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La recensementul poporațiunii.
Mai dăm aatăcjî, ca întregire, 

încă câte-va lămuriri relativ la mo
dul cum trebue să se procâdă la re
censământul poporațiunii.

Trebue să se aibă în vedere, că 
fiă-cine, care n’a fost numărat la 
recensământ, fiă că șl-a schimbat 
domiciliul său din greșelă, ori neîn
țelegere, său din vre-o causă, și care 
are cunoscință de acesta, e dator 
a-se anunța pană la 10 Ianuarie 
1901 la primăria comunală (magis
trat), ca se fiă scrisă și carta sa de 
numărare. In oteluri, bituri ș. a., 
unde se primesc pasageri, trebue se 
se scrie pentru fiă-care din ei între 1 
și 10 Ianuarie st. n. 1901 câte-o 
cartă de numărare, și adecă cei ce 
au lost numărați în altă parte săfiă 
soriși numai în așa numitele carte 
de control. Proprietarul fiă-cărui lo
cal din cele amintite e răspunzător 
pentru acâsta.

La întrebarea a 12-a de pe carta 
de numărare: „Dăcă cine-va este 
proprietar de casă44, are să răs
pundă în cașul când casa e proprie
tate comună a soțului, șoției și a 
copiilor, numai soțul său capul fa
miliei pe carta sa. Dăcă soția său 
copilul posede o casă proprie, acâsta 
trebue să se însemne pe carta sa 
de numărare. Cel ce n’are casă, răs
punde simplu cu nu. Tot așa se 
procede și la întrebarea a 13-a, decă 
cine-va are posesiune. La întreba
rea : „care îți este ocupați unea de 
căpeteniă?44 (14-a), nu e destul să se 
Zică, că cine-va e funcționar de stat, 
comitatens său privat în general, ci 
trebue să se spună apriat, că e de 
esemplu jude la tribunal, notar co
mitatens, scriitor la comună, pro
fesor gimnasial, învățător poporal, 
contabil la institutul de credit ș. a. 
Pensioniștii trebue să-și arete postul, 
ce l’au avut, de es. profesor gimna
sial în pensiune, notar comunal în 
pensiune ș. a.

La întreprinderea, afacerea, său 
meseria fiă-căruia este a se însemna, 
dăcă o părtă de sine stătător, pe 
socotâla proprie, său ca împiegat și 
în ce calitate? Trebue să scrie dâr, 
anume, că este: cismar, său croitor 
de sine stătător, băcan seu lipscan, 
calfă său ucenic de croitor, lucrător 
la fabrica de sticlă, lăcătuș, și anume 
ce fel de lăcătuș ș, a.

Membrii familiei, cari ajută ca
pului familiei, trebue se fiă înscriși 
așa: „ajutor său contabil în prăvălia 
tatălui său“ și atunci când nu ca
pătă o plată anumită, Nu-i destul, Ș 
în ce privesce pe servitori, a se Zice, 
„servitor14, „vizitiu44, ci trebue să se 
spună anume, de e. „servitor la bă- 
căniă44, „servitor la institutul de cre
dit44, „vizitiu la fabrica cutare44, „vi
zitiu de lux44, ș. a.

Ca rentieri, capitaliști, proprie
tari de case, particulari se pot scrie 
în rubrica despre ocupațiune numai 
aceia, cari de fapt trăesc din capi- ’ 
talul, din renta său din venitul ca

sei lor. Foștii industriași, comerciant! 
etc., cari nu mai continuă afacerea 
și trăesc din venitul lor, său vădu
vele, cari nu mai continuă afacerea 
bărbatului și trăesc din averea ră
masă, se pot înscrie ca particulari, 
der trebue să adaugă ocupațiunea 
lor de mai înainte, d. es. „particular 
fost cismar44, său „particulară văduvă 
de băcan44 ș. a.

Sevitărele din casă se scriu sub 
numele „servitori de casă44. Când 
servitorii sunt bărbați este a se adau
ge de es. „fecior, bucătar, vizitiu, 
îngrijitor44, etc. Servitorii, cari sunt 
ocupați în hoteluri, birturi, cafenele 
nu sunt servitori de casă, ci servi
tori de afacere, și astfel trebue în
semnați. In rubrica a 15-a este a-se 
însemna esact și amănunțit ori-ce 
ocupațiune laterală, afară de ocupa
țiunea principală, tocmai ca și la 
rubrica 14.

Fața din dos a cartei de numă
rare se referă la persănele, ce apar
țin montanisticei, industriei, comer- 
ciului, creditului și comunicației. 
Aceștia trebue să răspundă esact la 
întrebările de pe acâstă față, care 
nu privesc numai personalul strict 
specialist, ci și pe Zilerii și pe ser
vitorii întrebuințați la acele ocupa- 
țiuni, precum și pe cei ce fac indus- 
triă de casă și pe membrii familiei 
ajutători, chiar și când nu primesc pla
tă. întrebările depefăia din dos mai 
privesc încă și pe aceia, cari au o ocu
pațiune laterală, ce se ține de una 
din ocupațiunile montanistice, indus- 
triă, comerciale etc., d. es. „proprie
tari de pământ, său persone de clasa 
inteligentă, cari posed mori, cără
midarii, fabrici de bere și de spirt44.

In fine mai însemnăm cu pri
vire la „fdia de casă44, că acesta 
trebue să se scrie nu numai pentru 
fie-care casă, ci și pentru fie-care 
altă clădire ("d. es. biserică, șcălă, 
clădire de fabrică, spital, casarmă, 
etc.), deși păte e nefolosită său se 
află în reparare. Asupra nouălor 
case și clădiri, cari încă nu sunt 
terminate, nu trebue să se scrie că- 
lele amintite. Asupra tuturor clădi
rilor, ce se țin de unul și același 
număr al casei, a unei stupinl sâu 
a unei curți, este a se scrie o făiă.

Apertinențele ce se țin de o casă 
sâu altă clădire, precum clădiri de 
economiă, locuință pentru servitori 
etc., sunt a-se înscrie prin Urmare, 
deși sunt despărțite una de alta, 
într’o fâiă comună cu clădirea 
principală, dâr se însâmnă într’un 
rând deosebit.

Dator de a da răspunsurile pe 
foile de casă este proprietarul casei 
sâu locțiitorul său. Dâcă aceștia din 
ori-ce causă n’ar fi în stare să-și îm- 
plinâscă acâstă datoriă, atunci co
misarul de numărare trebue să în- 
grijâscă de acâsta.

Din comitatul Umădorei.
Congregațiunea ținută în Deva la 29 Dee. 1900.

JDeva, 30 Deoemvrie.

j (Raport special al „Gaz. Trans.“)

De mult șovinismul maghiar nu a în
tâmpinat un atao mai strașnio, oaîn oon- 
gregațiunea de astăZl.

In mânia oprimărilor și perseouțiunilor 
pe față și în ascuns, o mică, dâr resolută 
falangă, a avut ouragiul să iasă la luptă și 
să arate stăpânitorilor, că orl-oât de pu- 
terniol s’ar orede, tot să mai află Români, 
cari țin și vor să țină sus, ou tăriă, și în 
viitor stindardul luptelor nostre naționale.

Er puternioii cfllsb o® au făcut? Au 
tăcut tăcerea peseelui și numai din când 
în când erupeau în unica lor esolamare: 
„să votăm, să votăm!“

E drept, că, voturile lor au ourmat 
lupta, dâr învingerea ou voturile nu pote 
întuneca oâștigul moral, pe oare membri 
români l’au dobândit.

La oongregațiunea de astăZl nu s’au 
presentat mulțl, eu tdte aceste a fost una 
din oele mai interesante.

îndată după luarea la cunoscință a 
legilor de nou sancționate și a ordinațiu- 
nilor ministeriale, se dă cuvântul d-lui 
Francisc Hossu-Longin, care s’a ridicat 
în contra ounoscutului act de violență 
brutală, săvîrșit de gendarml în Ilia-Mu- 
reșiană la 19 Decemvrie n. D-l Hossu-Lon
gin Zis0 cam următorele:

Onorată Congregațiune!
Libertatea personală în fie-oare țâră 

și în deosebi în țări așa Zlse constituțio
nale, este și trebue să fiă una din dreptu
rile oele mai cardinale ale oetățenilor. Unde 
acest drept nu se respeotâză său unde or
ganele oficiâee abusâză de acest drept, 
acolo stările publice sunt putrede, acea țâră 
se consideră de bărbară. Unde aoest drept 
nu se ia în socotință, acolo cetățenii se 
simt streini în țâra lor și acea țâră, acel 
stat nu are și nu pote avă viitor !

Unde libertatea personală e numai 
pe hârtiă și numai în gura politioiauilor de 
fală, — acolo nici sudiții străini, oarl sunt 
nevoițl a-se abate pe aoolo, nu pot ave 
garanțiă, că nu vor ajunge la discrețiunea 
unor fanatici, sâu răufăcători.

Este deoi forte natural, că în ori-ce 
stat de drept, nu numai organele ohiămate, 
ci fie-care cetățân are dreptul și datoria 
chiar să vegheze, ca dreptul libertății per
sonale să se respecteze, oăol acâsta o aș- 
tăptă dela fie cine bunul renume al țării 
și oonsoiența cetățenâsoă!

Etă, Onorată Congregațiune, pentru 
oe am cerut cuvântul și pentru-ce void să 
adresez o interpelare primului nostru ofi
ciant oomitatens, îndatorat a veghia și asu
pra libertății nostre personale.

Un oas recent, întâmplat Z^®!® tre- 
cute în o comună din apropierea nostră, 
mă face să ridic ouvântul meu pentru res
pectarea celui mai sânt drept, al libertății 
personale.

La 19 Decemvrie a. o. doi sudițl ro
mâni, D-nii Constantin C. Popescu și Ni- 
oolae Alexanârescu, din Bucuresol, au rugat 
pe d-l advocat Dr. Alesaudru L. Hossu din 
Deva, ca să-i însoțâsoă, pănă în oomuna 
Uia-Mureșiană, ca să caute la cartea fun- 
duară de aoolo starea unei averi imobile.

Numiții d-nl cu trenul accelerat dela 
1 6ră s’au și dus și au căutat, oe au voit a 
oăuta. După aoeea s’au reîntors toți trei la 
hotel, unde au stat pănă la pleoarea tre
nului.

Ajunși la gară, numai cesepomeneso 
. că în sala de așteptare întră un gendarm 

înarmat și faoe o revistă peste publicul, 
oe aștepta sosirea trenului. Câte-va minute 
mai târZiu, oând se auZia sosirea trenului 
și când publicul eșise pe peron, gendarmul 
se pune înaintea lor și îi declară de deți
nuți.

D-l Dr. Aleșandru L. Hossu îl întrâbă 
că pentru-ce? și cere oa să i-se arate or
dinul de deținere, oăol la din contră nu
mai forței se supune.

Atunol gendarmul, amenințând ou 
arma ridioată, îi declară, că n’are să dis
pute ou nimeni și punând mâna pe umă
rul numitului advocat, l’a provooat oa să-i 
urmeze toți trei. Intre aceste veni și șeful 
de gară și se înoeroâ să-l oapaciteze pe 
gendarm, Zi®®ndu-i că el cunâsoe pe d-l 
advooat și oă pâte este vre-o neînțelegere 
la mijloo.

Tâte însă furăînzadar, deținuții au 
trebuit să plece îndărăt și s’au dus, sub 
escortă la oasarma gendarmilor, unde după 
întrevenirea solgăbirăului au fost liberați, 
— dâr au fost nevoițl a sta în Ilia pănă 
în altă d'-

E de însemnat, oă la gară se afla 
multă lume, între cari și câte-va dame, ou 
cari d-l Hossu avea să plece spre casă.

Vestea deținerii neînțelese, a sosit la 
Deva încă în aoea Zi sâra și șl pote în
chipui ori și cine, oe impresiune a făout 
mai ales la familia îngrijată a numitului 
dn. advocat.

Etă starea adevărată a faptului. Cine 
nu vede, că aici stăm în fața unei violențe 
din oele mai flagrante și oine va trage la 
îndoâlă, oă lumină trebue să se faoă, să 
soim oine pârtă vina? Căci aoâsta o pre
tinde dela noi, nu numai siguranța publică, 
peste care suntem ohiemațl să veghiăm ou 
toții, oi chiar bunul nume al comitatului și 
reputațiunea țărei nâstre, fiind vorba și de 
doi supuși din statul veoin.

De acea, dați-ml voie, oa să mă adre
sez, primului nOBtru ofioiant și a-i presenta 
următârea:

Interpelare
ătră viceșpanul comitatului Uniădărei, în causa ăbu- 

sului gendarmăresc, comis la 19 Decemvrie a. c. 
în comuna Ilia-Mur eșiană.

1. Are cunoscință d-l vioeșpan despre 
aceea, că la 19 Deoemvrie a. o. în oomuna 
Ilia-Mureșiană un gendarm, sâra la opt 6re, 
în gara stațiunei oălei ferate, fără a arăta 
vre-un ordin și fără a cere vre-o justificare, 
în mod brusc și în mânia întrevenirii șe
fului dela gară, a deținut și a escortat în 
comună la casarma gendarmilor pe d-nul 
Dr. Aleșandru L. Hossu advocat în Deva 
și pe doi sudițl români din România, pe 
d-nii Constantin C. Popescu și Nioolae 
Aleșandru din BucurescI?, și dâcă are:

2. La a oui ordin s’a făcut acea deți
nere și escortare?

3. Este adevărat aceea, că hârtiile și 
documentele sudiților români, s’au aflat în 
ordine? și dâoă da:

4. Care este motivul deținerei și es- 
oortării sudiților români și a d-lui advooat 
Dr. Aleșandru L. Hossu ?

Și dâcă nu a fo=t niol un motiv:
5. Ce pași a făout d-l vioeșpan, oa 

amintitul gendarm să fiă tras la răspun
dere și deținuții să oapete satisfacția de
plină ?

6. Are de cuget d-l vioeșpan, ca din 
aoest incident și alte asemenea incidente 
obvenite înoă pe la noi, să faoă pași la lo- 
ourile competente, oa pe viitor asemenea 
cașuri revoltătore și de rușine pentru oo- 
mitat și țâră, să nu se mai pâtă întâmpla?

Francisc Hossu-Longin, 
membru al congregațiunei.

Dâr mai am și alte motive — oonti- 
nuâ oratorul — ce m’au îndemnat, să fac 
interpelațiunea cetită.

In țâra nâstră, și prin urmare și în 
comitatul nostru, de multă vreme bântue
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un mare rău, ale oărui urmări nu se pot 
prevedâ în deajuns. Acest rău, d-lor, este 
un speoifio „patriotism11, de care ne împe- 
deoăm, așa-(jioâud pe tâte terenele vieței 
publice, și care se deosebesoe de patriotis
mul cel adevărat ca cerul de pământ.

Și acest patriotism este de două specii: 
Patriotismul oficial seu patriotismul 

oum îl esplică cei oe au ajuns la oârma 
țării, și patriotismul cel patentat, oare apare 
ca un sentiment din cele mai curate, oe 
trebue să nutrâscă fiă-care oetățân întru 
fericirea și ridicarea prestigiului țării, dâr 
oare nu pâte fi decât — maghiar.

Răul acesta a produs apoi două re- 
eultate, ambele rușinose și în detrimentul 
patriei nâstre. Patriotismul oel dintâiti a 
resultat faptul, că puternicii cjilei au decre
tat formal, că numai și numai patriotismul 
cum îl înțeleg ei, este și pâte fi admis în 
țâra nâstră, prin urmare, cei oe nu au acel 
patriotism, sunt declarați fără nici o genă 
de „răi patrioțl“, de „trădători de patriă11!

Astfel am ajuns acea epocă nenoro- 
oită, când majoritatea țării a devenit stig- 
matisată de „răi patrioțl", de „trădători de 
patriă".

De aici ocârmuitorii noștri s’au crecjut 
și se cred în drept a urmări și pedepsi 
fără milă, tot oe nu este și nu le convine 
drept patriotism oficial, adecă cum ei vor 
să fiă 1

Patriotismul de a doua oategoriă, a 
resultat, oă astăc}1 oiflingarii îndrăs-
neso a numi și a suspiționa pe toți câți lor 
din o causă sâu alta nu le vin la sooo- 
tâlă, încât am ajuns, de acjl nici o vină nu 
ți-se pâte faoe mai ușor, ca vina, că ești „ne
patriot11, ești „trădător de țâră".

De aci apoi a resultat faptul și mai 
rușinos, că o mare parte a cetățenilor au 
devenit spioni după „răi patrioțl", âr oeia- 
lalți spionați, ca periculoși dușmani ai sta
tului.

Și apoi s’a pus la oale o gână din 
oele mai scârbise, în care rolul principal 
și desastros a fost și este al gendarmilor, 
a<jl atot-puternioii țării, de oare au să tre
mure viii și morții!

Poftiți să vă dau dovodl și esemple?
Aci interpelantul espune oum gen- 

darmii mai anii trecuțl au aținut calea, 
într’o comună, la două domnișâre și fără 
multă vorbă, în mod forte gendarmeresc, 
11-au smuls tricolorul, partea întregitâre a 
toaletelor lor. Mai spune, oum gendarmii 
an urmărit și huiduit pe tinerii, oarl au 
fost trași în judecată la Baia-de-Criș pen
tru cununa pusă pe mormântul eroului 
Ianou și alte cașuri, cari asemenea dove
desc omnipotența gendarmilor.

Și să se mire oine-va de tâte aceste, 
când âtă un oas și mai recent, acel al de- 
ținerei și esoortărei amintiților.

Un sub-proouror regeso abia acum 
venit pe aiol, aflând de cașul din Ilia mu- 
reșiana, a esolamat:

„Nu pe Hossu cel mio (D-l Dr. Ale- 
sandru L. Hossu), oi pe cel mare (adeoă pe 
interpelantul) ar fi trebuit deținut și esoor- 
tat, oă acela are gură mare!"

Nu voiii să sorutez — continuă inter
pelantul — oă aoâsta esclamare (la tot ca
șul sinceră) s’a făcut în glumă său în se
rios. La tot cașul este o viuă dovadă de 
spiritul ce domnesce astăcjl la noi și în ce 
situațiă se află aceia, cari se luptă pentru 
drepturile lor naționale.

Fiind acum vorba și despre aceea, cum 
au fost traotați la noi doi supuși din țâra 
veoină, unde nu de mult Monarohul nostru 
a fost atât de străluoit primit, d-l vioe- 
șpan are datoria duplă a faoe lumină, căci 
nu este și nu pote fi pentru noi indifreent, 
oe vor tjioe susnumiții, dâoă vor reîntâroe 
în țâra lor, despre oeee-ce au pățit la noi.

Rog deol pe d-l vice-șpan să-mi răs
pundă ou tâtă sinoeritatea, ca și noi cei 
huiduițl să seim, de ce să ne ținem.

S’a ridicat, apoi vioe-șpanul Mara 
Lâszlâ și cu obiclnuita-i oonfusiune și per- 
plesitate a deolarat, că are cunosoință des
pre cașul, oe l’a espus interpalantul; apoi 
s’a încercat a dovedi, oă după oum i-s’a 
raportat lui, oașul acela „forte regretabil11 
se pâte ascrie numai gendarmului „de probă11, 
oare a făcut’o numai de oapul lui și în 
contra căruia s’a și ordonat oeroetarea.

La replica interpelantului vioe-șpanul, 
oumultă hesitare, oum se cjice așa oam cu o 
jumătate de gură, a declarat și aoeea, că de
ținerea și escortarea dela Ilia nu s’a făout 
la vre-un ordin de sus și nici cu vre-o in- 
tențiune politioă.

Nu soim, că rapârtele ce le-au primit 
vice-șpanul în aoâsta causă, întru cât sunt 

esacte, ceea-oe soim cu positivitate este fap
tul, că sunt și de aceia, cari nu ored că 
gendarmul „de probă" să fi făcut numai 
de capul lui.

Congregațiunea a luat apoi spre soi- 
ință sarbedul răspuns al vice-șpanului.

Au urmat după aoâsta desbaterea obi
ectelor puse Ia ordinea cjilei, la care au luat 
parte și membrii români.

(Va urma

Din streinătate.
Politica eșterioră a Bulgariei. 

Piarul ruseăc „Novoie Vremiau publică la 
loc de frunte un artioul important, privitor 
la politica esterioră a Bulgariei. Etă oe 
scrie foia rusâscă :

îndată după schimbarea stărilor în 
Serbia, diplomația austro-ungară a nisuit 
din tâte puterile să câștige oompensațiunl 
în BaloanI. Petrecerea îndelungată a prin
cipelui Ferdinand în Ungaria, capătă o 
nouă lămurire 'prin uumirea ministeriului 
Ivancioff-Petroff. In Viena Petroff se bu
cură de încredere mare la împăratul Fran- 
oisc Iosif, care mai în urmă i-a gratificat 
portretul său provăcjut ou iscălitură. Pe 
timpul orisei ministeriale Petroff a călătorit 
de două-ori la Viena și s’a sfătuit ou re- 
presentații băncilor de acolo. I-s’a oferit, 
că în schimbul cedărei monopolului de tu
tun, sare, petrol și spirt, precum a făcut 
Serbia, să salveze Bulgaria de orisa finan- 
oiară. După conversiunea împrumuturilor 
bulgare, grupul financiar austriac ar fi da
tor să oonstruâscă și linia ferată Kiisten- 
dil-Macedonia, după anumite condițiunl. 
Dâeă-i va succede așa-dârlui Petroff a faoe 
alegerile așa, ca noua sobraniă să primâsoă 
proiectul de lege despre monopolii, atunci 
va arunca definitiv Bulgaria în brațele Aus
tro- Ungariei.

Senatul italian a disoutat budgetul 
afacerilor străine în ședința dela 28 Decem
vrie. D-l Visconta Venosta, ministru de es- 
terne a răspuns d-lui Vitellesohi asupra 
afacerilor Chinei. El a declarat, că nu se 
putea lăsa altora saroina de a apăra inte
resele Italiei. „Trebue și noi — cjis0 minis
trul — să revendicăm dreptul unei națiuni 
străine; voim oa China să fiă deschisă oo- 
meroiului internațional și oând în Gestiu
nile generale se constitue un acord, mai 
mult înoă, o înțelegere colectivă europână 
în scopuri mari umanitare, Italia sosită cea 
din urmă, oa mare putere, nu trebue să 
lipsâsoă din aoâstă înțelegere.

„Nu voim în China o politică de 
aventuri său de espansiune. De altfel, pu
terile nu voiau întâii!, deoât ooupația te
ritorială. Nu trebue să ne mirăm, dâoă dela 
liberarea legațiunilor, oâte-va divergințe 
momentane seu de vederi sân de tendințe 
s’au manifestat printre puteri, dâr trebuia, 
— și (s’a isbutit — ca ele să fiă înțelese, 
animate de un sentiment unanim de oonoi- 
liațiune. Un înalt spirit de solidaritate n’a 
încetat de a esista în consiliul puterilor".

Ministrul a expus apoi cursul nego
cierilor ; el a adăogat, oă o împărțire a 
Chinei, chiar cu un oaraoter comeroial, ar 
fi o măsură, pe care Italia n’ar putâ-o 
adopta.

El a reamintit apoi oondițiunile cu
noscute pentru pace.

Papa Leo XIII în contra gu
vernului frances. Papa Leo XIII pri
mind în audiență privată pe soriitorul fran- 
oes Hugues les Roux, șl-a esprimat mira
rea, că primul ministru frances Waldeck- 
Rousseau, oare părea la început atât de 
oonciliant față de Vatican, a presintat oa- 
merei francese proiectul privitor la con
gregațiile catolice, proiect, care va aduce 
pagube mari ordurilor religiâse catolice 
din Franoia.

Papa a deolarat, că Va atrage atențiu
nea guvernului franoes asupra oonseoințelor 
grave ale aoestei legi. Și dâoă nu va fi as
cultat, atunol toți, oatolioii din Franoia se 
vor ÎDtoroe în oontra republicei.

Papa a mai adăugat, că mulțl Suve
rani din Europa l’au îndemnat, oa să oon- 
tribue la efîrșirea protectoratului franoes 
asupra catolioilor de tâte naționalitățile 

din Orient. Speră însă, că în ultimul mo
ment guvernul și parlamentul frances se 
vor cuminți.

Anexarea Cretei la Grecia. Cer
curile diplomatioe din Paris suntjneliniștite 
de vestea venită din Creta, că adunarea 
națională de acolo vrâ se proclame anexarea 
insulei la Grecia. Porta otomană, sprijinită 
de puterile semnatare, va protesta în oon
tra acestei anexări. Circulă svouul, căgen- 
darmeria din Creta va fi înloouită prin 
trupe greeescl, ca astfel anexarea să se facă 
de fapt.

O nouă alianță? pilele trecute a 
apărut în Belgradul Serbiei un cjiar în
titulat „Bratimovstvo* (Frățietatea). Noul 
(jiar, care e oonsiderat ca organ al minis
teriului sârbesc de esterne, propagă în pri
mul număr ideia unei alianțe între Serbia, 
Turcia, Bulgaria și Muntenegru, pentru-ca 
astfel să se împiedece estinderea imperiu
lui austro-ungar în Peninsula-baloanioă și 
cu timpul monarohia să fiă soâsă și din 
Bosnia și Herțegovina.

Comunicatul guvernului rus. 
Față de atacurile sensaționale îndreptate 
de diarul „Novoie Vremia" în oontra mi
nistrului de răsboiii al Franoiei, generalul 
Andrâ, guvernul rus publică un comunicat 
spunând, că el posedă patru organe ofici
ale și un organ ofioios. „Novoie Vremia" 
nu este însă (jiar ofioios.

Complot militar în contra rege
lui Alexandru al Serbiei, piarele din 
Budapesta publică numărâse telegrame din 
Belgrad, prin cari se relevâză, oă simpatia 
pentru ex-regele Milan cresoe fârte mult în 
armată.

S’au ținut numărose oonsfătuirl la 
oarl ofițerii superiori au propus un com
plot pentru răsturnarea regelui Alexandru 
și reîntronarea ex-regelui Milan.

Situația între România și Bulgaria.
(Din discursul d-lui Take Ionescu, rostit în 

ședința Camerei dela 2 Decemvrie st. v. 1900.)

Era, d lor, o oestiune esternă, moște
nită de noi (conservatori) dela partidul li
beral: era cestiunea insulei Bujorescu.

SoițI, care erai? situați unea. într’o in
sulă a Dunării, o insulă românâsoă, de doi 
ani de cjfl0 sta un pichet bulgăresc.

Vedeți d-vâstră situațiunea aoâsta în 
ceasul morții lui Mihăileanu; vedeți putința 
de a mai avâ un pichet bulgăresc pe o 
insulă românâsoă a Dunării; vedeți ușurința 
ou care s’ar fi retras pichetul de cătră sta
tul vecin, dâcă am fi oerut aoâsta în mij
locul aoelor turburărl; și vedeți putința pen
tru noi de a mai păstra piohetul pe insula 
nâstră în mijlooul acelor turburărl?

Ei bine, pur și simplu am scos piche
tul din insulă.

Și după oum Alesandru Lahovari a 
dat ordin să se tragă ou ghiulele dela Su- 
lina în „Olga", tot așa Iancu Lahovari a dat 
ordin să se scotă piohetul bulgar, — și s’a 
scos pichetul bulgar din insula Bujorescu. 
(Aplause).

Fiind-oă, d-lor, vorln-so de insula Ru 
joresou, să-mi dațl voie să fao o mică di
gresiune și să ating o oestiune, oare este 
în Mesagiu, și despre oare s’a vorbit fârte 
puțin în aceste desbatetl.

Să fie sigur d-l ministru de esterne, 
că nu void spune nimic în privința negocie
rilor, oarl se urmezii, și voiii păstra reserva 
cea mai completă, fiind-că Bciu fârte bine, 
oă singurul mijloc de a împedeoa pe un 
stat să-ți dea o legitimă satisfacția, e să o 
ceri ou prea multa îndărătnicia și eu sgo- 
mot și să fad astfel, ca oposiția din propria 
lui țâră să-l împedece în acțiunea lui bine- 
voitâre.

Dâr eu, oare sunt într’o situațiă liberă, 
pot să die un luoru, pe care d-nii miniștrii 
nu-1 pot spune, și anume, să lămuresc pu
țin aceste nouă relațiunl dintre regatul Ro
mâniei și Principatul vecin.

D-lor deputațl, situația actuală dintre 
noi și Bulgaria nu e un aooident.

Nu e numai o întâmplare treoătâre 
datorită operei unui nebuD, care într’o fii 
șl-a ales o viotimă. Profitjde împrejurarea, 
ca să vă spun, că alegând pe Mihăileanu, a 
ales forte bine.

Din punctul de vedere a) suprimărei 
omului oelui mai energio în lupta românis
mului din Macedonia, incontestabil, că vrăș
mașii au ales bine, au lovit la mir, cum se 
dice. Așa era Mihăileanu, centru al mișcărei, 

și merită acest elogiu, când se vorbesoe de 
densul aici. (Aplause).

Dâr, d-lor deputațl, raporturile dintre 
noi și Bulgaria, raporturi oam strînse, — 
vorbesc de raporturile dintre guvern, acâsta 
este altă trâbă, vorbeso de raporturile din
tre popâre, — sunt arjl oam încordate O 
esplicație se impune: Noi, d-lor, am fost 
în t.ot-dâuna prieteni ai Bulgarilor. Ar fi o 
naivitate și o nedreptate să spun, că atn 
trecut Dunărea și ne-am bătut pentru li
bertatea Bulgariei; eu cred, că ne-am bă
tut pentru alt-ceva, pentru independența 
României. Că Bulgarii au profitat de sân
gele nostru, e esact; dâr nu ne-am dus aoolo, 
nu am trecut noi Dunărea pentru Bulgari. 
In alte împrejurări însă, două împrejurări 
istorice, noi prin atitudinea nâstră am fă
out oă esistă atjl un principat al Bulgariei, 
absolut afirm aoâsta și vă void dovedi-o.

După răsboifl. cine nu soie, că ni-s’a 
oferit quadrilaterul și chiar și Vidiuul, dâcă 
am fi insistat. Că am făcut noi bine seu reu 
oă nu am primit, este altă soootâlă; con
vingerea mea este, că am făcut furte rău, 
convingerea mea este, că aveam tot drep
tul asupra quadrilaterului; că din moment 
ce noi pierdem o bucățică din pămeutul 
nostru, eram în dreptul nostru să luăm o 
altă buoată și în acea bucată se ne stabi
lim cu liniște, nu ou frică și turburară; 
convingerea mea este, că quadrilaterul lo
cuit în majoritate de musulmani, — căci 
era locuit de musulmani — nu avea nimic 
periculos pentru noi. Acâsta este convin
gerea mea, da pentru Bulgaria nu impârtă. 
Pentru ea importă faptul, oă Românii n’au 
primit quadrilaterul, faptul, oă din asta pri
cină aijl principatul Bulgariei stăpâuesce 
aoâstă fortărâță formidabilă a Europei, care 
se oheamă quadrilaterul, și că îl stăpânesce 
grațiă Românilor, cari n’au vrut vrut să-l 
primâsoă din causa pâte a sentimentelor 
umanitare, a sentimentelor generâse ale unora 
dintre âmenii, cari erau pe atunci la gu
vern, a Românilor cărora li-se părea luoru 
monstruos, ca să stăpânâscă pământ străin.

A doua împrejurare. Vă aduceți aminte 
că în momentul în oare s’a proclamat uni
rea Rumeliei orientale ou Bulgaria, în acel 
moment unio tâtă lumea era contra Bul
gariei.

Rusia părăsise pe principele Bulgariei 
și-și rechemase ofioerii.

Serbia declarase resbel Bulgariei, Tur
cia nu aștepta, deoât o îuourajare pentru 
ca să facă tot așa. Dâoă în acel moment 
regatul român, în loc de sentimentul de 
amicițiă, în loo de sentimentul de frater
nitate, pe care l’a avut pentru principalul 
bulg-r, ar fi intervenit și ar fi cjis: la îrn- 
părțâlă, astădl n’ar mai esista un principat 
bulgar.

Aoâsta se pâte afirma cu tâtă sigu
ranța (Aplause). ibta dâr două împrejurări 
istorice, în oare, grațiă purtărel nâstre, ami
ciția b’u stabilit, s’a întărit și a prosperat 
principatul vecin. Oă aeâstă întărire și acâsta 
prosperare s’a făcut, după oum cjLiei, cu aju
torul nostru, nu încape vorbă; oă dorim și 
de aci înainte puternic și sinceră progres 
veoinilor noștri, este luoru sigur; dâr ored, 
că a venit momentul să rjicerr», că s’a is
prăvit, — nu că s’a isprăvit cu bunele ra
porturi dintre statul vecin și noi — ferâsoă 
Dumnecjeu — dâr s’a isprăvit cu pasivitatea 
nâstră. Cred oă este momentul să se scie, 
că orl-ce altă turburare de echilibru în Pe
ninsula balcanică nu se mai pâte face fără 
noi și fără consimțământul nos-ru. (Aplause.)

Noi nu avem tiiol un fel de dorințl 
de cucerire. Fără a striga — trăiâscă Sul
tanul, — suntem absolut mulțflmițl cu statu- 
quo ; și nu dorim mai mult, decât ea aoest 
statu-quo să dureze câte secole mai mult. 
Toți însă trebue să scie, oă statu-quo când 
se va turbur», avem și noi, cu vântul nostru 
de (jls, i& acâsta ne indrituesce drep
tul nostru istorio. Suntem singurul stat oreș- 
tin în Orient, care n’a fost provincie tur- 
oâscă, care a putut servi de cămin tuturor 
celorlalți, cari după-ce șl-a pierdut viața 
de stat, au venit la noi să păstreze un rest 
de viață națională, și de aici diu casa uâs- 
tră să plâmădâsoă viitârea lor renascere. 
(Aplause prelungite).

D-lor, suntem primi inter pares, pentru 
acâsta nu oerem nici o egemonie, dâr nici 
nu putem să fim ultimii inter pares. Și 
dâoă suntem primi inter pares, avem și uoi 
dreptul să ne îngrijim de sârta și viitorul 
Românilor din Imperiul otoman, cu același 
titlu cu care se preocupă Bulgarii, Grecii 
și Sârbii de sârta conaționalilor lor. Avem 
și noi dreptul atunci, oând ar fi să se re
guleze alt fel sârta lor istorioă, avem drep
tul, nu numai dreptul, avem datoria să ne 
spunem cuvântul nostru. Nu suntem oanti- 
tate neglijabilă în cestiunea baloanioă; nu 
înțelegem să fim oantitate neglijabilă, pe 
oâtă vreme vom fi în stare să avem glasul 
nostru rezimat pe brațul nostru. De aceea 
putem să afirmăm, că de aci înainte nici o 
schimbare fără consimțământul nostru nu 
se va mai face. (Aplause prelungite).
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Funcționarii publici și alegerile. 
Ministrul unguresc de justițiă Plosz a dat 
o ordonanță cu privire la atitudinea func
ționarilor publici la viitdrele alegeri dede- 
putațl. Ordonanța dispune, oă judeoătorii, 
proourorii reg. și oficialii dela judecătorii 
pot să-și eseroiteze liber dreptul lor de 
alegere, însă ar 6 incompatibil cu posiția 
și funcțiunea lor, deoă ar corteși pentru 
cutare candidat, sâu dâcă cu astfel de scop 
ar ți nd discursuri în adunări. S’ar face grav 
responsabil mai ales acel judecător, pro
curor său funcționar de tribunal, care fo
losind posiția sa oficidsă ar influința în fo
losul domnilor din partida sa și ar ame
nința pe cei de altă partidă. —Ordonanța 
e frnmdsă, dâr întrebarea este, dâcă ea va 
prinde.

Noul Reisclisratli austriac, spune 
o telegramă din Praga, va fi convocat pe 
fidele dintâiîi ale lui Februarie viitor.

La fondul mesei studenților ro 
mâni din Brașov un mărinimos domn a 
binevoit să oOntnbuescă suma de 8 cor., 
pentru-care i-se adnoe adânca mulțămită 
de cătră: Administrația fondului.

Pianistic. „Tribuna11 de Dumineoă 
anunță, că șef-redactorul ei de pănă acum 
d-1 Teodor V. Păcățian a primit cu fiiua 
de 1 Ianuarie n. conducerea „Telegrafului 
Român**, organul metropoliei gr. or. din 
Sibiiu. In urma aoâsta direcțiunea institu
tului „Tipografia** a însăroinat ou condu
cere „Tribunei** pe d-1 Silvestru Moldovan.

Din ZernescI se comunioă, căînfiiua 
întâifi și a doua de Crăciunul oatolioilor, 
gendarmii de-acolo, din propria volnicie, au 
interzis poporului român luorul de tdte di 
lele. Peste 200 de oărăușl de lemne ai fa- 
brioii de celulosă, toți Români gr.-orientall, 
au fost în o'hipul acesta oonstrînșl să țină 
și ei săbătorile unei biserici străine, pricinuin- 
du-li-se o pagubă de aprdpe 1000 de cor. 
Câțl-va dintre ei au fost maltratați și ou 
bătaiă. Poporul batjocorit a oerut inter
venția primăriei și a reDresentanței comu
nale, care — duDă o informațiune a „Tri
bunei** — în urma propunerii membrului 
Nioolae Garoiu, advocat, a decis să facă 
imediat arătare la forurile superidre com
petente, oerend în mod energic pedepsirea 
gendarmilor călcători de lege, precum și 
restituirea din partea acestora a pagubelor 
suferite de țăranii români.

Alegere de deputat la Cliezdi- 
Oșorheitl. Vineri s’a făcut alegere de de 
putat la Chezdi-Oșorheiti, cercul rămânând 
vacant în urma numirei lui Beldi ca fișpan 
la Ternava-mare. Au fost doi candidați : 
guvereamentalul Beldi Tivadar și ugronis- 
tul Molnar Iosiaș. Majoritatea voturilor a 
avut’o cel din urmă.

Noi protopopi onorari. „Unirea** din 
Blașitt scrie, că I. P. S. Sa metropolitul 
Dr.. V. Mihalyi a conferit asesorilor consis 
toriall: Dr. Isidor Marcu, secretar metro
politan și direotor al cancelariei metropo
litane, Stefan Pop, protonotar oonsistorial 
și Aron Pâpiu notar consistorial, distino- 
țiunea de protopopi onorari.

Consulat rusesc în Praga. ț>i«rul 
„Sviet1* din Petersburg propune, ca să fiă 
numit consul general al Rusiei în Praga, 
un Ceh, supus rus.

Aspiranții la voluntariat, cari nu 
pot dooumenta cu testimonii îndreptățirea 
la acest favor întru împlinirea obligămin- 
telor militare, și-o pot procura supunendu- 
s« unui esamen de capacitate. Comisiunile 
esaminătore în limba germană și maghiară 
sunt în Sibiiu, âr în limba română în 
Brașov. Observăm tot-odată, că tinerii în
dreptățiți la voluntariat să-și legitimeze la 
timp aoest dre -t, oăcl întârzierile pot aduce 
ou sine pierderea dreptului.

Instructorul Majestății Sale mo- 
narcliului. Puțini sunt, cari vor soi, că in
structorul Maj. Sale monarchului nostru, 
tr.ăesoe încă. El se numesce Dr. Carol Ko- 

petzky, și odinidră a fost profesor la uni
versitatea din Innsbruck. In 1 Ianuarie a. c. 
bătrânul profesor împlinesce al 90 lea an 
din viață. El a fost chiemat la Viena in 
1848 ca instructor pentru arohiducii Fran- 
cisc Iosif, Maximilian și Carol Ludovio și 
ca atare a rămas acolo pănă la 1850. In- 
trăga casă domnitdre îl iubea mult pe pro
fesorul Kopetzky, dâr ou deosebire îl iubeau 
arohiduoii Maximilian și Carol Ludovic. 
Bătrânul profesor acum îșl petreoe fiilele 
cu totul retras în oeroul familiei sale în 
villa Brixlleg.

Arestarea unui colonel șerb. Ț>ia- 
rului „Magyarorszag** i-se anunță din Bel
grad, oă autoritățile militare au arestat pe 
colonelul Simionoviof, acusat, oă împreună 
cu căpitanul Haiduk a defraudat o sumă 
de 50.000 lei și că împreună au vândut unei 
puteri străine importante lucrări topogra
fice făoute de ofițeri. Onororul pentru 
aeâstă vânzare a fost depus la Banoa. din 
Belgrad pe numele unui copil al lui Hai
duk. Haiduk a fugit în Ungaria și se svo- 
nesce, că acolo s’ar fi sinuois.

Sultanul contra sionismului Evrei
lor. „Politische Correspondenz** din Viena 
primesoe din Constantinopol o telegramă, 
Zicând, că Porta a oprit stabilirea peleri
nilor evrei în Palestina, care a început să 
ia proporții mari în urma espulsărilor 
Evreilor din Rusia și în urma emigrărilor 
din România, precum și în urma faptului, 
că demnitarii otomani au atras atențiunea 
Sultanului asupra propagandei sioniștilor, 
spunând, că aeâstă propagandă urmăresce 
scopuri politioe.

Zăpadă mare în Tesalia. Din Te- 
salia vine soirea, că acolo a cădut o 
mare cantitate de zăpadă, încât lumea s’a 
speriat. Tote comunicațiile sunt întrerupte 
și orașele erau cu totul isolate. Ou mare 
greutate abia după mai multe Zii0 orașele 
au început a comunica cu satele cele mai 
apropiate. Sunt localități, unde zăpada a 
oădut, de trei metri înălțime. Și în Epir a 
oăZut multă zăpadă, dâr nu atâta ca în 
Tesalia. Cum se vede, ierna dela noi s’a 
strămutat spre miafiă-di.

Un mijloc nou de-a veni în ajuto
rul nevoiașilor s’a adoptat la Paris. Pri
măria liberâză nisoe bonuri pe temeiul 
cărora săracii găsesc adăpost ndptea, pe 
țimpul iernei mai ales. Aceste bonuri se 
liberau pănă aoum numai de birourile pri
măriei. Acum, în urma unei disposițiuDl 
nouă, săracii găsesc asemenea bonuri la 
tote comisariatele. Otelierii le primesc și 
le schimbă în bani la casa comunei. Pri
măria a votat aoum în urmă un credit su
plimentar de 25 000, asupra budgetului 
1900—1901, oa să vie pe aoâstă cale în 
ajutorul celor fără locuință.

Procesul de divorț al părecliei 
princiare de Monaco. Deja de mult s’a 
fost lățit vestea, că princesa de Monaco 
voesoe să se. despartă de soțul ei. Cores
pondentul din Londra al diarului „Volks- 
zeitung** din Berlin confirmă acum acea soire. 
Oausa divorțării părechei princiare de Mo
naco, fiioe, este că princesa s’a înamorat 
de-un oompositor de origine Român, oare 
de present petreoe în Londra. Ddpă divor- 
țare princesa se va mărita după acel com
positor.

Musica orășenesc» va conoerta mâne 
sără, Marți, la otel „Europa1*. Din pro
grama concertului amintim : „Euryanthe** 
Overture, de Weber; Introducere la opereta 
„Caprioiosa**, de Raida; „Dor de țerâu (piesă 
românâsoă) de Caudella. începutul laSdre. 
Intrarea 60 bani.

Rectificare. In nr. 274 al foiei nds- 
tre am publicat, după „Fdia Diecesană** 
din Caransebeș, momentele mai însemnate 
dela serbarea onomasticei P. S Sale epis- 
conului Nioolae Popea, și din greșâlă s’a 
fiis, că P. S. Sa a fost felicitat între alții 
și de Metropolitul Moldovei. Fapt este însă, 
că episcopul Popea a fost felicitat de I. P. S. 
Sa Iosif, Metropolitul-Primate al României, 
dr nu de Metropolitul Moldovei.

RSsboiul din Africa-sudică,
Lui „Neue Hamburger Zeitunga i-se 

telegrafâză din Londr», că după soiri sosite 
din Capetown generalul bur Dewett a tre
cut victorios, lângă rîul Vet, peste cordonul 
engles și s’a dus neîmpedeoat pănă la Lee- 
mokop și a aflat acolo brigăZile comandan
ților englesl Knox, White, Piloher și Bar
ker, rânduite a merge spre apărarea colo
niei Cap.

*
Alaltaerl a sosit în Roma generalul 

bur Grover, ruda generalului Louis Botha, 
venind direot din Africa. El a plecat ime
diat la Haga având o importantă misiune, 
pentru președintele Kriiger.

Mai mulțl Ziariști întrebându-1 despre 
situația din Africa de sud, el a declarat, că 
este pe deplin liniștit de mersul răsboiului, 
care se va sfîrși rău pentru JEnglitera, oăol 
ea va. perde pănă și Colonia Capului.

OrI-ce forțare ar face Englesii, le ar 
fi imposibil să alunge pe Buri din lanțul 
de munți Zuur, care dominâză Caplandul 
de Nord și Oranjele de sud, unde ei s’au 
fortificat. Numai pacea imediară și reounos- 
cerea independenței oelor două republice 
va putâ salva pe Englitera de un desas- 
tru. Apoi el s’a plâns de modul barbar 
cum Englesii tratâză pe prisonierii buri, 
precum și de faptul, oă Englesi au ațîțat 
pe Oafri în contra Burilor.

*
Din Haga se telegrafeză, că preșe

dintele Kruger a declarat mai multor de- 
legațiunl pe oarl le-a primit, că fără recunos- 
cerea independenței celor două republici 
nici vorbă nu pote fi de depunerea arme
lor de oătră Buri.

Kriiger a mai declarat, că este pre
matură soirea privitore la întâlnirea sa ou 
Țarul Nicolae.

*
Lordul Kitchener telegrafâză din Blo

emfontein, că trupele englese au reocupat 
orașul Ficksburg din Oranje.

Acest oraș fusese ocupat de genera
lul bur Delarey. Dâr după-oe Burii s’au 
aprovisionat, ei au părăsit orașul, lăsând 
aoolo un mic detașament, și s’au dus spre 
sud, ca să se întâlnâseă cu trupele genera
lului Dewett.

Din China.
„Standard* află din Shanghai, oă după 

nisce soiri private impărătâsa Chinei ar fi 
numit într’ascuns de împărat pe un tinăr 
de 15 ani cu numele Tunghan, însă ar fi 
interZis publicarea acestei numiri. Noul îm
părat a fost dus la Singanfu. De aici se es- 
plioă împrejurarea, că împăratului Kvangsu 
i-s’a permis să mârgă la Peking. Acesta să 
fi și avisat pe amicii săi, aderenți ai re
formelor, că va merge la Peking.

*
„Frankfurter Zeitung* primesoe din 

Tien-Cin soirea, că aâum încă nu se pdte 
gândi nimeni la înoheierea păoei, decât 
peste câte-va luni, și că probabil răsboiul 
se va transforma în ocupațiune.

*
Soirea fdei germane stă în oontrafii- 

oere ou telegrama agenției „Reuter**, după 
oare un înalt fuuoționar a depeșat din Sin
ganfu, unde se află curtea împărătâsoă, oă 
oondițiile de pace puse de puteri au fost 
comunicate deja guvernului ohines și îm
părătesei, oare ar fi decis să le primâsoă.

*
Mareșalul de Waldersee telegrafeză, 

oă două detașamente au fost expediate pe 
căi diferite pentru a ooopera în expediția 
Gruber, plecată în 6 Decemvrie din Tien- 
Oin spre Yuenhshien. Trupele ohinese bă
tute în 9 Decemvrie, s’au împrăsoiat spre 
nord.

Invitare.
Comitetul Reuniunei femeilor române pen

tru ajutorarea văduvelor sărace din Brașov și 
Săcele are ondre a învita prin aoâsta pe P. T. 
public cult româneso la Petrecerea de dans, 
ce se va ține în presăra anului nou româ

neso, Dumineoă în 31 Decemvrie a. o. st. v. 
(13 Ianuarie 1901 st. n.) în sala de concerte 
și teatru din Brașov. Inoeputul la 8 sera. 
Prețul de întrare 2 cor. de persdnă.

Alte invitări speciale nu se trimit.

Brașov, 1 Deoemvrie st. v. 1900.

Pentru Comitetul Reuniunei
Otilia Bidu, 

vioe-presidentă.

O I W Si iii H
O mare încurcătură. Poliția judi

ciară din Paris e într’o mare încurcătură. 
In Ziua de 21 Septemvrie, o femeiă, care 
Zicea, oă o oheamă Geffroy, în verstă de 42 
de ani, a fost primită, pentru bâlă gravă, 
în spitalul Laemeo, unde a murit peste 
câte-va Zile. După cum e obiceiul, s’a pre
venit frate-său, singurul membru din fa
milia ei. Dâr fratele pus în fața cadavrului, 
declară că morta nu e sora-sa. Adminis
trația, după-ce duse oadavrul la morgă, făcu 
cercetări și găsi pe un domn, cu oare ră
posata trăise maritalmente dol-spre-dece 
ani. Acesta pus și el înaintea cadavrului, 
declară, că morta este într’adevăr d-na Ge
ffroy. Fratele fu chemat din nou și din 
nou declară, că defuncta nu’i e soră. Se 
mai cerqetă, oe se mai cercetă și se află, 
oă bărbatul mortei trăesoe la Nevers. Acesta 
chemat la Paris, spune verde, oă defunota 
i-a fost într’adevăr nevastă, oă domnul des
pre care s’a oreZut, că e fratele ei, e cu 
adevărat oumnat ou el și că se miră de 
aeâstă atitudine. Fratele chemat încă odata, 
a declarat încă o iată, oă morta nu-I e soră 
— și pace bună. Poliția, acum, e !mai în 
încurcată, decât înainte de a fi asoultat mar
torii.

Mestecă. Gladstone, ounosoutul băr
bat de stat engles, a fost pănă apropo de 
ora morții sale unul din cei mai robuștl și 
sănătoși bărbați ai Angliei, el a părăsit 
lumea după 80 de ani de viață și și atunci 
nu bucuros. Resultatul este pe atât de stră
lucit, pe cât mijlooul e de simplu. Se fiioe: 
Omule, când mănânci, mesteoă! Gladstone 
la toți, oarl voiau să-l asculte, le spunea, 
că fiă-care bucătură o mesteca de 36 de 
ori, Zi trei-fieol și șese ori. Gum mestecă 
însă omul modern? El ia în gură o bu
cată mare, o încolțesoe de două-trei ori, 
trage o înghițitură bună de bere sâu vin, 
ca să lunece mai bine, și apoi bucătură, 
așa întrâgă, o trimite stomacului să ispră- 
vâsoă el. Acesta însă destul îșl dă silința, 
dâr înzadar. Aparatul lui este aranjat nu
mai pentru mistuirea mâncărilor deja bine 
mestecate și salivate. Buoățile de mâncare 
nemesteoate, cari înotă în vin sâu bere, se 
opun forței de consumare a stomacului; 
acesta neputându-le mistui, le împinge mai 
departe, așa nemistuite, în?intestine. In intes
tine de asemenea se pot consuma mai de
parte numai acele alimente, cari deja în 
stomac au fost bine mistuite, și astfel îșl 
pâte ori și cine înohipui, ce puțin suc de 
nutrire pentru corp pot estrage organele 
dy mistuire din alimentele rău mistuite. Să 
nu ne mirăm, dâcă tot al treilea om să 
tângue de rea consumare, de dureri de cap, 
de stomac, migrene, nervositate și alte ase
menea rele. Mistuire rea, sânge rău, dis- 
posițiă rea, lipsă de sănătate: deja cei vechi 
fiioeau, că „stomacul e tatăl tuturor rele
lor**. înainte de tote pentru mâncare trebue 
timp. Astfel, dâcă voim, oa oorpul să ne 
fiă în stare bună sănătâsă, vioiă, fără du
reri, atunci trebue să mâncăm încet, deore- 
ce mâncarea mestecată bine, este de ju
mătate oonsumată. La început omului i-se 
pare lucru ridicul, oând aude, că se mestec! 
bucătură de 36 ori. Acesta însă e numai 
un obiceifi, și dâoă odată ni-l’am însușit, 
fără să voim mestecăm bine alimentele și 
nu le înghițim aprdpe întregi. Părinții di-ja 
de timpuriu să șl dedea copiii cu regula de 
aur a bunei mestecărl, er nu după cum 
des se întâmplă, că mulțl îșl silesc oopiil 
să mănânce repede. Luoru mai rău ca acesta 
nu pote fi.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian JET. Pop.
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pe anul comun 1901, 
se pote procură dela Tipografia A Mureșianu 

din ISrașov.
„Călindarul Plugarului1 întră, în anul 

al IX-lea, cuprindend: In partea calendaris
tică: Cronologia anului 1901, Regentul anu
lui ; Sărbătorile și alte dile schimbător©; 
Calculul sărbătorilor mai mari; Posturile 
etc. Urmeză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului cu sfaturi pentru 
plugari și semnele de timp după calenda
rul de 100 de ani.

Urmâză Genealogia domnitorilor; Ta
bele telegramelor și poștale; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
râscă după datele oficios© îndreptate și pu
blicate de ministrul de comercid.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)’; Dorobanțul (G. 
Coșbuc); Crainicul primăverei (Sân-Petrea- 
nul); Testamentul lui Moș-Cârlig, schiță de 
I. C. Panțu; o frumosă Poveste de pe vre
mea când Mântuitorul Christos umbla pe 
pământ; Cuvinte înțelepte ș. a.

In partea economică: Lucrarea pămân
tului; Crescerea vitelor; Hrana vitelor; 
Grijile de avut la hrănirea vitelor; Hrana 
țăranului și crescerea caprelor; Puterea de 
nutrire a pomelor.

Economia casnică: Prăsirea curcilor; 
Clocirea și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouelor. Urmeză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

De astă-dată „Călindarul Plugarului" 
cuprinde ilustrațiunile: edificiul gimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul costă 25 crucerl său 50 de 
bani eseinplarul, (-|- 5 bani porto postai.) 
Vendetorilor se dă rabat cuvenit.

Bursa de BucurescI
din 26 Dec. 1900.

<

Valori
1 ,a3
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Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... £>7o Apr.-Oct. 89.—
„ „ Impr. 1892 . . . 5 „ Iaii.-Iul. 90.—

din 1893 . . . 5„ n îi
90.-

„ 1894 int. 8 mii. 5 „ Ajr.-Oct. —V--
„ Impr. de 321/, mii. 4„ lan.-lnl. 75.—

Impr. de 50 mii. . H D 76.—
„ Impr. de 214 m. 1890 D îî 76.>/4

Impr. de 45 m. 1891 * » H » 76-1/.
, Im. de 120 mii. 1894 4„ 76?/,
„ Impr de 90 mii. 1896 4„ n n 76.-

Oblig, de Stat (Conv. rurale) *j Mai-Nov. 75.—
„ Casei Pensiunilor fr. 800 »î I) —,—

comunei BucurescI 1883 
, n „ dm 1884

5% lan.-lnl. —.—
5 „ Mai-Nov --

„ din 1888 5» Iua.-Dec. —*--
„ „ „ din 1890 Mai-Nov. --

Scrisuri fonciare rurale . . . 5„ lan.-lnl. 93.‘,
Scris, fonciare rurale din 1890 4 « Ol)-1/.

„ ,, urbane Bucuresc 5 „ 79.-
,, a Iași 5„ n » 75.-

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

îl D

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. iiv. 86.—
Banca agricolă................................

500 într. v. 2185
500 150 v. 284.—

Dac’a-România uit. div. 85 lei 200 într.v. 203,—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 h n 3-5.-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei SU 2^0 387.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 îî d

——
Soc. rom. de hâriie uit. — — 100 n n ;—
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 lei 100 n îi

—.—
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 n îi 100 —

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 îî » —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 —
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 n îi —.—
20 franci aur................................ — n îî —.—
Eabricile Unite de gazose. . . 12 W ÎÎ 85.-

DIGESTIV
a farmacistului A. Tliierry’s

Prav universal engleseso pentru mis
tuire, se recomandă ca remediu la ori 
și ce suferințe de stomac. Escită ape
titul și ajută mistuirea. Fiă-care cutiă 
trebue să fiă provădută cu subscrierea 
producentului. O cutie trimite franco 

după primirea prețului de 3 corăne 

Apotlieker i. limry’s Baisam-Fabrit, 
în Pregrada bei Rohitscb-Sauerbrunn.
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pentru sfintele sărbători de Crăciun și anui nou 
Recomandă E. MAHSBERGER ciasornicar 

Brașov, Strada Porții Nr. 32 
depositul seu bine asortat de 

Ceasornice de buzunar dh Helvetia 
precum și tbte felurile de ceasornice de părete, 

pandule, ceasornice cu carilon, ect.
Cu preturi ieftine și garantă reală.

(1-3).

Hala d_e Toere Sch.weh.at.

Deschidere de Restaurant.

o

8
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Plecam 51 sosirea trenurilor dii stat reg. bre. în Brasov
Valabil din 1 Oetoinvre st. n. 1900.

Plecarea trenurilor din Brașov
Boia Brașov Ia Budapesta :

I. Trenul mixt la ora 5-8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la o. 2’45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la ora 7'48 min. sâra.

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persdne la ora 3-55 m. dim.

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
Trenul accel. la ora 2 19 min. p. m. 

(ce vine pe la Clușiu).

Dela Brașov la Kezdi Oșorlieiu:
Trenul de pers, la 6ra 5-19 min. dim. 
(are legătură cii Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
ora 3'20 min; noptea.

Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
Trenul de pers, la ora 3’15 m. p. m.

(are legătură cu linia T.ișnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartoloineiu).
I. Trenul

Trenul

Dela
Trenul
Trenul
Trenul

£11.

I.

ir.
III.

ÎL

I.
II.

Iii.

mixt la ora 9'2 min. a. m. 
mixt la ora 5'26 min. p. m.

Brașov la Ciuc-Gyimes:
de pers, la ora 5-19 min. dim. 
mixt la ora 8-50 min. a. m.
de pers, la ora 3'15 min. p. m.

i

I.
II.

III.

I. 
II. 

III

rSosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

Trenul de persdne la ora 8 dim.
Tr. accel. peste Clușiu la 6. 2'9 m. p. m. ,
Trenul mixt la âra 10'25 min. săra. K

Dela BucurescI la Brașov: fl
Trenul accel. la ora 2'18 min. p. m. " 
Trenul pers., la dra 9-27 min. p. m. 
Trenul mixt, la dra 5.— min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal).

Dela Kezdi-Oșorlieiu la Brașov:
Trenul de persdne la dra 8'25 m. dim. 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

Trenul de pers, la dra 1'51 m. p. m.
Trenul mixt, la dra 6'48 m. sâra 

(are legătură cu Ciuc-Sereda).

Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartolorneiu).
I.

II.

I.

II. 
în.

i. 
iii. 
III.

Trenul mixt la ora 7'2 min. dim.
Trenul mixt la ora 1’12 min. p. m.

Dela
Trenul
Trenul
Trenul

Ciuc-Ghimes la Brașov: 
de pers, la ora 8'25 tn. dim. 
de pers, la ora 1'51 m. p. m. 
mixt la ora 6'48 min. sera
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voie a aduce la cunoscința P. T. 
asupa-mi in regie proprie

Subscrisul imi iau
public, că am luat

fostul RfiStOrOt a lui Gabel
nr. 2 în Târgul boilor, (steua roșie) și piața mare nr. 2, 

și-l voi deschide în 1 Ianuarie 1901 cu 
renumita bere SCHWEHAT păharu cu 9 cr.

Onoratul public va Ii servit cu mâncări bune și cu 
gust, pe lângă un serviciu prompt și cu atente.

Mulțumind onoraților mei dspețî pentru încrederea ce 
mi-au dat până acuma, mă rog a sprijini și întreprinde
rea mea cea nouă.

1199.1—1

Gu tbtă stimaHudoSf Forkert,
Restaurateur.

x\VoG!! '/7/

A. Mureșianu Brașov, Tergwl fimilisi i¥r. 30.
Acest stabiliment este prov6(Jut cu cele mai 

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

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CÂRTI DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICEFOI PERIODICE.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.PROGRAME _ELEGABTE.BILETE DE LOGODNA ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AwuÂnrusgi.9

REGISTRE și IMPRIMATE
pentru tote speciile de serviciuri

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cou/ve/i/ta., in lela măzimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.PREȚURI-CURENTE Șl DIVERSE 

BILETE DE INMORMENTARI. 

se primesc în biuroul
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Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

1^5

v.

} Numai pentru40defileri(bani)
să pote câștiga ial2Jannaricanuil901

^“**10.000
W 1000,500 corone etc,etc.
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Cu totul sânt 1311 de câștiguri la | 
< Lotteria„CASA STUDENȚILOR^ 
1 Losuri să pot capota pretutindinea. . I 
*-* Y,

Tipogrfiaa A. Mureșianu, Brașov.
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