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Dmăotra și ^iîiafară.
Pilele, ce ile străbatem, sunt 

pline de evenimente care de care 
aaaai însemnate și mai amenințăt&re în 
urmările lor posibile. <O .fierbere 
mare se observă pretutindeni, ea și 
când lum<ea .și rânduiala de pănă 
acuma ar vei să iese din țîțîni și 
s’ar pregăti mari .schimbări și o 
nouă renduială pe suprafața între
gului glob.

Aici la noi. pe „globul unga- 
rese“, nu s’a petrecut ,în lunile 
aceste de vară nimic mai însemnat. 
Tbte au rămas cum au fost la în
chiderea dietei. Au rămas neînțele
gerile și frecările pătimașe dintre 
partidele maghiare, au rămas riva
litățile și certele confesionale în si
nul elementului așa di® alcătuitor de 
stat. Der a rămas și nemulțumirea 
adâncă de care sunt cuprinse ma
sele mari ale poporelor nemaghiare, 
vefiend și convingendu-se din di în 
di mai mult, că nu e nici o spe
ranță pentru îmbunătățirea sorții lor 
nici sub regimul de față.

Guvernul Szell și agenții lui își 
dau totă silința de-a amăgi națio
nalitățile, chemându-le se se grupeze 
sub stăgul guvernamental, se se la- 
pede de cererile și postulatele lor 
de drept și se se facă frați de cruce 
cu șoviniștii din dietă. Etă — li-se 
dice — acum este prilejul cel mai 
bun să pășiți pe terenul activității 
și să nu mai umblați cu programe 

. naționale pentru cari nu e loc în 
„statul național maghiar14. De veți 
da ajutor guvernului la viitârele ale- 

; gerl, veți ave cu câți-va mameluci 
, mai mult în dietă și veți vedâ, ce 
bine au se mergă tdte pe corda ma
ghiară.

Firesce, că cu asemeni vorbe și 
■promisiuni amăgitbre, cei din tabăra 
jlui Szell nu mai pot prinde în cursă 
•pe nimeni, care este cu ochii des- 
.chiși și cu inima la loc. Nu de aceea, 
..ca să vorbim de Români, au sufe- 
;rit aceștia de°î și sute de ani cele 
mai grele prigoniri, nu- de aceea au 
jerțfit avere și viață pentru limbă 

și naționalitate, ca se le ducă acuma 
plocon și -să sature eu ele pe nesă
țioșii desnaționalisatorl din dietă. 
Alte vremuri trebue să vină, alte 
lucruri trebue se se întâmple, cai® 
seu convingă pe Români, că în ade
văr politica nenorocită de maghia- 
risare -s’a părăsit pentru tot-dâuna, 
dovedi neresturnabile prin fapte tre
bue eă li-se dea despre .acâsta Ro
mânilor dâcă este, ca ei se pășască 
pe calea împăciuirei cu Maghiarii. 
:Și acesta nici atunci nu o vor pută 
face ca o turmă de individ! reslețl 
și fără de nici ud căpătâi®, ci nu
mai ca un popor cu rânduiala și cu 
organisația sa politică proprie -națio
nală, cum sunt.

Der se trecem de pe acest glob 
fericit, ca vai de el, la cele ce se 
petrec în statul vecin dualist. Nici 
aici nu s’a schimbat nimic spre bine. 
Peste o lună ar fi să se întrunâscă 
erăși .„Reichsrath“-ul, dăr guvernul 
Koerber nici pănă astăzi nu scie 
cum sta cu Cehii și cu Germanii și 
dâcă va fi posibil să se curme ob- 
struețiunea.

Ținutu-s’au mari sfătuirl la Ischl, 
der nu se scie ce va mai fi. Se 
crede însă, că Koerber, care are 
acum convorbiri nouă cu conducă
torii cehi și germani, decă nu se 
va pută înțelege cu aceștia, va cere 
dela monarch disolvarea „Reiehs- 
rath“-ului. S’a vorbit mult și de 
absolutism, dăr împăratul se die©, că 
nu-1 vre.

In 29 și 30 August st. n. Regele 
Carol al României a fost ospele îm
păratului la Ischl. S’a vorbit mult 
de acâstă visită, căreia de astă-dată
i-se  dă o importanță deosebită din 
causa conflictului României cu Bul
garia, care, firesce, interesâză de-a- 
prope și monarchia nostră.

A fost de față la Ischl și mi
nistrul de esterne Goluchowski, cu 
care Regele Carol a conferit de re- 
pețite-orl. Organele autorisate din 
Viena spun, că resultatul întrevederii 
celor doi monarch! la Ischl a tre

buit să mulțumâscă pe Regele Ro
mâniei, deâre-ce monarchia nâstră e 
gata, împreună cu celelalte puteri 
semnatare, a sprijini dreptele pre- 

•■tensiuni ale României în conflictul 
diplomatic cu Bulgaria."

Marile puteri voesc să fiă pace 
<in Peninsula balcanică și de aceea 
vor stărui pe lângă guvernul bulgar 
să dea României satisfaețiunea ce
rută, procedând energic în contra, 
complotiștilor bulgari, ca să se pună 
odată capăt agitațiunilor lor cri
minale.

Se asigură, că și cabinetul din 
Petersburg este îngrijat ca nu cumva 
uneltirile comitetului macedonean să 
provbce vr’o încurcătură în Orient 
și de aceea va procede și el mână 
în mână cu cabinetul din Viena, 
mai ales c’așa cere și învoiala, ce au 
încheiat’.© la 1897 aceste două mari 
state.

Astfel Bulgarii vor fi constrînș! 
a face renduială la ei acasă, dând 
României garanțele cerute față cu 
uneltirile anarchice ale comitetelor 
secrete bulgare. In cas când gu
vernul bulgar n’ar fi în stare să 
facă acesta și ar fi covîrșit de miș
carea revoluționară din țâră, atunci 
se crede, că puterile vor apela la 
Pbrta suzerană, ca să intervină cu 
putere armată.

Aceste sunt versiunile momen
tane, car! pornesc dela părerea, că 
puterile vor să împiedece cu orl-ce 
chip un răsboiu între România și 
Bulgaria.

E lesne de înțeles, că marile 
puteri doresc să fiă liniște în Bal
cani tocmai acuma, când sunt așa 
de încurcate în campania interna
țională, ce o duc contra Chinei. Pănă 
la luarea Pekingului și la liberarea 
ambasadorilor puterile aliate s’au 
luptat alătur! în cea mai deplină ar- 
moniă. De aci încolo însă s’au dat pe 
față erăși' vechia neîncredere, invidia 
și tâte neînțelegerile de mai înainte 
dintre ele.

Cu mare greu s’au înțeles pu
terile cu privire la alegerea coman

dantului suprem al trupelor interna
ționale din Chins, care a căflut asu
pra mareșalului german Waldersee. 
Acesta însă nici n’a ajuns încă la 
fața locului și âtă că din partea en- 
glesă se dau pe față cele mai mari 
îndoieli și temeri, față cu rolul lui.

S’a văcjut minunea, că Francia 
a primit alegerea unui generalisim 
german, și s’a fiis, că acâsta alegere 
a fost inspirată de împăratul Rusiei. 
Tocmai împrejurarea acâsta a dat 
de gândit Englesilor, cari se întrebă, 
decă nu cumva împăratul Rusiei a 
dat pe față printr’asta planul unei 
coalițiunl a Rusiei, Franciei și Ger
maniei în contra Engliterei ? Si ce 
rol va juca de aici încolo Waldersee 
ca comandant al trupelor internațio
nale în China după-ce cei mai mulț! 
asigură, că deja problema principală 
militară a puterilor s’a resolvat prin 
ocuparea Pekingului ?

O problemă prea de tot grea îl 
aștâptă pe Waldersee în China, să 
unâscă milităresce și diplomaticesce 
pe Englesul cu Rusul, pe Germanul 
cu Francesul și 'pe Americanul cu 
Japonesul.

Numai de nu s’ar sfîrși tâtă ac
țiunea din China cu o strașnica în- 
căerare între puteri, chiar în Europa!

Visits Regelui Carol la Ischl.
„Agenția română* comunică cu data 

de 30 August n.:
M. S. Regele României a primit pe 

oontele Goluohowski acjl dimineță. Majes- 
tatea Sa a prâncjit la vila imperială. La 
orele 6, Regele, împăratul Franoiso Iosif, 
Prinoipesa Gisela, Principii George și Con
rad de Bavaria, contele Goluchowski, prin- 
oipele de Lichtenstein, mare măestru al 
Curței, și suitele lor, s’au dus, cu tren spe
cial, la Traunkirchen, pentru a face visită 
archiducesei Elisabeta-Maria, unde au luat 
masa. La 6rele 8 muntele dela Traunstein 
a fost strălucit luminat din ordinul împă
ratului; aspeotul era feeric; la 6rele 9 
Majestățile Lor s’au înapoiat la Ischl. îm
păratul a însoțit pe Regele Carol la otel.

FOILETONUL „GAZ. TRAN8“.

îmi ajunge.
Trece singur pe câmpie 
Pârâiașul întristat...
Viața nimeni nu i-o scie, 
Dâr’ zefirul legănat.
Și străin peste rozâre
Cum se duce aiurit,
De-1 sărută câte-o flore 
Murmură de fericit.

Vre-o fetiță diminâța
De-țni surîde dulce... lin, 
Cât de tristă ’ml-ar fi viața, 
Ca prin farmec mă ’nBenin... 
De n’am timp să-i spun iubirea 
Plec la drum înveselit...
îmi ajunge amintirea, 
Că fetița mi-a zîmbit.

Sân-Petreamcl.

„Frasele omului1* și „adevărurile 
istoriei.**

Prețuita nostră din Blașiil „ Uni
rea", în n-rul său 34 din 25 August 
a. c. sub titlul: „O constatare prețiăsă", 
reproducând din „România Jună", bucu- 
reșteană, o sentință asupra metodului, 
cum Grecii au desnațiofialisat mul
țime de Români și de Albanesi, sub- 
liniâză puternic următorul enunciat: 
„și tot real acesta este a se atribui reli- 
giunei ortodoxe". Adaugă apoi din a 
ei parte prețuita Blășiană:

„Recomandăm acestă „frasă" tuturor 
acelora, cari stau se-șl dee capul, că — 
singură numai Biserica ortodocsă pOte se 
conserve naționalitatea unui popor".

„Contraria juxta se posita magis 
elucescunt“, — $ic eu, din a mea 
parte.

Au făcut bine frații dela „ Uni
rea" , punând față în față aceste două 
„frase" contrarie. Ele sunt demne 
una de alta, — în totă privința.

Dâr Gestiunile mari prin frase 
nu se deslâgă, ci se încurcă. Durere, 
că de ani cam 200, tote încercările 
d’a deslega marea nostră cestiune 
naționălă-bisericescă, sâu măcar și nu
mai de a-o lămuri și limpecji fără 
preocupațiune, aprope mai numai cu 
frase și prin frase s’au făcut! Pe 
când spre acest scop mai sunt și 
date istorice positive, eclatante, mai 
sunt și ipotesele admise de critică, 
tote împreună convingătore și fără 
de frase.

De acâstă convingere fiind, am 
aflat de lipsă, din acest incident, a 
reflecta, spre lămurirea, completarea 
și justa aprețiare a adevărului, Ia ur- 
mătorele date istorice și argumente 
logic combinate, doră chiar astădi, 
în epoca conglomeratelor nostre mi- 
serii — mai vârtos oportună.

Nu Biserica ortodocsă, dâr nici o 
religiune positivă din lume, în sine 
luată, nu pote să conserve naționa
litatea și prin acesta să asecure des- 
voltarea și prosperarea poporului cre

dincios, decât numai și numai prin 
caracterele firme, luminate, sincere, zelose 
și absolut devotate binelui public — ale 
fruntașilor conducători ai sei.

Der fruntașii conducători ai po
porului sunt și ei ămeni, er omului, 
și resp. nemului omenesc sunt inerente, 
ca ereditate naturală, ași pute di°e 
ca păcat original — egoismul, din care 
se nasce lăcomia, cari împreună nasc 
ambițiunea păcătosă, pururia prostă, 
cari împreună împing la abus, abus 
de valore și putere. Aci zace răul, care 
prin însa-și firea sa mereu crescând, 
nefericesce neamurile, nemulțămesce 
și turbură și surpă societățile consti
tuite și organisate, așa numite state 
publice!

Puțini, de tot puțini și rari sunt 
muritorii, mult-puțin scutiți de acest 
păcat, și de aceea epocele influințate 
de atari, sunt cele strălucite, der 
cele de tot rare în Istoria lumei 
nostre.

Și este caracteristic, totuși na
tural, că acest greu păcat al abu-
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Conflictul României cu Bulgaria.
O telegramă din Isohl anunță, că 

contele Goluohowski, ministru de esterne, 
a fost primit alaltăerl într’o lungă audiență 
Regele Carol.

Se vorbesce cu singuranță, că Austria 
recunbsce punctele de vedere ale României 
în oonfiiotul ou Bulgaria.

Contele Goluohowski a comunicat 
regelui Carol, că Austria și ou Rusia vor 
interveni pe lângă Bulgaria, oa să nu se 
mai repete astfel de incidente și ca gu
vernul bulgar să observe o atitudine oo- 
reotă.

Piarul „Reichswehr*, organul guver
nului, vorbind despre diferendul româno- 
bulgar, cjice, oă nu România, oi Bulgaria 
voesoe rășboiul și oă Suveranul ei, Ferdi
nand de Coburg, ■ voesoe să devină regele 
unei mari Bulgarii. Pentru ajungerea aces
tui soop, el nu cruță niol un mijloc.

In același artioul al (jiaruiui „Reichs
wehr* se spune, că Austria ajută aoum pe 
România pe teren diplomatic, der în oașul 
unui atao din partea Bulgarilor, lucrurile 
vor lua o altă față.

Organul guvernului austriao crede, că 
în oașul unui răsboiil și Turcia va inter
veni în contra Bulgarilor.

Etă pasagiile amintite din articulul 
lui „Reichswehr* :

„Guvernul bulgar a devenit de-odată 
partisanul libertăței pressei, tolerând es- 
cesele de limbagifl ale pressei ofioidse din 
Bulgaria. Bulgaria voesce răsboiul, er nu Ro
mânia.

„Prințul Ferdinand al Bulgaries voesce 
si devină rege al unei Bulgarii mari. In 
soopul acesta orl-oe mijloc i-se pare bun.

„Der într’un răsboiil cu România, Bul
garia e la sigur bătută, plus, că Turcia ar 
interveni imediat contra Bulgariei.

„lnzadar prințul Ferdinand imploră 
sprijinul Rusiei. Aoesta este prea mult ocu
pată în China, ca să se mai pbtă amesteca 
acum în Balcani. Apoi se soie, că România 
este acțl stat european, singurul consolidat în 
Balcani, așa că e imposibilă acft repetarea 
vorbelor lai Gorceakow, că România este o 
invenție napoleoniană inutilă.

„Astădl Austria ajută pe România în 
mod pasiv, ddr după primul foc de pușcă la 
frontiera româno-bulgară, situațiunea se va 
schimba*.

*
Piarul „Universul* primesoe din Os

trov următorele amănunte:
înaintea fortului Medjiditabia sunt in

stalate vre-o 90 de oorturl buigăresol pe 
trei linii ou 400 de soldați. Dela Arab- 
tabia se vede oum cjilnio acești soldați se 
înșiră în fața corturilor pe două rânduri 
și apoi urcă delul în sus spre a merge la 
fortificațiile din jurul Medjiditabiei, precum 
și pe oulmea dâlului spre sud, unde sunt 
multe redute.

AoeștI soldați lucrâză la săparea șan
țurilor și la construoția de redute. La orele 
11 și jumătate soldații s’au reîntors la cor
turile lor, formând o liniă destul de lungă 
pe dâlul Medjiditabia. Alțl soldați au ple

cat dela oorturl în interiorul fortului, unde 
luorâză la întăriri.

Aoum în Medjiditabia sunt șâse tunuri. 
La piohetul român Nr. 3 paza e îndoită. 
Supravegherea e seribsă de ambele părți.

Piohetul Nr. 1 se află la o depărtare 
de 20 pași de piohetul bulgar. Aoi sunt 
opt soldați bulgari și un sergent-major.

Spiritele sunt agitate prin satele bul- 
gărescl. Țăranii bulgari se plimbă în pâl- 
ourî și se sfătueBC între ei. Se cjioe, 
unii dintre primarii bulgari ai aoestor sate, 
vor fi înloouițl.

Trei Români, din oare un vechii! de- 
sertor, au fost espulsațl de pe teritoriul 
bulgăreso. Asâră la ora 6 au fost arestați 
patru desertorl bulgari între pichetul Nr. 
& și 6. Ei au fost aduși în Ostrov.

La Turtucaia Bulgarii au concentrat 
numărose trupe, âr pichetele au fost în
tărite.

*
Cetim în „La Roumanie*: Informa- 

țiunile ndstre particulars ne permit de a 
afirma, oă Bulgarii fac seriose pregătiri de 
răsboiil la granița Dobrogei de partea numită 
Arabtabia. Corespondentul nostru din Si- 
listra ne informâză despre sosirea a două 
detașamente de trupe bulgare la Arabtabia, 
și despre sosirea a două baterii.

De altă parte măsura luată de auto
ritățile bulgare, de a nu permite perssbnelor, 
oarl au pașaporte române, trecerea îu Bul
garia, a devenit acțl o măsură aprâpe gene
rală la tbte punotele mai însemnate ale 
frontierei principatului veoin.

*
Dumineoa viitdre 20 Aug. st. v. o. se 

vor mai meetingurl de protestare in contra 
asasinilor bulgari: în Iași, T.-Severin, Că
lărași, Urzicenî și Curtea de Argeș. La 
Iași metingul este organisat de studențl.

In tote celelalte orașe vor partioipa 
delegațiunl din partea studenților.

*
Duminecă în Giurgiu se va oficia în 

biserica oatedrală a orașului un parastas 
pentru pomenirea patriotului Mihăileanu, 
după care se va ține o întrunire de pro
testare.

Un comitet de inițiativă a lansat un 
manifest în vederea acestei întruniri.

Situațiunea în Bulgaria.
Piarul grec din Atena „Neolo- 

gos* publică următărea importantă 
corespondență din Sofia:

Purtarea României după asasinarea 
lui Mihăileanu a produs mirare în Sofia. 
Bulgarii n’au orecjut, oă Românii vor îm
pinge lucrurile așa departe, pentru-că a 
fost ucis un om. Bulgarii așa s’au dedat 
cu asasinatele, încât se miră a(jl de suscep
tibilitatea Românilor. De câțl-va ani s’au 
comis fărte multe asasinate politice, înoe- 
pend cu acela al lui Vulooviol, agentul di
plomatic al Bulgariei la Constantinopol și 

sfârșind cu acela al deputatului Tzakanov, 
care a fost ucis înainte cu câte-va (fii®. S6 
nu credeți însă, oă Bulgarii nu vrâu d« loc 
răsboiul. AoeștI 6menl sunt așa de cuprinși 
de pofta de acțiuue, sunt așa de vanitoși, 
încât numai o bătaiă strajnică i-ar pute 
corege pentru viitor. Numai ieri un (fiar 
bulgar scria, oă guvernul trebue să profite 
de ooasiune, spre a-i declara răsboiti Ro
mâniei și a-i lua Dobrogea.

Majoritatea poporațiunii bulgare este 
pentru răsboifi. Pressa dă sfat guvernului 
de a se apăra cu vigore pentru demnitatea 
țării. Adevărul este, că guvernul bulgar 
nu a privit cu ochi răi incidentul petreout. 
Situațiunea internă a țării a devenit forte 
critică din causa luptelor desperate ale opo- 
siției și din oausa greutăților, de oare a 
dat aplicarea legei asupra dijmelor. Sunt 
ou sutele țăranii, oarl au fost judecați de 
consiliul de răsboitî, pentru-că s’au resculat. 
In aoâstă situațiune ocasiunea a fost forte 
binevenită pentru-ca atențiunea să fiă în
dreptată asupra perioulului esterior. Armata 
din primele (file al® conflictului a dovedit 
înclinare pentru răsboiti și s’a dat ordin 
șefilor regimentelor dunărene, de a opri pe 
soldații și ofioerii bulgari să trecă în Ro
mânia, pentru a nu provoca scandal. Sin
gurul lucru, care împedeoă guvernul bulgar 
de a primi lupta, va fi numai lipsa de bani, 
magazinele militare fiind pline și armata 
bine eohipată.

Paralel cu acțiunea guvernului de a-șl 
pregăti forțele militare, luoreză și comite
tele seorete. O circulară seoretă a fost es- 
pedată de comitetul oentral tuturor sucur
salelor, ordonându-le să dea tot sprijinul 
lor personal și material în favorul luptei.

Tendința răsboinioă a Bulgarilor se 
manifestă într’un mod sălbatic, care te sur
prinde — și eu ași voi să fiă răsboiil, pen- 
truoă numai acesta ar fi singurul mijloc de 
a învăța minte pe aoestia.

întâlnirile cfiiinice ale representantului 
Rusiei ou primul ministru bulgar, sunt oo- 
mentate de opiniunea publică ca încuraja- 
tăre pentru răsboiil.

Starea lucrurilor în China.
După intrarea trupelor aliate în 

Peking, se părea un moment, că 
starea lucrurilor în China s’a mai 
îmbunătățit. Adevărat, că Chinesii 
n’au mai desfășurat de atunci vr’o 
resistență mai mare. Ei s’au retras 
din punctele amenințate de aliațî. 
Cu tote acestea a fost, cfice-se, o 
luptă însemnată lângă Tesu, unde ar
mele Chinese a suferit o mare în
frângere. In lupta dela Tesu a căcjut 
un prinț cu numele Tuan și 1500 
Chinesî, er pe ceilalți i-au gonit Ja- 
ponesii din provincia Cili.

*
Pe când inse în Peking și îm

prejurime este liniște, în China de 
miac|ă-4i se petrec lucruri însemnate. 

Acolo începe se ia aripi răscola chi- 
nesă, amenințând pe streini.

In Shanghai este mare mișcare 
printre Chinesî din pricina, că tot 
mereu se transportă acolo trupe 
streine.

Aceeași neliniște domnesce în 
Hongkong, Amoy și în alte orașe de 
pe țărmul mării, fiind-că Japonesii, 
sub pretext că vrău se apere pe 
streini, au debarcat în Amoynumă- 
răse trupe, cu totul independent. Ora
șul Amoy stă față ’n fată cu insula 
Formosa, care este posesiune japo- 
nesă. Așa-dăr pe orașul Amoy și-au 
pus Japonesii ochii și pe ținuturile 
dimprejur, tot așa cum Anglia și a 
împlântat piciorul în Shanghai, hr 
Rusia în Mandsuria.

Pasul acesta al Japoniei a deș
teptat gelosia celorlalte puteri, cari 
încă își trimit trupe la Amoy. ca se 
împiedece acțiunea separată a Japo
niei. Și e curios, că Anglia este cea 
dintâiu, căreia nu-i place, ce fac Ja
ponesii.

Se vede dăr și de aici, că între 
marile puteri încetăză solidaritatea, 
pe dată-ce vin în considerare inte
rese speciale.

*
Intr’aceea foile din Londra pu

blică soiri, după cari diplomatul chi
nes Li-Hung-Cîang și alțl vice-regi 
făuresc și trimit mereu memorande 
împăratului, în care îl sfătuesc cum 
să facă pacea. Ba „Timesu crede a 
aci, că negocierile de pace se vor 
începe peste câte-va fiile.

La Washington se afirmă, că 
agentul rusesc ar fi propus, ca tru
pele aliate să iese din Peking în- 
dată-ce streinii vor fi în siguranță. 
In cercurile diplomatice americane 
se presupune, că America aprăbă 
proiectul acesta. Ba se susține chiar 
de foile din Londra, că după un lung 
consiliu de miniștri în Washington, 
guvernul american ar fi decis, se 
adreseze puterilor interesate rugarea, 
de a încheia pace cu China.

*
Din mulțimea acesta de faime 

și sciri, forte cu greu s’ar pută cine
va orienta asupra stării adevărate a 
lucrurilor. Pare mai mult probabil, 
că răsboiul acesta va avă încă de 
aici încolo peripeții și încurcături 
mari și că el nu se va sfîrși încu- 
rend.

Luptele din Transvaal.
Peste o luuâ se împlinesoe anul de 

când bântue râsboiul din Africa-sudică.
Nu vom faoe ai ol o revistă generală 

asupra desfășurării dramei sângerăse, oe se 
jooă de atâta amar de vreme în Transvaal. 
Vom reîmprospăta însă faptele mai recente.

sului de putere mai peste tot se ivesce 
șij,jfp,cq(amar simțit— prin cei de sus, 
cei de s.orte ridicați în fruntea so
cietăților; fie cele bisericesc!, său cele 
lumescl!

. Etă., un. blăstăm pe capul neamului 
omenesc! Spre nefericirea și celor de 
sus, și, cș-Jor de jos !!

, In lumea creștină, Grecii cei din
tâiu/ și până' în cjiua de astăzi au 
esct 'at (ca‘ . speculanți ai Bisericei ; 
der nici Latinii, anume din secuiul 
al cinci-leâ și/ ș.ese-lea, dela căderea 
Imperiului rom.ap apusean, n’au fost 
mai buni; au și pățit’o și unii și alții.

. Țpț gu^scppuhițțiș.i vertos, de a 
domni peste cât mai multe popore, 
esploatânduJe, resp, făcend pe spri
jinitorii tiranilor lor, — Grecii în 
Orient >per £«^;j.i-aifi, -slăbit tot me
reu,. pana șă-i.. cu,tțo,pes,<?ă în seculii 
V.II și; VIII ;>; ,în0 Occident, în seculii 
XV, XVI și XVII Anglii lui Wicliff, 
Bppmii lui Hussv ap,oi Germanii lui 
Luther și Calvin i-au atacat și vătămat

-Bil .'jit?.::'!j.iO 

cumplit; și, nu mai puțin, Svecții 
și Maghiarii; eră pe Greci și-au scutu- 
turat din spinare mai întâiu Bulgarii 
fraților Constantin (Ciril) și Metod 
în sec. IX; ăr apoi Serbii Nemanes- 
cilor în seculii XIII și XIV, spriji
niți și unii și alții de Românii din 
Balcani, cari și ei simțiau amar 
cânia grecăscă în Biserică; la urmă, 
în modul lor și Muscalii; ca de în
coronare a resbunării, Românii pă
răsind consorțiul slav, tot asemenea 
apăsător și prin abus împedecător 
în vieța și desvoltarea națională.

Cine în acest lung și consecințe 
șir de date istorice nu va vede pro
cesul și icona sorții, — chiar sortea 
Vameșilor și Fariseilor în Biserica lui 
Christos! Totuși Vameșii și Fariseii 
n’au perit, fruntașii societăților nu 
s’au înțelepțit, nici moralisat! Ba 
par’că s’au mai sporit seu înrăit! 
său că doră, prin cutezare orbă, ies 
tot mai mult la ivelă!

Ori cum ar fi, progres în mo- 

ralisare nu se face. Der să mergem 
mai departe.

Meritul cel mare, cel incontestabil 
al uniunei blsericesci la noi, e și ră
mâne : Virtutea și firmitatea, fie fost 
și acesta instinctivă, său intelectuală, 
prin care primii și principalii ade- 
rinți ai ei, la rendul lor, morțiș au 
susținut și apărat Ritul și datinele stră
bune orientale, adecă naționale, le-au 
susținut prin’grea luptă, cu mari sa
crificii, chiar cu martiriu!

Drepți și sinceri să fim. Acelei 
grele lupte și întru cât ea s’a urmat 
și se urmăză ocasionalminte cu o pru
dentă ambițiune și nobilă rivalitate na
țională — de uniți și de neuniți, — avem 
a mulțăml conservarea nostră națională 
și modestele progrese, ce de 200 de ani 
încoce am putut realisa în ciuda tu
turor contrarilor esistinței și pros- 
perării nostre naționale.

Acesta e adevăratul adevăr, ce 
reiese din Istoriă; acestui adevăr să 
ne închinăm, din el să învățăm, și 

vom ajunge la convingerea, că tăte 
câte favoruri și beneficii ni-s’au 
îmbiat și chiar conces de cătră străini, 
din politică s’au făcut, cu reserva- 
țiunea mentală de a ni-se retrage 
erăși, când politica va pofti; ăr tăte 
câte bune am putut realisa și păstra, 
și le mai avem, numai prudenței nos
tre și firmității caracterului nostru 
național avem a-le mulțăml.

Dăr — să mergem mai departe.
Mulțimea, miile de nobili Valachi 

din seculii XIII, XIV, XV, XVI și 
XVII, puternici și bogați, mai toți 
au perit, prefăcendu-se parte mare 
în aprigi contrari ai causei poporu
lui nostru, și ei au perit tocmai — 
făcendu-se cei din Bănat catolici, c|ic ca- 
tolici-papislași, și nu „uniți1,1, uniune 
poporală și individuală, cu conce
siuni rituale-naționale, pe acel timp 
neesistând, ci catolici, în urma stă
ruințelor pontificiale, conform edic
tului regelui Ludovic I dela 1366, și 
a legilor regelui Sigismund dela 1428;
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După căderea Pretoriei în manile En
glesilor, o mare descurajare cuprinse pe 
Buri. De-abia câțl-va generali le mai ră
mase, între aceștia Botha, Dewett, Delarey 
și Olivier. Englesii s’au pus cu tot-adinsul 
să-i nimioâscă și pe aceștia, desfășurând o 
aotivitate enormă.

Dâr Englesii s’au înșelat binișor în 
oalculul lor. Cam dela începutul lui Iunie 
Burii îșl reoâștigară încrederea în forțele 
proprii și reîncepură și ei aotivitatea lor 
de mai înainte. Pe la sfîrșitul lui Iunie ge
neralul bur Dewett era încunjurat de tru
pele a doi comandanți englesl, cari (jile 
întregi s’au hărțuit ou el, fără însă a do
bândi vre-un suoces. Dewett a făcut, oe a 
putut, pănă oând în fine i-a succes să scape 
din cursa, oe i-s’a pus. Cam tot pe atunol 
Englesii au fost bătuți de Botha chiar 
lângă Pretoria.

Dewett ajunge se fiă însă din nou 
împresurat de 12,000 de Englesl pe la în
ceputul lui Iulie, însă scapă norocos și-și 
continuă drumul. El apare ac}l ici, mâne 
colo, încurcând și zăpăcind pe generalii 
englesl.

Tot pe atunci Englesilor le dă mult 
de gândit și alt general vitâz al Burilor, 
Delarey. El atacă în diferite rânduri linia 
de aprovisionare englesă și ține piept ou 
lordul Methuen, care în oursul acestui răs- 
boifi a sfeolit’o de repețite-orl.

Cu începutul lunei August încep ârășl 
gânele generalilor englesl după comandanții 
buri. Mai mult decât toți era luat la gână 
ârășl Dewett. Pe oând Delarey bate gar- 
nisâna englesă din Elands-River, âr Chris
tian Botha dă un frecuș lui Buller, incom
parabilul Dewett este prins într’un cerc 
format din trupele lui Methuen și Kitohener. 
Generalissimul Roberts însăroinâ pe Me
thuen să păzâscă un vad; îl și păzesoe 
bine, dâr oe i, oă pe când îl păcjia, Dewett 
trecuse rîul la cincl-cjecl chilo metri mai sus 
și se unesoe cu Delarey.

Acum vine ce vine. Pe oând Roberts 
nu se aștepta, ca Burii se fiă în stare a 
mai susține răsboiul, și pe oând îi declara 
de nimiciți cu desăvîrșire, âtă că forța lor 
de resistență apare în poporțiile de mai 
înainte, vitejia lor nu este ou nimic mai 
soăcjută, decât la Paardeberg, și puecile lor 
ținteso tot așa de minunat ca la Tugela. 
Botha șl-a adunat pe toți vitejii săi în par
tea răsăritână a Transvaalului pe un pla
tou înalt între Belfast și Maohadodorp. Aici 
se aflau și președinții Kruger și Steyn.

Roberts alârgă acum aid ou 30,000 
și în cailele de 24, 26, 26 și 27 August se 
dau lupte însemnate. Primele atacuri ale 
Englesilor n’au reușit însă și Roberts oaută 
să facă înoeroărl ou vechia lui tactică, 
de-a înounjura adecă cu cavaleria aripile 
Burilor. Dâr nici aoâstă încercare nu reu- 
șesoe, căci Burii luptă vitejesce. In fine îi 
succede lui Buller se ocupe orașul Mecha- 
dodorp, de unde Burii se retrag pentru a 
evita un pericul. Ei s’au așecjat într’un loo, 
unde cavaleria englesă nu-i pite urmări. 
Insu-șl lord Roberts cjioe, că greutățile te

renului sunt aici fârte mari. Cavaleria nu 
pâte străbate prin pădurile de-acolo sălba
tice, în cari iarba e înaltă de-un stat de 
om, așa că pedestrașul engles nupotevedâ 
înaintea lui la deoe pași. Mai sunt apoi 
legion de șerpi veninoși, lei și tigri și alte 
sălbăt.ăoiunl, cari încă vor da de lucruEn
glesilor.

Ținutul aoesta se întinde aprâpe în tâtă 
partea de miacjă-nâpte-răsărit a Transvaalu
lui. Se (jioe, că Burii de aceea vrâu să sus
țină aiol lupta, oa să nu lase pe Englesl 
peste iârnă a întră îu acest ținut. Ei vor 
să continue lupta pănă la începutul verii, 
oând apoi vor lăsa de bună voiă pe Ro- 
barts să între în acest ținut primejdios.

Soirile mai nouă spun, oă Dewett, 
care s’a retras spre Oranje, a dobândit un 
nou succes asupra Englesilor. O telegramă 
din Capstadt spune, oă el a prins un tren 
engles, în oare se afla 1,600,000 franol și 
30,000 uniforme.

Așa stau de-ooamdată lucrurile în 
Transvaal.

lubileul Sultanului.
D. Alex. Marghiloman, ministrul afa- 

oerilor străine, a pleoat împreună cu d. 
locot.-colonel Georgescu și cu persânele, 
care’l însoțesc, prin Constanța la Constan-

Escelența Sa Kiazim-bey, ministrul 
plenipotențiar al Turciei și cu Azarian 
Efendi, comisarul turc în oomisiunea dună
reană, insistând cu o estremă amabilitate 
să-l însoțâscă păna la îmbarcare, au pleoat 
ou ministrul de esterne pănă la Constanța.

Domniile lor au pr&ncjit pe bordul vasu
lui „Regele Carol" înainte de a-șl lua ră
mas bun dela ministrul de esterne.... La 
prân4 au mai fost Invitați telegrafio co
mandantul diviziei din Dobrogea, coman
dantul garnisânei Constanța, căpitanul por
tului, prefeotul și primarul din Constanța, 
oomandantul orucișătorului „Elisabeta", d. 
comandant Cândă, care însoțesoe misiunea 
pe bord, păna la Conetantinopol și d. Rîm- 
nioeanu, sub-direotorul oăilor ferate. InKo- 
vak s’a urcat pe bordul vasului „Regele 
Carol" generalul de diviziă Djelad-pașa, 
oare este atașat pe lângă persâna minis
trului de esterne.

SUIRILE Dl LEI.
19 August v.

Visitațiunt canonice. I. P. S. Sa 
Metropolitul loan Mețianu va face o visi- 
tațiune canonică la Sebeșul-săsesc (în 23 
Septemvrie) și la Poiana lângă Sibiiu (30 
Septemvrie).

Alegerea de profesori la șcâlele 
centrale române din loo, ce s’a ținut Lunea 
trecută din partea Eforiei șoâlelor, a avut 
oa resultat reangajarea tuturor profesorilor 
tineri și angajarea din nou a d-lui Marou 
Jantea, teolog absolut și absolvent al fa- 
oultății filosofice din Budapesta.

Gonă după tricolor. Se întâmplă 
aprope fiilnio, că gendarml și polițiști 
când văd la vr’un Românaș de ai noștri 
tricolorul nostru național, alârgă nebuni 
după el să li-1 răpâsoă. Așa i-s’a întâmplat 
în 20 August și unui oopil de 13 ani al 
zidarului român loan Nedelou din Chiseteu. 
care avea o pantlică tricoloră, oe sl-o cum
părase băiatul la târgul din BudințI. Vă- 
(jendu-l nisoe gendarml, au alergat după 
el, l’au prins și i-au luatpantlioa tricoloră.

G. Dem. Theodorescu profesor la li- 
oeul „MateiQ Basarab", fost ministru de ins
trucțiune publioă, a răposat alaltă sâră la 
Buouresol în etate de 50 de ani. Theodo- 
resou a făout parte odiniâră din grupul 
Vernescu. El a publioat scrieri didaotioe 
și istorioe de valâre. Ca folclorist el a în
treprins și terminat o frumâsă operă, ou- 
legerea ea de „Poesii populare", fârte oom- 
pletă, bine clasată și însoțită de escelente 
notițe.

Alte procese de pressă. „Tribuna" 
din Sibiiu scrie, că conducătorul tipogra
fiei sale, a foet citat la judele de instruo- 
țiă din Sibiiu, care i-a oomunioat, oă are 
să răspundă ca editor pentru alte 7 arti- 
oule publicate anul treout, anume: „Pro
cesul fondului Ianou" (Nr. 257 din 1899), 
„Fondul lui Iancu" (Nr. 258 an. tr.), și 
„Procesul fondului Ianou"; ârășl „Prooesul 
fondului Ianott" (Nr. 259), „Limba statului" 
(Nr. 260), „Dreptul nostru" și „Cine a fost 
haramia vezăr" (Nr. 261 din anul treout). 
Conduoătorul tipografiei a declarat, oă nu 
primesoe răspundere* pentru articule îm- 
procesuate, fiind-oă nu el este răspunză
tor pentru editura fâiei, oi redaotorul res
ponsabil. S’a luat proces verbal.

Societatea Tudor Vladimirescu. 
S’au pus basele unei noue sooietățl numite 
Tudor Vladimirescu. Aoâstă societate este a 
vânătorilor olteni, urmărind soopul de a 
înlătura pe Bulgari din oomerciul de zar
zavaturi. Societatea va lua măsuri, oa să 
înființeze mai multe grădinării de zarza
vaturi la marginea Buourescilor și să faoă 
o conourență sdrobitore Bulgarilor.

Adunare amânată. D-l I. Traila, di
rectorul despărțământului Oravița al Aso- 
oiațiunei, anunță, că adunarea cercuală a 
acelui despărțământ, convocată pe 2 Sep- 
temvre, n. o. la Șasea m., s’a revocat pănă la 
luarea altor disposițiunl.

Venitul porturilor române. După 
relațiunile venite dela ministeriul de finanțe, 
venitul porturilor din țâră pe luna Iulie, 
din taxa de jumătate la sută și oheiagiu, 
este de 313,231 lei 64 bani. Față cu înoas- 
sările efectuate în luna corespondentă din 
anul 1899, venitul porturilor au dat un plus 
in anul aoesta de 224.331 lei 64 bani. Por
turile dela cari s’a înoassat mai mult anul 
acesta sunt: Vâroiorov*, Calafat, T.-Măgu- 
rele, Zimnioea, Giurgiu, Oltenița, Călărași, 
Gura Ialomiței, Brăila, Galați, Sulina, Cons
tanța și Cernavoda. S’a încassat mai puțin 

oa anul trecut dela porturile T.-Severin, 
Tulcea și Silistra-Nouă.

Nou sat românesc. In județul Tul
cea (Dobrogea) a fost inaugurat un nou 
sat căruia i-s’a dat numela de „Floriile".

Petrecere ardelenescă în Bucu- 
resci. Ni-se scrie din BuourescI: Marți 
sera 15 Aug. a. c. (Adormirea Sf. Marii) 
societatea „Culturalău a Românilor transil
văneni din comuna Merchiasa, aflători în 
BuourescI, a organisat un mare bal popu
lar în sala „Dacia". Balul a succes forte 
bine și peste așteptarea tuturor. A asistat 
un public număros și ales și s’a petrecut 
admirabil pănă în dori de <jb cântecul 
a două musicl, una militară și alta națio
nală, cari esecutau cele mai plăcute arii. 
Societatea „Frăția* a fost representată prin 
d-l Ignat Mircea și alțl membri din Comi
tet, asemenea și celelalte sooietățl ardele- 
nescl, încurajând astfel pe sora lor mai tî- 
nără „ Culturală*, care condusă cu multă 
pricepere de d 1 A. Crețu președintele ei, 
realisâză frumose succese. Intre scopurile, 
ce urmăresce acâsta societate este și înfi
ințarea de biblioteci populare în comuna 
Merchiasa și alte comune românescl din 
Transilvania, după cum fondurile le vor 
permite, și ajutorarea elevilor lipsiți de 
mijloce, — la învățătură și meseriă. Feli
citând din suflet pe inițiatorii acestei nouă 
societăți și în special pe d-l Crețu, care-’șl 
pune tot devotamentul său pentru înflori
rea societății, precum și pe ceilalți mem
brii zeloși din comitet, — dorim, ca Dum- 
nedeu să le ajute pentru ajungerea cât mai 
grabnică a idealului, ce urmăresc. — S.

Magazii de reservă în România. 
Cu bucuriă vedem, că și pentru poporul 
țărau din România au început a se înfi
ința magazine de bucate, cărora însă fra
ții noștri de dincolo le d'° „magazii 
de reservă*. Un început frumos au fă
cut în privința aqâsta harnicii locuitori 
din comuna Perișor în județul Dolj. Având 
în vedere, că seceta din anul trecut a 
făcut pe mulțl să simtă lipsa de hrană și 
au ajuns pe mâna unor speculanți nemi
loși, s’au hotărît se înființeze pentru co
muna Perișor două pătule mari cu spesele 
lor, âr administrarea acelor pătule o încre- 
dințâză unui comitet de 10 persâne alese 
de locuitori. Un membru din comitet să fiă 
obligat a ținâ două registre, adecă unul 
cu recipisă, din cari să st> libereze chitanțe 
când țăranii depun porumb (cucuruz), âr 
altul de pârtie}!, ca să se vadă cât a de
pus fiă-care sătean. Cu acest chip vor 
scăpa de cămătari, căci se vor putâ îm- 
prumata dela societate numai cu îndatori
rea, ca în tomna viitâre să pună porumbul 
la loc. Intre cei ce au făout acest f umos 
început, se află și d-l Nic. Pințoiii, comer
ciant în Perișor.

Cununii. D-l Florea Pârvu și d-ra 
Elena I. Puffu se vor cununa mâne, Du
minecă în 20 August v., în biserica Sf. 
Nicolae din Prund.

er cei din Transilvania și Partes, fă- 
cendu-se unii Calvini, alții Catolici, 
toți numai de dragul domnitorilor și 
al domniei peste popor!

Dovadă eclatantă, că — nu re- 
ligiunea prin sineși, nici cea ortodocsă, 
nici cea catolică este, care salvdză na
ționalitatea și cultura și esistența na
țională a poporului.

In Croația, Valachii cei cu me
rite și privilegii domnesc! colosale, 
au perit ca vai de ei, prin catoli- 
sarea lor parte cu forța, parte prin 
înșelăciune — pe la 1640; Biserica 
și mănăstirea lor Mareea prefăcută 
fiind în șcdlă romano-catohcă, întocmai 
cum astăc|I șovinismul maghiar în
carcă asemenea scop prin scdlele așa 
numite „comunale'1' și cele „de stai".

In Istria același scop a fost ajuns 
încă mai nainte, tot prin catolisare; 
adecă Românii slavisațl.

Tot fapte positive, dovedite!
Ei bine; pe basa acestor date 

istorice positive, și cu ajutorul în- 

dreptățitelor ipotese, eu cred, și nu 
esit a o spune, respicat, că: ddcă 
Pontificii romani, cei-ce în seculii 
12, 13 și 14 cu tot zelul stăruiau 
estirparea schismaticilor, încă de pre 
atunci făceau „ Valacho-Românilor* dela 
Dunăre și din Carpați și Balcani con
cesiunile și favorurile, ce 500 de ani 
mai târȚiu făcură Rutenilor, apoi și 
Românilor,—ddrmai serios și mai onest 
decât în Croația și în Transilvania 
și Ungaria prin Kolonich, — astăzi 
Românii de bună sămă mai una, 
mai compacți și înaintați erau în cul
tura și desvoltarea națională, și prin 
urmare mai respectați printre popdre, 
doră chiar factorii politici principali 
în su-dostul Europei.

Nu-i vorbă, piedeci au fost, ddr 
o piedecă principală a fost și mai 
este și astăc}!: lipsa de caracter na
țional firm și fics în fruntașii popo
rului nostru, în cei uniți, ca și în 
cei neuniți.

încredințez pe frații din BlașiU, 

că nu frasa din „România Jună*, 
și nici ceea, a celor apostrofați de 
denșii, ci lipsa de caracter firm, moral și 
național, la fruntași, a fost și a rămas 
pănă în present causa tuturor relelor, 
tuturor scăderilor și suferințelor nds- 
tre naționale!

Firesce, și acel fatal defect își 
are causa și esplicațiunea sa — tot 
după Istoriă. D6r despre aedsta 
altă-dată, d6că vom mai trăi și ni-se 
va da ocasiune potrivită.

Am Țis.
Bătrânul.

Unde și câți sunt Armânii?
Armânii din Albano-Macedonia, sunt 

împărțițl în mai multe trunchiuri cu dife
rite numiri. In Macedonia, propriu disă, 
se găsesc în tot teritoriul mai număroșl 
în centru și Est cătră granița bulgară și 
cătră Salonic și Seres, și sporadic cătră 
Nord, în spre orașele Scopia, Kalkandelen, 
Prizrend și Cumanova. Puterea însă o for- 

mâză în aoâstă parte B’tolia, care de jur 
împrejur e încunjurată de comune locuite 
de un mare număr de Armâni. Astfel sunt 
comunele: Crușova, Gopeș, Magarova, Târ- 
nova, Vlaho- Clisura, Neveasta, Hrupista, Pi- 
suderl etc. Apoi se găsesc în orașe și co
mune apropiate de granița bulgară, prelun- 
gindu-se pănă la Salonic și Seres, ca: Gui- 
naia de sus, Codani, Melenic, Nevrocop, 
Drama, Alistrat Poroia, Seres, Salonic, Veria 
și alte multe.

T6te aceste părți sunt locuite de 
trunchiurile armâne: Voscopolenii, Gramos- 
teani, Vlaho-Megleniții și în Nord Țărăpanii.

Epirul e încă locuit de puternice masse 
de Armâni. Plecând dela Grebena, lanțul 
de Armâni se continuă cu mici întreru
peri pănă în Tesalia. Toți aceștia portă 
numele de Epiroțl.

Comunele cele mai însemnate sunt: 
Avdela, Perivole, Grebena, Băiasa, Turia, 
Mețova, Săracu etc. Armânii olimpienl, 
cari locuesc în jurul muntelui Olimp, au 
ca centre comunele: Vlaho-Livadia, Cochi- 
noplo, Caterina etc.
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— D-l loan Mărginean absolvent de 
teologia și d-ra Ana Silași se vor cununa 
Joi, în 6 Sept. n. c. în biserica episcopâscă 
gr. cat. din Gherla.

— In nr. 180 al diarului nostru a fost 
anunțată cununia d-lui Iosif Stan cu d-ra 
Gizela Anderco din Odorău. Despre d-l 
Stan s’a dis, că este absolvent de pedago
gia ; acâsta, după cum ni-se comunică 
acum, nu este corect, deore-ce d-l Stan e 
absolvent de teologia.

Necrolog. D-l Alexiu Boier, Român 
din Transilvania domiciliat în Fiume, și 
veohiîi abonent al d’arului nostru, a în
durat o grea perdere prin mdrtea micului 
său fiiiu Alexiu, care răposa în 13 Au
gust v. o. El a fost înmormântat după 
ritul gr. or. — Gondolențele ndstre întris
tatului tată și soției sale, Flora Anca, care 
încă e Românoă din Transilvania.

Avis glotașilor. Magistratul orășe
nesc din loc provocă pa toți glotașii, cari 
au servit activ, său ca reserviștl de între
gire la armata permanentă, la marină, la 
honvedl, ori la gendarmeriă, precum și pe 
toți cari nu au fost în serviciu activ mili
tar și în reserva de întregire, cari sunt 
provăcluțl cu certificate (roșii) pentru glâte, 
— ca în 25, 26 și 27 Octomvrie n. o- să 
se presenteze la polițiă, eventual pot să se 
anunțe și în scris. Anume se vor anunța: 
In 25 Oct.-oei născuțl în anii 1858 — 1861; 
în 26 oei născuțl în 1862 — 1864, âr în 27 
cei născuțl în 1865-1867.

Ciuma în Anglia. Din Glascow se te- 
legrafâză, că acolo a fost constatat oficial 
un cas de ciumă. Alte 11 cașuri sunt în 
căutarea serviciului sanitar.

0 esecuțiune în Pretoria. In 11 
August v. a fost împușcat în Pretoria lo
cotenentul de artileria indigenă Hans Cor
dua, aousat de oălcarea cuvântului de ondre 
și de partioipare la complotul contra ma
reșalului Roberts. Cordua susținuse, că a 
fost ademenit în oomplot de agențl de po
lițiă englesl. înainte c’o di i-s a. comunicat 
lui Cordua, că s’a confirmat sentința și că 
numai câte-va ore mai are de trăit. Preo
tul a stat totă noptea cu el. La ora 7 di- 
minâța temnițerul deschise chilia și găsi pe 
prisonier gata. El merse cu bravură la lo
cul de esecuțiune, în dosul închisorii, ou preo
tul alături de densul. Cordua nu arăta niol 
o frioă și după cererea sa n’a fost le
gat nici la ochi, nici la mâni. Fără nici 
un ajutor se aședâ pe soaunul întors cu 
fața spre zidul grădinei, îșl încrucișâ bra
țele și d'se cu răoeJa căpitanului Barchard, 
oă e gata. Păzitorii se depărtară de el și apoi 
resunâ ordinul aspru al oăpitanului foc\ 
Atunol pătrunseră în corpul locotenentului 
cele dece glânțe, el ridică brațele în sus 
și cădit mort. Cordua, acâsta victimă a 
răsbunării englese, fu îngropat chiar’ lângă 
scaunul pe care ședuse.

Emigranții într’un an la America. 
Statele-Unite publică darea de sâmft asu
pra numărului de streini, ce le-au năpădit

dela 30 Iunie 1899■pănă la 30 'Iunie a-> Delarepresentant  AeomuiL.eiiBra-- 
anului de față 1900. Au mers în New-York SOW Intre obieotele, oe-s’au disoutat în 

adunarea™generală de Merourl a reprezen
tanței orașului nostru a fost de- mai mare 
însemnătate acela privitor lă numele sfitual, 
care să-l porte în viitor orașul.

In puterea legei pentru numele- loca
lităților, t6te comunele aa dreptul se-- se

singur- în acest an 341.711 streini, adeoă 
cu vre o 100.000 mai mulțl oa în? oelalalt 
an. Cei mai mulțl au mers din Italia: 
aprope 100.000. După Italieni vin Jidovii 
de peste tot looul: Jidovi au mere 415 000,' 
Poloni 37.000, Slovaci 25.000, Irian deși 
25.000, și apoi din Ungaria peste 10.000, 
și din alte țâri cifre mai mici. LitvanI 
9000r CroațI-SlavonI 8000, Fini 6000, En-
glesl 4000, Greoi 3000, Ruteni 2000, Cehi- în viitor orașul nostru să* pd-rte 
Moravi 2000, și în sfîrșit FranoesI sub 
2000, de unde se vede, că Francia e țâra, 
în care omenii se simt mai mulțumiți și 
simt mai puțin lipsa de a lua lumea în 
cap, ca să-și câștige brușul de pâne.

La recrutarea armatei franceze în 
1899, s’au constatat următorele date statis
tice: Au fost 15,018 analfabețl,., (cari nu 
sciu nici ceti, nici scrie); 4147, earn au seiub 
numai să oetâsoă; 37,248, cari1 au sciut să 
cetâscă și să sorie; 245,137 au avut cur
sul primar; 4717 au avut maturitatea cur
sului primar; 6377 bacalaureațl..La 11,884; 
nu s’a putut constata gradul instrucțiunei. 
Statura mijlocie a fost de un metru 646 
milimetri și a fost superiâră anului trecut.

Un lup sfâșiat de un flăcău. Intr’o 
seră la 30 seu la 31 Iulie un; lup turbat 
dădea târcole pe lângă nisce vite dela casa 
moșiei d-lui I. Poenaru-Bordea. din comuna 
Pribegi, județul Ialomița, și lâ un moment- 
dat a sărit la nisce cai. Servitorul loan 
Ștefan Roșianu s’a dus să vadă,, ce este..

Când servitorul a ajuns în apropiere 
de cai, de-odată s’a pomenit,, că lupul îi 
sare în piept. Fiind un flăcău voinic, n’ă 
căcțut jos când lupul a sărit asupră-i șii 
a încercat să pue mâna pe grumafiii lupu- 
lui, spre a-1 strînge de gât. S’a început 
atunci o luptă groznică între flăcău și lup,, 
al cărei sfîrșit din fericire a fost triumfăj- 
tor pentru flăcău.

Apucând bine pe lup de cefă, Ion. 
Ștefan Roșianu l’a trântit jos, și pe când: 
striga ajutor, lupul încercând să-l musce,. 
flăcăul l’a apucat de fălci și i-a rupt fălea 
de jos împreună cu limba. Lupul răgnea 
în acest timp într’un mod îngrozitor și 
decă flăcăul ar fi avut un moment de slă
biciune, de sigur, că l’ar fi costat viața. 
Ion Ștefan lovea pe lup în cap cu pum
nul drept, cât putea mai tare, spre a-1 
ameți, spune el acum.

Doi muncitori audend strigătele lui 
Ion, îi alergară în ajutor și dădură lupului 
în cap cu sapele lovitura de morte.

Ion Ștefan Roșianu era scăpat, după 
ce se luptase așa de eroic cu lupul. El 
are o mică rană la piept, lângă gât. fă
cută, nu se scie sigur, de vre-o mușcătură 
a lupului, ori de vre-o sgărietură. De-ase- 
menea este ușor sgăriat la mâni.

Ion Ștefan Roșianu se află de dece 
flile în cura institutului antirabic din Bu- 
curescl și singur a făcut istorisirea lup
tei, ce a avut cu lupul. El a fost inoculat 
și va mai sta în institut încă 12 dile. Cei 
doi țărani, neavend nici o rană seu sgă
rietură, n’au fost reținuți în institut.

Voinicul flăcău este în afară de orl-ce 

pronunțe pentru numirea^ ce vor • să- o- 
pârte. Comisiunea însărcinată degurereeu 
stabilirea numelor oomuneter a deais, ea 

camele 
ofioial ^Br.asscA. Adunarea.de Mercuvi însă 
s’a pronunțat pentru susținerea tmsaelui 
german al orașului, care est® istoric- și a 
fost întotdâuna folosit.

Adunarea a enunțat unanim, că „do- 
resce, ca. acest' oraș, fundat’de- Germani șilo- 
cuit încă • și • astăzi de urmașii lor, st!'-porte și 
in viitor numele „Eji’O-nstatât*, oarsame ofi
cial/

Reuniune; română de înmormântare 
în Brassv;

O» inițiativă, pe cât de folosi- 
tdre,. pe atât de dorită și chiar ne
cesară. pentru poporul român dim 
orașul nostru s’a luat die cătrăti 
câțl-va fruntași ai bisericelor româna 
gr. or., din Brașovul-vechili, Brașov- 
Cetate, Scheiu și de pe Tocile în 
înțelegere cu comitetele parochiale.

E vorba de înființarea unei reu
niune de înmormSntfUfe, a căreia lipea 
era cu atât mai eimțită, fiind-că fi
sei stând până acum o reuniune ro 
mână de acest fell în Brașov; o 
parte forte însemnată din poporul 
nostru a alergat, la reuniuni; mero- 
mâne din localitate, unde în decur
sul anilor s’au înscris în numer 
fb-rte însemnat.

împrejurarea acâsta dovedesc©,, 
că poporul îneu-și a simțit și simte- 
necesitatea reuniunilor de acest feî 
și s’a convins demult despre marile 
lor folds©. E de regretat, că nu s’a 
luat încă de atunci inițiativa pen
tru înființarea reuniunei, ce are se 
ae facă acum. Sperăm înse totuși, 
că ceea ce s’a negligiat în trecut, 
se va repara acum. Poporul nostru 
— nu ne îndoim — va înțelege, că 
este o datorință a sa de-a căuta 
se-și acopere însu-și trebuințele lui 
sub conducerea fruntașilor din si
nul seu.

Nu este ertat a ne lăsa înderet, 
căci ceea ce pot face alții și noi 
putem. începutul se 8e facă și re- 
sultatul este sigur, acbsta ni-au do- 
vedit’o pană acum frații noștri din 
mai multe centre românesc!, unde 
abia câțl-va ani li-au fost de ajuns 
pentru ca se ducă nouăle lor reu
niuni de înmormântare la o stare 
de înflorire, cum nu s’au așteptat. 
Nici noi n’avem cuvânt de-a ne în-

saweaul dorit,, numi1 voință* 
s&- ave m >

De-aceea- atragem; deosebita 
’ablațiune- a> Românilor brașoveni' 
as<apra apelului, ced publicăm mai 
jc®- și le-recomandăm. în, interesul 
și spre binele lor de a- mat întârejiia. 
a sprijină» acesta, folositbate causă.

frtă apelul adresat de inițiatorii! 
r&a-niunei din vorbă:

e. r..
Subssmnații representanțit ai biserioei 

misir e gr..or. din, Brașovul-veshitt,.Btașov- 
G’e-tate,. dim Sciieirt' și dă pe T'ocile venim 
e>.-Vă- aduce la cunoscință, o& în conțele- 
gâre cu comitetele nostre parochiafe am. 
luat hotărirea,. ca să- înființăm și aici. în 

’Barașov.’O:.

„Reuniune română de îni®armen£are“ 

prin car® credem, că. am răspuns unei lipse 
.atât de mult: simțite și ne-am împlinit șii 
noi o sfântă datorință față, de poporul nos- 

>tru brașovean..
Reuniunea, acesta este- o întovărășire, 

a mai multor paroehienl între sine, cart 
vreu să se ajute reciproc când vre-unul din. 
membrii ei e răpit- de mâna, crudă a- morții.. 
Astfel- der scopul; acestei Reuniuni este; ca 
să întindă mână dte-ajutor-grabnie, adecă, 
celor rămași să le dea mijllocele de lipsă,, 
ca. să-și potă înmormânta pe iubiții- lor ră
posați după, totă cinstea cuvenită. E9te,. dor, 
un lucru, la. care trebue- să ne gândim; cu 
toții, că adecă,,suntem muritori. Și> seim prea, 
bine, în ce năcaz- și- în, ce lipsă mare- ră
mâne o - famili&,. când cruda morte a răpit, 
pe unul din capii familiei, pe tata ori pe- 
mama. Sbim. prea bine- și aceea^ câtă du
rere și- câte lacrimi se- varsă șii din: causă, 
eă cei rămași n’au n-iei un ajutor- din- nici. 

io parte și eât de- amar e atinsă, familia 
i lor chiar- și- din eausa. acâsta a lipsei die ’bani.

Reuniunea de- înmormântare are acea 
nobilă chemare, ea să întindă mână de 
ajiitar celor lipsiți și, Domne, câtă durere 
nu- se alină și câtă grije nu se delft tură 
când: în astfel de cașuri de grea încercare 
le vine Im ajutor și le pune la îndemână 
suma de- lipsă, ca să-și potă plăti cheltue- 
lUe de înmormântare și s& le rămână ceva 

: și pentru alte trebuințe neprevăzute.
După, ce am arătat, care e scopul 

: acestei Reuniuni, venim în cele următore 
a Vă arăta și modul cum sunt alcătuite, 
și anume:

înainte de tote se reeere, pentru ca 
Reuniunea să se potă înființa, să aibă, cel 
puțin 300 de membri. Fiă-care membru 
plătesce la intrarea lui o tacsă de 2- cor., 
ca tacsă de înscriere. Din suma acâsta, se 
vor acoperi cheltuelile de înființare- și se 
va face un „fond de reservău pentru: ahel- 
tuell neprevădute. Afară de suma., acesta 
membrii vor avea să plătâscă, la, fiă-care 
cas de morte a vre-unui membru i dia Reu
niune, o tacsă de 60 filerl. Tâcsa acesta 
se va plăti pănă când se împlinea® 300 de

In fine mai sunt Armâni și în Alba
nia propriu dpsă, cari se mai numesc și 
Arvanito-Vlohi (Albano-Vlahi), în care se 
cuprinde și cei din Muzăchia cu centrul: 
Berat (Vilardi).

Răspândiți peste tot se află Armânii 
Farseroți, cari se disting prin frumseță cor
porală și prin bravură.

Asupra numelui, pe care îl portă, s’a 
dis, că ar veni dela Farsala, aceștia des
cingând din legionarii lui Pompei. Numele 
lor însă după constatările făcute vine dela 
orașul Farsari, care altă-dată era locuit de 
mulțl Armâni.

Ceea-ce e de remarcat este, că nu
mai în trei locuri Armânii sunt în masse 
mai compacte și anume: In comunele din 
jurul Bitoliei, în Epir și în ținutul Muză- 
cliiei din Albania.

Mulțl însă, forte mulțl, se află și în 
tot masivul munților Rodop, ocupându-se 
cu păstoria.

împrejurul Salonicului încă se află în 
număr mare, der forte amestecați cu Bul
garii și espușl la desnaționalisare. Nevoile 

vieții i-au făcut să se răspândâscă peste 
tot. Nu esistă oraș fiă bulgăresc său gre
cesc, seu albanez, care să nu aibă cât de 
puțini Armâni.

Cam câți Români se fiă în Albano-Ma
cedonia? Btă o întrebare, la care nu se 
pote așa ușor răspunde! Avem o mulțime 
de omeni în țeră, cari se ocupă cu studii 
istorice, filologice, arheologice, și cu tote 
acestea nici unul nu s’a gândit, ca să 
mergă să vadă, ce e prin Macedonia! Sa
vantul nostru profesor Hașdău, găsesce la 
scriitorii bizantini arme pentru răsturna
rea teoriilor rossleriene, și nimeni nu se 
gândesce să mergă mai departe, să cerce
teze în Macedonia, esistența altor docu
mente. Mănăstirile abundă în acte și docu
mente; monede romane se găsesc peste tot 
locul, er pietrile cu inscripțiunl vechi, sunt 
întrebuințate chiar la zidiri de case. Nu
mai biblioteca din orașul Moscopole câte 
cărți conținea, cărți, cari acum se pot 
cumpăra cu un bună cțiua de pe la locui
torii din părțile locului!

Apoi pentru studiul dialectului ma- 

eedo-român, nimic nu s’a scris temeinic! 
Ce frumos esemplu ne oferă regretatul 
loan Maiorescu, care în dorința de a cu- 
nosce obiceiurile și limba istriană a Ro
mânilor, a plecat într’o bună efi în Istria 
și a stat cât-va timp acolo, ca să studieze 
dialectul.

Cine a scris despre Armâni? — As
tă di nu cundscem bine nici localitățile din 
Albano-Macedonia, unde se află Români, 
necum să seim esact numărul lor! Grija 
acâsta a fost lăsată pe sâma străinilor, 
cari de cele mai multe ori intenționat, și 
cu rea credință au micșorat prea mult im
portanța elementului român. Statul român, 
când a început să ajute cultura aromână 
în Macedonia, nici n’a avut vreme să-și 
dea sâma, că trebuia mai întâi b să-și facă 
un plan de acțiune, basat pe. un studiu la 
fața locului.

Tocmai în 1883, Radu Pătăriăgianu, 
se coboră în Macedonia, și după o scurtă 
călătoriă, întorcendu-se face o descriere 
fără a atinge nic-1 o oestiune mai impor
tantă relativă la viața Românilor. II urm^ea^ 

apoi d. Burada, profesor la Cteservatorull, 
de musică din Iași, care a, vfeîtat pe Ro-. 
mânii din tote părțile. Ab.ia. lla 1892 în lu-.. 
nile Iulie, și August, d., S. Nenițeseu*. 
merge în Macedonia, șii ne dă în lucrarea, 
sa „Dela Românii din Tteeia europeană/ 
relațjun-I mai însemnate- asupra Armânilorj 
decât predecesorii săi,. D< Nenițescu sa-în-, 
cârcă chiar a face și o. statistică a Armâ
nilor, basat pe cele în parte vădute- șj, pe, 
informațiunile primite dela profesorii d’a- 
colo. Totuși însă d.in causă, că <h-sa, din 
diferite motive, n’a putut să vadă decât, o 
mică parte din comunele românesc-I, sa 
pare că cifra ele 1200,000 de Armâni pe 
care o dă, ar fi prea esagerată..

D. Weigand, distinsul profesor de fi
lologie dela Universitatea clin Lipsea, vi-, 
sitând cu de-amăruntul înțsâga Macedonia 
în mulțl ani, nu socotesce numărul Armâ
nilor mai mare de 150,000. Evident însă, 
că d. Weigand, s’a înșelat, cef>a-ce nu a 
lipsit să o mărțurisescă însuși, arătând greu
tățile de care se îsbesoe cine-va, care ar 
dori s,ă. facă s^atisțipa populațiunilor din 

Adunarea.de
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.cașuri, adecă vor avă să plătâscă pentru 
300 de inși.

Ajutorele, ce le va plăti Reuniunea, 
sunt socotite în modul următor și anume:

După primul cas de morte se va plăti 
-un ajutor de 100 cor. 50 fii.; după al
2-lea  101 cor.; după al 3-lea 101 coronei 
50 fii.; după al 4-lea 102 cor.; după al 
10-lea 105 cor.; după al 20-16a 110 cor.; 
după al 50-lea 125 cor.; după al 100-lea 
150 cor.; după al 200-lea 200 cor. și după 
al 300-lea cas de morte 250 cor.

De membri ai Reuniunei se primesce 
-ori-ce cetățen român din Brașov dela 20 
.pănă la 60 ani, bărbat seu femeiă, fără 
deosebire de starea lui socială. Se cere 
însă, ca să fiă sănătos, om cinstit și punc
tual în datorințele sale față de Reuniune.

Tacsa de 60 filerl se va plăti în de
curs de 3 dile dela însciințare, er în ca
șuri deosebite se va aștepta încă două săp
tămâni.

Lucrările Reuniunei le va împlini un 
comitet de administrare, care se va alege 
de adunarea generală.

După ce se va împlini numărul de 
300 de membri, toți cei înscriși se vor 
conchema la o adunare de constituire, 
care va avă să alegă o comisiune pentru 
facerea statutelor și să conducă afacerile 
pănă la înființarea Reuniunei.

Aducem tot-deodată la cunoscința tu
turor acelora, cari vrău să se facă membri 
ai acestei Reuniuni, că am pus la mâna 
celor 4 parochii din Brașov liste de înscriere 
și anume:

In Brașov-Scheiii la d-nii Gheorghe 
Navrea și Sterie Stinghe epitropi.

In Brașovul-vechifi la părintele Iosif 
Maximilian.

In Brașov-Cetate la d-nii llie Savu și 
Teodor Spuderca.

Și pe Tocile la părintele Vasile Sfetea, 
er afară de aceste locuri se pot face insi
nuări de primire în ori-ce timp și la ori- 
.care din membrii subscriși.

Brașov, în 10 (23) August 1900.
Vasile Sfetea paroch, Dr. Vasile Saftu 

paroch, Iosif Maximilian paroch., loan Su
ciți învățător, George Navrea epitrop, George 
Puiu proprietar, Cornelia Atser cassar.

O nouă woSsiâcsă ungurâscăa

Din Câmpia, August 1900.
Știm. D-le Redactor! N’ai crede, câte 

abusuri și nedreptăți se săvîrșesc între po
porul nostru din partea celor dela putere, 
fără de-a fi date publicității, pentru-ca cel 
puțin să seim, cum stăm și ce lume albă 
ducem în epoca acesta de „drept, lege și 
dreptate14 a lui Szell.

De curând mi-a venit la cunoscință un 
cas revoltător de încălcare a dreptului nos
tru cetățenesc, despre care mă mir mult, 
că deși erau martori mulți Români frun
tași și cu carte, nu s’a aflat unul, care să-și 
ia ostenela de-a da la lumină monstruosele 
volnicii, cu cari suntem tratați de unii sluj
bași ungurescl de pe aici. ■

Turcia, unde lipsesc actele de stare civilă, 
unde locuitorii ca să plătâscă mai puține 
dări statului, reduc intenționat numărul lor 
etc. In Harta lui Nieppert, care a fost luată 
de basă în stabilirea drepturilor naționali
tăților din Peninsula Balcanică, la congre
sul de pace din Berlin (1878) numărul to
tal al Armânilor din Macedonia e prețuit 
la 173.000 suflete. Alți călători prin Ma
cedonia, ca Victor Rerard, die că Armânii 
ating cifra de 300.000. Generalul german 
Von der Goltz, care în calitate de instruc
tor al armatei turcesc!, a avut ocasiune să 
vadă multe comune și să-și dea semă mai 
bine ca alții de importanța numerică a fie
cărei naționalități din Peninsula Balcanică, 
eocotesce numărul Armânilor la 650.000. 
Cât despre scriitorii greci, unii nu găsesc 
de loc Armâni în Macedonia, er alții die, 
că nu sunt decât 20.000 (Cleantes Nico
laides). Cifra Armânilor după calculele ge
neralului Von der Goltz, s’ar pâră mai 
justă, dăcă considerăm, că d-sa nu numai 
că a visitat Macedonia, der a trăit mai 
mulți ani acolo. Vor fi mai mulți său mai

Etă ce am aflat despre așa disa ale
gere de notar, ce s’a făcut în cercul Sân- 
Petru, constător din comunele curat româ- 
nescl: Sân-Petru, Sân-GeorgiQ, Dâmbu și 
Tușin.

Alegerea s’a ținut în 24 Ian., concu- 
renți au fost 8, dintre cari 4 Români, 
2 Unguri și 2 Jidani. Candidații români 
erau omeni probați, cu cualificațiune mult 
mai bună, ca ceilalți concurenți și cu tote 
acestea ce să vecii? Fisolgăbirăul cercului 
Ormeniș, faimosul Vespremi, vine la fața 
locului, pe Români îi șterge din candidațiă, 
deși după art. de lege XXI din 1884 fisol
găbirăul e obligat a pune în candidațiă pe 
toți concurenții nepătați și de-ajuns cuali- 
ficați.

Der legea pentru noi, se vede, nu-i 
hotărîtore. Fisolgăbirăul pune 3 candidați, 
2 Jidani și un Ungur, pe Ungur îl face 
să-și dea abejicerea și așa a rămas cu doi 
Jidani, unul era vice-notar de mai înainte, 
celalalt un necunoscut din Ungaria. Văden- 
du-se Românii strîmtorațl, au renunțat la 
votare, er streinii în număr de 18 s’au gru- 
pat pe lângă jidanul vice-notar. Atunci 
însă fisolgăbirăul constrînse pe vice-notarul 
să abtjică vrând nevrând.

Gând fu la votare era în candidațiă 
un singur Jidan necunoscut venit din Unga
ria. Acum era să începă alegerea, membrii 
de încredere nu s’au găsit; chiar și Jidani 
nu numai Români, au refusat „încrede
rea14 cu care voiau să-i „onoreze44. S’au 
aflat însă în fine totuși doi „Valahi14, din
tre cari unul e medic de cere, Dr. 
I. Uilăcan, de care ca slujbaș mai pu
țin avem să ne mirăm, er al doilea 
era preotul lacom de ciolane Colceriu 
din Dâmb, ambii au primit să fie băr
bați de încredere ai — Jidanilor. De nu 
erau ei, ca să salveze pe dușmanii noștri, 
alegerea nu se putea ține. Astfel însă s’a 
ținut; din 41 alegători, numai 14 au votat 
și aceștia toți pentru favoritul solgăbirăului. 
Astfel în contra voinței majorității alegători
lor a fost ales jidanul Ihasz Lipot.

Românii de bun simț în contra aces
tei nedreptăți au înaintat recurs la vice- 
șpanul comitatului Cojocnei, fiind subscris 
de 22 inși, der ce răspuns au primit? — 
„A vâlasztâs helyben hagyatik44 (Alegerea 
se aprobă).

Astfel Românii cercului din cestiune 
au un fisolgăbirău fanatic, care de origine 
și după cum îl arată faptele de sigur e 
Jidan, notarul și scriitorul sunt asemenea ji
dani, la oficiul pretorial din Ormeniș și 
Mociu majoritatea sunt așișderea Jidani.

PlinS-i țâra de Jidani. Aici e adevă
rata lume a lui „Pap Jânos44. Sărmani Ro
mâni, voi suportați atâtea sarcini, er drep
tate nicăirî.

X.

Un proces de „agitațiă“.
In 16 și 17 August n. o. js’a pertrac- 

tat la Elisabetopole comit. (Târnava mare) 
un prooes, ce a fost intentat în contra 

puțini, âtă ceea-ce ar trebui numai decât 
în mod serios să se constate.

Dâcă noi seim atât de puțin despre 
populația armânâscă din Macedonia, în 
schimb Consulii puterilor străine au date 
forte importante asupra ei.

Chiar acum, ne vine scirea, că o grupă 
de omeni de litere din Petersburg, au în
treprins în asociație cu mai mulți profesori 
bulgari și șerbi, escursiunl în Albano-Ma- 
cedonia.

Am vădut dilele acestea mi-se pare 
în diarul „Timpul44 un articol, prin care 
se îndemna profesorii și institutorii români 
d’acolo să-și dea sarcina alcătuirii unei sta
tistici a populației armâne. Mă îndoiesc de 
eficacitatea unei astfel de întreprinderi din 
mai multe considerațiunl. Opera acesta ar 
trebui întreprinsă de un Român din țeră, 
care în mod just fără părtinire, să o înde- 
plinescă, și prin acesta va aduce un mare 
serviciu lumei române.

(„R. 

d-lui Patriohie Pintea, tînărul preot din 
Paloș, pe cuvânt, că ar fi agitat în contra 
națiunii maghiare și a autorității publice.

Luorul adecă s’a petreout astfel:
Fiind-că preotul de mai înainte n’a 

îngrijit cum se cuvine de șobla română 
confesională, autoritățile administrative au 
profitat de ocasiune și au înființat în Paloș 
o șoblă oomunală ungurâsâsoă ajutorată de 
stat, avându-se ca scop, firesce, nimicirea 
șcblei române oonfesionale, oare a și fost 
declarată ca desființată.

Vrednicul preot Pintea văcjând acâsta, 
a început cu totă sirguința să lumineze 
poporul prin ouventărl ținute la tbte oca- 
siunile. Succesul bravului preot a fost atât 
de îmbucurător, încât — după ce luă mă
suri pentru ridioarea uuei nouă școle po
trivite și ou doi învățători — făcu, ca toți 
părinții să-și dea copiii, în număr de vre-o 
150, la școla confesională, așa că șcbla co
munală a rămas fără școlari și a trebuit să 
fiă închisă, er cei doi învățători, I. Bănuțui 
și I, Stoica, cari fuseseră angajați la șobla 
comunală, și-au perdut postul și au rămas 
pe drumuri.

Vrând să-și răsbune și să se IingU- 
șâsoă pe lângă stăpânii lor, spre a-i aplioa 
la o altă școlă ungurescă, aoești pierduți, 
împreună ou notarul Vincențiu Tolan, au 
stăruit pe lâDgă solgftbirăul șovinist Boer 
Mihaly și acesta a acusat pe d-1 Pintea 
din causa vorbirilor pentru „agitațiă în 
contra națiunii maghiare și a autorității 
publice44.

La petractarea acestui proces au fost 
oitați 46 de martori, dâr pe lângă tbte 
sforțările solgăbirăului Boer și ale celor 
doi învățători cu notarul renegat, n’au pn- 
tut’o scote la cale. Martorii su spus ade
vărul, și vread nevrend preotul Pintea a 
trebuit să fiă achitat. — Onore preotului și 
bravilor săi credincioși!

Indura+i-ve de cei nenorociți!» >

Este cunoscută cetitorilor noștri ne
norocirea, ce au îndurat în decursul aces
tei veri locuitorii români din comuna Si- 
ciu. In patru rânduri a cădut asupra hota
rului lor, precum și al altor vre-o 5 — 6 
comune din apropiere, o grindină înfrico
șată, care cu deosebire în hotarul și co
muna Siciu a nimicit totă recolta, ba a 
causat multe pagube și în clădiri, animale 
de casă și altele, astfel, că locuitorii au 
rămas pentru anul acesta în cea mai mare 
miseriă. Publicăm deci apelul următor, pe 
care-1 recomandăm inimilor generose, ca 
să se îndure a sta în ajutorul nenorociților 
care ou cât va pute:

-A- pel.
Prin „Gazeta44, vechiul nostru organ 

— rugându-mă a lua notiță și celelalte foi 
credinciose căușelor comune românescl — 
lansez la inimele române și revelez cele 
de mai jos:

Pentru-ce să fad taină din durerea 
și îngrijirea încordată, ce te împresură, 
căci cu atâta va fi mai durabilă, cu cât o 
țîi în secret...

Regretabile și triste sunt înaintea 
celui eu bun simț omenesc și serios cugetă
tori la viitorul său, al familii și neamului — 
fatalitățile sorții și calamitățile elemente
lor naturei dinaintea cărora ca ale pu- 
terilor-ceresci, nu te poți feri.-.

...Cunoscut e publicului român din1 
diarele române, că în 28" Maifi, în 30 Iulie, 
în 5 August, ăr în 10 August 4 ore după 
amâdi a culminat sbiciuirea de grindină 
nimicind tote: cucuruzele,. fasolea, talpa ca- 

,sei țăranului, florea sorelui, unsorea, ce-o: 
înlocue etc. ținend’u-și curentul temp est ații 
.aceeași liniă, atingând mai tare comuna și 
hotarul întreg al Siciului', pe lângă ea alte 
comune vre-o 5 — 6, învecinate.

Sortea fiilor e comună,, și e sortea 
părintelui lor! Deși cu; ore-care modestia, 
însă' cu încredere sinceră, apelez' la bună
voința și generosit'atea inimilor române,, la 
particulari, ca și' la societăți, la1 Institutele 
nbstre de credit etc., rugând pe toți și pe 
tote, să' se îndure a veni cu obolul lor în 
.ajutorul fraților de o mamă,, de o1 limbă 
și de un sânge; der nu. de aceeași'sort e....

De-o palmă, de două te dore, dăr apoi 
de patru! Usturându-te, caută să răonescl 
și să îmbrâncescl. Mai fiind stors acest popor 
și de o altă calamitate, a cămătăriilor enorme, 
și înșelăciunile de totă specia ale unui 
jidan; procesul stă la tribunalul din Zălau 
deja ascultați fiind la vre-o 460 inși din 
vre-o 4—5 comune.

Ofertele de contribuirl se vor chita 
cu recunoscință și mulțămită prin cjiare.

Siciu, 15/VIII. p. u. Szilâgy-Somlyo. 
loan Papiriu Pop, 

protopop.

Convocare.
Adunarea generală ordin, a Reuniunii 

învățătorilor rom. gr. or. dela școlele con
fesionale din diecesa Caransebeșului se con
vocă pe 17 (,3b) Septemvre 1900 în Oravița- 
montană.

Ordinea de di: Ș e dința I. a. m.:
1) După serviciul divin la orele 10 deschi
derea adunării în Grădina de tir, 2) Pre
sentarea raportelor anuale și a altor acte 
incurse. 3) Alegerea comisiunilor. 4) Diser- 
tațiunl. Ședința lî: 5) Cestiunea esame- 
nelor (Referent I. Marcu.) 6) Dare de semă 
asupra Abcedarelor incurse spre premiare 
din „Fundațiunea Sofia și Stefan Anto
nescu44 (Referent G. Joandrea). 7) Referada 
comisiunilor. 8) Hotărîrea locului pentru 
proxima adunare generală. 9) Propuneri. 
10) Alegerea funcționarilor și a comitetu
lui Reuniunii. 11) Alegerea comisiunii pen
tru autenticarea proceselor verbale. 12) în
cheierea adunării.

Bocșa-montană, din ședința comitetu
lui central al Reuniunii, ținută la 13/26 
Iulie 1900.

Traian Lința, ioan Marcu,
v.-președinte. secretar general.

Programul comitetului local din Ora- 
vița: 1) Sâmbătă în 29 Septemvre n. atât 
la orele 11 a. m., cât și la orele 7 săra 
primirea ospeților la gara din Oravița și 
conducerea lor în cortele.*2') La 8y2 ore cină 
comună â la carte în Grădina de tir și 
conferență particulară. 3) Duminecă în 30 
Septemvre n. la orele 8 a. m. serviciul di
vin în biserica ort. rom. din Oravița-mont.
4) După ședința primă la 1 oră banchet în 
sala hotelului „Corona Ung.“ (Pentru mem
brii învățători tacâmul: 1 cor.) 5) Sera
la 8 ore precis Concert, în sala teatrului, 
urmat de petrecere de dans în sala hote
lului „Corona Ung.44 (Prețurile de intrare 
dela 60 fii. pănă la 1 cor. 40 fii.) 6) Luni 
la 1 Oct. n. diminbța la orele 5 și 40 mi
nute escursiune cu trenul de munte la Anina. 
7) Dela 9 pănă la 11 ore visitarea fâbrice- 
lor din Anina. 8) La 12 ore masă comună 
la „Stajerdorfer Sommerfrische44. (Tacâmul: 
1 cor.) 9) La orele 2 continuarea escursiunii 
la băile din „Marilla44, de pe „Vale44 și la 
Institutul Kneipp. 10) La orele 8, săra de 
adio la „Hotel Novâk44.

Pentru cortel gratuit (la adresa d-lui 
învăț. N. Baiaș); pentru banchet și escursii 
(la adresa d-lui învăț. G. Dragoescu); re- 
flectanții sunt rugați a se anunța și a tri
mite taxele cel mult pănă la 25 Sept. n. c.

Reclamațiunile trecute peste acest 
termin nu se pot lua în considerare.

Oravița, 19 August 1900.
Pentru comitetul local:

llie Trăilă, Gheorghe Jianu,
președinte. secretar.

CLT1M& SUIRI.
Berlin, 1 Septemvre. Se confirmă 

din isvor de încredere, că Rusia și 
America au propus retragerea trupe
lor aliate din Peking, ca se pdtă 
mijloci înapoiarea dinastiei. Rusia 
mobilisdză din nou 7000 dmem pen
tru Mandsuria; Japonia a declarat, 
că îndată ce Rusia va ocupa Mand
suria, ea va ocupa Corea.
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Petreceri.
Șinca vechiă, 24 Aug. 1900.

In 12 Angust n. c. s’a arangiat de 
tinerimea soolară din Șinca petrecerea de 
vară împreunată ou producțiune teatrală. 
Din causa timpului nefavorabil escursiunea 
cu părere de rău nu s’a putut faoe. Săra 
însă la produeț'unea teatrală s’a adunat 
mult și ales public, încât sala era tixită de 
lume.

Despre succesul moral ored, că va 
scrie cineva dintre d-nii participant, căci 
n’ar fi bine să se lase uitărei frumosul suc
ces, ce s’a dobândit într’o comună sdravă- 
nă, curat românâscă, cum este Șinca vechiă 
Eu aminteso numai, că publicul șl-a pe
trecut cu mare veselia pănă la 6 ore di- 
mineța.

In privința materială succesul a fost 
următorul: S’au înoassat ou totul 67 fi. și 
50 cr. S’au spesat 43 fi. și 32 cr. A rămas 
în favorul șcdlei un venit curai de 24 fl, și 
18 cr.

SuprasolvirI și oferte am primit dela 
următorii P. T. D-nl: Iuliu Dombradi pre
tor Șercaia 40 or., Vitâllyos Gyula notar 
subst. Șinca veche 2 fl. 50 cr., Franoise 
Schnell oomerciant Șeroaia 1 fl., George 
Herseni stud. abs. Herseni 40 cr., I. Fătu 
înv. Comăna inf. 40 or., Cornel L&nga înv. 
Vineția inf. 40 cr. I. Gavrilă v.-notar Her
seni 40 or., R.dzner Mihaly veterinar Șer
caia 40 cr., Simsi Lazar comero. Șinoa v. 
1 fl., loan Colan meseriaș Șinca vechiă 
50 or. Tămaș Pop cano. not. Comăna inf. 
40 cr.; Sabin Grădină comerc. Făgăraș 40 
or., D. Bărbat preot Șercăița 20 cr., G. 
Bărbat inv. pens. Șercăiță 10 cr., Iosif Pop 
meseriaș Șinca vechie 20 or.

Primâsoă toți acești marinimoșl 
Domul și pe calea acâsta sincera mulță- 
mită.

Pentru comitetul arangiator.
Ioan Pop, 

înv. dirig. cassar.

Literatură.
In tipografia Seminarului din Blașiîi 

a apărut: ^Legendar economic pentru 
școlele economice, de repetițiune și adulțl, 
compus de Joan Georgescu învățător dirig. 
comunal11. Acest legendar economic a fost 
aprobat de comisiunea școlară archidiece- 
sană și e împărțit în 20 părți, începând 
cu formațiunea pământului, composițiunea 
lui, gunoirea, clima, diferitele soiuri de ce
reale, așa că în fiă-care parte se află mai 
multe capitule din ramii economiei de 
câmp, de vite, legumărit, pomărit, despre 
păduri, crescerea galițelor etc. Opul e po
trivit și pentru bibliotecile poporale; con
ține 162 pag. 8° mare și costă 80 bani.

ECOKTCW^L.
Ce trebue se faci ca se ai fee bun ?

Pentru-oa eoonomul să aibă un fân bun, se 
recer, după părerea unei foi de specialitate 
să se țină sâmă de următorele lucruri:

Pământul unde se face fânul, gunoi
rea locului și modul cum să se pregătâaoă 
fânul.

Un loc de fânaț nu trebue să fiă nici 
prea uscat, ca în unele anutimpurl aleanu
lui să se usuce ârba, și nici prea apătos, 
ca ârășl în unele dile să devină numai o 
baltă de apă. In cașul prim vom avă ca 
fân numai nisoe ârbă uscată prăpădită, în 
cașul al doilea vom avă numai pipirig, ro
goz și alte erburl acre cu dungi aspre, pe 
cari vitele nu le mănâncă bucuros. Dâcă 
fenațul are posițiă prea uscată, dăcă se 
p6te, trebue condusă apa, âr dâcă e prea 
apătbsă, atunci trebue canalisat ca să se 
scurgă apa ; dâcă nici una, nici alta nu se 
pote, atunci acel loc mai bine să se cultive 
cu alte plante.

Gunoirea fânațelor. In ultimii cjeoe 
ani gunoirea fânațelor a luat o mare în
tindere. înainte de-a gunoi un fenaț, tre
bue să seim, că oe fel de pământ este. 
Conține aoela materii vârâse, ori nu? In 
cele mai multe cașuri pământul unui fânaț 
este sărac în materii vârâse. In cașul acesta 
trebue ajutat, oărându-se pe el var și acâsta 
trebue repetat tot din oincl său șăpte ani. 
Gunoirea nu are atât scopul, ca ierburile se 

crâscă mari și să fiă multă ârbă, ea are alt 
avantagiu. Anume varul și fosfatul de cal
ciu stîrpeso ierburile aspre și acre și în 
locul lor cresc ierburi moi de livetjl, ca de 
es. trifoifi și alte soiuri de ierburi măzări- 
chiâse, oarl au valore deosebită pentru nu- 
tremântul vitelor. Calitatea fânului din li
vezile gunoite și negunoite mai bine o 
arată următorul cas petrecut într’o adunare 
țărănâsoă din Elveția:

Un membru al adunărei afirma hetă- 
rît, oă nutrețul de pe fenațul negunoit e 
mai bun pentru vite și îl mănâncă mai 
bine, decât pe cel de pe fânațe gunoite. 
Un profesor, care tocmai era de față, făcu 
propunerea, să se ia o porțiune de fân din 
loc gunoit și una din loo negunoit și din 
oarl vor mânoa vitele, aoela va fi mai bun. 
Aoâsta s’a făcut, și tote vitele au alergat 
la fânul negunoit și după-oe au îmbucat de 
oâte-va ori tote s’au adunat în jurul fânu
lui din livada gunoită. De fapt s’a făcut o 
cercetare chemioă, aflându-se, oă fânul din 
livezile gunoite conține nu numai multe 
materii nutritâre, ci sunt bogate și în mi
nerale.

Clocirea și crescerea puilor 
de găină.

Avem ne ne îngrijim înainte de 
tote de cuiburi potrivite. Acestea 
au se fiă așeejate în astfel de locuri, 
unde cloșcele să nu fiă conturbate, lo
cul se nu fiă nici prea luminos, nici 
prea întunecat. Fiă-care cuib să fiă 
despărțit unul de altul prin o scân
dură subțire, seu petece de saci, ca 
cloșceJe nu se conturbe una pe 
altă. Cuibul se pregătesce din paie 
merunte, se pbt.e așefia în el și pu
țină cenușă seu așa 4’9 praf de in" 
secte, prin cea dintâiâ se mijlocesce 
o anumită reebre, er praful are sco
pul de a-Ie feri de insecte.

Se căutăm, ca pe cât se pote 
sâ se așeeje de-odată mai multe cloci, 
căci puii eșiți în același timp din 
ou6 se pot cresce mai ușor, ca cei 
eșiți în timpuri diferite; puii se pot 
lua de sub o clocă bună, și se pot 
da sub conducerea unei alte găini, 
seu a unui clapon îmbătat puțin cu 
pâne adăpată în vinars (rachiu), er 
sub clocă putem așefia alte oue 
prbspete, și decă ne îngrijim de ele 
și le nutrim bine, atunci vor face 
și clocitul al doilea; asta o putem 
ajunge îtise numai în acel cas, când 
n’am ave cloci nouS, căci găinele 
se slăbesc tare prin doue clocirl.

La clocire sunt a se observa 
următorele reguli:

1) Sub clocă sunt a se pune 
oue dela găini dm anul al doilea, 
căci nici ouăle găinilor celor prea 
tinere, nici ale celor mai bătrâne 
de 2 ani nu sunt potrivite, fimd-că 
în cele mai multe cașuri esă puii 
mârcecjl din ele.

2) Sunt a-se alege tot-dâuna 
ouăle cele mai mari, și numai de 
acelea, cari nu sunt mai vechi de 
18—20 cjile.

3) Ouăle alese pentru clocit 
sunt a se ține în loc avântat și 
stemperat (nu prea rece).

4) Avem se așeejăm sub o găină 
numai 19 — 21 de ouă; nu impbrtă, 
că numărul ouelor este cu păreche, 
seu fără păreche, numai se fiă bine 
așezate sub clocă. ca se le pbtă 
acoperi pe deplin.

5) Cloca are să bsă în fiă-care 
cji, ca se se pbtă scălda în nisip, 
seu cenușă. Putem să nu o luăm de 
pe cuib nicl-odată, fiind că ea scie 
mai bine, când are să lase cui
bul și când să se reîntbrcă în el; 
când însă ar rămâne totuși prea 
mult afară din cuib, avem se pur
tăm grije, ca ouăle se nu se re- 
cescă, acoperindu-le, său prinejând 
cloca, se o ducem cu băgare de 
semă îndsret în cuib.

6) Avem se nutrim bine docile 
și se le provedem tot-deuna cu apă 
prbspetă curată.

7) Puii de regulă esă după 
20—21 cjile din ouă, avem însă în 
a 7-a <ji se cercetăm ouăle spre a 
ne convinge, dâcă sunt deja turbu
rate. Acesta se pbte face în modul, 
că luăm fiă-care ou în mână și-l ți
nem seu la sore, seu în întunerec, 
la o luminare și dâcă observăm, că 
oul care este încă limpede, acela îl 
punem Ia o parte și-l folosim la 
pregătirea prăjiturilor, fiind-că ast
fel de oue nu sunt fructifere. Decă 
avem de-odată mai multe cloșci, și 
de sub acestea ăsă atâtea ouă fruc
tifere, ca să fiă destule pentru o 
cloșcă, atunci împărțim ouăle de 
clocit între cloșcile celelalte, ăr în 
cuiburile rămase fără ouă, punem 
oue noue prbspete sub cloșce.

8) Când se apropie timpul eși- 
rei puilor din ou, cloșca se scblă 
din cuib mai de multe-orl, își sbur- 
lesce penele și se aeriaâza atât ea, 
cât și ouăle ei. Ar fi o mare gre- 
șelă a-o sili cu puterea, ca se se 
reîntbrcă în cuib, său a-o acoperi 
cu sita, cum se face în unele locuri, 
căci instinctul propriu o îndemnă la 
părăsirea cuibului, apoi și puii în 
internul ouelor, desvbltă mai multă 
căldură, care devine pentru cloșcă 
nesuferibilă; când însă e pericul, ca 
puii în oue să se înece, se de- 
lătură cloșca, căci având și puii în 
ouă mai mare lipsă de aer, ei îl pot 
avă numai primindu-1 prin cbja 
oului.

9) In a 19 cți încep puii a 
sparge cbja oului. Atunci trebue se 
se aibă de grijă, căci nu ese toți 
de-odată din oue, ci asta ține câte
3—4 (ții®, ȘÎ așa ușor se pbte în
tâmpla, ca vre un ou, când acela 
este deja spart, să se restorne, și 
decă nu se așeejă brăși la locul său, 
puiul se înăcă. Unele femei scot 
puii eșiți din ouăle de sub cloșcă 
și-i așeejă între pene seu între pe- 
rini, până când ese și puii ceilalți 
și așa este și bine, căci deși este 
adevărat, că puii eșiți din ou au îna
inte de tote lipsă de căldură, care 
o capătă tu mod mai natural dela 
cloșcă, dăr se pbte întâmpla, ca 
puii lăsându-se sub cloșcă să fiă căl
eați de acâsta, se cadă din cuib, 
la care cas cloșca din instinctul ei 
de mamă, părăsind cuibul, tropăe 
și clocăe lângă puiul căZut din cuib, 
pe când puii rămași în cuib, cum 
și ouăle diu el, se răcesc și se pră
pădesc. Alții sunt de părere, ca puii 
eșiți diu ou se se așeeje în cuib îna
inte sub peptul cloșcei, er ouăle 
mai îndărăpt sub pântecele ei, când 
apoi puii încă slabi și neputincioși 
nu vor fi espușl la călcare și pră- 
pădire din partea cloșcei. In cașul, 
când mai multe găini clocesc tot 
de-odată, este consult a aduna toți 
puii eșiți din oue sub o cloșcă, ăr 
ouăle încă nesparte a-le așeeja sub 
celelalte cloșci.

Puii eșiți din ou. în cele din- 
tâifi 24 bre n’au lipsă de nutremânt, 
dăr cu atât mai mare lipsă au de 
căldura cloșcei; și ca cloșca să-i 
pbtă acoperi în liniște, avem să o 
ținem cu mâncare bună, pănă când 
conduce puii săi. Din nutrirea cea 
bună a cloșcei resultă, că ea după 
șâse săptămâni începe deja a oua 
din nou.

Puii au se dbrmă în cele două 
săptămâni dintâiQ fbrte mult, toc
mai cum dorm și micii nou născuțl, 
și așa, decă cloșca însa-și are să-și 
caute nutrementul și apa, atunci 
puii neavend liniștea recerută, se 
veștezesc.

11. Nutremântul cel dintâiu al 
puiului este păsatul de mălai, dăr 
precum avem se dăm găinilor pe 

lângă grâu, cucuruz și iărbă, napi 
și insecte, tocmai așa trebue să dăm 
puilor pe lângă păsatul de mălai 
oue fierte tare, brânză de vacă, său 
mimă de vită fiertă și mărunțită.

Pe lângă aceste puii au să ca
pete apă curată, prbspetă și, dăcă 
se feresc de frig și ploie, atunci 
dintr’o sută abia vor peri câțl-va și 
pe lângă asta se vor desvolta mai 
bine și vor cresce mai mari.

Reghianul.

POVEȚE.

Contra tusei și a catarului 
s61l a guturaiului se recomandă ur
mătorul mijloc: Se fierbe ceai de 
jale, care se îndulcesce apoi cu miere 
și se pune și puțin oțet. Din acestă 
doftoriă se ia tot la o jumătate de 
bră câte-o lingură plină; pentru tuse 
ceaiul se fie căldicel, er pentru ca
tar cât se pbte de cald. Mierea încă 
este un mijloc bun contra nervosi- 
tății și a insomniei mai ales la per- 
sone bătrâne. Una pănă în dbuă lin
guri de miere luate sera înainte de 
culcare liniștesce nervii și are ca ur
mare un somn mai liniștit. Sughițul 
încătă, dăcă se ia o jumătate seu o 
lingură de oțăt în care s’a topit 
zahar.

*
Ajutor grabnic contra înecului 

Se întâmplă adese-ori, cu deosebire 
la copiii mici, că se înecă cu ceva, 
și părinții nu sciu ce să-i facă, ba 
adese-ori îi lovesc cu pumnul după 
cefă, mijloc, prin care nu numai 
că-i spariă, der le pot pricinui și alte 
rele. Ca cel mai simplu mijloc, însă, 
care numai decât ajută, se recomandă 
următorul: Se iau amândouă mânile 
copilului și se țin în sus. Prin acesta 
pieptul se lărgesce și periculul este 
delăturat.

*
Mijloc contra negeilor sunt 

fruncjele tinere și sucbse de flbrea 
sbrelui. Se ia din frunc]ă o bucată 
și se frecă cu ea bine negeii de 
două-ori pe cji. Repețind acâsta timp 
de vre-o două săptămâni, negeii dis
par. Bătăturile încă se pot delătura 
cu acest mijloc.

*
Contra influenței se recomandă 

următorul mijloc: 1 litră devin alb 
se fierbe cu miere și săra înainte de 
culcare se bea așa cât se pote mai 
cald.

Paserea-muscă.
Dintre tote viețuitorele, etă cea mai 

elegantă prin formă și cea mai strălucitore 
prin culorile sale. Natura a lucrat pe în
trecute în a o hărăzi cu tot ceea-ce e mai 
scump la o făptură. Pietrile și tote meta
lele, poleite cu meșteșugul minunat al artei 
nbstre, nu se pot compara cu acest giuvaer 
al naturii, care l’a pus în ordinul pasărilor, 
la ultima trâptă a scării de mărime. Acest 
capo-d’operă, mica pasăre-muscă, e încăr
cată de tote darurile, pe care le posedă 
celelalte pasări în parte: sprintenia, repe
ziciunea, agerimea, farmecul și frumdsa. 
podobă; tote aparțin cu prisosință acestui 
mic favorit. Smaraldul, rubinul și topazul 
strălucesc asupra vestmântului său; ea nu 
le murdăresce în praful pământului și în 
viața sa tot aeriană, abia se vede atingând 
o clipită ierba. Este la orl-ce moment în 
aer, sburând din flore ’n flore, posedând 
esența lor după cum le are și podoba; 
viețuesce din nectarul lor și nu locuesce 
decât în climele, unde florile neîncetat se 
reînoesc.

în ținuturile cele mai calde ale nou
lui continent, se găsesc tote speciile de 
pâsăre-muscă. Ele sunt destul de numărose 
și par cuprinse între cele două tropice, 
căci acelea, cari înainteză în zonele tem
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perate șed numai puțin timp; ele par a 
urma sorele, a înainta și a se retrage cu 
el, și a sbura pe aripele zefirului, trăind o 
primăvară eternă.

Indienii, minunați de splenddrea și 
focul viu ce produc culorile acestor pasări 
forte sclipitore, li-au dat numele de „ra- 
zele soreluiw‘. Ca volum, ele sunt inferiore 
tăunului în mărime și bondarului în gro
sime. Cuibul lor este tocmai cât o jumă
tate de nucă, și ouăle sunt mai mici ca b6- 
bele de linte. Ciocul lor este ca un ac fin 
și limba un firișor forte delicat; micii lor 
oohl negri nu par decât două puncte stră- 
lucitore și dela aripi sunt așa de fine, că 
par transparente. Abia se zăresc piciorușele 
lor, atât sunt de scurte și mărunte; fac 
puțin us de ele și nu se așâdă, decât ca 
să petrecă noptea.

Sborul lor e continuu, bâzăind și re
pede ; se compară sgomotul aripelor lor cu 
acela al unei vîrtelnițl. Bătaia aripelor este 
așa de vie, că pasărea oprindu-se în aer, 
pare imobilă. Se vede oprindu-se astfel 
dinaintea unei flori și plecând ca o săgâtă 
pentru a merge la o alta. Ea le visităză 
pe tote, întrodueându-șl mica limbă în si
nul lor, fălfăind din aripi.

Nimic nu egalâză vivacitatea acestor 
pasări. Neasemuit de mare e curagiul și 
îndrăsnela lor. Se văd de multe-orl urmă
rind cu furiă pasări de două-decl de ori 
mai mari ea ele, acățându-se de corpul lor 
le ciocnesc eu lovituri repecjl pănă când 
îșl potolesc mica lor mâniă. Câte-odată se 
dau între ele lupte forte vil. Impaciența 
pare a fi firea lor: decă se apropie de o 
flore și o găsesc veștejită, îi smulg petalele 
cu o furiă, eare dă pe față năcazul lor.

Ele n’au altă voce decât un mic țipăt 
des și repetat, care se întinde în pădure 
departe, departe, dela revărsarea zorilor 
pănă noptea târdiu, când se risipesc.

Etă der în mic una din minunile na- 
turei! (,,Alb.“).

Socotelă ungurescă.
Audend mai multă lume 
Povestind și acjl și mâni, 
Lucruri mari și eumințenii 
Și isprăvi despre Români, 
Ungurii mai mult în ciudă 
S’ar fi dus la Bucurescî 
Ca să dea dovedi, că tote 
Cele spuse sunt povești.

Deci odată, nu sciu-anume 
Cam ce lucruri se ’ntemplară 
Dela Pesta unul plecă, 
Ș’-ajungend la noi la gară 
Și cătând pe ici, pe colo, 
In oraș când vre să plece 
Dând cu ochii de ceasornic 
Vede căsul punct la dece.

— ț)ece cesurll! dice densul, 
„Uite lucruri românescl.!!.., 
„Mai ascultă-i când îți cântă 
„Si-țl vorbesc de Bucurescî! 
„NaintațI mai sunt Românii! 
„fiece ceasuri uit-te, frate, 
„Când la Pesta de eri încă 
„Erau dece jumătate“.

Th. Speranță.

MULTE ȘI DE TOTE.
Socotela Bulgarului.

Un Bulgar plecase odată dela grădi- 
năriă ca să ven4ă la terg o părechiă de 
cai. Pe drum îl ajunge un Român, care se 
ducea la terg, ca să-și cumpere cai. S’apucă 
ei la vorbă, căci se cunosceau, și tot mer
gând, dau în potecă peste — să-i di- 
cem un moșoroiă. Românul, cunoscând in
teligența tovareșului său de drum, îi dice 
așa într’o doră:

— Mă, Iofce, eu îți dau ție o pă
rechiă de cai, decă poți să mănânci... mo- 
șoroiul acesta.

Și Iofce, lacom, se repede la răs
puns :

— îl mănânc, bre. Dai caii?

— îi dau, răspunse zîmbind Româ
nul, der decă nu-1 mănânci, îmi dai tu 
caii tăi?

— Bine, bre, — cfi00 Bulgarul, și se 
pune pe lucru. Și mănâncă, Iofce, mănâncă, 
pănă când începuse să bage în grije pe 
Român. Pe la o vreme, însă, ’i-se aplecase, 
pasă-mite, căci începuse să înghită cam în 
silă. Românul bagă de sâmă, că s’a să
turat Bulgarul, și, ca să petrâcă pe soco
tela lui, ’1 înghesuia mereu:

— Dăi zor, mă, că piercjl caii.
Mai ia Bulgarul odată, și, simțind că-i 

vine rău, ridică ochii rugător cătră Român 
și îi dice:

— Ascultă, bre, frate — prea mare. 
Am mâncat jumătate și ajunge: să faoem 
socotela.

— Fă-o, răspunse Românul, dâr ai 
pierdut rămășagul.

— Ce perdut, bre, ce perdut? Mân
cat jumătate.

— Da, dâr a fost vorba să-l mănânci 
tot.

— Decă-1 mâneam tot, îți luam caii.
— Și fiind-că nu l’ai mâncat, trebue 

să-ți iau eu pe ai tăi.
— Nu așa, bre. Pentru jumătatea pe 

care am mâncat’o, ești dator să-mi dai tu 
un cal — și pentru jumătatea pe care n’am 
mâncat’o, sunt dator șă-țl dau eu un cal.

— Fie și așa, cjise Românul a lene.
— Dâr, dâcă dau unul și iau unul, 

nu fac nici o trebă; mai bine rămânem 
tot cum am fost înainte.

— Să rămânem, consimte Românul, 
gata să isbucnâscă în hohot de rîs privind 
pe Bulgar, căruia ’i rămase pufușor pe 
botișor.

Și plecând înainte pe drum, Bulgarul 
era radios.

— De ce ești așa de vesel, Iofce? — 
îl întrebă Românul la o vreme.

Și Bulgarul, vesel și chefliii, răspunde 
încântat de norocul, ce-1 găsise:

— Cum să nu fiii vesel, bre, dâcă 
am câștigat o părechiă de oai?

— Care cai?
— Caii, pe cari era să-i pierd!

*
Paiangenii și timpul.

Intre animalele, cari trec ca preves- 
titore de timp, paiangenii s’ar putâ dice, 
că ocupă locul prim. Intre aceștia se dis
ting cu deosebire paiangenii cu cruce 
(epeira diademata) și paiangenii de casă 
(tengenaria domestica). Un arestant politic 
încă în secuiul trecut fiind închis timp în
delungat, a urmărit cu mare atențiune tote 
mișcările unui paiangen, ce se afla în odaia 
sa, și a constatat, că din atitudinea paian- 
genilor se pâte conchide cu siguranță la 
starea timpului viitor. Anume: când are să 
urmeze ploiă timp mai îndelungat, paian
genii dinainte o simt acesta și se retrag 
la cuibul lor, pe când decă e timp frumos, 
ei se preumblă vesel pe firele rociului. 
Acâsta provine de-acolo, că firele rociului 
se destramă, se subție sub influința ploii 
și de aceea paiangenilor nu le place a se 
preumbla pe firele lui, ci se retrag la cuib.

Prognosa timpului.
(JDvvpă că.li.n.cH.axvi.1 căpit. Spăxiosix.)

2—8 Sept, ploi 2-4, schimbăcios 
în 7.

Cursul losurilor private
din 8 Aug. 1900.
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Credit ...................................... 385.— 387.--
Clary 40 H. m............................ 124.- 12».—
Navig. pe Dunăre. .... —.—
Insbruck ................................ 62.— 64 70
Krakau...................................... 71.75 72.75
Laibach...................................... 46.50 49.50
Buda........................................... 125.— 128.—
Pal fly........................................... 131.50 133.-
Crucea roșie austriacă . . 42.25 43 25

» „ ung...................... 20.75 21.75
6411 n D .............................

Rudolf..................................... 63 — 65.--
Salm........................................... —.— —.—
Salzburg....................................... — —
St. Genois ........................... 188. - 193 —
Stanislau................................ —.— 3-1.—
Trientine 4l/2°/n 100 m. c. . ------ - —■—

4«/. 50 ., /0 ......................
Waldstem................................ _ a_ _ a__

„ de 10 franci . . . —. —.—
Banca h. ung. 4% ....

„ALBINA11 institut âe credit și de economii
Filiala Brașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Aug. 1900.
Intrate:

Numărar ou 1 Aug. 1900 . cor. 29,094.32
Depuneri spre fructificare îi 236,848.41
Cambii răscumpărate n 238,018.68
Conturi curente .... n 574.70
împrumuturi pe efecte și

albe împrumuturi . . . n 25,018.-
împrumuturi pe producte . 71 600.-
Monetă.............................. ÎJ 10,810.06
ComisiunI, cupone și efecte n 47,483.01
Bănci........................................ n 95,497.37
Interese și provisiunl . . n 18.107.02
Diverse............................. 77 10,374.34

cor. 712,425.91
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 159,898.48
Cambii escomptate . . . „ 219,915.—
Conto curent........................„ 12,544.44
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi........................  19,903.—
Monetă...............................„ 10,433.85
ComisiuDl, cupâne și efecte „ 48,721.78
Interese și provisiunl . . „ 2,121.58
Soese și salare . . . . „ 3,202.07
Biucl.................................. 168,538.71
Diverse............................... „ 60,492.26
Numărat cu 31 Aug. 1900 . „ 6,654.74

cor. 712,425.91

N. P. Pstrescu m. p. C. Aiser m. p. 
dirigent. cassar.

Iosif Oncioiă m. p.
comptabil.

Calendarul septemânei.
AUGUST. are 31 dile. MĂSĂLAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gr eg.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mere.
Joi.
Viner 
Sâm.

20 S. m. prf. Sam.
21 S' ap. Tadeu
22 Mart. Agatoeic.
23 S. m. Lupu
24 S. m. Eutichiu
25 f S. ap. Vartol.
26 S. Adr. și Natali

2 Justus
3 Adalbert
4 Rozalia
5 Just. Laura
6 Prof. Zachariă
7 Regina
8 f Năso. Maria

Bursa de Bucurescî
din 23 Aug. n. 1900.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad.
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... *>7o AJI.-Ocf 90.—
„ „ Impr. 1892 . . . 5 „ Ian.-Iul. 90—
„ „ din 1893 . . . 5„ n n 90 —

„ 1894 int. 6 mil. 5 „ Apr.-Oct. —,—
„ „ Impr. de 321/, mil. 4„ Iau.-Iiilie 75
„ „ Impr. de 50 mil. . 4„ n o 76—
„ ,, impr. de 2 <4 in. 1890 4 „ n H 76 —
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4„ n ti 16.—
„ „ Im. de 120 mil. 1594 4 „ 76 —
„ „ Impr de 90 mil. 1896 4 „ 76.’/,

Oblig, de Stat (Conv. rurale) G H Mal-Nov. 76.’/2
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10
„ comunei Bucurescî 1883 5% Ian.-Iul. 79.’/2
„ » » din lb84 5 n Mai-Nov.
„ „ „ din 1888 5 „ Inn.-Bec. —.—
„ „ „ din 1890 5 „ Mai-Ncv. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 „ Ian.-Iuli. 92 —
Scris, fonciare rurale din 181'0 4„ 75.—

„ „ urbane Bucuresc 80.’/,
n ii 74-

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6»
V. N.

n n —•—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 '50 v. —.—
Banca Națion. uit. iiv. 86.— 500 într. v. 2340
Banca agricolă................................ 500 L50 v. 312—
Dacia România uit. div. 85 lei 200 într.v. 265—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 260 11 11 37 ■—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 428—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 2o0 430—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 —.—
.,Patria'1 Soc. de asig. uit. 4 In 100 —.—
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 » >1 —.—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 1.

1000 —.—
300 —

„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 1'0 1. 1000 11 11 —
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —
20 franci aur................................. — —.—
Fabricile Unite de gazâse. . . 12 « 11 93—

S c o ni j» t u r I:

Banca naț. a Rom. 8% Paris .... *7o
Avansuri pe efecte 9 Petersburg . . «%
Casa de depuneri 12., Berlin ....
Londra .... 11 »> Belgia . . . 4'7,>
Viena..................... 41/, Elveția .... b%

Cu2°su! Sa hutsa dmțîsena.
Din 31 August 1900.

Renta ung. de aur 4"/0................... 115. —
Renta de corone ung. 4°/0- • • • 90.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 • 120.10 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4'/2n/0 99.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.50 
Bonuri rurale ungare 4% . . . . 90.10 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.— 
Impr. ung. cu premii................... 160.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.50 
Renta de argint austr.........................97.70
Renta de hârtie austr........................... 97.25

Renta de aur austr.............................. 116.25
LosurI din 1860.................................. 133.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.02
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 681.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 664. —
NapoleondorI..............................19.29
Mărci imperiale........................ 118.20
London vista................................. 252.15
Paris vista.................................. 96.221/2
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 97.70
Note italiene............................... 90.45

Cursul pieței Brașov.

Din 1 Septembre 1900.
Bancnota rom. Cump. 19.60 Vând. 19.10 
Argint român. Cump. 18.80 Vând. 18.90 
Napoleond’orl. Cump. 19.26 Vând. 19.30 
Galbeni Cump. 11.24 Vând. 11.30
Ruble RusescI Cump. 127.— Vând. —.— 
Mărci germane Cump. 59.— Vând. —.— 
Lire turcescl Cump. 10.78 Vând. — 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 31 Aug. 1900.

Măsura 
său 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L- Grâul cel mai frumos 11
1

60
11 Grâu mijlociu . . . 11 20
71 Grâu mai slab . . . 11 —
71 Grâu amestecat . . 9 20
77 Săcară frumosă. . . 7 40
71 Săcară mijlociă. . . 6 80
71 Orz frumos .... 7 20
V Orz mijlociu. . . . 6 80
71 Ovăs frumos. . . . 4 60
71 Ovăs mijlociu . . . 4 20
n Cucuruz .................... 4 80
r Mălaiu (meii!) • . • 8 40
Y) Mazăre........................ 15 —
71 Linte........................ 17 20
71 Fasole........................ 10 40
71 Sămânță de in . . . 22 —
71 Sămânță de cânepă . 9 —
V Cartofi........................ 1 40
71 Măzăriche................... — --

1 kilă Carne de vită . . . — 88
7! Carne de porc . . . — 96
77 Carne de berbece. . — 64

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

Proprietar: Or. Aure! Mureșianu.
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Nr. 457-1900.

Licitați, une
și pertractare de oferte.

Pentru arendarea următbrelor 
terenuri orășenesc! și anume:

1) Livadia de pășunat așa numită 
a măcelarilor de lângă valea Bâraei.

2) Marginea pădurei de Bub 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 Moemvre 1900 pănă 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 vedd la oficiul de economia 
orășenesc pănă în cjiua pertractărei.

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

Brașov, în 25 August 1900.
1065,2—3. Oficiul economic orășenesc.
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de concurs.
Payeiian de fete din 

cu șcâlă civilă se 
pentru un post de

Publicare
La internatul 

Beiuș împreunat 
publică concurs 
guvernantă.

Salarul anual e 400 corone și 
provisiune în internat; va ave drept 
la 2 cuincuenale de câte 100 cor.

Petițiunile instruite cu carte de 
botez, testimoniu de cualificațiune, 
anteribra aplicație sunt de a se îna
inta la Rectoratul Internatului de 
fete din Beiuș pană la 7 Sept. n. c.

Se pretinde ca se scie perfect 
croitul albiturilor și hainelor, va fi pre
ferită cine va sci și limba germână 
și, cine va produce atestat despre 
absolvarea cursului de lucru de mână 
(2—3.) Direcțiunea.

~ OC\ x vxioc/ <xxxy x 
n câne frumos de 
raSSU doge, numai de 10

luni și are o gr eu t a te de W 
află de vendare. O

■ ’ 1 ' r ' 1
— ■ - - ■ — — • — • — ■ — V* '•

.U’
Q
O 55 Klgr. se află de vendare 

. 7 Informațiuni la admin, foiei

JPE MINEBALE 
M umplutură prospătă
~ o cu prețuri ie tot ieftine, o 

50* se capelă '43 
în tote farmaciile din Brașov.

1047.6— 6.

.1

D î are a urdinarea co
piilor mici încetă sigur, 

folosincLu-se rpi .1 AMIN

a, 1VLÎ SZTBAKA. 
IPretwfl unei bucăți fosmi. 

Se pdte c&pete. la fai-macitle din loc.
5-5.

SOH( O plătesc celui ceva mai 
OU O- câpeta vre odată tSaa- 
rere de dmțs, ori îl vamirosi gura, 

după ce va folosi

apa de tați 
a lui SSartsDa, o stic-iă .70 bani. 
— (Pentru paehetare 20 filler deosebit) — 

Erezii A. Bartilla (E- Winkler) 
VIEWfl, 19/S.j Sommergasse S.

Să se ceră oretntindenea apriat ajsfe de 
diiați a lui Bartilla. Denunțări de falsifi
care vor fi bine plătite. La locurile, unde 
nu se pdte căpăta, trimit 7 sticle cu 5 cor. 
20 fii. frauco; 16 stile cu 9 cor. franco.

Se capătă în BRAȘOV la farmacia D-lui 
Victor Rotii. 16-*536.

a

Bfi

a lui SSartsDa, o stic-iă .70 bani.

‘■•Ar: ța

în atențiunea Onor. Părinți!

Subscrisul îmi iau voiă a reco
manda

P^îâihâtui meu, 
care se primesc 5—6 fete 
lâugă tbtă întreținerea și CU pî*6- 
cel mai moderat

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

Brașov, în August 1900.
Cu deosebită stimă:

S. IEEET,
Strada Orfanilor nr. 10.

în
pe
țul

1064.2—3.

ge caută un practicant 
absolvent de clasa Vl-a 

gimnâsială, sub condițiuni 
forte favorabile pentru far
macia Domnului GUSTAW 
FLEISCHER înO-Radna 
comitat. Besztercze-Naszod.

î n

un

Deschidere de magazin.
Am onor© a aduc© la cunoscința on. public, că amdescflSs 
piața acesta, Vămsâ nr» S 9, sub firma protocol stă

BCy.
magazin de mode pentru Dame și Domni de 

Fâa fi albHw'L
Cunoseințe și esperiențe suficiente în ramura acesta me 

pune în plăcuta posiție de a corespunde tuturor cerințelor în 
consonanță cu spiritul timpului.

Recomand întreprinderea mea bunăvoinței on. public.
Cu tbtă stima

Ii $ r a 5 y ÎL aj o s.1071.1-3

Btâs&isul Tâsawiaăa ©w. T. pW©

ÂTIUIBM (k GR01WSI1
bhe o sfefg dfeiU âa© |i egMMi

Whites!
Asîgw pg ©as?, pablae a»l servi &npa ©si© sial a©ni rse®» 

mțe ale a©M, soM la timp și ea aeâerafce.
Comandele a se adresa la

George Bucă
croitor ToărToăteso

Brașov (Strada Orfanilor Nr. 5.)

I 
I

v*
*

FLUIDUL 
lEILOfl FELLeR 

I care are un efect mi- 
. , r____  .. J

gratis,dupăpri- autoritateasanitară, l’o- 
miraa de 10 fii.

porto.

<

s go<
<8e<
©

i
4

i

Osie xxxsiî bune

Piahurî și Pianinuri
din cel mai bun material, solid lucrate și cu gust adiustate, 
c’un ton admirabil, durabile în acordare, având un a1 treilea 
pedal (registru de harpă specialitate) prin care se pot dobândi 
efecte dulci-delicate ale tonului, (de es. echoul),

lifereză fabricanții de pianurl c. și reg. ai curții

ZETreuții.
proprietarii celor mai mari fabrici de Pianuri iii monarchia austro- 
ung., posesori de 33 de dîstăncțăunâ, doue ordine etc.

Pentru fie-care instrument cumpărat dela acesta fabrică 
8e dă o garanțiă da ^?ce ani. Esemplare alese se găsesc și 
fi

De mult ași fi 
mort, dâcă nu 

i fi întrebuin
țat renumitul
fluid Elsa. Acos- 
tui fluid am se 

^mulțumesc vi
ța, scrie RAcz

Zsîgm. Foldes.

O descriem n- 
deverată. Mis
terul unul om bfi !____ ____
trân se trimite 1 raculos și probat de

losesce la cele mai 
multe morburi, înti o- 
buințat atât estern, 
cât și intern, așa :

La friguri, junghiuri, podagra, reuma. tuse, 
trânâ, durere de stomach, disenterie, dureri de 
pept, cap, dinți, greță, durere de ochi etc. etc.

Prețul 12 sticle împreună cu instrucția 5 co
rone, 21 sticle 8 cor. 60 fii., 48 sticle 16 cor. 
Trimite franco cu rambursă seu după primirea 
prețului singur producentul

EUGEN V. FULLER 
farmacist la „Heiligen Dreifaltigkeitl( în Stuhica

Nr. 135. (Comitatul Agram)
“ Fie-cărui sunt de reco

mandat 

Pilulele-Rabarber 
ale lui

F e D e r
cu marca „E L S A“.

Au efect sigur și fără 
dureri de mistuire, câr
cei, constipațiă, limbrici, 
anemie, gălbinare etc.

„Orî și cui voiu 
spune și acrie, 

că numai
„Fluidul Elsa“ 

mî-a scăpat 
viața", scrie 
if]. H. Szabo 

Istvâ-n în 
Pălcozd.

O istorie forte 
interesantă 

din viață Mis
terul unul om 
betrân se trimi
te gratis, după 
primirea de

10 filerl porto.

1 Sul (6 cutii împreună cu inscripț. franco 4 cor. 
Depou principal în Budapesta la farmaciile :

ToroJc Jozsef, Kirăly-u. 12., Zoltân Bela, N.-Ko- 
— roDa-u. 23.

Mari efecte vin- 
decătoreI

• s.

K30E3aei3E30EM3E3EX300EX3E3EX03E3tK3tS3E3F3arar - ■

s

X
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s

pot

în frumseță și bunătatea lor sunt câasos-nicele

Briiant Schvarz-Stahl
•' h Savonnett-Remontoir, duplu acoperite cu 3 capace de 

oțel negru briliant, mechanism precis, 3 ani garanție,
arătători patentat, placă lucie de opal fondont, cer- 
cui arătătoriu. Corona de aur duble veritabil. Aceste VW 
ciasornice umblă 36 ore și în urma escentăril elegan- Lu 
te, le portă fiă-cine cu plăcere. LJ

Prețul eu pachetara și etui de pete numai G H, X 
Ciasornice de dame Briliant, oțel negru, deschise, X 

forte fin lucrate numai 7 fl. Lanț de aur duble potri- X 
vite pentru bărbați și dame 1 fi. 50 cr. — Se trimite cu Ramburs. — i ■, 

Ce nu convine se schimbă, sen se înapoieză banii, de aceea nu este nici un risic.

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

xxxoooooooooooooooocxxxxxxx^

încercate la Domnul

HJLIU JASCHIK, director de musică,
Strada Orfanilor nr. ©, etagisaâ I.

Nici un amator de piano și pianist se nu întârzie să vadă și să încerce 
instrumente.

aceste1 ®
I

fine, se pot c ă ■
KJ

Antreprise de pompe funebre
Tu-tsele.

BSrașov, Strada IF'orțSÎ IVr. HZ.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Sabădeanu.)
Recomandă Onor, public la cașuri de mbrte, așe4ămentul 

său de înmormântare bogat asortat în cari tote obiectele, 
atât sortele mai de rând, cât și cele mai 
păta caa prefawB EeHâBie.

Comisiune ’și depma de sîcritlrî de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturor sâeritirilw de lewn, de 
metal și imitațiuni de metal și de leimi de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantîci cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, carâ funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și un ca© funebru vânet, 
pentru csjsiî, precum și cioclii.

Comande întregi se esecută g>r®MHpt ȘÎ ieftlsi, iau 
asupra-mi și tB'ansporturi de aaaorțfi m 'străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
nu 12—* Twtsek.1

*

Tipografia A. Muieșianu. Brașov.


