept și 
muncitor și mai pe sus de tote cu 
adevărată tărie de caracter moral.

Cultura legiunilor de semânță.
Cultura legumilor de sămânță în eco

nomia casnică este un isvor de venite prețios 
și folositor, de-o parte pentru-că orl-cât de 
eftină ni-s’ar părâ sămânța, când o cumpă
răm, totuși costă și ea bani, âr de altă- 
parte sunt mai bune și mai sigure, ca cele 
cumpărate, cari une-orl ne mai pot și înșela.

S’a constatat, că nu numai cultura le
gumilor de sămânță, ci chiar și a altor 
plante, cum sunt plantele de nutreț, pot să 
aducă în economiă mai mult folos, decât 
însă-șl cultura legumilor și a plantelor res
pective.

In privința acesta s’au făcut numărose 
încercări și resultatul a fost pe deplin mul- 
țămițor. Astfel, dâcă s’ar cultiva pe o tablă 
cât de mică verze ori crastaveți de, sâmență 
și, strîngendu-se sămânța, s’ar vinde , primă
vara, sigur, că prețul de pe sămânță ar 
face mai mult, decât legumile cultivate pe 
acel pământ. Dâcă s’ar strînge sămânța de 
pe un hectar cultivat cu trifoiu, luțernă 
seu măzăriche, sigur, că și aceea ar valora 
mai mult ca nutrețul, ce s’ar face pe el.

Dâr se dicem, că nu tote economele 
nostre au grădini destul de mari și pentru 
cultura legumilor de sămânță, să dicem, că 
nici pământul nu e pretutindenea într’o 
formă de bun, apoi că unele pote n’au nici 
locuri acomodate pentru păstrarea legumi
lor seu a sămințelor peste iârnă, că unele 
pote n’au nici cunoscințele de lipsă pentru 
strîngerea și păstrarea lor: totuși vădând, 
cum cultivă legumi și strîng sămânța lor, 
alte econome de pe la orașe, din apropie
rea acestora seu chiar și mai din depărtare, 
apoi trebue să o recomândăm și econome- 
lor nostre ca pe un lucru bun și folositor 
totodată.

Adevărat, că nu tote legumile sunt 
vrednice de a se cultiva pentru sămânță; 
cu deosebire în economiile mai mici. Ast
fel de legumi sunt acelea, din a căror să
mânță ne trebue primăvara numai forte 
puțină. Dâr decă vedem, că prisosul să- 
mânței îl putem vinde fără mare greutate, 
atunci nu trebue să mai stăm la nici o în- 
doelă în privința acesta.

Pentru cultura legumilor de sămânță 
se recere, ca pământul să fie cât se pote 
de bine lucrat, apoi trebue să fie umed și, 
pe lângă acestea să fie ținut tot-dâuna cu
rat de buruenă, ca legumile să potă afla 
acolo tote recerințele de încolțire, crescere 
și cocere.

O altă recerință, nu de puțină însăm- 
nătate pentru cultura legumilor de sămânță 
este și aceea, că să se alegă tot-dâuna plan
tele cele mai frumose și mai bine desvol- 
tate, pentru-că și aci se adeveresce prover
bul: „ce samenl, aceea răsare“.

In economiile mai mici, sămănatul se 
pote face și numai din mână împrăștiat,

âr în cele mai mari se pote face și cu ma
șina. Sămănatul unor legumi trebue să se 
facă mai întâiu în resadniță (melegar) și 
numai răsadul acelora se resădesce apoi în 
grădina de legumi.

Răsadurile tinere, mai întâiu trebue 
plivite și numai după aceea săpate. La 
plivit, ca și la săpat trebue îngrijit, ca să 
nu se smulgă sâu misce tinerele plante, 
căci atunci tînjesc. multă vreme, ba une-orl 
pot chiar să și pieră. Lângă legumile de 
sămînță, cari produc vlăstare (lujeri) mai 
grele, de atârnă la pământ, trebue împlân
tați pari, âr acelea, cari nu se pot urca, 
trebue legate.

Strînsul sămințelor de legumi se face 
în deosebite moduri. Unele se adună cu 
vlăstarele, pe cari cresc dimpreună, apoi 
se legă la olaltă și astfel se pun un timp 
ore-care încă ia sore, ca să se usuce și 
mai bine și numai la urmă se sfarmă seu 
îmblătesc și vântură, er sămânța se păs- 
trâză după aceea la un loc svântat, pănă 
când trebue. Altele se culeg cu păstăile 
dimpreună și asemenea se sfarmă seu îm
blătesc, din altele se scot sîmburii și aceș
tia se uscă bine, apoi se pun la păstrare, 
âr dela altele se aleg plantele cele mai 
frumose, cari se păstreză în decursul iernii 
în pivniță și numai primăvara se pun în 
grădină, ca să potă produce sămânța de 
lipsă, cum sunt: verzele, napii, morcovii 
pătrânjeii ș. a.

Precum sămânțele strînse dela unele 
legume, trebue bine păstrate în locuri svân- 
tate și din când în când cercetate și vân
turate, ușa și plantele strînse pentru să
mânță trebue bine îngrijite, ca să nu se 
putredescă seu strice, căci în asemenea ca
șuri nu pot produce sămânța de lipsă.

Dâcă nu cunoscem bine fiă-care specie 
de sămânță, pentru a se amesteca, trebue 
să se însemne pe hârtia seu săculețul, în 
care s’au pus sămânțele, numele lor.

Sămânțele de legumi, ca și cele de 
bucate, trebue mai întâiu cercate, ca să 
vedem, decă sunt bune seu nu, adecă în
colțesc și răsar, seu numai se putreclesc în 
pământ. Pentru-că nu numai sămânțele cum
părate ne pot înșela în privința răsăritului, 
după cum am dis și la început, ci și ace
lea, pe cari le cultivăm noi înși-ne, dâcă 
nu le-am cules, când au fost deplin copte, 
decă nu le-am uscat seu vânturat bine și 
dâcă nu le-am păstrat și îngrijit cum se cade.

Strînsul sămânțelor în măsură mai 
mare pote aduce și un venit în economia 
casnică. Despre acâsta s’au putut convinge 
cele mai multe din economele nostre, cari 
au cumpărat când și când astfel de sămânțe. 
Nu putem recomanda îndestul; ca să nu-șl 
mai dea femeile nostre primăvara ouăle, 
făiua seu slănina pe sămânțe, ci să le cul
tive ele, în grădinile lor.

1. G.

Preotul și școia.
— Dece porunci. —

1. Să nu uiți, că școia este localul 
unde tînăra generația primesce treptat ele
mentele instrucțiunei și educațiunei de cari 
poporul, pe care-1 păstorescl, duce mai multă 
lipsă, ca orl-care altul; de aceea în luna 
acesta, August, du-te nesmintit în localul 
școlei și, de cumva păreții nu-s lipiți și 
văruițl, cum se' recere, și podelele nu sunt 
curățite ; de cumva sunt tereștri sparte, 
bănci și tabele nefolositore dispune și mij- 
locesce numai decât a se face și a se pune 
tote în ordinea cea mai bună, pentru ca 
la 15 Sept, tinerii școlari să fie surprinși 
și impresionați de localul model, în ordine 
esemplară și curat ca oglinda, căci acestea 
două împrejurări au mare înriurință asupra 
fragedului lor eu, din punct de vedere al 
crescerei!

2. Să nu uiți, că, decă localul școlei 
nu este corăspundător din punct de vedere 
tehnic, seu doră este prea strîmt pentru 
numărul micuților obligați a cerceta școia 
cuotidiană — pănă ce vei pute face unul 
nou — să închiriezl cea mai acomodată 
casă din parochia ta, și după văruirea și 
curățirea ei cum să cuvine, dispune muta
rea și aranjarea mobiliarului scolastic în 
acesta; nu uita însă, că încă și lângă acest 
local să fie latrinele de lipsă. Grijind de 
tote acestea de timpuriu, fii sigur, că vei 
scăpa de multe neajunsuri.

3. Să nu uiți de a provedâ școia cu 
materialul de scris: cretă, hârtiă, ceruse, 
pene, negrâlă, burete, lineal etc.; apoi cu 
harta comitatului, Regatului Ungariei, Aus- 
tro-Ungaria, Europa, Semigloburile, harta, 
celor 5 continente, sciut fiind, că fără re- 
chisitele necesare și indispensabile, nici cel 
mai strălucit artist nu pote produce nimic ; 
der apoi învățătorul!

4. Estrage din matricula botezați!or 
băieții și copilele, cari ca începători sunt 
obligați a frecventa școia cuotidiană și 
conspectul acesta îl comunică învățătorului 
și primăriei comunale, pentru evidența cu
venită.

5. Să nu întrelașl a aduce aminte Ia 
totă ocasia credincioșilor, ca să-și trimită 
regulat copiii la școlă și în predicele, ce 
le ții în sfânta biserică tot-deuna încop- 
ciâză însemnătatea școlei și folosele nespus 
de mari, cari le au omenii dela dânsa.

6. Se nu uiți a te informa despre 
efectul predicelor tale în causa școlei prin 
aceea, că te vei presenta însu-țl în anumite 
ore de prelegere și te vei convinge din 
diarul de absenții, copiii căror credincioși 
absentâză dela prelegere.

7. Să nu întrelașl îndată la începutul 
anului școl. în înțelegere cu învățătorul de 
a așterne tot la două săptămâni lista d& 
absentărl privitore la școlarii acelor pă
rinți, cari din îndărătniciă și dîcoșiă nu-i 
trimit regulat la prelegeri; făcând astfel, 
mai târdiu nu vei avă năcas.

mântui trist și grabnic al sfirșitului său, 
de a părăsi acest oraș pentru a-1 scăpa de 
răsbunarea Turcilor. Căci părăsind Bucu- 
rescil, Tudor scia forte bine, că opera-i de 
regenerare începută cu atâta greutate de 
sacrificii, să evapora, să stingea, de-ore-ce 
afară din capitala țării nu mai era cu pu
tință a o continua și duce la împlinire. 
Dâr ce era să facă? In ignoranța și slăbi
ciunea ei, poporimea din oraș îl rugase cu 
lacrăml în ochi să plece, căci unde pute 
ea înțelege marea ideiă, ce nutria inima 
revoluționarului! — și Tudor a plecat. Etă 
de ce îl vedem mai târdiu pe Tudor, în 
lagărul său dela GolescI, trist, abătut și 
pierdut în gânduri, dile întregi chibzuind 
în tăcere, cum ar pute înainte de a muri, 
să îmlipnescă planul său de regenerare și 
să vadă scăpat de un jug asupritor pe iu
bitul lui popor, pentru al cărui bine îșl 
sacrificase avutul și viața sa întregă.

Și urmărind cu prețul vieței sale îm
plinirea misiunii sfinte, căreia se devotase, 

Tudor a căutat se ferescă mișcarea lui dela 
abateri nelegiuite, căci el doria trainica în
dreptare a relelor pe o cale umanitară, er 
nu pe calea esceselor și a răsbunărilor sân- 
gerose. Acesta este al treilea merit al lui 
Tudor și chiar cel mai u are, dâcă luăm în 
semă, că mai tote revoluțiunile s’au potolit 
cu sânge omenesc. Idealul lui Tudor era 
de a dobândi printr’o manifestațiune im- 
punătore, dâr paclnică, ceea-ce un altul ar 
fi căutat se dobândâscă pe calea răsbunării. 
Acest ideal trupa lui Tudor nu l’a înțeles 
și de aci ruptura între ea și Tudor. El, 
din fire îndurător și blând, pedepsia cu 
morte orl-ce călcare sâu abatere dela sco
pul ce urmăria. Se pote ca acâstă severi
tate a lui Tudor să fi întrecut orl-ce mar
gine, dâr cine scie câte lupte interne n’au 
sbătut cugetul lui, de temă că iertând ja
furile lor, ei să nu le îmulțâscă și îmulțin- 
du-Ie să nu compromiță astfel marea operă 
începută cu atâtea jertfe. El scia, că glo- 
tele se țin în frâu cu o mână de fier, der 

el uită, că glotele sunt mai tot-dâuna răs- 
bunătore! Acâstă severitate nemărginită, 
dâr justă, a fost și causa peirei sale repedi.

Tudor a perit jertfă dragostei nețăr
murite pentru popor, jertfă devotamentului 
său sublim pentru planul măreț ce conce
puse, jertfă intențiilor sale umanitare. Și a 
perit cu amărăciune în suflet, că n’a putut 
săvârși opera-i cea mare, că n’a putut rea- 
lisa în viață fiind, ideia sfântă pentru care 
el luptase, că n’a putut vede înaintea morțil 
desrobirea poporului pentru care se jert
fise. Tudor a murit, dâr opera lui nu s’a 
stins cu dânsul. El a fost ultima victimă 
a regimului fanariotic, căci pe mormântul 
lui s’a plămădit regenerarea poporului său, 
mântuit, dintr’o robie fără sâmăn în istoriă. 
O mișcare atât de sinceră și de impună- 
tore ca acea a lui Tudor, espresiune adâncă 
a unui neam întreg, care nu cerea decât 
redobândirea libertăților perdute, — a ui
mit pănă și pe străini. Porta a fost cea 
dintâiu a recunâsce, de o parte dreptatea

causei române și de alta influența fatală 
și perfidia nemărginită a elementului fana
riot. Mișcarea lui Tudor a convins’o repede 
de martiriul seculor al poporului român și 
de sinceritatea simțămintelor sale față de 
densa. Fără revoluția lui Tudor, cererile 
boierilor români ar fi fost nesocotite de 
Turci; dâr când văfiură, că un nem întreg 
cere restatornicirea vechei sale stări, prin; 
glasul unui singur om, ei ne-au admirat 
precum ne-au admirat toți străinii de pe 
acea vreme; și admirându-ne, s’au grăbit; 
a împlini cererea nostră. Domnia fanariotă 
a încetat, cea pământenă i-a luat locul. O- 
eră de renascere începu. Acâstă renascere- 
Tudor a rescumpărat’o cu sângele său, lui. 
o datorăm. Etă de ce, revoluția lui Tudor 
Vladimirescu e de o însemnătate atât de 
mare în mișcarea nostră de regenerare și 
cu drept cuvânt să datorâză dela acâstă 
epocă o nouă periodă în istoria nâmului 
nostru. (Din „Amicul Tinerimei11.)

Efectul vindecător ce-’l 
produce recunoscuta Apa ătaiara „Sraneis'e la catar de mațe și disposiția de a se îngrășa 

este incomparabil. La cumpărare să se câră 
anumit apă amară „Francisc Iosif“, ca să nui 
se schimbe cu alta mai puțin folositore.
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8. Sâ nu uiți a spune categoric pri
marului și notarului, că nu din răutatea 
directorului și învățătorului sunt părinții 
arătațl, ci legea, ordinațiunea școlastică îi 
obligă la acăsta; e de lipsă să o faci din 
motivul, că mulțl primari și notari — ondre 
escepțiilor — spre a se îmbuna și a-șl câș
tiga popularitate die părinților îndărăt
nici: „Eu, bade lone, nu te-așî pedepsi, 
decă popa și dascălul nu te-ar fi arătat, 
că nu-țl trimețl copilul la școlă; deci du-te 
și cere țidulă dela ei, că nu ești vinovat 
și atunci nu vei plăti 1 său 2 corone-, — 
Fă atentă primăria, ca lista a 2-a cu pe- 
dâpsa de 1 coronă să-o și esecueze în timp 
de 8 cjile, căci dăcă pedepsa acesta se în- 
cassăză fără amânare, atunci îndărătnicii 
vor vede, că nu-i glumă și pe viitor nici 
școla, nici primăria nu vor ave năcas cu 
absentările și pedepsirea lor.

9. Să nu poftescl, ca învățătorul tău 
să fie avisat a-șl scote pe cale administra
tivă modestul său sălăraș ; ci pururea având 
înaintea ochiului teu maxima sfântă a Mân
tuitorului, care dice „Vrednic este munci
torul de plata sa“, să mijlocescl la forul 
competent, ca renta lunară său treilu- 
nară, după cum ar fi mai bine, să ’i se 
plătescă punctual; căci greu trăiesce învă
țătorul, cara apeleză numai la simbriuță, 
când simte frig și fome, ce nu-1 lasă nici 
să dorină; când numai din acesta trebue 
să-și procure scrierile mai nouă pedagogice, 
menite pentru cualificarea autodidactică, 
spre a pute merge paralel cu pretensiunile 
nenumărate a învățământului modern, —- 
când numai din plătuța aceea pote să-ș* 
plătescă taxa în fondul de pensiune regni- 
coiar, apoi cea de membru al reuniunei 
învățătorescl, împositele comitatense etc. 
etc. — Acestea te străduesce din tote pu
terile a-le face cu atât mai mult, de-drece 
gradul de cultură al conducătorilor sufle- 
tescl a unui popor se măsură și după mo
dul adjustării și pro vederii școlei și învă
țătorului său.

10. Ce ție nu-țl place, ca colegii tăi 
să-ți spună pe dunga clopotului, cum se 
dice, la desele și cât mai desele visitațiunl 
școlastice, nici tu nu spune așa învățăto
rului tău; ci urmeză sfânta macsimă a Res- 
cumpărătorului: „Mai întâii! între patru 
■ochi, apoi 2 martorl“ etc., ținând cont și de 
cealaltă, că „Nu este nimeni, care să trăâscă 
și să nu greșâscău și având în vedere re- 
cerința „Critica trebue să lumineze, der să 
nu ardă 1“

In 16 August 1900.
R. 

învățător.

POVEȚE.

Intre bolele paserilor (gătite
lor) avem de-a număra:

Păduchii. Pentru a tămădui pa
serile de păduchi, cel mai Demerit 

•.și mai eftin mijloc este de a-le unge 
bine cu unt-de-lemn și cu petrol.

Riia picidrelor. Paserile bolnave 
de rîie la piciore au piciorele um
flate, scorțose, acoperite de coji, 
•cari rîcăite cu unghia dau nisce 
tărițe fainose. Se face o baiă caldă 
de câte-va minute; cojile înmuiate 
■se dau jos cu grije, fără a lăsa să 
sângereze piciorul și acele coji se 
aruncă în foc; pe urmă piciorele se 
ung cu pomadă de puciosă. Doue 
seu trei dile în urmă se face o baiă 
la piciore cu săpun și paserea este 
vindecată. Piciorele se mai pot unge 
și cu petroleu, cu benzină, cu bal
sam de Canada o parte în trei 
părți de spirt.

Monostoma. Grâseele și rațele au 
adesea în fundul ochiului un vierme 
turtit numit: monostomum muta- 
bile, care are o lungime de 5—6 
milimetri. Acesta produce mortea 
gâscelor și a rațelor. Când bănuim, 
că paserile au monostoma, le dăm 
•să bea o soluțiă de salicilat de soditi, 
•un gram la un litru de apă.

IULTE ȘI DE TOTE.

Din viața unui cocos.

Călcând rar, majestos, ou oiooul în 
sus și pieptul arcuit, oând ajunse în mij
locul curței, ridicândn-se pe vârful picid- 
relor, apleca puțin gâtul înainte, fâlfăi de 
două ori din aripi și un outcurigu! pu- 
ternio deșiră aerul cald. Din tote oolțurile 
găinile în galop veniră împrejurul lui. O 
adevărată odraslă nobilă, mândră, demn 
urmaș al cocoșului săl'oateo. Cu coda lungă 
ca a fasanului, nâgră lucidsă ou ape al- 
bastrui-violete, întorsă țanțoș ca o sabiă 
turoăscă cresta în semi-lună, roșiă ca ru
binul; corpul pestriț ou puncte neregulate 
și de diferite mărimi și colori, oând se 
oprea sub radele sorelui strălucea mai fru
mos, decât cel mai frumos mozaic. Pe acest 
pașă cu fulgi, răutăcios și galantom de 
scărmănell oa un prinț africaD, găinile, mai 
prostruțe, decât o domnișbră de pension, îl 
adorau ca pe un idol. La preumblare, ha
remul îl înconjura umilit, el corect le ofe
rea protecția. Rațele, murdare ca nisce bu
cătărese, cu frică și cu respect se dedeau 
înlături din drumul lui. Și când el, din 
chochetăriă seu calcul, le acorda câte un 
cutourigu! oh! Dbmne, ce gălăgie în at
mosferă! Să fi vădut micile buoătărese le- 
găuându-se pe șoldorl și măcăind de se 
aucjea peste 10 curți 1

Autoritatea lui, o autoritate de îm
părat autocrat, trecuse gardurile curței, în- 
tinc]ându-se asupra tuturor celorlalți sul
tani ai mahalalei (suburbiului). Când timpul 
era frumos, un outcurigu! și toți însoțiți 
de haremurile respective, luau drumul mai
danului. Dâoă se întâmpla certă, el era ju
decătorul, drept și fără părtinire. Culpa
bilul, pănă se pocăia, era gouit eu rușine 
și haremul împărțit celorlalți. El era ves
titorul dilei, cutcurigu-ul lui, ca strigătele 
de ordine ale sentinelelor, transmițeudu-se 
din oocoș în cocoș peste totă mahalaua.

Au sosit și bătrânețele; trupul i-a 
slăbit, penele s’au sbârlit, autoritatea soade 
necontenit. Puii, fiii bastardl, nu vor să mai 
ție soeotelă de outourigu-ul lui răgușit, și 
nu odată au sărit gardnl în ourtea veoi- 
nuiui, al cărui cocoș e tînăr, voinic, mândru 
și frumos.

Intr'o diminâță aspră de iernă a fost 
găsit înghețat în coteț. — „Mario, când o 
trace căruța ou gunbie să nu uiți cocoșul!“ 
i-a fost tbtă slujba de înmormântare.

Amintirea lui a trăit cât i-a trăit și 
generația. Alții mai falnici și mai înțelepți 
l’au înlocuit. Dâr niol aceștia nu vor în
târzia să aibă aceeași sbrtă, nimic statornio 

k fiind în lume. („Patriotul".!
•t*

Porumbii din Peking.

Intre multe alte curiositățl ale capitalei 
„împărăției cerescl“ se numără și aceea, 
că acolo porumbii, «burând, flueră. Străinul 
la început nu înțelege, ce ar pute fi oausa, 
că porumbii, cari sboră peste capul Jor, 
dau un sunet șuerător ascuțit. Dâcă însă 
lucrul se ceroeteză mai de aprbpe, se pdte 
vedâ, că de coda porumbului este fixată o 
flueriță mică, care e atât de ușbră, încât 
nu-1 împedecă de loc în sborul lui. Acea 
flueriță e construită așa, înoât la oea mai 
mioă mișoare în aer produce un șuer as
cuțit.

Se vorbesce, că aceste fiuerițe au fost 
inventate de un mandarin (preot chine.sesc) 
cu eoop ca să apere pe acele ființe sfinte 
Chinesilor de atacul paserilor răpitor». Pe 
aceste le sparie suuetul șuerător și astfel 
porumbii pot sbura prin aer liniștiți.

*

Moravuri din China.

Neamul, care locuesce între Canton și 
Ramo, are nisoe moravuri și obiceiuri cu to
tul diferite de al Chinesilor propiu (j’șh 
cari nu pot suferi pe streini.

Indigenii din aeâstă localitate au o 
fisionoiniă mult mai caracteristică a rasse: 
lor, decât, Chinesii propriu cjișl și se disting 
prin ospitalitatea lor. Femeile nu-șl muți- 
leză piciorele și portă un oostnm pitoresc, 
care amintesoe puțin vechile costume ale 
Elvețianelor și Tiroleselor.

Ftă acum și mo Iul cum contractâză 
aoeștl omeni căsătoriile. In prima cj.> a anu
lai, tote fetele și toți flăcăii să așdrjă de- 
aluugui unui șanț, de-o parte flăcăii și 
de-altă parte fetele. Fie-care fată aruncă 
o minge peste șanț, âr flăcăul, oare o prinde, 
devine soțul ei. Se asigură, că fetele sunt 
forte îndemânatice în acest joc, ast.fel că 
preferatul lor e tot-dâuna sigur a prinde 
mingea.

Un turist a regăsit în aedstă localitate 
obiceiul curios despre care vorbesce Marou 
Polo, obiceiul ounoscut și în Biscaia. Adecă 
când se nasee un copil, bărbatul șâde în 
pat 30 de fiile, în care timp femeia înde- 
plinesoe tote treburile, atât ale ei, cât și 
ale bărbatului.

*
Cât trăesc paserile.

Invețații naturaliștl își frământă de
mult mintea cu vârsta pasărilor, der n’au 
putut încă să statorâscă anii vieții, decât 
numai la puține din aripate. învățatul 
ornitolog engles I. H. Gurney încă se ocupă 
de ani de dile cu adunarea de date și a 
aflat, că multe din datele vechi sunt greșite.

Papagalul de pildă, despre care Hum
boldt credea, că trăesce 120 ani, după Gur- 
ney nu trăesce mai mult de 80 ani. Despre 
gâscă s’a cj.is înainte cu 200 de ani, că 
trăesce chiar și 100 de ani. In Amsterdam 
a murit în 1575 o lebedă de gâtul căreia 
era legată o pantlică, pe care era însemnat 
anul 1473. Despre corb poporul crede, că 
trăesce pănă la 200 ani.

Tote aceste însă sunt mistificări. Gur
ney a aflat, pe basă de date positive, că 
corbul nu trăesce mai mult de 60 — 70 ani. 
S’a aflat o bubă, care din 1864 trăesce cu 
părechia sa o viață fericită și a avut 39 pui.

Dintre pasările răpitore vârsta cea 
mai înaintată o are vulturul cu 56 ani. 
Brehm însă spune, că în menageria din 
Schonbrunn se găsea un vultur, care a 
trăit 80 de ani, ba o pajură a murit acolo 
în versta de 118 ani.

Dintre pasările aquatice mai mari: 
barza și pelicanul trăesc câte 40 ani. Po
rumbul, cocoșul, curca trăesc cam 30 ani. 
Pasările cântătore nu trăesc mai mult de 
25 ani, ba dintre canari nu trece nici una 
etatea de 20 ani.

GDvvpâ, călixLta.ax-a.1 căpit. Spăriosix.)

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

Câlen-daml septemânei.
AUGUST. are 31 dile. MĂSĂLAR.

pilele Călend. Iul- v- Călend. Greg.

Dum.
Luni
Marți
Mere. 
Joi.
Viner 
Sâm.

13 Cuv. păr. Maxin
14 S. prof. Mich ea
15 ț Ador.Pr. Maria
16 Ad.ic.d-luiDion
17 S. m. Miron
18 S. Fior, și Laur
19 S. m. Andreiu

26 Zefirn pp.
27 Iosif
28 Augustin
29 j- Tăi. c. loan
30 Beniamin
31 Raimund

1 Sept. Egidiu

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 24 Aug. 1900.

Măsura
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L Grâul cel mai frumos 11 60
fi Grâu mijlociu . . . 11 20
fi Grâu mai slab . . . 11 —

Grâu amestecat 9 20
Secară frumosă. . . 7 20

fi Secară mijlociă. 6 60
fi Orz frumos .... 7 20

Orz mijlociu. . . . 6 80
fi Ovăs frumos. . . . 4 —
fi Ovăs mijlociu . . . 3 60
fi Cucuruz .................... 10 20
fi Mălaiu (meiu) . . . 8 —

Mazăre........................ 12 —
fi Linte........................ 18 40
fi Fasole........................ 10 40
fi Sămânță de in . . . 22 40
n Sămânță de cânepă . 9 20

Cartofi........................ 1 80
fi Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . — 88
fi Carne de porc . . . — 96
fi Came de berbece. . — 64

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

Proprietar: Op. Aurel Aturpfisnu.
Redactor responsabil: Oreponu

9a bursa dmWieima.
Din 24 August 1900.

Renta ung. de aur 4%...................... 114.15
Renta de corone ung. 4%. • • • 90.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 120.40
Impr. căii. fer. ung. înargint. 472% 99.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.20 
Bonuri rurale ungare 4% .... 90.60 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.—
Impr. ung. cu premii......................158.50
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.25 
Renta de argint austr...........................97.60
Renta de hârtie austr...........................97.05
Renta de aur austr..............................116.80
LosurI din 1860.................................  133.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.02
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 678.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 658.50 
Napoleondori...................................... 19.30
Mărci imperiale........................ 118.30—
London vista................................. 242.22 l/2
Paris vista........................................... 96.25
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.75
Note italiene....................................... 90.40

Cwrsui pieței Srașcv.
Din 25 August 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

19.60 Vând.
18.80 Vând.
19.26 Vând.
11.24 Vând.

127.— Vând.
59.— Vând.
10.78 Vând.

100.— Vând.

19.10
18.90
19.30
11.30

101.-

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 33 Aug. 1900

Semințe
Cuali- 
tataa 
per 

Hect.

Prețul per
100 cliilograme

Grâu Bănățenesc . . . 80
delii
7.80

pănă la
7.90

Grâu dela Tisa .... 80 7.85 8.—
Grâu de Pesta . . . 80 7.80 7.no
Grâu de Alba regală . . 80 7.85 7.95
Grâu de Bâcska .... 80 7.«5 7.75
Grâu unguresc de nord . 1-0 7.70 7.80
Grâu românesc .... 80 —•— —‘—

Semințe vecin 
ori noufi

Soiul
duali
tatea 
per 

Hoct.

Prețul per
100 chil o grame

SScara. . . 10—72
dela
G.85

pănă la
7.05

Orz .... nutreț. . 60—62 6.70 6.80
Orz .... de rachiu 62—64 5.90 6.10
Orz .... de bere . 64—66 5.50 5.80
Oves . . . 
Cucuruz . . bănățân . 75

0. - —.—

Cucuruz . . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă . .

J1 îl
n.— 5.30

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

Săm. de
ii
îi

trifoi ă Luțernă ungur.
„ transilvană
„ bănățenă
„ roșiă . .

(U

H 
ta

dela pan ă

Ulei de rapiță rafinat duplu 0
1—1 — —.—

□ lei de in . . irl 
d —.— —.—

Unsore de porc dela Pesta . 0 57.— 57.50
11 îi dela țeră . . . 0 —.— —.—

Slănină sventată . . 47.— 47.50
Prune . . . . din Bosnia n

50.— 51.50
Â —.— —,—fi

Lictar . Slavon și Serbia V 
rl 18.— 18.50

din Serbia în s. A — —.—
Nuci slavon nou ft — —.—
Gogoși. . . • sârbesc . .

fi din Ungaria . . g —.— —.—
Miere . • ungurescl. s —.— —.—

sârbescl . . . H
Pi —.— —.—

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

Cursul leșurilor private
din 23 Aug. 1900.

cump. vinde

Basilica................................. 12.65 13.65
Credit ............................ 384.— 387.—
Clary 40 ti. m. ..... 124.— 126—
Navig. pe Dunăre................... —.— —.—
Insbruck ............................ 62.— 64 —
Krakau.................................. 71.75 72.75
Laibach.................................. 46.50 49.50
Buda...................................... 125— 124—
Pa’fiy...................................... 131.50 133 —
Crucea roșie austriacă . . 42 50 43 50

n „ ................... 20.70 21.70
„ „ ital.................... —.— . 64 -

Rudolf................................. G3 — 65.--
Salm ... ................... —.— —
Salzburg.................................. —.— —
Sb. Geoois ........................ 188. - 193 —
Stanislau............................ — 3D —
Trientine 4'/..% 100 m. c. . — —•—

„ 4“,'„ 50................... —.— —W—
Waldstein ....... —.— —.—

„ do 10 fraud . . . —.— —
Banca h. ung. 4u/0 .... —.—
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Licit ațiune
și pertractare de ofeHe. .

Pentru arendarea urraătorelor 
terenuri orășenesc! și anume:

1) Livadia de pășîinat așa numită 
a măcelarilor de lângă valea Bârsei.

2) Marginea pădurei de sub ste
jerișul mare.

3) Marginea pădurei din stejerișul 
mic cu terenul din față de ierbă lângă 
cărămideria d-lui Fr Kertsch

4) Terenul orășenesc lângă maga
zinul de lemne al orașului, pe dru
mul Sâmpetrului.

5) Terenul orășenesc din fața ma
gazinului de lemne, pe drumul Sâm
petrului.

6) Terenul orășenesc din jurul lo
cului de tir a militarilor pe timpul 
dela 1 Noemvre 1900 pană la 31 0c- 
tomvre 1912, se va ține în II Septemvre 
1900 la 10 ore a. m. în oficiul econo
mic al orașului licitația și pertrac
tarea ofertelor.

Condițiunile licitației și ofertelor 
se pot vede la oficiul de economia 
orășenesc până în <jiua pertractărei.

De-6re-ce terenurile se arendeză 
fie-care separat, și ofertele se se facă 
pentru fie-care teren separat.

Brașov, în 25 August 1900.
1065.1—8. Oficiul economic orășenesc.

în atențiunea Onor. Părinți!
Subscrisul îmi iau voiă a reco

manda

Pensionatul meii, 
în care se primesc 5—® fete 
pe lângă t6tă întreținerea Ș! CU pre
țul cel mai moderat

Mai departe elevele vor fi in
struite în arta Pianului și limba ger
mană; la dorință vor căpăta, instruc- 
țiă în dars și limba francesă.

Brașov, în August 1900.
Cu deosebită stimă:

:b. oeeist,
1064,1—8. Strada Orfanilor nr. 10.

Heajutrase
în frumsețâ și bunătatea lor sunt cSasorsiscele 
mele

BriSant Schvarz-Stah!
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 arătătorii. Corona de aur duble veritabil. Aceste 
ciasornice umblă 36 ore și în urma escentăril elegan
te, le portă fie-cine cu plăcere.
Prețul cu pachetare și etui de pele numaj 6 fi,

Ciasornice de dame Briliant, oțel negru, deschise, 
fdrte fin lucrate numai 7 fl. Lanț de aur duble potri-

pentru bărbați și dame I fl. 50 cr. — Se trimite cu Ramburs. — 
Ce nu convine se schimbă, seu se înapoieză banii, de aceea nu este nici un risic.

JOSEF SPIELING, WffiN I. Postgasse 2.
Catalog ilustrat cu ciasornice, lanțuri, inele etc. gratis și franco.
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ge caută un practicant 
absolvent ele clasa Vl-a 

gimnasială, sub condițiunî 
forte favorabile pentru far
macia Domnului GUSTAW 
FLEISCHER în O-Radna 

comitat. Besztercze-Naszod.
1066,1-4.

£

©

ja JMPORTAOT pentru negu- 
® țătorii cu argint de China!
B (jL Ltaxoer1
® în Cracovia (Krakau)
L recomandă lucrurile sale din 
I argint de China ca cele mai hune 
I I și mai ieftine.
g La cerere trimite cataloge și prețuri 

curente gratis și franco. 1033 7—7
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In viață nu se mai dă rară
nasisi ai cw

următorea splendidă 
pompos orologiil de bu- 
sunar Ancker-Remontoir de 
nickel, care me-ge regulat;
garanție 3 ani.
lanț Goldin adevărat, seu
nickel.
inele goldin imit. în fa
sonul cel mai nou cu bri
liante imit.

1 părechiă de cercei

AVIS.
La subsemnatul în O re șt ie 

(Szâszvâros) se capătă o cantitate 
die 1500 SCâiograme de 

Slănină grăsă 
albă, de pîrlit, cu preț forte moderat

Voitorii de a o cumpăra totă 
seu dela 50 kilograme în sus, se se 
adreseze la

Vasilie N. Bidu
1056.4--4 îbb Oreștie (Szâszvâros)

fț îarea urdinarea co- 
piilor mici încdtă sigur, 

Tannin 
a, 1-o.i SZTBAKA.

Pi'ețul unei bucăți 40 bani.
Se pote căpăta. Ia farmaciile den Ioc.

4-5.

!&pre ate^țiwBBea ccmsmisă- 
| lorilor de came!

Came ele wâtă prima cali
tate, castă la Franz Witting, în 
Hala cea noue din oraș la scaunul nr.

si 12, dela 23 Aeagust

1 Kilo 40 or.
11 a. c-

garantezi servicifi. solid și 
De o cercetare numerddă se 

cu totă stima 

1061.8-8 Franz Witting,

Se reâl.
roga

1

3
1
1
1

ocasiune de a pute cumpăra
fi. cr. ®
colecțiune de obiecte': tail

Fi2 nasturi pentru mangete, 
aur dublu cu mechanism, 'ftâl 
nasturi de chemisettes, 
nasture pentru guler, 
ac eleeant de cravată, 
elui pentru Oiasornic- 
Ancker, tai’
oglindă de busunar, cu 
etui.

cel mai nou fașon. it?»;de argint,
Tote aceste 15 obiecte de podobă,1 la olaltă cu orologiul Anoker-Remontoîr costă 

numai 3 fl. 05 or.
Aceste 15 obiecte, der în locul ciasornicului Ancker-Remontoir, un alt orologiu 

Patent-Jubileu de GoldiD, care înlocuesce pe deplin un orologiu de aur, și_ garanță de 
3 ani, costă numai 6 fi. 10 cr. Ceea ce nu convine, bucuros ce înschimbă seu se înapo
iază banii astfel că e eschis ori-ce risic. — Asemenea anunciun sunt imitate.

Comandele se pot face cu banî gata ori cu rambursa (Na:hnahme) dela
I i “Tf* z“s “f" •«£-•*. ’Ț.., deposit eas gros de

J™!- J—J ©rofoge și giuveli»

în CRACOVIA (Krakau, Stradam 18) în Austria.
Lif'erantul Asoc ației oficianț.ilor de stat austriacl ces. reg.

Prețuri curente ilustrate gratis și franco. 4-4

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

riâre, a cărui absolvenți au dreptul a servi în armată ca voluntari pe un an.
Sn fl® Septemvre se începe al SS-Iea an scolastic.
Vor fi primiți absolvenți ai șcălei medie inferidre și oivile, cari se 

înscriu în anul 1900 pe cursul prim, vor absolva academia în 3 arii. Cei cu ca- 
lificație mai înferioră vor ave 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 
aedstă 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 abituriențil școlelor medie sup., cari voesc să se aplice 
pentru întreprinderi comerciale, industriale, sdu pentru academii (jură). Se țin 
și cursuri de un jumătate de an pentru Domni și Dame separat.

Prospecte și alte informațiuni pentru primirea la academie, se pot capeta dela
^SBaireMmiBsSs.anzellei44 in GRAZ. Kaiserfeldgasse Nr. 25.

1028.7-8. J. BE KG EH, director.

Femeile din Viena Jț„ami frumsețâ lor 
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect

Pasta Pompadcmr1
inventată de fericit med. Dr. A. RIX.

Cine se folosesce de acest mijlcc, capătă o coldre sănătosă 
a fetei, teint frumos fără încrețituri pănă la bătrânețe, depăr- 
teză pistruie, pete de ficat, bubat, coși, roșeță și tote necu
rățeniile pielei, despre ce se garanteză; seu se dă bani îndărăt.

S’a aplicat acesta pomadă, de persone distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
ce se pote dovedi cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate și efectul ei est», că esistă de 40 ani și în intervalul acesta sute 
și mii de mijloce pentru frumsețe seu inventat și ărășî au dispărut. Prețul unui 
borcănel pe 6 luni 1 fl. 50 cr. Sul de probă bucata 50 cr.

I ÎJnfoja Pnmnorfmil' dă pielei o albetă ca laptele, care remâne și după ce se 
f Ur5BlgJd.UUUi spală fața. Un flacon original fl fl. 5® cr.

Pompadour săpun 30 cr. Pompadour pudră roșa creme albă I fl. 25 cr.
A se adresa cu confiență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton 
Rix & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
TOROK Kdnigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR ROTH Farmacia „la urs“ 
lângă teatru, la TEUTSCH & TARTLER. — Pachetele sunt plombate. 5—9,889.

jfiiîcării mmmb asuunciu mas mtsH 
râ® se face scărfemâaîfc,
a;:?® cresce cm cât pu Mic atrasa 
se face mas de muife-oH.
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și reclame 
ssassi a s® aeîrpesa tsasfescHsm 

.ftflSs'OTsmsftra.tium. Sus cases! pea-

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Administr. „Gazetei Trans."


