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Nr. 1.—Anul LXIII. Brașov, Sâmbătă 1 (13) Ianuarie. 1900.
Din eausa sărbătorit Sfântului Vasilie, dia- 

rul nu va apără pănă Luni săra.

In pragul anului nou.
Brașov, 31 Decemvre.

ErășI se încheia un an dia vieța 
nbstră și a poporului nostru, anul 
dela care începem a numera o altă 
sută dela nascerea lui Christos și 
despre care tocmai de aceea esistă 
o deosebire de vederi în lumea 
cultă, ddcă prin el se încheiă secu
iul al noue-spre-decelea și se începe 
al doue-4ecilea, ori că este anul pen
ultim din veacul acesta, care după 
calculul esact se termină numai în 
31 Decemvre 1900.

Fiă, că cu el se sfîrșesce vea
cul al 19-lea ori nu, anul 1899 a 
fost pentru națiunea română din sud- 
ostul Europei un an de noue cp- 
cări, cari sunt o viuă. admo*  
pentru Români de a-o run
pentru tot-deuna cu une1
stricăcibse, ce li-au 
purile de restriște 
s’au putut des1-'
tatea de vp 
deștept?’ 
juri.
t- e

■ ni •' i<ii /-■»*•

mte- 
.acălcă- 

..1 neamu- 
c ușurința în 

x a ținb îndestul
s mâne și fără a lu
cra ou prevederea omului
înțeh . e se gândesce serios la
delătu. .ea neajunsurilor presente și 
la asigurarea viitorului; apoi neno
rocita înclinare spre ebrtă între frați, 
pentru a satisface poftele și ambi
țiunile unora și altora în urma unor 
interese vremelnice, cari ar trebui 
se dispară ori de câte-ori se tratbză 
de marile interese ale națiunei. care 
cere și pretinde tăriă prin buna în
țelegere și strînsa unire a tuturor 
fiilor sei.

Anul, de care ne despărțim, a 
schis ochii Românilor din tote 

le locuite de ei și i a învățat să 

cunbscă și se se convingă, că n’au 
a-se încrede, decât în forțele și în 
puterea lor propriă națională și că, 
prin urmare, cea mai sântă datoriă 
și chemare a lor este înainte de 
tote, de a căuta se-șl întărâscă aceste 
forțe.

Ori doră nu acesta este învă
țătura, ce trebue s’o tragă din es- 
periențele făcute în anul, ce se f 
cheiă, Românii dintre Tisa și Ca’-

Evenimentele dela încep’’ 
lui 1899, cari au preocu1’ 
mult spiritele în mer 
din causa încurcări’ 
adus cu sine și 
unui guvern, 
mai ales 
maghi? .e
atâ*-  din
r guvern,

^ef de gu- 
susținut în 

câ va Introduce 
un nou sistem de 

. cinstit și care a
utere cu devisa: lege,

dreptate.
a încordare aștepta lumea și 

x. se vadă la lucru noul guvern 
,.i să potă judeca din faptele lui, 
decă în adevăr el însemna o schim
bare spre bine. Mu!ți și dintre ai 
noștri erau înclinați a crede într’o 
astfel de schimbare.

Ce am esperiat însă în cele 
c|ece luni trecute, de când este la 
cârmă actualul guvern? S’a putut 
convinge ori și cine, că în ceea ce 
atinge causa națiunilor asuprite din 
acest stat, sistemul cel vecină 
se continuă sub o nouă firmă. Nică- 
irl nu s’a deschis nici o ușiță mă
car speranțelor într’o îmbunătățire 
a stărilor asiatice, sub care gem po
potele nemaghiare.

Românii îndeosebi au putut din 
nou să se convingă, că speranța lor 
într’un viitor mai bun nu și-o pot 
întemeia, decât numai în ei însi-și, 
în energia luptei lor de apărare și 
în hotărîrea lor nestrămutată, de a 
nu ceda nimic din drepturile, ce 
li-se cuvin, ca unui factor însemnat 

constitutiv al statului acestuia po
liglot.

Cu atât mai dureros a trebuit 
f atingă pe toți aceia dintre noi, 
cari cugetă serios și văd cevașl mai 
departe în viitor, comedia așa c[isei 
înfrăr ce s’a jucat astă-vară la o 
oe 'ât de nepotrivită, cum a

episcopului Aradului, 
"urat, cum bine s’a 

părți, numai pănă 
ama din paharele de 

xi s’au ciocnit pentru 
trecut și acel incident ca 

..eplăcut, decă nu ar fi tost 
u de urmările rele, ce trebue 

ie aibă ori-ce pas făcut în contra 
sentimentului public național. Desbi- 
narea își face cuib tot pe acolo, pe 
unde se arată asemeni semne de sepa
rare și de sfidare a simțului național.

Ceea-ce nu are însă basă trebue 
să dispară înaintea crudei realități. 
Așa și amintitul incident n’a fost 
pentru noi, decât un avertisment, 
ca în viitor se veghiăm cu mai mare 
gelosiă și vigbre asupra intereselor 
solidarității nbstre, dela care atârnă 
ori-ce succes în grbua luptă, ce o 
purtăm.

încet, încet vor trebui să dis
pară dintre noi tbte disensiunile, ce ■ 
mipedecă mersul luptei nostre și I 
cari n’au rădăcină în popor, ci sunt I 
numai artificial nutrite, în mare 
parte de șbpte și de influințe streine. 
Necesitatea în lupta de apărare a 
limbei și a naționalității nostre ne 
constrînge a ne îndoi forțele de re- 
sistență prin strînsa lor unire și 
concentrare, căci cuțitul a ajuns la 
os când adversarii noștri merg pănă 
a ataca chiar și memoria luptătorilor 
noștri răposați, cari s’au jertfit pen- 
tru libertatea și drepturile națiunei 
nostre.

Un esemplu viu și îmbucurător 
de reculegere și de unire frățeseă 
în fața periculului amenințător ne 
dau acjl Românii bucovineni, cari se 
luptă cu atâta bărbățiă în contra 
unui regim nefast al țărei lor, care j 
le încalcă drepturile și libertatea și 
le atacă cele mai sfinte interese na

ționale, vrend să le submineze posi- 
ția ca popor autochton diriguitor al 
Bucovinei.

Dbr nu numai pentru noi, Ro
mânii din Austro-Ungaria, ci și pen
tru frații noștri din regatul vecin 
român independent a fost anul 1899 
un avertisment, că trebue să înce
teze cu multe din obiceiurile ereejite 
și să se dedea a-șl mări puterea, 
a-șl întări și închega organisația sta
tului printr’o muncă mai sistema
tică și mai stăruitore pentru conso
lidarea stărilor interibre, prin culti
varea și lățirea spiritului adevărat 
național și prin ridicarea și asigu
rarea bunăstărei economice a po
porului.

Perderile, ce le-a suferit țera în 
urma relei recolte din anul acesta 
îi îndrumeză tot-odată de-a fi cu 
mai multă prevedere, căutând a-se 
asigura, în contra urmărilor anilor 
răi pentru agricultură, printr’un sis
tem înțelept de economii și prin 
desvoltarea puterei de muncă și de 
câștig a țărei pe tbte terenele.

Anul 1899 a adus dbr Români
lor din tbte părțile grele cercări, 
dăr tot răul îșl are și partea sa 
bună.

Pentru noi Românii din mo- 
narchia austro-ungară, mai ales, în
vățătura, ce ni-au dat’o evenimen
tele din anul acesta este de mare 
preț, fiind-că ne dovedesce, că numai 
în noi, în forțele nbstre proprii și 
în organisarea strînsă a acestora, 
pentru a pută se resistăm cu atât 
mai mult atacurilor adversarilor, este 
scăparea, este cea mai de căpetenia 
garanță pentru isbânda viitore în 
nisuințele nbstre legitime de egală în
dreptățire națională.

Convingerea acesta, care a prins 
rădăcini adeucl în poporul nostru, 
ne va călăuzi pașii și lucrarea în 
viitor și ne va arăta calea adevă
rată, pe care înaintând să putem 
vedă realisată egala nostră îndrep
tățire națională. '

In speranța acăsta firmă urăm 
tuturor fraților an nou fericit!

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Vrăbiile.
i- (Fabulă.)
Jn împărat odată poruncă, aspră a dat:
% ’n țera lui întinsă,

‘ză și ne’nvinsă,
tabiă do vede, — e vai de-al țării sfat! 
adecă tiranul,

j le sfîrșesoă neamul.

La sfat acum și ele cu sgomot s’a.dunară, 
Din astă năpustelă cum se mai dea afară! 
Era — vedl — sfânt al lor drept, și orl-cine o 

[vede,
O’ un neam întreg, nu pote așa numai a’l 

[perde,
Și nimeni voie n’are, și n’are nici cuvânt, 
Ă-l pierde, câtă vreme un drept e pe pă-

[ment.

Tu vrăbiile spuză, vin harnic rendurl-ren-

Și vin din totă țâra în cap cu grele gânduri, 
GăcI dulce e viăța, vor tote să trăescă: 
Toți blastemă pe-aceia cari vor să li-o ră-

[pescă... 
Și sfatul să începe, vorbirile lor curg, 
Curg vale și potopuri din zori pănă’n amurg. 
Ispravă?... chiar nimica, — de unde și

[poftescl, 
Când totul e gâlcevă, ce poți să isprăvescl? 
Una e mai gelosă de-a alteia bravură.
Și nu mai încetâză, a-se mustra din gură:
— „Sfatul meu e mare, că dela început: 
„Bune tinerețe,
„Adânci bătrânețe,
„V!am sfătuit, căci numai liberi se fim am

[vrut“...
— „Ce-mi ești tu cuouveică“, — cfiae un

[păsăroii!,“
Sărind sus ca o broscă, și țanțoș și vioiîi. — 
„Bătrână coțofană! poftim (și încetâză, 
„Că dău ți-a fi cam groză de ceea-ce ur-

[meză. 
„Unde ți-e vrednicia și ce minuni arețl? 
„Cu un voinic ca mine de stai se te tot

[cerțl!

„Da, sfatul meu să stee, căci eu v’am arătat, 
„Că frică nu port Domne, nici chiar de îm- 

[părat.
„Răbdat’am și în cușcă, și fomete și sete, 
„Primejdii mari de pușcă și altele de

[aceste... .“ 
Și cărta curge ’ntr’una, la brâzdă nu mai

[vin, 
Căci ferea le e plină de ură și venin. 
Când mortea-i lângă ele și pot se o și

[veefă, 
Cu certele o chiamă, din certe nu’ncetâză, 
Er dușmanul nu dorme, ci tot pe rend pe

[rând, 
Turtește câte una, că uliul e flămând.

** *
Fruntași ai națiunii ! din vis să vă treziți, 
Gâlcâva alungaț’o și nu mai zăboviți; 
Numai unirea aduoe viață și putere, 
Gâlceva e pieire și morte cu durere.

Farnaș.
Koevary.

Un veac.
Istovit, pe patul morții, zace aiurind moș- 

[negul, ’
La cap nimeni nu-i vegheză, toți l’au pă- 

[răsit de dragul
Unui alt stăpân mai tinăr, dela care toți 

[așteptă
Vre-un favor. — Nu faceți sgomot, nu vor- 

[bițl, căci se deșteptă,
Și de-abia ’șl închise numai ochii storșl pe 

[o clipă, bietul,
După-o luptă desperată, ce-1 înădușea pe 

[’ncetul.
Mult s’a mai muncit de-o vreme, și simțind 

[c’o să-l ajungă
Sortea, se plângea amarnic. C’o ’nderătni- 

[ciă lungă
Se ținea de firul vieții, îngrozit că o să-l 

[scape.
Când i-au început mormântul, par’c’a in- 

[ceput să-i sape
Chiar în inimă hârlețul. Ochii-i se ’mpăin- 

[geniră;
Vede apoi ca ’n vis întrega lui mărire cum 

[se ’nșiră
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In afacerea lancu.
Precum seim din raportul, ce 

l’am primit din Sibiiu, cu ocasiunea 
interpelați unei sale în afacerea lancu 
d-1 Dr. Comșa a anunțat recurs în 
contra declarațiunei viceșpanului, că 
nu va da răspuns meritoriu la inter- 
pelațiă, decât în ședința viitore a 
congregației.

Acest recurs l’a și înaintat la 10 
Ianuarie d-1 Dr. Nicolae Comșa, ca 
membru al congregației, ministrului 

■.<de interne Coloman Szell.
In acest recurs d-1 Comșa com

bate disposiția de amânare a vice
șpanului cjicend, că prin amânare s’au. 
periclitat interesele mai înalte de 
stat și îndeosebi cea mai seriosă mi
siune a administrației: restabilirea 
ordinei drept și a păcii. Apoi recur
sul continuă și sfîrșesce astfel:

Administrația Ungariei, care când-va 
baronul Sennyey o numia în plin parlament 
„asiatieău, nu se pite, după convingerea 
mea, subtrage de sub prima oondițâune a 
unei administraținnl regulate : imediată dis- 
posițiune acolo, unde e periculum in mora.

Să presupunem, dâr nu admitem, că 
onorea vătămată și simțul de drept atacat 
al oetățănului său a unor întregi colectivi
tăți și-ar face aer în deosebite localități 
ale comitatului prin mișcări puternioe, oarl 
pote ar depăși limitele, fiiind-oă poporul 
nioăirl în lume nu pote fi instruit de teoria 
amânărei, când e vorba de cinstea și drep
tul lui, întreb eu, că interpelat asupra mij- 
looelor de a suprima mișcarea, s’ar pute 
asounde vre-un viceoomite în baricadele 
amânărei ?

Tocmai ca să preîntâmpin o mișcare, 
care ar pută treoe limitele, am pretins eu 
pe base strict legale și constituționale ime
diata intervențiune a vice-comitelui, oând 
se tracta de revooarea unui ordin ilegal, ce 
vată mă consciența de drept și istorică a po
porului român, simțemintele lui dinastiec, le
gale și naționale, când se tracta de apăra
rea autonomiei administrative față cu ne- 
îndreptățita inmixțiune a justiției și față 
cu insulta adresată celei mai marcante fi
guri a istoriei poporului român, lui Avram 
lancu.

Era deci de datorința rl-lui vice-co- 
mite de a răspunde imediat pentra liniști
rea spiritelor agitate și mai mult prin in
sultele ețilnice ale, pressei maghiare și tăcerea 
guvernului intr’o cestiune, unde onorea unei 
națiuni, ce e în viață și onorea unui mort, ce 
e în morminte, cerea satisfacțiune.

Era mai ales de datorința d-lui vice- 
comite a declara, cel puțin, că va aduce 
la cunosoința D-vostră, d-le ministru de 
interne, neliniștirile și pretensiunile legi
time ale majorității poporului din acest 
comitat, înaintate prin unanimitatea depu- 
tațitor săi din congregațiă; trebuia să o 
facă acâsta, fiind-că de sub regimul Sanffy- 
Jeszenszky toți șefii administrativi și poli- 

țiani, deol și d-1 viceoomite, are datorința 
de-a da rapdrte lunare regulate și cu cașuri 
urgente imediate, despre mișcările naționa
lităților.

Nefăcend acâsta d-1 viceoomite, a 
trebuit să aleg acâstă cale, ca via legis și 
în codițiunl strict constituționale să ajungă 
la cunosoința Escelenței Vostre, căruia încă 
V# sună interpelațiunea mea, oererile legale 
ce conțin.

Sper, că aflându-le D-Vostră, d-le 
ministru, care V’ațI provooat la maxima: 
lege, drept și dreptate, o să faoețl să se 
respecte legea, dreptul și dreptatea, ea nu 
cumva din amânările administrațiunei in
teriore : res publica detriments capiat.

Resboiul dintre Englesi și Buri
Tot vești rele sosesc pentru En- 

glesî de pe câmpul de resboiu eh 
Africa de miaejă-fli. Puternica îtnpe- 
rațiă, care predomnesce afli pe tdte 
mările lumii, a desprețuit pe inimi
cul seu din Transvaal, pitic, ce e 
drept, față cu uriașul imperiu, dâr 
brav, vitez și cu ochii ’n patru.

Nu s’au așteptat Englesii, ca 
Burii se pună pe picior de resboiu 
o armată atât de însemnat, nu s’au 
așteptat mai ales, că Burii din Trans
vaal se vor alia cu cei din statul li
ber Oranje, și la multe altele nu 
s’au așteptat. Ei nu numai odată au 
avut de lucru cu Burii și cunosceau 
istețimea și tenacitatea lor. Der ce 
se-i faci îngâmfării. Au crecfut, că 
vor pute isprăvi cu ei ca în vechime 
și nu s’au gândit, că deja acum 20 
de ani Burii cu arma în mână i-au 
silit să le recunoscă independența. 
Eiresce, că n’a fost un răsboiu ca 
cel de astăcji.

Der au uitat Englesii, că de 
atunci au trecut 20 de ani și că 
Burii n’au stat pe loc, ci au înain
tat și s’au reorganisat milităresce. 
așa că astăijl organisarea lor se do- 
vedesce mai tare și mai aptă, decât 
a armatei englese. A întrat Anglia 
în focul resboiului de față afară de 
acesta încă fără de nici o pregătire 
diplomatică și militară. Der Burii 
prevedeau ce-i așteptă, și au prefe
rit a face se isbucnâscă mai curând 
răsboiul, ce nu mai era de delăturat. 
Astfel ei au câștigat timp, pănă ce 
Englesii și-au adunat oștirea și au 
transportat’o în Africa. Luând ofen
siva, Burii au atacat posițiunile cele 
mai însemnate strategice ocupate de 
Englesi în coloniile lor, și precum 
se dovedesce acuma succesul lor a 
fost așa de mare, încât au adus aeji 
pe Englesi, cu tdtă armata lor mult 
mai numerosă, în situațiunea cea mai 
periculosă.

Pentru moment teatrul princi
pal al resboiului este în Natal între 

Ladysmith și Colenso, unde atât 
Burii, cât și Englesii și-au concen
trat cea mai mare parte a forțelor 
lor militare. Aici se așteptă din c|i 
în cji o bătăliă mare decisivă.

Seim, că Ladysmith este de 
mult încunjurat și asediat de Buri. 
Garnisona englesă a acestui oraș, 
sub comanda generalului White, se 
apără înse brav, așa, că pănă în 
(jiua de atji ei țin în puterea lor 
Ladysmith-ul. In flilele din urmă 
Burii înși-și s’au decis a ataca cu 
cea mai mare energiă orașul Ladys
mith, nu numai bombardându-1 me
reu, dâr atacându-1 chiar repețit. Ei 
încă de Vinerea trecută au încercat 
se ia cu asalt posițiunea numită 
Casar’s Camp, care predomină ora
șul, dăr n’au reușit. Sâmbăta tre
cută Burii făcură un atac grâznic 
asupra tuturor posițiunilor englese. 
Ei au luat de trei ori nisce șanțuri, 
der Englesii i-au respins și le-au re
luat. Intr’un punct, Burii au ținut ocu
pată positia pănă sera. Atunci două 
regimente englese au făcut un atac 
cu baioneta, care a fost atât de în
focat, încât Burii au fost respinși cu 
mari pierderi.

Acestea le telegrafeză coman
dantul White, adauge însă, că el cu 
armata sunt forte strîmtorațî.

Nici nu e lucru puțin pentru 
garnisona englesă din Ladysmith, 
căci de 70 de cjil0 portă o luptă 
grea cu Burii. Mai sufer trupele ge
neralului White, precum se asigură, 
și de lipsa de proviant, de apă și 
chiar de munițiune. Bole epidemice 
mai domnesc în oraș și răpesc și 
acestea pe mulți dintre soldați.

Decă generalul White se apără 
în mod atât de desperat, o face și 
în speranța, că-i va veni un ajutor. 
Numai 20 de miluri englese depăr
tare dela Ladysmith spre miadă-eji, 
se află armata comandată de gene
ralul Buller, vre-o 30 de mii de 
omeni cu 70 tunuri, cari vor să 
scape pe cei din Ladysmith. Oștirea 
lui Buller comunică cu cea a lui 
White prin signale optice. Pănă 
acum însă generalul Buller n’a pu
tut să dea ajutor lui White. Seim, 
că încercările lui de-a trece cu oș
tirea rîul Tugela n’au succes și au 
adus mari pierderi Englesilor. De 
atunci generalul Buller a primit în
tăriri în âmenl și tunuri, și totuși 
n’a cutezat pănă acuma să atace pe 
Buri a doua oră. Burii și-au întărit 
și ei posițiunile la rîul Tugela, și 
încă pe-o estindere fărte mare.

Generalul Buller și-a reînceput 
operațiunile sale cu scop de a salva 
orașul Ladysmith Vinerea trecută, 
făcând o recunâscere a posițiunilor 
inimicului. Sâmbătă a înaintat cu 
tâtă armata sa spre Colenso și ar

tileria englesă a bombardat pof ; 
țiunea, inimicului. Burii însă n’f [■ 
respuns. Ce s’a întâmplat mai d 
parte nu se scie, și tăcerea acâst 
a deșteptat mari îngrijiri mai alte*  
în Londra, unde era mare temere;. 1 
că Ladysmith-ul va căde. :

Dăr și în celelalte părți ale! 
teatrului de răsboiu Englesii n’au 
avut decât nesuccese. La 1 Ianuarie 
a capitulat Kuruman, capitala țării 
Betșuane. Câte-va cjile înainte gar
nisona englesă din Mafeking, făcend 
o eșire cu asalt din oraș, a fost 
aprope nimicită, așa că se așteptă 
flilnic căderea orașului. Peste acâsta 
la Colesberg generalul engles French 
a- suferit o lovitură simțităre din 
partea Burilor, er trupele generalului 
Gatacre au fost silite a părăsi orașul 
Dordrecht, pe care numai cu puțin 
înainte- îl ocupaseră.

In asemeni împrejurări, având 
în vedere mai ales, că și popora- 
țiunea din coloniile englese ale 
Africei începe încet încet a-se în
străina de Englesi, putem <jice> că 
grea problemă aștâptă pe noul co
mandant lord Roberts și pe viitorul 
șef de stat major al trupelor englese 
lord Kitchener, cari vor debarca afli 
său mâne pe pământul Africei.

¥
„Figaro*  publică un articol a1 unui 

ofițer de geniu rus, care între altele spune, 
că armata generalului Roberts va fi dis
trusă, căci arta răsboiului cere un general 
tînăr cu un șef de stat-major mai bătrân 
ca el; pa oând din contră, Roberts e bă
trân și Kitchener tînăr.

In fine acest ofițer rus simte, că o 
mână de fer conduoe pe Buri, și nu ar fi 
uimit de a au<ji, că acâstă mână se află 
la Postdam, locuința împăratului Germaniei, 
unde, în liniștea cabinetului, ^e studiază 
mișoărhe strategice, cari pj^r, cablul dela 
Delagoa au distrus mii d ^Englesi și pot 
distruge și armata, lordul .Roberts.

------ Tanar

Societatea comertiiaJț'or roînânl,
pentru comerciul levantin în Brașov.

Este în general cunoscut, că indus
tria și comerciul au fost, sunt și vor fi în- 
tot-deuna doi factori puternici, crrl prin 
temeliile înaintărei unei societăți,, susțin 
etistența acesteia și dau avânt lidicărei 
uuui popor în cultură.

Ne servesc ca bună dovadă astădl 
acele state ale Europei, cari prin industria 
si comerciu s’au ridicat la înalta treptă a 
culturei impunând acelora, cari în 'pri
vința industrială și comercială au rămas 
înapoi.

Fără industriă și comerciu, un popor 
este mort, pentru-că în lipsa acestora nu 
se pote ridica nu pote țină rând' cu po- 
porele, cari s’au ocupat și se ocupă ba in
dustria și comerciul.

Dinainte-i, și aude tropote de mii de-ar- 
[mate,

Fum și bubuit de tunuri, bălți de sânge 
[închegate:

Și de-asupra se ridică fălfăind'în sore ste- 
feul 

Libertății, er sub umbra-i se deșteptă’ntreg 
[șiregul

Nemurilor din robiă. El se vede acum că 
[more,

Nu-i putere să-l ajute, sortea e ne’ndură- 
[tore.

Și s’or aduna cu toții la priveghiu, și veseliă 
Ii va fi prohodul, bietul! Clopotele, — cine 

[scie? —
Pentru el le-or trage, ori pentru cel ce vine 

[să-i ia locul:
Lumea asta așa-i croită, tote se duc cu no- 

[rocul!
Buza-i e de sete friptă, și-a cerut apă să 

[bee:
Der om n’a fost să-l asculte, și nici mână, 

[ca să-i dee.
Toți s’au adăpat din munca-i și astădl strigă 

[nse trăescă
Vecul nou!“ și 'n cupe vinul vechiu ș’au 

[pus ca se-1 golescă.

Nu cu glas de osanale, ci cu plâns și tân- 
[guire

Vă gătiți de acum să-i dicețl veclnica lui 
[pomenire.

La cap cruce nu-i mai puneți, n’a iubit’o 
[nicl-odată, 

’Și-ar fi numai o ocară pentr’o ființă sbu- 
[ciumată.

Ingropați vecul luminii; după el ce-o să ur- 
[meze ?

— Sorele de apune, iese altul ca să lumi- 
[neze ?

Vecul unui întuneric, vâcul orbei necredințe 
0 să vină apoi? Și ’n inimi n’o mai viețui 

[căință ?
Nice Dumnedeu, nici lege, apostațl vor fi 

[cu toții?
Nu le-or trebui biserici și vor alunga preoții?

Eu îl plâng; mai bun ca densul, altul sciu
[că n’o să vină, 

Bun seu reu, a fost sub sceptru-i câte-o 
[radă de lumină, 

Câte-un ideal, cum cresce tomna ’n câm- 
[purl câte-o flore

Mai târdie, care-o uscă dorul, dorul după 
[s ore.

— Biet moșneg, cu amărăciune astădl mă 
[despart de tine 

Mi-ai luat copilăria, cu plăcerile-i senine 
Și mi-o duci cu tine ’n gropă. Dă-mi-o, 

[dă-mi-o înc’odată
S’o trăesc din nou, că-mi pare, ca o dra- 

[goste visată.
1. JML—r.

Burii în Africa de medă-di.
Regimul engles, ce fu introdus în co

lonia Cap din Africa de sud pentru durată 
la începutul acestui veac a avut în total o 
bună înrîurire asupra desvoltării acestei 
colonii, mai ales în privința economică. Cu 
Burii însă Englesii nu mult s’au avut bine.

Cele dintâiîi neînțelegeri între Englesi 
și Buri s’au-iscat din pricina Negrilor. Burii 
nu umblau să estermineze pe Negrii, cum 
au făcut’o anglo-saxonii cu Indienii; Burii 
tratau și făceau învoeli cu Hotentoții și cu 
Caprii, cari le cedau pământul necesar în 
schimb de atâtea și atâtea vite. Der Burii 
totuși se purtau cu mare asprime față cu 

sclavii lor negri și față cu lucrătorii 
negri, cari, dice-se, erau priviți de om 
liberi. Ca să-i țină în frâu, îi pedepsi 
adese-ori groznic.

Veniră acum misionarii englesi în țâ 
ca se facă propagandă religiosă între Neg 
și ei dădeau ascultare plângerilor Negrik 
indigeni asupra maltratărilor și schingiuir 
lor, ce aveau să le sufere din partea Bi 
rilor. Misionarii au îndemnat pe locțiitori 
engles Cradock la 1812 să pună la ca1 ’ 
mare cercetare, în urma căreia 2Ș Bu 
4 Bure au fost acusațl de omor și de g 
vătămări corporale a Negrilor indigeni.

Dintre aceste numai 3 cașuri de om< 
și șepte cașuri de grea vătămare corporal? 
au putut fi dovedite, er în cele din ur. 
au fost achitați aprope toți acusații. De 
de atunci a rămas ca un ghimpe în inim 
Burilor, cari priveau în misionarii engles 
pe dușmanii lor. Nici aceea nu i-a putu 
mulcomi, că locțiitorul Cradock a străfo’ 
mat arenda vremelnică a pământurilor c< 
loniștilor, în arendă ereditară, ceea ce er 
o mare concesiune făcută Burilor. Aceșl
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J i J J-j Liberă este industria, liber este și co- 
■erciul și cu tăriă sunt susținute și de le- 

' "le statelor.
1; i Recunoscință se cuvine industriașilor, 
j ari din producte crude, cum le-au lăsat 
natura, produc articoll de comerciu, pe 
cari îl espun în piețele publice, și tot așa 
recunoscință se cuvine com erei anților, cari 
importeză și esporteză acești articull, pro- 
vădend omenimea cu cele necesare.

Brașovul, numit „picior de rai44 era 
odinioră centrul și puterea cornerciului în 
Ardeal și România. In mod simțitor a re
gresat însă din causa multor neajunsuri, 
der cu deosebire din causa cunoscutului 
răsboitt vamal cu România. Cu tote aces
tea veteranii comercianțl ai Brașovului, 
n’au descurajat, ci și-au strîns rândurile, re- 
constituindu-șl societatea de sine stătător 
sub numirea „Societatea comercianților ro-. 
mâni, pentru comerciul levantin14, av^nd ca 
S<?Qp înaintarea și promovarea, industriei 
și comerciului. mai ales a celui levantin, 
sprijinirea și ajutorarea comercianților pe 
terenul comerciului.

Mult au lucrat pe terenul acesta vechii 
noștri.comercianțl și, decă a urmat în anii 
din urmă și o stagnare, acesta este a se 
atribui mai mult unor împrejurări indepen
dente de voința membrilor. Cu atât mai 
mare ne este bucuria văcjend, că la stă
ruința câtor-va dintre bărbații fruntași ai 
societății, promite a-se porni un nou avânt 
în sîuul acestei societăți.

Luni, în 8 Ianuarie, a treia di de 
Crăciun, societatea și-a ținut adunarea ge
nerală, la care au luat parte un număr în
semnat de comercianțl români, toți pur
tând la inimă cel mai viu interes față de 
causa societății.

Conform programului, a fost la or
dinea dilei: 1.) Raportul general, care s’a 
cetit și lua.-spre sciință. 2.) Rațiociniile pe 
1898/1899, c; fiind censurate prin o co- 
misiune censul ore, s au aflat în bună re
gulă. 3.) S’a st: -it budgetul anului 1900 
și s’a constatat 'rea societății în valore 
de 15 mii florimiai./ S’a dat absolutor co
mitetului. 5.) . . urmat alegerea unui co
mitet pe un nou period de 3 ani, fiind 
aleși cu unanimitate: Președinte, Todor 
Nicolau, vice-președinte Nicolae P. Petrescu, 
controlor Ion Dușoiu, secretar G-regoriu 
Maior, xpoi Ion Săbădeanu, Dr. N. Mă- 
noiu, .remias nepoții, D. Munteanu, T. 
Spuderea și Gr. Birea.

După alegerea comitetului, a urmat 
desbatere și deliberare asupra petițiilor in
trate ; s’au luat mai multe disposiții cu 
privire la modul de înaintare a societății 
și s’au desbătut și alte propuneri.

Atiu necesar a aminti, că membrii ai so
cietății pot fi nu numai comercianțl din 
Brașov, ci orl-și care comerciant român. 
Cine se înscrie, face cel mai bun serviciu 
causei.

Societatea acesta îngrijesce de cres- 
cerea și plasarea de învățăcei români la 
comerciu; ajutoră pe membrii în întreprin

derile lor la cas de lipsă; împarte ajutore 
celor lipsiți etc.

Cu un cuvânt, în tote direcțiunile 
stărue pentru înlesnirea și promovarea co
merciului între Români.

Ca să mai vorbesc de^importanța unei 
reuniuni ca acesta la noi pănă acum sin
gură în felul său, de-ocamdată nu aflu de 
lipsă. Va veni, așa cred, timpul încurând, 
când se va vorbi și mai pe larg. Ceea-ce 
am dorit de-ocamdată este, ca să atrag 
atențiunea Românilor asupra ei și îndeo
sebi a comercianților noștri, despre cari 
cred, că-șl vor ține de datorință și ambițiă 
națională, de-ș, se grupa în jurul ei și a o 
sprijini cu căldpyă,

X.

SC1R1LE D1LEl.
— 31 Decemvre v.

„Fundațianea loan Petran44. Cu pri
vire la testamentul fericitului loan Petran, 
despre care am scris în numărul de Cră
ciun al diarului nostru, se mai comunică 
din ClușiQ următorele amănunte: Testa
mentul a fost scris încă în anul 1888, der 
nimenea, nici chiar martorii n’au cunoscut 
cuprinsul lui pană după morte, deore-ce la 
dorința testatorului martorii au subscris 
testamentul fără a-1 cunosce. Averea tes
tată de el, care representă, precum seim, un 
capital de 80—85,000 fl. seu 160—170,000 
corone, va purta numele : „Fundațiunea loan 
Petran11. Ea va sta în administrarea Aso- 
ciațiunei, care în privința scopului lăsămen- 
tului va dispune după propria-i judecată. 
In testament, Petran arată dorința sa cu pri
vire la venitele fundațiunei, anume: 1) aju
torarea studenților săraci români, având a se 
lua în deosebită considerare studenții din 
comitatul Cojocnei; 2~) ajutorarea învățăceilor 
români meseriași; o altă parte din venite 
este a se împărți ca ajutor acelor țărani har
nici români din comitatul Cojocnei, cari prin 
propria lor muncă pol dovedi, că și-au făcut 
o stăricicâ. Răposatul a mai dispus, ca din 
fundațiune să se dea în fiă-care an un aju
tor de 60 corone școlei române gr. cat. din 
Gilău, care e comuna sa natală. Venitul 
întregei averi îl va folosi, pănă va fi în 
vieță, văduva răposatului, d-na Francisca 
Petran născ. Incze de Nagybaczon, er după 
mortea sa capitalul va trece în mânile 
Asociațiunei. Pentru cașul, când Asociațiu- 
nea n’ar mai fi, fundațiunea are să trecă 
în administrarea metropoliei de Alba-Iulia 
și Făgăraș, pe lângă observarea acelorași 
condițiunl.

Crăciunul în Bucurescl. Vineri, 24 De- 
cemvre, la orele 12 din di, I. P. S. S. Me- 
tropolitul-Primat-, încungiurat de înaltul 
cler, s’a înfățișat la palatul din capitală cu 
Sântele icone, și în presența MM. LL. Re
gelui și Reginei, precum și a Principelui 
Carol, de față fiind Curtea Regală, a făcut 
rugăciunile obicinuite. După sânta ceremo
nia, Majestățile Lor bine-voiră a reținâ pe 
înalt Prea Sânția Sa la dejun.

— A doua (ți de Crăciun la orele 93/4 
diminâța, Regele Carol, îusoțit de adju
tantul de serviciti, a mers la Paradisul dela 
Metropoliă, spre a asoulta S ta Liturgic. 
La sosire Suveranul a fost primit de Me- 
tropolitul-primat, încunjurat de înaltul cler, 
precum și de prefectul poliției capitalei. 
La orele 10*/ 2 micul Principe Carol a fost 
condus la Paraclis, spre a asista la servi
ciul divin. După terminarea serviciului, 
Majestatea Sa a trecut în apartamentele Me- 
tropoiitului-Primat, unde a bine-voit a fe
licita pe 1. P. S. Sa pentru cjiua onomas 
tică și a vorbi cu personele presente. Apoi 
Ragele, împreună cu principele Carol, s’au 
întors la palat.

— „Pomul de Crăciun44, organisat în 
ajunul Crăciunului la Teatrul Național în 
folosul fondului de reservă al artiștilor, a 
avut un frumos succes. Dela intrări șitom- 
uolă s’au încassat vre-o 9000 de lei, din
tre cari 4000 lei au rămas câștig net.

Crăciunul în Ornștiă. Ni-se scrie: 
Poporul român din Orăștiă a avut ăst an 
Crăciun mai sărbătoresc ca în alțl ani. A 
fost mai sărbătoresc, pentru-că a avut plă
cutul prilegiîî de-a pută asculta mai multe 
colinde cântate de un puternic cor de juni, 
țărani și inteligențl, (vre-o 30 de toți), care 
ni-a desfătat într’adevăr peste, așteptare. 
Corul, în 4 voci, a fost instruat de d-1 în
vățător loan jBranga, și a cântat în ajun 
la câte-va familii sub conducerea dirigen- 
tului seu, er la altele sub a d-lui I. Cușuta, 
adunând bani', nu pentru sine, ci pentru 
fondul Reuniunii române de cântări, ce se 
intenționeză a se înființa aici. Au adunat 
aprope 40 fl. dela familiile inteligente, la 
cari au cântat. N’a putut cânta la multe, 
fiind timpul forte nepotrivit, căci ploua tare. 
In diua întâi de Crăciun apoi, și în a doua 
corul a desfătat numerosul popor, ce um
plea biserica gr. or. E forte lăudabilă pre
gătirea acestui cor și cu colinde; cu atât 
mai mare laudă merită corul, cu cât chiar 
și cei mai pretensivl în ale musicei au re
cunoscut cu drag, că a cântat admirabil.

Crăciunul Românilor din Sofia. „Un 
pom de Crăciun44 al Românilor dm capi
tala Bulgariei a fost organisat îd sera de 
23 Deoemvre la șeola română din Sofia 
de sub direcțiunea d-lui loneseu. Cu aeâstă 
ocasiune s’a dat o frumăsă serbare la care 
au participat personalul agenței diploma- 
tioe române, membrii coloniei române și 
șeola. Corul șoâlei a cântat mai multe im
nuri și în urmă s’au împărțit îmbrăcăminte, 
încălțăminte, diferite obiecte, fructe și 
bombone la, elevi și eleve. Serbarea a 
reușit nu se pote mai bine.

Pentru masa studenților dela șco- 
lele medii și superidre din Brașov au in
trat următorele contribuirl :

a) Pe lista Nr. 195 (coleotont d-1 di
rector al „Muntenei", Ofenbaia cu totul 
6*1  corone și anume: „ Munteana44 societate de 
credit pe acții 20 cor., loan Danoiu proto- 
presbiter 10 cor., Ioan F. Tordai preot 4 

cor., D. Muntean 3 cor., V. Bumbuț preot 
3 oor., George Lazar preot 4 cor., Vasiliu 
Rusu, proprietar 2 oor., Moise Tir 2 cor., 
Simion Samuilă 4 cor., Nicolau Fodorean 
5 oor., G. Nicoresou 4 cor.

d) Pe lista Nr. 234 (colectant d-1 Pe
tru Nemeș, notar public, Brașov), d-1 Petru 
Nemeș notar publio, 10 cor. an de an.

c) loan Dariu în loc de răscumpărare 
felicitărilor de anul nou 4 cor. — Direc
țiunea șoolelor îșl esprimă cele mai vii 
mulțămite pentru aoeste nobile daruri.

Goștilenii a doua-dră în Viena. 
Din Deșiîi i-se scrie „Tribnnei44: Măcelul 
dela Goștila aduce nouă și nouă momente. 
Cei doi fruntași ai comunei, cari au umblat 
la Viena, prigoniți fiind de gendarml, ca 
autori morali ai „revoltei14 și „agitatori44, 
s’au refugiat prin păduri. După-ce mai apoi 
au telegrafat la Viena, cerând fără suoces 
scut, s’au dus a doua-6ră la Maiestatea Sa. 
In 25 Decemvre n. 1899 cjivia Crăciunului 
catolic, au sosit în Hofburg. A doua r]i, în 
26 Dec. au fost primiți în cancelaria dc ca
binet a Maies-tăței Sale, unde au enerat 
totul despre măcel și prigonirea lor. Li-s’a 
dat un salvus conductus, în totă regula, cu 
care acum umblă neoonturbațl.

Schimbare (le fișpan. Lui „Kel. 
Ert.44 i-se anunță din Brașov, că fișpanul 
de aici Maurer dela 1 Ianuarie st. n. a 
luat un concediu de trei săptămâni pentru 
restabilirea sănătății sale sdrunoinate. Se 
crede, adauge numita foie, că amintitul fiș
pan se va retrage dela postul său după 
acest concediu. „Acâsta,' — dice foia ungu- 
rescă,—Maghiarii din Brașov nu o vor re
greta, fiind că și ultimele întâmplări au 
dovedit, că la Brașov e lipsă de-o mână 
mai energică în interesul ideii de stat 
maghiar.44

Nascerea unei princese. Din Gotha 
a sosit alaltăerl vestea, că princesa Maria 
a României, care se află de aprope o lună 
la rudele sale în Germania, a născut o fe
tiță în castelul dela Friedenstein. Consiliul 
de miniștri, soțiile miniștrilor și numărose 
domne din societatea bucurescenă au trimis 
telegrame de felicitare principesei moșteni- 
tdre Maria și familiei domnitore din An
glia, prințului Leopold de Hohenzollern, 
prințului de Ooburg-Gotha și rudelor familiei 
princiare.

Festivitate în onorea lui Baccelli. 
Studenții Ieșeni organiseză o mare festi
vitate în ondrea d-lui Baccelli, ministrul 
italian de instrucțiune publioă, ca răspuns 
la manifestațiunile făcute Românilor la 
congresul Orientaliștilor dela Roma. Acâstă 
festivitate se va da în dilele de 1 și 2 
Februarie. — E vorba ca la Teatrul Na
țional din Bucurescl să se dea în curând 
o representanțiune pentru a se spori fondul 
necesar pregătirilor, ce se fac în' - vederea 
marelui festival italo-român din Iași. Re- 
presentația se va da cu concursul d-rei 
Agata Bârsescu.

de atunci pierdură totă încrederea în 
Englesl.

In asemeni împrejurări locțiitorul lord 
Somerset (1814—1826) a venit la ideia de 
a aduce în țeră coloniști englesl, cu cari 
să se apere în contra elementului olandez. 
Așa merseră la Cap vre-o 200 de lucrători 
meseriași din Scoția. După aceea se colo- 
nisară acolo 200 soldați, cari îșl termina
seră serviciul militar, er parlamentul din 

..... Londra a încuviințat peste un milion de 
franci pentru ușurarea colonisării cu En
glesl. Atunci s’au anunțat vr’o 90,000 per
ine din Anglia, Scoția, Irlanda, din cari 

I'tii fost alese 4000—5000 persone, ca apte 
’.pentru colonisare, cari apoi au fost trans
portate rândun-renduri. In capul trans 
porturilor se aflau mai cu semă preoți 
■englesi.
» Sub regimul engles s’a promovat nu 
numai economia, ci și cultura. încetul cu 
încetul s’au clădit 54 biserici (și 2 moschee 
ientru Muslim!) și s’au înființat 120 de 
ș joii. Acesta era cu atât mai de lipsă, cu 
vt Burii locuiau forte răsfirați și în mari 

depărtări de olaltă, așa că de pildă în 1806 
din 3400 copii în ținutul Grauff-Remet din 
causa marilor distanțe numai 120 puteau 
să ajungă la o școlă. Și Burii erau bogațl 
de copii; adese-orl erau într’o familia 12 
copii și mai mulțl.

Cu tote astea Burii n’o puteau duce 
cu Englesii, din patru cause. Mai întâiu re
gimul engles era forte absolut; ceea-ce se 
poruncea în Londra, se csecută în Cap fără 
nici o considerare. Acesta lovea în simțul 
de libertate al Burilor. Al doilea: Burii 
pentru economia de vite și cultura grâne- 
lor și a viilor lor, aveau neapărată lipsă 
de Negri indigeni. La 1830 ei aveau der 
cu totul vre-o 35,000 de sclavi negri. Aceș
tia au fost declarați liberi la 1833 printr’o 
hotărîre a parlamentului engles dimpreună 
cu sclavii din celelalte colonii britanice; 
er stăpânilor lor li-s’a votat despăgubire, 
una a treia parte din prețul sclavilor. Și 
Burii erau în drept așa-der a pretinde 25 
milione franci despăgubire; der ei parte 
nu primiră nimic, parte numai puțin, fiind
că funcționarii englesl păpară banii. Der 

chiar să fi primit suma întregă ■— Burii 
nu puteau fi mulțămițl, căci pierdură o în
semnată putere de muncă, căci sclavii eli
berați nu voiau să se tocmescă ca lucrători 
liberi pentru plată, ci deveniau în cea mai 
mare parte nisce periculoși vagabond!. In 
legătură cu acesta mai era încă a treia 
causă de nemulțumire. După liberarea scla
vilor guvernul engles a luat și partea Ne
grilor independenți și a desființat așa nu
mitul drept de represalii. Păn’ aci adecă 
Burii, ca să pedepsescă pe Cafrii pentru 
jafurile lor, și să bage frică în ei, îndată 
ce se ’ntempla o hoțiă seu un jaf din par
tea Negrilor, răspundeau prin aceea, că 
aprindeau satul cel mai apropiat al Cafrilor 
și goneau vitele acestora. In urma raportu
rilor făcute de misionari, ministrul engles 
al coloniilor a interzis acesta. In fine a 
mai amărît pe Buri forte guvernul engles 
prin aceea, că a oprit folosirea lirnbei lor 
materne (olandese) înaintea tribunalelor și a 
dispus a se înainta la judecătorii hărții nu
mai în limba englesă.

Din aceste cause diferite Burii luară 

în cele din urmă hotărîrea de a emigra dm 
colonia Cap și de a-și căuta nouă locuințe în 
afară de cercul de putere al Englesilor, unde 
să potă trăi cum le place. „Ne trebue ierbă 
și libertate44, acesta era devisa lor. Burii 
cum erau forte religioși, se gândeau la pă
răsirea Egipetului de cătră Evrei, ca să 
scape de sclaviă și să devină liberi. Așa 
voiau să-și caute și Burii țâra făgăduinței, 
unde să potă trăi și să-și potă face rugă
ciunile lor liniștit. In lungile lor escursiunl 
încoce-încolo spre a afla țera dorită, Burii 
îșl făceau în comun rugăciunea lor de seră 
după obiceiul strict, cântecul psalmilor lor 
se amesteca cu urletul șacalilor și cu răc
netul leilor.

Faptul, că un Bur cu numele Frede
ric Beznidenhont, care a fost acusat de a 
fi chinuit pe un Hotentot și nu s’a înfăți
șat înaintea judecătoriei, a fost împușcat 
de soldații englesl, a dat semnalul isbuc- 
nirei nemulțumirei celei mari. Vre-o 10,000 
de Buri se puseră la 1835 în mișcare; ei 
o porniră în cete cruciș și curmecliș prin 
țeră, der tot depărtându-se de colonia Cap ;
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înmulțirea gendarmilor. E vorba, 
că în ministerul de interne se fac planuri 
pentru o nouă înmulțire a gendarmilor. Au 
sosit, așa se c^ioe, mai multe plângeri la 
ministerul de interne, de prin diferitele 
părți ale țârei, că numărul de astădl al 
gendarmilor nu e suficient pentru men
ținerea ordinei și pentru apărarea vieței și 
a averei cetățenilor, din care motiv se cere 
înmulțirea lor. Și guvernul maghiar, pe 
lângă totă crisa finanoiară în care se gă- 
sesce țâra, a decis satisfaoerea acestor do
rințe și în consecință va înmulți gendar- 
meria, mai ales prin părțile locuite de națio
nalități.

Meseriași români în Orăștiă. După 
o statistică a „Bunului Econom11, noul diar 
român din Orăștiă, numărul meseriașilor 
români în acel oraș e în continuă crescere. 
AdI se află în Orăștiă vre-o 77 de maeștri 
români împărțițl în 18 branșe; zidari sunt 
23, bărdașl 10, pantofari 9, cojocari și cio- 
botarî câte 5; morari 4; tâmplari, pielarl, 
tipografi câte 3; fauri, bărbieri, pânzarî 
câte 2; pălărierl, rotari, măcelari, edifică- 
torl, tinichigii, sitari câte 1. Sodall sunt 
vre-o 42, învățăcei vre-o 74. Fiind în nu
măr atât de frumos, meseriașii noștri din 
Orăștiă voiseră să se constitue în anul es- »
pirat 1899, intr’o reuniune, der guvernul 
unguresc nu i-a lăsat.

Cabinet de lectură în Brașovul- 
veclliu. Ni-se comunioă: Corul bisericei 
române din Brașovul-vechiîl, înființat, la 
stăruința psrochului local Iosif Maximilian, 
prin fostul profesor de musică la șcblele 
rom. medii din Brașov, d-1 Timoteiă Po
povic!, va da în sera de Bobotăză 6 Ia
nuarie v. 1900, o produc.țiune teatrală mu
sicals, al căreia venit se va folosi, la stă
ruința aceluiași paroch, spre scopul înfiin- 
țărei unui cabinet de lectură pentru tinerimea 
din BrașovulvechiG. Noul avent spre pro
gres, ce ou sîrguință mare îl ia tinerimea 
noștri din Brașovul-vechifl, reclamă spri
jinul binevoitor al publicului nostru iubitor 
de progres, care sperăm, că nici în viitor 
nu va întârzia a da tinerimei ajutorul 
dorit.

Esundarea Arieșului. Ni-se scrie 
cu data 26 Dec. st. v.: De 4 dile, jumă
tate comuna nostră Agârbiciu, lângă Turda, 
este sub apă. Acestă surprindere durerosă 
ni-a adus’o rîul Arieș. In ajunul Nascerei 
pe când ne pregăteam să mergem la rugă, 
făcendu-se o rupere ne mai pomenită de 
ghiață, s’a strîns ca nisce munți uriași de 
cătră Turda și venind în lung și în lat, 
s’a isbit de podul, ce trece peste acest 
rîu lângă Agârbiciu, unde s’a și oprit. Ne- 
avend apa loc de a-șl urma cursul ei în 
jos, s’a revărsat peste comună cu stânci 
mari de ghiață și în trei pătrare de oră 
partea din jos a comunei numită „Alszeg“ 
îți presenta o înfățișare grozavă; strigăte, 
țipete nesfârșite se audiau din gura celor, 
ce se aflau în pragul morții. Ca să potă eși 
cum-va din locul, în care se aflau, nu era 

cu putință, ci fiă-care căuta a-șl afla scă
pare prin podurile caselor, șurilor, grajdu
rilor, prin pomi etc. unde se suiră cu co
piii cu tot, și așa s'au scutit timp de o oră, 
pănă ce se dete alarma în comuna întregă, 
când apoi s’a început cu plutele scăparea 
familiilor, precum și a vitelor, care mu 
geau și sberau, aflându-se în apă pănă 
peste creștet. Vestmintele însă, bucatele și 
fote ale casei, căclură pradă apei. Vieță de 
om nu s’a perdut, der și pe când scriu 
aceste rânduri este numai o mare de apă. 
Suntem 200 familii, între cari 80 Români 
tot ce avem ni-se face nimic: vestmintele 
bucatele, âr casele ni-se prăbușesc vădând 
cu ochii. Ast-fel triste dile ni-a adus nouă 
moș Crăciun, care pentru noi n’a fost nici 
alb, nici negru, ci de apă.

Espulsarea unui Evreu. Cetim în 
„România Jună“ din Bucuresci: Printr’un 
jurnal al consiliului de miniștri s’a decis 
espulsarea din țâră a jupânului Davis 
Trietsch, oare sub pretextul, că dă sfaturi 
Ovreilor, ce vor să emigreze în Cipru și 
America, făcea propagandă anti-românâscă 
și ațîța populațiunea ovreiescă in oontra 
Românilor. ...Am dori să soim pe când 
onor. cons, de miniștri va mai înoheia 
asemene» bine-făcătore jurnale?...

Cnuuniă. D-1 Alesandru Simon din 
Sângeorgiul de Câmpiă și d-ra Cornelia 
Bran din Sâncel, lângă BlașiU, se vor cu
nuna în 21 Ianuarie n. 1900 în biserica 
din Sâncel. Dorim ferioire tinerei părechl 1

Doi Croați pribegi. O fbiă croată 
publică nisce amănunte interesante despre 
pribegia norocbsă a doi Croați. Înainte de 
aoâsta ou un an și mai bine ei plecară din 
Karlstadt prin diferitele ținuturi și locali
tăți, producendu-se ou cântece și jocuri na
ționale croate. Cel mai în verstă, Seljan 
Mirko, îșl puse de gând să umble lumea 
întregă. El luă ou sine și pe fratele său 
Stefan, oare tocmai acum a încunosciințat 
pe ounosouții săi din Agram despre sbrtea, 
la oare au ajuns. După oum se scrie, prin 
Dsibuti ei au trecut în Abisinia. In Harar 
s’au întâlnit cu espediția francesă a ma
jorului Marchand, care tocmai se întorcea 
din Fashoda spre Dsibuti. Cei doi musi- 
canțl croați au fost bine primiți de Fran- 
cesl, majorul Marchand și căpitanul Bara- 
tieri li-au însemnat numele în diarul lor. 
Plecând din Harar în timp de 30 de dile 
pribegii au ajuns în fine la capitala Abi- 
siniei, Adis Abbeba, unde au oercetat mai 
întâii! pe primul ministru al negusului, 
adecă pe călătorul de origine elvețiană 
lllc. Acesta i-a presentat lui Menelik. La 
ourtea regelui, Croații au făcut cunoscința 
contelui Leontijev, guvernatorul provinciei 
equatoriale. Lui Leontijev i-a plăcut mult 
de oei doi croați și i-a înduplecat să ră
mână în Abisinia. Seljan Mirko, fratele 
mai în vîrstă, fu numit vioe-guvernor al 
provinciei equatoriale, âr Stefan locțiitor 
al său. Numirea lor s’a făcut pe timp de 
doi ani. Unul are salar de 7700 franci, 

celalalt de 4800 franci. Rătăcitorii croați 
nu-șl schimbă acum posiția o’un viceșpan 
din Croația. Așa-i norocul!

Despărțământul Făgăraș al 

Asociațiunei.

Făgăraș, 29 Decemvre v. 1899.
Luni, în 27 Decemvre 1899 st. v. 

adecă a treia di de Crăciun, comuna Bo
olean de lângă Făgăraș a avut o prea fru- 
mosă sărbătore. S’a ținut aici în astă di 
adunarea, generală a despărțământului Fă
găraș al Asociațiunei pentru literatura ro
mână și cultura poporului român.

Acestă adunare generală — fiind pos
tul de director vacant, er vice-președintele 
comitetului, d-1 protopop Iuliu Dan, fiind 
prin bolă împedecat de a participa — a 
fost condusă și presidiată de d-1 Dr. loan 

-Turcu, advocat în Făgăraș, ca cel mai în 
etate dintre membrii comitetului.

Pe la 9 ore dimineța au sosit dela 
Făgăraș pe hotarul comunei Beclean mem
brii comitetului, d-nii: Dr. loan Turcu, Dr. 
loan Șenchia și loan Dejenariu, însoțiți de 
vicarul Făgărașului, d-1 Iacob Macaveiu, și 
de d-1 Nicolae Borzea, preot. Aci au fost 
întimpinațl de vre-o 30 călăreți din Beclean, 
conduși de fruntașii comunei. Notarul cer- 
cual d-1 loan Benția, care încă făcea parte 
din frumosul banderiu, a salutat comitetul 
în cuvinte potrivite, la care a răspuns d-1 
Dr. Ioan Turcu, mulțumindu-le și accen
tuând, că este forte frumos, că Beclenenii 
sciu să stimeze și cinstescă în mod așa de 
demn instituțiunile nostre culturale.

Însoțiți astfel de călăreți, membrii co
mitetului și ceilalți ospețl au mers la bise
rică, unde parochul local, d-1 Nicolae Clon- 
ția oficia serviciul divin. După eșirea din 
biserică au făcut visite pe la fruntașii co
munei, la paroch, la învățători, la notar, 
primar și vice-notar. Cătră 12 bre s’a în
ceput ședința, pe care între însuflețite es- 
clamărl de „se trăescău a deschis’o d-1 Dr. 
loan Turcu ca președinte, prin o prea fru- 
mosă și instructivă cuvântare, ce adunarea 
generală a decis să ia la protocol și să se 
publice.

Notarul adunărei, d-1 Dr. loan Șen
chia, cetesce raportul general despre acti
vitatea comitetului, er cassarul, d-1 loan 
Dejenariu, a cetit raportul despre starea 
cassei, conform căruia în anul espirat s’a 
incassat peste tot 215 fl. S’au spesat 10 fl., 
s’a trimis la centru 154 fl., âr 41 fl. ca 
competență după statute rămân despărță
mântului pentru acoperirea lipselor sale.

Ambele raporte, la propunerea comi- 
siunei însărcinate cu studiarea lor, s’au pri
mit și comitetului și cassarului ’i s’a dat 
absolutor.

S’a esprimat mulțămită protocolară fos
tului director, Rosmului Vasilie Rațiu, fost 
vicar al Făgărașului. Apoi adunarea gene
rală și-a esprimat regretele pentru trece
rea din vieță a regretatului Vasile Stanciu 

căpitan în peusiă, fost membru pe vieță al 
Asociațiunei.

Taxe dela membrii la acestă adunare 
generală au incurs 115 fi.

S’a statorit budgetul pe anul 19C0 și 
s’a decis, ca comitetul să îngrijescă, ca 
adunările despărțământului în viitor să se 
țină pe timp de vară, și anumit înainte de 
adunarea generală centrală a Asociațiunei. 
S’a ales de director al despărțământului d-1 
Iacob Macaveiu, vicar foraneu gr. cat.

Fiind tote obiectele pertractate, pre
ședintele mulțumesce tuturor celor, cari au 
participat la acestă adunare generală și cu 
deosebire poporului din Beclean, care atât 
bărbații, cât și femeile, ba chiar și copiii 
de școlă s’au presentat în număi- mare. 
Arată din nou mărețele scopuri ale Aso
ciațiunei și rogă pe cei presențl, ca să îm- 
părtășescă cele vădute și audite aici și ace
lora dintre ai lor, cari nu au putut parti
cipa la acestă adunare, rugându-i și în- 
demnându-i, ca fie-care după putință se 
ajute scopurile Asociațiunei. Intre repețite 
esclamărl de „să trăescău declara apoi adu
narea de închisă.

A urmat apoi un prând comun tot în 
edificiul școlei, la care au partipat cam 50 
de persone, bărbați și femei. S’au ridicat 
câteva toaste oficiose și apoi alte multe 
neoficiose.

Primul toast l’a ridicat președintele 
adunărei, d-1 Dr. loan Turcu, pentru Ma
iestatea Sa monarchul, sub a cărui domnire 
s’a înființat Asociațiunea. Toastul fu ascul
tat stând în piciore, âr în urmă s’a cântat 
imnul poporal acompaniat de musică. Al 
doilea toast l’a ținut d-1 Victor Macaveiu 
pentru Comitetul central al Asociațiunei, 
d-1 Dr. Ion Șenchia vorbi pentru d-1 vicar 
Macaveiu, ca director de nou ales al des
părțământului, d-1 preot Maximilian Ră- 
cianu a toastat pentru comit, despărțămân
tului. S’a mai toastat apoi pentru comuna 
Beclean și inteligența ei în Tunte cu po- 
parochul local și apoi per ru multe alte 
persone și realisarea de lei și speranțe 
frumose.

Astfel acestă ad’ . ,-e generală, deși 
în timp de iârnă, s’a ținut cu bun resultat 
și participanții au fost pe deplin mulțumiți 
și mângăiațl în inimele lor pentru bunele 
impresiunl, ce le-a făcut asupra lor adu
narea. Ospeții au stat la olaltă la masă 
pănă sera sera cătră 9 bre, când au înce
put cu încetul să se depărteze.

Cei din Beclean, unii din Făgăraș și 
din popor, au rămas însă acolo, căci aran- 
gierii au dus dela Făgăraș nisce buni mu- 
sicanțl, cari au cântat în decursul banche
tului începând cu „Deșteptă-te Române11, 
și sera au cântat de joc, ce s’a continuat 
între inteligență și popor până târejiu cu 
multă animațiă.

Felicitările de anul nou.
In locul felicitărilor de anul nou, a în

ceput tot mai mult a se introduce și îfitre 
noi practicul obiceiu, de-a încunjura chel- 
tuâla zadarnică, ce se faoe cu trimiterea

adeseori fură omorîțl de ei sute de lei; 
numai după năvălirile neașteptate ale Ca- 
irilor, când fură uciși vre-o 120 Buri și 
vre-o 250 femei și copii de ai lor, vădură 
că era de lipsă să se unescă mai strîns și 
să ’ntroducă disciplina militară între ei. Ca 
la vre-o 5000 de Buri se duseră sub Petru 
Retief spre Alpii sud-africanl, spre munții 
Draken cei de peste 3000 metri înalțl, și 
trecând peste acest lanț de munți, se cobo- 
rîră în binecuvântatul Natal, „grădina Afri- 
cei de sud". Pieter Retief trădat de prin
țul cafru Dinguan, a fost asasinat împreună 
cu mulțl soți ai lui; der nouă cete de Buri 
sub conducerea lui Andries Pretorius (cel 
ce pănă la anul al 15-lea al etății sale a 
visitat o școlă latinescă, er mai târcliu de
veni econom) și a lui Gert Maritz, au răs- 
bunat pe frații uciși în Decemvre 1837 
printr’o învingere sângerosă pe locul, unde 
mai târdiu în memoria lui Pieter Retief și 
a lui Cert Maritz, s’a întemeiat capitala 
noului stat, Pietermaritzburg.

Speranța Burilor însă, că în Natal vor 
putâ trăi după pofta inimei lor, a fost de

șertă. îndată ce țâra a fost adusă la înflo
rire prin diligința Burilor, Englitera a de
clarat, că supușii săi — și Burii au fost 
supuși ai ei — nu au dreptul, să înființeze 
un stat propriu înaintea porților Capului, 
și a silit pe Burii din Natal cu forța la 
1842 de a recunosce suveranitatea ei; după 
o victoriă englesă la Durban, Pietermaritz
burg a fost ocupat milităresce. Aceia însă; 
cari n’au voit a se supune acestei violențe 
englese, au trecut erăși sub conducerea lui 
Pretorius, (care ca bărbat strict și totuși 
amicabil și ca om drept se bucura de-o 
mare și generală stimă) peste munții Dra
ken și s’au aședat între fluviul Oranje, care 
se varsă în Oceanul atlantic și fluviul Vaal. 
Astfel s’a pus temelia republicei Oranje. 
După-ce însă locțiitorul engles Sir Harry 
Smith în Februarie 1848, în urma unui or
din al Reginei, a pretins pentru Anglia tot 
teritoriul african pănă la 25° lățime sudică, 
așa-dâr și republica Oranje, și după-ce bă
tălia dela Boomplanto din 29 August 1848, 
cu totă dibacea conducere a lui Pretorius 
și a eroismului Burilor, s’a decis în favorea 

Englesilor (cari erau 1200 față cu 600 de 
Buri) — mii de Buri o porniră, sub co
manda lui Pretorius, a treia-oră la drum, 
trecură peste riul Vaal și întemeiară în 
„Transvaal* , între lupte fierbinți cu poporul 
belicos al Matabelelor, în Lydenburg, Zont- 
passberg și Utrecht trei nouă republici de 
sine stătătore; Matabelele fură respinși și 
siliți a se retrage dincolo de rîul Limpopo. 
Locțiitorul engles Sir Harry Smith (după 
care un oraș din statul Oranje s’a numit 
Harrysmith, âr după soția sa a primit nu
mele orașul Ladysmith în Natal) și-a dat 
zadarnice silințe de a îndemna pe Buri să 
se reîntorcă în Natal.

In cele din urmă îi succese lui Preto
rius a dobândi la 17 Ianuarie 1852 — de
venind Anglia mai concesivă în ajunul răs- 
boiului anglo-rusesc — o convențiune cu 
Anglia (numită după rîul Sand, la țărmul că
ruia s’a încheiat, Sand-river-convention). Dis- 
posițiunile principale ale acestei conven- 
țiunl au fost: Farmerilor emigrați dincolo 
de fluviul Vaal li-se garanueză dreptul de 
autonomiă „fără de nici un amestec al gu

vernului britanic11; se opresce orî-ce tre
cere a Angliei pe teritoriul de spre mâdă- 
nopte dela Vaal, er Burilor li-se impune 
numai obligațiunea de-a nu încuviința în 
țâra lor nicl-odată altora sclavagiul, nici 
a-1 esercita înșiși. Acestă convențiă „Sand- 
river*  a adus pe Buri la ținta lor de mult 
urmărită. A treia emigrațiune îșl aduse 
așa-der rodele așteptate deja la cea dintâiu 
emigrare din colonia Cap.

Doi ani după aceea, la 1859, Anglia 
a dat libertate și statului Oranje; pe atunci 
ea nu avea nici voiă, nici putere de a se 
hărțui mai departe cu Burii. Cele patru re-- 
publici dela Potschefstroom, Lydenbur. 
Zontpausberg și Utrecht s’au unit apoi î^“ 
1859 în „Republica sud-africanău, avea să 
fiă guvernată printr’un „Volksraad11 (repre- 
sentanța poporului) ales în tote districtele 
de toți indigenii albi, ca putere legislativă, 
și un președinte ales de toți „Burgherii11 
pe cinci ani, esercitând puterea esecutivă. 
Cel dintâiu președinte a fost fiiul lui An
dries Pretorius, Martinus Wessels Pretorius. 



felicitărilor prin postă și de a jertfi sumele 
economisite pe aoâstă oale pentru anumite 
scopuri culturale și de binefacere..

La Făgăraș, de esemplu, membrii socie
tății alese a Românilor au hotărît a rescum- 
pâra felicitările de anul “nou și de fiiua 
onomastică prin contribuirl, din cari să se 
creeze un fond permanent, din ale căruia ve
nite să se dea ajutdre îu haine la sărbă
torile Crăciunului oopiilor români săraci dela 
ambele școle române din Făgăraș. Abia s’a 
adus hotărîrea și s’au și adunat dela 19 
inși 122 de corone, așa basa fondului pro
iectat este deja pusă și aoum se va con
voca o adunare generală a contribuitorilor 
pentru a se înțelege asupra compunerei 
statutelor nouei reuniuni.

S’au mai înoassat tot în loc de felici
tări anumite sume și în favorul mesei stu
denților români din Brașov, âr la comitetul 
central din Sibiiu s’au adunat pentru Casa 
națională dela 107 persons 433 corone.

Tot pentru „Casa națională.14 s’au mai 
adunat și la d-1 casar al despărțământului 
brașovean al Asooiațiunei, 4-1 C. Aisăr, 
mai multe contribuirl, cari nu sunt cuprinse 
în suma de mai sus.

Pentru astăc}! au mai incurs dela d-1 
Aisăr 10 cor. ca răscumpărare pentru feli
citări din partea d-lui Dr. Iancu Mețianu 
din Zernescl. Amicii și cunoscuții contri- 
buenților vor înțelege, că de astă dată 
nu au să se aștepte la felicitări de anul 
nou din partea lor, căci ei și-au făcut da- 
torința.

Producținnl și petreceri.
Societatea sodalilor români „Lumina*  

din Brașov a arangiat și în anul acesta, oa 
de obiceiG, în săra primă de Crăciun, o 
produoțiune urmată de petrecere colegială. 
Pro luoțiunea a constat din cântări, deola- 
mațiunl și teatru. Ea a fost introdusă prin- 
tr’un discurs al d-lui A. Vlaicu ca președ., 
dând poporului mai multe povețe practice. 
Urmă apoi o frumosă colindă : „Astăcjl pro- 
rociileu, de Gr. Dima, esecutată de corul 
societății, sub conducerea d-lui St. Stinghe. 
Corul a mai esecutat: „Haideți frațlu de 
N. PopoviG și „Trei păstori14, colindă de 
G. Dima. Corurile au făcut deosebită plă
cere publicului, care nu mai slăbea cu 
apleusele. Unele din ele au trebuit să fiă 
repețite. Printre cântări a declamat d-1 N. 
Cioflec „Eroii dela Plevna14, d-1 D. Bucă 
„Paul Chinezu14, âr d-1 L. Savu a predat 
greul și lungul monolog „Haimana14. Toți 
declamanții au secerat aplause vii.

*) Tote diarele române sunt rugate se re
producă, în interesul scopului urmărit, acest apel.

Urma după acestea teatrul. S’a jucat 
piesa : „Oltenii în Iași14, de G. D. Geor- 
gianu. Aci s’au distins în rorurile mai grele 
d-nii N. Purcărea, N. Ardeleanu, D. Bucă, 
G. Gali și G. Stinghe, cari toți s’au achi
tat ou succes de rolurile lor; dâr nu mai 
puțin au fost la locul lor și d-nii I. Roncea, 
Al. Benigal și N. Pernea, deși aceștia cu 
roluri mai miel.. In total piesa a produs 
multă ilaritate.

Produoțiunea a fost peste așteptare 
suooâsă și în privința materială, după cum 
mai bine vor putâ să afle cetitorii din 
darea de sâmă, ce-o publicăm mai jos. 
Spațiosa sală dela otel „Orient14 (Nr. I) era 
înțesată de lume,"încât nu te puteai mișoa; 
galeria înoă era plină.

«

Tinerimea română din Herman va da 
o producțiune musicală-teatrală împreunată 
ou dans Duminecă în 9 (21) Ianuarie, în 
sala otelului mare de-aoolo. începutul la 
7 6re săra. Intrarea : loo I 40 or., loc II 
30 cr. Venitul ourat e destinat pentru în
mulțirea fondului copiilor săraci. Ofertele 
se vor chita pe cale publică. Program:
1) Odă de Bolintineanu, declamațiune; 2)
„Fetele casnice14, cor mixt de Timoteiîi 
Popoviol; 3) „Lupta dela CălugărenI14, de
clamațiune ; 4) Dor de călătoria, oor mixt, 
de I. Movilă; 5) „Buzatul la biserică14 de 
Speranță, declamațiune; 6) „Astăfll proro- 
ciile14, colindă, oor mixt. In fine se va re- 
presenta piesa „Săpătorul de bani44, oo- 
anediă în 3 acte, looalisată de A. Pop.

ULTIME 8C1K1.
Londra, 11 Ianuarie. Se vestesce 

-din Molteno, că într’o recunoscere 
făcută în nopțile precedente din 
Sicrskskom, s’a constatat, că forțe 
numerose de Buri au ocupat Storm- 
berynl.

Cape-Town (Capstadt), 11 Ia
nuarie. Mareșalul lord Roberts și lord 
Kitchener au sosit asâră aici.

Londra, 11 Ianuarie. Cu data de 
8 Ianuarie se anunță dela Frere, că 
Burii au început des de dimineță 
canonada în contra orașului Ladys
mith. Bombardarea continuă.

Foile anunță, că lord Methuen 
s’a îmbolnăvit și starea lui s’a înrău
tățit așa de tare, încât va trebui se 
se reîntârcă în Europa.

Londra, 11 Ianuarie. Pressa de 
tâte nuanțele e forte iritată în con
tra guvernului, pe care îl mustră, 
că a început resboiul nepregătit.

Manchester, 11 Ianuarie. Lord 
Balfour a ținut un al doilea discurs, 
în care a cțis, că nu voesce se pre
tindă, că armata eDglesă este per
fectă, inse ministeriul de resboiu a 
avut o sarcină estra-ordinar de grea. 
Anglia a luptat pentru prima-oră în 
acest resboiti cu un inimic compus 
numai din călăreți.

Londra, 11 Ianuarie. Influeuza 
bântue aici în măsură mare. Au 
murit în cursul acestei săptămâni 
1546 de omeni.

Madrid, 11 Ianuarie. Congresul 
a hotărît eri, ca în vederea armări
lor Angliei, tote canalurile și por
turile să fiă puse în stare de apă
rare. Guvernul va lua spre acest 
scop în budget o sumă de 5 milibne 
pezetas.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Ianuarie st v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corbne (12 fl.); pe șăse luni 12 
corone (6 fl.); pe trei luni 6 corăne (3 
fl.); pe o lună 2 corâne (1 fl.).

Pentru România și străinătate: 
pe un an 40 franci, pe șăse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună 3.50 franci.
Abonamente numai la numărul poporal

de Dumineca:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 4 corbne (2 fl.); pe șăse luni2 co- 
răne (1 fl.).

Pentru România: pe un an 8 
franci, pe șăse luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

RHulțămită publscă.
Sooietatea de lectură a sodalilor ro

mâni „Lumina14 din Brașov îșl face o plă
cută datoria a aduce sincera sa mulțămită 
tuturor acelor p. t. domul, cari au oontri- 
buit oa suprasolvirl la producțiunea aran- 
giată în diua de Crăciun la 25 Decem- 
vre v. o.

In special au contribuit domnii: I. 
G. Bibicesou 3 fl. 80; Taohe Stănesou 3 fl.; 
Elena A. PopovicI 2 fl.; I. Petric proto
pop 2 fl.; I. I. Oiurcu 1 fl. 40; G. Ohe- 
lariu 1 fl. 40; Maria I. Munteanu 1 fl. 20; 
Vasilie Muntean 1 fl.; Dr. N. Mănoiu 1 fl.; 
Sterie Stinghe 1 fl.; G. Navrea 80 cr.; D. 
A. Furnică 80 cr.; X. X. 50 cr.; N. N. 
40 or; N. N. 40 or.; Georg Baria 40 cr.; 
C. Aiser 40 cr.; I. Puiu 30 or.; Ludovic 
TelejaD 10 cr. Suma fl. 21.90.

Venitul curat al producțiunei a fost 
fl. 161.53.

Cu acestă ocasiune aducem sinceră 
mulțămită d-lui Dr. Sterie Stinghe, care a 
avut marea bunăvoință a iDstrua și con
duce corul societății gratuit.

Brașov, 30 Decemvre 1899.
Arseniu Vlaicu, George Saftu, 

presid. cassar.

Brașovul vechili, 30 Dec. v. 1899.
Cu ocasiunea împărțirei veștmintelor 

de iârnă pentru copiii și copilele române 
sărace, donate de „Reuniunea femeilor ro
mâne din Brașov14, care act s’a îndeplinit 
ou solemnitate în sala gimnasiului român 
MercurI în 22 I. o., au fost împărtășite și 
șâpte fetițe dela șcbla nostră rom. gr. or. 
din Brașovul vechitt — ou câte un rând de 
vestminte și încălțăminte.

In numele părinților acelor fetițe să
race, comitetul parochial, ca representanță 
a bisericei nostre, esprimă pe calea acâsta 

Reuniunei^sus menționate oele mai sincere 
mulțămirl.

Pentru comitetul parochial: 
Iosif Maximilian, 

paroch și președ.

Ape I*)
cătră toți Domnii in vieță, cari au făcut 
examenul de maturitate (bacalaureat) 
la gimnasiul român gr. or. din Brașov.

Din incidentul jubileului de 50 de ani 
dela înființarea gimnasiului român din Bra
șov, s’a pus în lucrare o monografia isto
rică a șoâlelor române gr. or. din Brașov. 
Monografia acesta va da și o listă com
pletă a tuturor, cari au făcut aoi examenul 
de maturitate, indicând la fiă-oine posiția 
sa socială de astăcjl. Pentru ca luorarea 
acesta să se potă săvârși fără de greșeli sâu 
lacune, rog pe toți Domnii, cari au făcut 
examenul de maturitate la gimnasiul gr. or. 
român din Brașov, ca să ne comunice ne 
o cartă de corespondență posițiunea socială 
și ubicația d-lor. Pentru de-a înlesni uti- 
lisarea datelor trimise, rog a-se face comu- 
nioatui în forma acâsta:

1) N. N.
2) exam, de maturit. în anul...
3) (posiția socială)....... în..........

Subscrierea m. p.
Se trimite la adresa: Direcțiunea gim

nasiului român Brașov (Brasso).
Brașov, 27 Dec. v. 1899.

Virgil Onițiu,
directorul gimnasiului român gr. or.

Alcoolismul.
Alcoolismul e ereditar.
Ori cât de teribilă ar fi acțiu 

nea alcoolului asupra individilor, nu 
în acest lucru e partea îngrozitâre. 
Odată ce a intrat în constituțiunea 
unui om, alcoolismul condamnă la 
boli pe toți cei ce se vor nasce din 
acest individ intoxicat: alcoolismul 
e ereditar. Ca fatalitatea anticilor, 
care urmăria un neam pănă la cei 
din urmă urmași, alcoolismul atacă 
generațiunile succesive, cari merg 
din decadență în decadență, pană ]la 
o completă disparițiune. Aci alcoo
licul are responsabilitatea morală, 
căci ne mai putând invoca scusa, 
ori cât de mediocră ar fi ea: „Nu-mi 
fac teu decât mie“, el, prin vițiul 
său, nenorocesce un șir întreg de 
nevinovați. Acestă cestiune face, ca 
alcoolismul se aibă o importanță so
cială atât de mare: el e cel mai în
grozitor flagel, care pâte compro
mite conservarea unui neam și vii
torul unei națiuni.

Copiii alcoolicilor sunt rachi
tic!, degenerat! sâu idioțl. Copiii bău
torilor de aperitive, seu mai cu seină 
a celor de absint, sunt forte adesea 
epileptici.

Acestă ereditate a alcoolicilor 
e învederată de o mulțime de esem- 
ple. Astfel a fost ^asul celebrului 
scriitor american Edgar Poe, care, 
născut dintr’o familia, unde beutura 
peste măsură era o tradițiune, că
pătă. încă din tinerețe gust pentru 
beutură. Când deveni bărbat, el se 
dedu cu totul pasiunei sale, contra 
căreia îl împiedecă să lupte un fel 
de maladiă a voinței. Halucinațiu- 
nile, a căror pradă el era, făcură, 
ca poveștile sale se capete uu ca
racter bolnăvicios. Nebunia urmă 
și apoi veni delirium tremens, în tim
pul cărora el se lupta contra unor 
dușmani invisibili și se smucia ca 
printre fantome. In fine un ultim 
acces de delirium tremens, îl ucise: 
într’o di i.ineță, el tu găsit mort pe 
stradă, după-ce petrecuse totă nop- 
tea într’o cârciumă. Etă sfîrșitul, ce 
’i l’a dat acest crud tiran, numit al
coolul. Dâr nimic nu e mai elocuent, 
decât statistica. £)tă ce ne spune 
Arvede Barine, în cartea mai sus 
citată:

„Un vechiu alcoolic avusese 
șepte copii. Cei doi mai mari mu
riră fârte curând de convulsiunl. Al 

treilea înebuni la două fieci de ani, 
ai patrulea căfiu în imbecilitate. Al 
cincelea e un Btricat, al șeselea e 
un nervos, și se crede, că va îne- 
buni. El are și o fiică, care e ne
vropată și a avut accese de nebunia.

„Altă familiă. Bunicul era be
țiv, tatăl alcoolic Doispre-fiece copii. 
Opt muriiă de mici convulsiunl.

„Au mai îemas doi băețl; unul 
e epileptic și vagabond, celalalt al
coolic, și doue fiice, una isterică, âr 
cealaltă cam nebună și stricată.

„Ar putâ fiice cineva însă, că 
medicii aleg esemplele. Se lărgim 
observațiunile. Un doctor elvețian 
a luat două-fieci de familii, fiece de 
omeni cumpătați, și fiece în cari se 
alcoolisau de mai multe generațiurd. 
Cei cumpătați avuseseră șâse-fiecl și 
unul de copii; cinci muriseră de 
mici; din cei ce trăiau, doi erau di
formi, doi nedesvoltați și doi nebuni; 
ceilalți cincl-fiecl erau sănătoși și 
voinici. Bețivii avuseseră cincl-fiecl 
și șepte de copiii: doispre-fiece mu
riseră de mici și numai nouă erau 
sănătoși. Toți ceilalți nu erau deeft 
idioțl, cocoșați, surdo-muțl, epilep
tici etc.

„Din opt-fieci și trei de epilep
tici observați la Salpetriere, șese-fiecl 
avuseseră părinții alcoolici.

„S’au clocit ouă de găină, într’o 
atmosferă plină de vapori de alcool, 
și n’au eșit din oue decât monștri 
seu pui bolnavi.

„S’a dat de băut unor câni al
cool, și puii lor au murit de mici, 
sâu au devenit epileptici44.

Ce este <Ie făcait?
La noi răul a început să încol- 

țâscă, dâr n’a prins încă, din feri
cire, rădăcini adânci. Să nu rămâ
nem insă liniștiți de acest lucru, 
căci alcoolismul se întinde cu iuțela 
fulgerului. Ca probă putem vedâ 
Francia, care a consumat în 1898 
dâuă miliâne de hectolitri de spirt 
de 100°, ceea-ce vine, că fiă-care in
divid a consumat 14 litri și 19 cen- 
tilitri de alcool pe an, lucru enorm, 
căci cu 43 de ani mai ’nainte, îa 
1855, cantitatea de alcool consumată 
de fiă-care om era de 1, 5 pe an. 
Și ce grâznice urmări simte Fraa- 
cia din acest lucru! S’a calculat, că 
numai în departamentele Orne, la 
Manche și la Calvados, populațiunea 
s’a micșorat cu 46 000 âmenl în 
cinci ani. Au ajuns unele cantâne, 
în cari nu se mai găsesce nici im 
om bun de recrutat pentru armată.

Micșorarea nascerilor, mărirea 
mortalității, decadență fisică și inte
lectuală, ruină materială și morală, 
acestea sunt urmările alcoolismului. 
Cu cât flagelul Be stabilesce și se 
întinde, vedem cu repefiiciune- dis-v 
părând activitatea, energia și mor t- 
litatea; în același timp sănătatea se 
sdruncină, mintea se turbură și dă 
nasoere nebuniei furiâse. Alcoolicul 
e pedepsit în posteritatea sa și acestă 
posteritate nu ține mult, căci o rassă 
de alcoolici se stinge cu repefiiciune. 
Neamul se distruge. Acest lucru e 
principal, și âtă în ce termeni ni-se 
pune problema: Decă alcoolismul va 
merge crescând la noi, atunci sun
tem perduți Nu putem deci alerga 
la apucături și la alte lucruri

N’avem nici o fii, nici o oră de 
pierdut. Inimicul nu e numai la ușă, 
el e chiar în noi. Dâcă nu vom căuta 
să-l gonim îndată printr’o comună 
opintire, acum când îl putem gor-i 
cu mai multă ușurință, ne va în
vinge el pe noi.

Acum din două lucruri trebue 
să alegem unul: sâu vom căuta în
dată se oprim lățirea alcoolismului 
și să-l 8tîrpim cu totul, câtă vreme 
mai e în germeni mici la noi, seu 
îl vom lăsa se se întindă, și atunci 
ca neam vom dispăre. („Universul11).
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MLTEJJI DDJOTE^
Crăciunul in Vifleem.

Clopotele templului Sf. Mormânt, ale 
bisericei anglicane și ale capelei luterane 
din Ierusalim, sună și duc pănă în valea 
Iosafat și GeOna vestea, că a sosit noptea 
Crăciunului. Femeile arabe, aliniate în lun
gul pieței, se privesc în tăcere, și cea mai 
bătrână, cu un gest încet în direcția sune
tului, face semn celorlalte, că „Serbarea 
creștinilor" începe și că e zadarnic să mai 
stea.

Din fiă-care parte a orașului năvă- 
lesce lumea, care se grăbesce să ajungă la 
ușa principală. Mulțimea e constrînsă se se 
oprescă un moment într’un colț la drepta 
porții Amica lui Dumnedeu, adl numită în 
mod vulgar Porta Sofia. Și acestă mulțime 
formată din tote clasele, oferă o privelisce 
mișcătore, un amestec din tote națiunile 
și din tote sectele, în mod frățesc unite 
întru același gând: a se închina înaintea 
locului sacru, unde Mama lui Dumnedeu a 
născut pe Mântuitorul.

Franciscani, carmelitani, englesi, ame
ricani escentrici, preoți protestanți, înain- 
tăză uimiți, în mijlocul unei mănose vege- 
tațiuni, care acopere pământul ca !un bo
gat tapet. Acestă verdeță amintesce în 
mod delicios frumdsa legendă a păstorilor, 
cari se culcau pe câmpuri, spre a-și pădi 
turmele în ajunul Crăciunului.

Sosiți pa colina Răului Consilii!, că
lătorii se opresc și, transportați de o viuă 
admirațiă, îngenunchiă dinaintea spectaco
lului, care se oferă ochilor lor, pe munți 
dominând în mod maiestos din înălțimea 
lor locurile dimprejur. Ierusalimul, frumos 
împodobit, închis în ziduri, strălucesce ca 
un giuvaer printre razele însângerate ale 
apusului. Crucile, semi-lunile, clopotnițele, 
minaretele, cupolele, strălucesc; și în mij
locul acelei splendori, casele pătrate și vă
ruite apar ca surîsul unor dinți albi.

Noptea se coboră repede. 0 stea după 
alta, o planetă după alta, mii de astre și 
apoi mii de constelații se aprind, strălu
cind pe un firmament albastru.

Tote privirile întrebă cerul și caută 
steua, pe care magii o văduseră strălucind 
în Orient și pe care îi călăuzise pănă la 
Vifleem.

0 văd — dise o copilă forte palidă 
cu ochii plini de nostalgie. — 0 văd, vine 
spre noi.

Un preot răspunde:
— Nu; după-ce și-a împlinit misiu

nea, ea a cădut într’o fântână. Noi nu mai 
avem nevoiă de ea spre a ne orienta; 
Isus e Drumul și Lumina, cine crede în- 
tr’ensul, va vede ivindu-se steua Mântui- 
rei în inima sa.

— Da — <lise copila — astăseră simt 
inima mea plină de stele, plină de lumină.

Ea îșl încrucișa manile pentru rugă
ciune și fața sa palidă străluci de o lu
mină supranaturală și în vestmintele ei 
albe apăru ca un ânger.

Călătorii nerăbdători zăresc pe o co
lină câte-va case cu trepte, și ale căror 
ferestri slab iluminate formeză o scară de 
lumini. E Vifleemul, „Casa pânei", căruia 
Profetul i-a dis: „Te salut, o Vifleime, căci 
aci s’a născut adevărata Pâne a Vieței".

încet călătorii înainteză pe căi întor- 
tochiate, pline de locuitorii, cari și ei se 
duc la biserică. Femeile învăluite într’un 
lung văl, care lasă să li-se vadă numai 
fața, se tîrăsc după copii, cari le scapă din 
mână spre a cere streinilor- bacșișul.

Credincioșii pătrund printr’o ușă josă 
și strimtă în biserică.

Ajunși în fața celor două scări sepa
rate, ce conduc la criptă, un impiegat arată, 
care e partea pentru biserica catolică și 
care pentru cea ortodoxă.

Peregrinii nu întră decât cu greutate 
în grota Nascerei, căci e deja plină de 
americanii bogați, cari au plătit mult aur 
pentru locurile lor.

Der nu e de văclut nimic deosebit în 
capelă. Tot acolo unde simplii păstori glo
rificau pe Mântuitor prin rugăciuni impro- 
visate, acll preoții reciteză rugăciunile Cră
ciunului.

Marele măgar din Schfinenberg.

In secolul trecut, guvernul din Berlin 
trimitea regulat în fiă-care an parochului din 
orășelul Schonenberg o cantitate ore-care 
de fân. Etă istoricul acestei ciudate fapte. 
Pe la mijlocul secolului trecut a funcțio
nat în numita looalitate un paroch, cunos
cut prin marele său oorp, și renumit prin 
răspunsurile pline de spirit, pe cari a soiut 
să le dea la orl-ce ocasiă și orl-oui. Re
gele Frideric cel mare, care a audit vor- 
bindu-se de densul și care doria a-i face 
cunoscința, într’o Ji, când se afla pe drum 
spre Potsdam, a zărit pe înaltul și marele 
paroch trecând pe jos peste un câmp al 
său. Chemându-1 la trăsura regală îl întrebă:

— „De ce nu umbli călare?"
— „Maiestate", ii răspunse, „parochia 

mea nu produce atât, înoât să pot ave și 
întreține un cal".

— „Așa", răspunse Regele, „dâcă pen
tru Christos n’a fost înjositor de a călători 
pe un măgar, nici pentru tine nu va fi în
jositor".

Suritjend, parochul, arătând lungile 
sale picidre, răspunse forte smerit:

— „Maiestate, der unde au să sjungă 
aceste picidre?"

— „N’ai decât să-ți procuri un mă
gar din cei mari". (Măgari mari se numiau 
p’atuncl catîrii, cari numai în grajdurile 
regale au fost permis a se ține).

La acdsta parochul răspunse repede
— „Măgarii cei mari, după cum scițl 

prea bine, Maiestate, se află numai la Curteu.
— „Ai ârășl dreptate, am să îngri

jesc, ca se ți-se trimită un asemenea mă
gar din Berlin".

Când însă parochul, mulțumind, nu se 
depărtase încă, Regele îl întrebă, deoă mai 
are ceva de la care fără multă gân
dire îi răspunse:

— „Der nutrețul, Maiestate!"
— „Ei bine și acesta îl vei avă", și a 

pornit înainte.
Frideric cel Mare s’a ținut de cuvânt, 

trimițându-i din Berlin măgarul promis și 
în urmă regulat o cantitate de-ajuns de 
fân și de ovăs.

*
Țera cerșiturilor.

Lenea țăranului rus e proverbială. Pe 
cât e de trufaș, pe atâta Rusul din clasele 
inferiore e trândav. Nici într’o țâră din 
lume nu cred să fie o proporție așa de 
mare de cerșitorl ca în Rusia. Sunt jumă
tate de milion cu vârf și îndesat! Toți 
aceștia au cerșitoria ca profesiune; nu se 
numără și cerșitorii de ocasiă.

Sunt trei categorii de cerșitorl. Unii, 
imediat ce a avut loc un foc mai mare, 
umblă din sat în sat, și vorbă se fiă, adună 
bani pentru bieții incendiațl. Alții se dau 
drept emigrați în Siberia sâu în Manciu
ria, și în sfîrșit a treia categoria schimbă 
specialitatea lor de cerșitor după vremuri; 
ei ar pute fi numiți, decă politica n’ar fi 
monopolisat aces epitet, partidul cerșitori- 
lor oportuniști. Tomna sunt victemele grin
dine! seu ale relei recolte; primăvara, sunt 
orbi seu schilodi, seu călugări carl string 
parale pentru vre-o biserică. Sunt orășele 
de 3500 de locuitori cari nu sunt compuse 
decât din cerșitorl. 0 fi eșind ore vre-un 
poet din aceste focare de mincinoși? Cro
nica e mută în acestă privință.

W*  Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, si 
binevoi^scă a-1 reînoi neamânat 
ca s6 nu li-se întrerupă regulata 
espedare a diarului.
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Dom 
Luni 
Marți
Mer. 
Joi.
Viner 
Sâm.

2P Silvesip.Rom
3 Păr. Malachia
4 Ad. 70 Apostoli
5 Sf. m. Teop. Teo.
6 țEot.D-lin Gris.
7 ț Prof, loan Bot. 
■8 Georg, ți Com.

15 M. Felix
15 Maurus
16 Marcellus
17 Anton pust.
18 S. m. Prisca
19 Sara
20 Fabr. și Seb.

(JĂLINDARUL PLUGARULUI
pe anul visect 1900.

A apărut și se pote procura dela
Tipografia A. ALureșianu din Brașov.

Acest Călindar au intrat în anul 
VIII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Ian cu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anutimpurilor, serbatorile și alte cțile 
schimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile deslegarea postului 
etc. După cele 12 luni, urmbză ta
xele telegramelor, scrisorilor, pache
telor; competințele de timbre, mă
surile metrice, târgurile corectate 
din Transilvania, Bănat, Țera un- 
gurescă și Bucovina. In partea li
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea răsboiului 
pentru neatârnare de Gr. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica“, poesiă de Dim, 
Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de Gr. Coșbuc etc. In partea h i g i e- 
nică și economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce să facă pă
rinții, ca să-și ferâscă copiii de or- 
biă; Cum să tracteze părinții pe 
copiii lor orbi; Bune sunt beuturile 
pentru copii? Urmeză apoi partea 
economică: Vitele roșii (pinzgau), 
de I. Georgescu. Despre gunoiu, de 
I. Georgescu; Sădirea pomilor; 
Hrana vitelor (Grăunțele, sfeclele și 
apa de beut). La urmă mai multe 
povețe prețiose și glume apoi anunțuri- 
Prețul 25 cr. (cu posta 30). Fe'wtfe. 
torii primesc rabatul cuvenit.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 12 Ianuarie 1900

Măsura 
său 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

kor. fii.

1H. L. Grâul oel mai frumos 11 80
Grâu mijlociu . . 11 40

î ’ Grâu mai «lab . . 11 —
J» Grâu mestecat . . 9 20
J5 Sâca”ă frumosă . 7 —

Secară mijlooiă . . 6 60
ÎS Orz frumos 6 60
)’• Orz mijlooiu , , . 6 20
ÎS Ovâs frumos . . . 4 60
G Ovăs mijlooiu . . 4 20
H Cuouruz .... 7 60

Mălaiu.................... 8 —
M Mazăre ..... 12 80
J? Linte ..... 20 —

Fasole ..... 9 20
Tt Sămânță de in , . 22 —
ÎJ Sâmânță de oânepă 8 40
n Cartofi . . . 1 80
»» Măzăriche . . — —

1 kilă Carne de vită , . . — 88
15 Carne de porc . . , — 88
»1 Carne de berbece . .. — —

100 kil, Sâu de vită prospăt 50 —
1J Sâu de vită topit 72 —

Cur-saail Sa bursa dtra Siena.
Din 1 Ianuarie 1900.

Senta ung. de aur 4°/0..... 97.75 
tțente de corone ung. 4%. . • > —
laipr. căii. fer. ung. în aur 41/î%. 99.75
fcmpr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o< 93.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis, 93.20 
Bonuri rurak ungare 4% .... 93.40 
Bonuri rurale croate-slavons . . . 94.50
Impr. ung. cu premii , . 160.25
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 137.25
Renta de argint austr. . 98.90
Renta de hârtie austr. . g • • • 98.65
Renta de aur austr. . . 97.75
Leșuri din 1860. . . . 136 50
Aoții de-ale Băneai austro-ungară . 130.70
Abții de-ale Băncei ung. de credit, 184.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 233 05
Napoleondorl .... 19 19
Mârol imperiale germane 0 • 118.25
London vista . • . . g g , 242.40
Pans vista................... 96.10
Rente de corone austr. 4% 99.—
Note italiene . ..... 89.76

Cursul!
Din 12 Ianuarie 1900.

Sanonota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Măroi germane Cump. 
Lire turcescl Cump.
Acria,fonc. Albina 201.— Vfted, 5% 203.—

81.05 Vend. 18.20
18.- Vend. —;—
19.10 Vând. 19.18
11.20 Vena. —.—

254.— Vend. —.—
11.18 Vând —.—
21.46 Vând. —.—

Tergnl de rîmători din Stainbraca.
Starea rîmătorilora fost la 8 

Ian. de 23,697 capete, la 9 Ian. au 
intrat 64 capete și au eșit 537 capete ră
mânând la 10 Ian. un număr de 23 134 
capete.

Se notâză marfa : ungurăsoă e veche 
grea dela 82—83 fii. marfă ungurescă 
tinără grea dela 85—88 fii. de mijloc 
dela 84—85 fii. ușdră dela 82 — 84 

Serbescă: grea 83—85 fii., de 
mijloQ 82—83 fii. ușoră: 80 -82 fii. 
kilogramul.

fii.

Cursul lăsărilor p i 1 v u < <
din 9 Ian. I9C0

CTAM< VlnciO.

Basilica 13.20 14 20
Credit 393.— 395—
Clary 40 S.. nu c. 121.50 129 50
Navig. pe Dunii»/ 155 — j 62.—
Insbruck . 65 - 67 —
Krakau 57.50 5150
Laibach 26 — 27 —
Buda 130 134 -
Palfty 128 — 131 -
Crucea roșie austr.. 41. - 4i —

dto ung. . 20 50 2150
dto its). . —

Rudolf f 65 — 156.--
Salm 177.-. 79.—
Salzburg . , {. 61. - 63 -
St. Genois 85 75 86.75
Stanislao . 120 - 60.—
Trieitin® 4V % 100 m. e. 185.-

dto 50 80 —
Walds tain ISO — 192 - -

dto do 10 tranoi 12.7 13.75
Banca h. ung. 4% 123.- 123.8)

Bursa do mărfuri din Butlapasia
din 9 Ian. n, 1900.

S fi m 1 n ț e

<0
V S 
® X’
1 
o u

Prețul pc.2
100 eh

da? a | pană

Grâu Bănățenesc «0 7 95 8.05
Grâu dela 'fisa 80 17.95 8.05
Grâu de Pesta 80 7.90 8. -
Grâu de Alba-rega a 80 7.90 8.—
Grâu de Bâcskr. 80 ~....
Grâu ung. de nord 80 — — —
Grâu românesc 80 —

F © Prepxu pi'j.-
IS^inințe vechi . _.. KCII.U1 ÎOO chlîgi’.

on noua t.

S g. 1 pan a.

Săcarâ 70-72 6.20 630
Or» nutreț 110-6'2 6.C5 6 In
Orz do vinars 62.64 5 65 5.70
Orz de bere 64.66 5.45 5 55
Ovăs f“Ul 5.30 5.80
Oucurus bân&ț. 75 __
Cucuruz altă sote 73 ,_
Oucurus .— •
Hirișcfc n 5.30 5 80

?zoduot;«ydfT. o i a Oarsn/
1

4«u> | piDti

Soni, de trif. Luțernă ungur, 36 — 4.4. _
— transilvană. —__ _
— bănățănâ — _e—

roșia 52 - 60—
Oleu de rap. rafinat dupîu __
Oleu dc in -
Uns. de porc dela Pesta 48 50 49-

u dela țări. — — —
ta SlaninS- svtntată 40 _ 40.50

afumată 46— 46.50
fi Sau —

Prune dm Bosnia în buf? 14.75 15 ■
din Serbia. în ssicl 13 20 13.50

Lictar slavon nou 19 25 19.60
bănățenesc 18 50 19—

g Nuci din Ungarii';
u

Sr
Gogoși unguresc! 

sârbesc!
Miere brută

galbină strecurată •
Ceară de Rosenau
Spirt brut

Drojdiuțe spirt —

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu ^caor.

•o a <> R O ETăZB O ■ OS

Nicu Â. Popovicl
Doctor în drept,

avocat.
Bucuresci, Strada Dionisie 58.
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PUBLICAȚIUO.
Se provdca toți posesorii de câni 

de pe teritoriul orașului Brașov, ca 
spre scopul conscrierei cânilor de anul 
1900. se ia dela oficiul orășănesc 
de dare până în 30 Ianuarie a. c. în 
primire foile de insinuare, și 
provăcjute cu datele recerute, se le 
aștărnă aceluiași oficiu, cel mult pâ
nă in 8 Februarie a. c.

Pentru acei posesori de câni, 
cari nu pot scrie, se proved foile de 
insinuare, pe temeiul înformațiunilor 
lor verbale, de cătră oficiul orășe
nesc de dare cu datele recerute.

Acei, cari îndecursul anului a- 
jung în posesiunea unui câne, se în- 
datoieză, ca pe basa fdiei de insi
nuare să arate îndecursul de 3 4U® 
oficiului orășenesc de dare, că posed 
câne.

Intrelăsarea însinuărei cânilor 
ee pedepsesce, în sensul statutului 
de câni, cu pedepsă dela 50 cr., până 
la 50 fi» seu cu arestul corespunselor.

Brașov, 3 Ianuarie 1900. 
■2 2 823. Oficiul de dare orășenesa.

Marele magazin de încălțăminte a lui

■Z^I. Sabadeanu în Brașov
(Nr. 10) Strada Porții (Nr. J10),

care prin soliditatea sa în curs de 30 de ani, de când esistă pe piața Brașovului, și-a câștigat în totă Austro-Ungaria 
și România un renume bun. Recomandă onor, public

marele assortment de încălțăminte, de tîide" "/modeme,
pentru Sa ață, dame ®m copii, pentru mire și mirese, pentru dans, gimnastică, casă și pentru ate
liere (luerătore) etc. etc. tdte cu prețuri forte moderate, ce 
precum urmâză:

Pentru bărbați:
de

se pote vede, din consemnarea prețurilor câtor-va articull

Albummul nutritiv
1 Kilo Tropon nutrește în așa mare 
măsură, ca și 5 Kilo carne seu 180— 
200 ouă. Tropon se preface în corp, în 
sânge, fără, a produce grăsime. între
buințând Tropon regulat, are de efect 
o întărire însemnată atât la cei sână- 

|Ș toșl cât și la cei debili. Se pote adao- 
| ga la ori și ce mâncare, fără ca sei 
ffl alterede gustul. Prețul convenabil, ca 
jj ori și cine sel potă procura.
« Se capătă la farmacii și droguerii.
| TroporferHiilliejiitBlM.
IS -------i j 1W i ii zawuij iun

Representanța generală pentru 
Austro-Ungaria:

M. Winkler, Wien 5, Wienstr. 55.

pele vachs, tari, în cuie lucrate cu gumă 
dela fi. 2.95 în SUS

n
71

Y

Y

71

71

71

71

71

71

71

Y

Y

Y

Y

Y

„ în besătzurf, cu s. fără nast. „ fl. 3.50 
n „ „ cu șinore „ fl.

seu postav și ou pele în jur de iarnă fl. 
„ „ „ „ lac rus. „ „ „ fl.
de mănușe lac de salon fine dela fl.

71

71

Y

71

vachs franțuz, cusute în beseț fine
pele

71

71

Pantofi de
Y

Y

Cisme lungi de

de drum peste ghete de purtat, din postav 
de copii mici fi 2.60, de copii mari 

Galocî de bărbați de .Viena fi. 2.— rusesc 
Șoșoni „ „ „ „ fl. 3.80 „
Pantofi pentru gimnast, cu talpă de gumă rus.

n

în ținte lucr. pânză negră sâu cafinie cu vârfuri 
Pantofi de casă de pele, ori pâslă, de stofă

vachs îd cuie lucrate 
galbene „ 
lac salon fine cusute 
pele juft rus. talpă duplă 
postav de stiria cu pele în jur „

n

77

71

77

z 71
de pânză rusescă grosă cu talpă de pele

n

Y

n

Ghete

D

fi. 
fi.

4. -
4.50
5. —
4.80
5.50
3.—

fl. 3.60
fi. 4.50
fi. 7.50
fi. 7.50
fi. 4.—
fl. 2.80

2.80
4.80
1.25

fi.

fi.

ii.

fi. 
fi.

1.20
1.-

Y

Y

Pentru dame:
i de

• TOHIȘORA „S., 

j un loc plăcut de petrecere 
în casa cea nouă a Reu- 

niunei de industria, unde se 
află

RESTAURAȚIA5 
■'irangiată și condusă după cel 
mai nou sistem.

SERE de Pilsen, 
Vinuri din pivnîțile hi Teutsch, 

Osifexxeeu, 
miiai'd, Cofetăria,

fl.

pele patentă seu vițel în besâtz cu 
gumă dela fi.

„ „ „ besâtz cu
vîrfurl de lac dela

Y

Y

Y

Y

71

71

71 

»

71 pentru gimnastică negri s6u oafeni talpă 
de gumâ dela 

de pânză rus. grose, nâgră s£u cafenie 
în cuie p. gimn. stradă și atelier dela

Y

77

Y

Y 

»

71

ti n Gems
fl. 
fi. 
fi. 
fi. 
fi.
fi. 
fi.
fi. 
fi.
fi.

2.80
3.50
4.—
4 50
2.50
2.60
1.80
2.20
2.20
3.50

77 

ti 
n

Y

Y 

H

Y

Y

Y

Y

„ în bes. cu șiudre 
„ „ „ „ nasturi

71

n

mănușe cu lao salon în jur, fine

Y

Y

Y .. . „ ,

Pantofi de pele tari pentru stradă în cuie
71

Y

Y

Y

71

71

71

»i

71

Y

Y

„ „ galbenă „ „ „ „
„ „ fine pentru dans ușdre
„ „de lac salon pent, dans, ușore 
n atlas sâu mătasă albă pen. mirese 
„ lac cu spangen pentru stradă

fi. 1.20 n
n

pentru casă, de stofe de pâslă, de peleY i „ ,
Gheta de Brunei cu gumâ . . .
Pnatofl de „ Sialon cu șindre și 
Ghete de pele pentru fetițe mai

Y Y Y . Y Y Y

Pantofi de copii dela 40 cr., 65 cr.,

lac 
mari 
mici 

85 or,

fi. 
fi. 
fi. 
fi. 
fi. 
fi. 
fi.

1.10 
—.90
2.80
2.—
2.60
1.60
1.20

Y

71

71

Y

Y
71

71

gOF Mare alegere în încălțăminte de băieți, fete și copii,
în iWerite colori, forme, calități, cm preȘ&srî

A Ah." Specialități încălțăminte de lues fabricate: în Viena, Carlsbad, Paris, Berlin, Petersburg, 
etc. din pele Chevreau, Vachs, și din Lac de salon, in diferite colori și fașon modern se află în mare 
alegere și se pote comanda și după mesură directe din aceste fabrici.

OepogfltasI de și Șoșoani de gaamă raseseă, al celei mai renumitu fa
brici de gumă din Petersburg, se pentru tot Ardeiul numai ia sus numsia firmă,
unde se vinde fie-care păreche sub garantă, pentru durabilitate cu preț moderat.

Ț5 nm.fi <{■■!'! Wi e«i w pi-a după măsura se primesc și efeotuâzft prin un maestruBkueparawri bi uumaxiae dhbactu cu Prom»tetă.
— Comanda din afară de Brașov se efectueză promt, însă numai cu rambursă; încălțămite neconvenabile se pri

mesc francat înapoi spre schimbare, eventual se înapoiază, vah'rea. — La comande din afară trebue următorele arătat: 
de ce preț? din ce pele? ce formă? ascuțit sâu rotund? în besetz sâu simplu? cu talpă grose seu subțire. Ca mesură să 
pote trimite un papuc vechifi. cu posta ca: „Mustră fără balore“ cu 5 cr. De ajuns este și arătarea Dumărul încălțămintei, 
care cumpărătorul de obicei procură din prăvălii de încălțăminte. Altcum pote ori și ce laic lua măsura piciorului cu centi- 
etru, seu cu o fășiă de hărtiă măsurând partea piciorului pe din lăuntru dela mijlocul călcâiului până la vârful degetu
lui cel mare, peste talpe și degete, peste glesne, peste căloâifi și peste pulpe, trimițând acâsta măsură prin epistolă 

se pote efectua comanda după dorință.

Gazeta Transilvaniei “ cu numerul ă 10 fii. se vinde

Pe terenul dinaintea Porții vămei 
este «leseSaas îaa Iote «lilele 
din 1 Ianuarie 1900 dela 10 ore a. in. - rij 

până la 10 ore sera.

Panopticul și

Ridfl fl P!^esc celui ce va ma*că' yyy 11. peta vre odstă durere de 
dinți, ori îi va mirosi gura, după-ce va folosi 
o apa de dinți a hi Bartilla,o 
o sticlă cu 35 cr. (Pentru paohetare 10 cr. 
deosebit). Erezii A. Bartilla (E. Winkhij, 
Viena, 19/1., Sommergasse 1.

Să se ceră pretutindenea apriat apa de 
dinți a lui Bartilla. Denunțări de falsificare 
vor fi bine plătite. La locurile, unde nu se 
pote oăpă^a, trimit 7 sticle cu 2 fl. 60 cr. 
franco; 16 sticle cu 4 fl. 50 cr. franco. — 

Se capătă în Brașov la farmacia d-lni 
Victor Roth. 13-18.596.

de primul rang ai lui

SE N SAȚIE 
face cinsornicile nouă inventate 

Original Genfer Goldin-Remontoir
(Savonette) cu cea mai fină mașinărie antimagnetică de nichel 
Ciasornicile sunt așa de splendid și elegant lucrate, 

că nici omenii esperțl nu le pot deosebi de cele veritabile 
de aur. Capacurile ciselate admirabil, nu sunt supuseschim- 
Lărei. — Pentru mersul regulat se dă o garanție în scris 
pentru trei ani.

IPrețwi ciasornic ® O.
Lanțuri de ciasornice Goldin, faqon Sport, Marquis seu 

Pancer per bucata 1 ți. 50 cr.
Pentru fie-care ciasornic gratis un etui de pieile.

Ciasornicile Goldin în urma siguranței ce ofer, sunt întrebuințate de cei mai 
mu ți amploi-țl la căile ferate din Austro-Ungaria. Se pot procura numai dela 
depoul central Anton Rix A’ SSrader, Vien, II. Praterstrasse 16.

BS’/hitfhawa Trimiterea cu rambursa. aKsoo&sfi

Wilhelm Winter din Timișâra, 
care constă din figuri de câta (mărime naturală), care se miș
că mechanic. Grupe istorice și rasse de popoie din t.dtă lumea. 
Busturî d«-&le persouelor celebre, intre cari împărați și regi. 
0 mumie p ruană veritabilă etc. etc —Un museu anatomic de 
ceră constând din sute de preparate și fîgu”i. O Panoramă 
grandidsă cu 100 stele, represeutând evenimentele cele mai 
nouă ale cjilei.

In fie-care Luni museu anatomic pentru Dame.
Cu totă stima

Wilhelm Winter2—3820.

la librăria Mc. 1. Cinrcu și la Eremias Nepoții.
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Deposatul fabi*B©ei  de postavuri,
ZEB ZB Ș O TT", StrsbcLa porții

Recomandă Depositul bogat asortat cu si@fe de modă pentru BARBAȚÎ și anume: 
KAMGARN, CHEVIOTTE, LODEN, stofe negre STRICE, KAMGARN, K0PER și PIQUET, 
TOSKIN, PERUVIENE, POSTAVURI pentru BILARD, FLANELE. COVORE, STRAE, ȚOLURI 
pentru CAI, PLEDURI pentru BARBAȚl și DAME.

Deși prețurile s’au urcat cu 5°|0, eu vend tote extioolele o\x ^preț^xile 
ie±tlzi.e de pană acum.

(3-3).

O B® Anul nou o

CD

<Z>-

00

recomandă deposituB bogat asortat 
c&a haine pentru bărbați și copii
și adulți din stofe fine, indigene și streine, 
precum și albituri, pălării, umbrele și 
cravate, cu prețuriie fabricei, forte ieftine.

ca 
c

</>

CD

Femeile din Viena

$

©12- 16.807.

Successor!! L ASCHER 
Brașov, strada Porții nr. 1.©

o Q

$ i

« veritabil numai în cunoscutele

Pachete-Kathreiner!
Nici odată înse deschis ori în pachete imitate 

cu scopul de ale reduce.

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner 
este cel mai gustos, unic sănetos și tot odată 
cel mai ieftin surogat la cafeaua de boane.

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner 
se bea în sute de mii de familii cu plăcere și 

succes crescând.

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner 
suplinește în modul cel mai bun cafeaua de 
boana acolo, unde din considerații sanitare 

aceasta e oprita de medici.

mulțumi fromseța lor
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect

Orâgmai Pasta F©mpad©MF
inventată de fericit med. Dr. A. RIX.

Cine se folosesce de acest mijloc, capttă o coldre sănttdsă 
a feței, teint frumos fără încrețituri până la bătrânețe, depăr- 
teză pistruie, pete de ficat, bubat, coși, roșeță și tote necu
rățeniile pielei, despre ce se garantăză, seu se dă bani îndărăt.

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

5 Qritslu PnmnorlnBlir1 pi®!®! 0 albă'ă ca laptele, care remâne și după ce se 
ILC&plUsU E Uliipc&UuUI spală fața. Un flacon original 1 fl, 59 ei'.

Pompadour săpun 30 cr. Pompadour pudră roșa creme albă I fl. 25 cr.
A se adresa cu contiență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton 
Ri.x & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
TOROK Konigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR R0TH Farmacia „la urs“ 
lângă teatru, la TEUTSCH & TARTLER. — Pachetele sunt plombate. 12—,579.

New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continente) europăo și 
marea lubrică de argintăria s’a vădut necesitată să dăruiască întregul ei. 
deposit in schimbul unei răspiate mici pentru muncă.

sunt împuternicit să îndeplinesc acest mandat.

Bn tpjmif 1 pnn urmare ori cui, următdrele obiecte pentru mica
ll 11 IHlll i sumă de fl. 6,60 și adecă :

cuțite fine de mesă cu lamă 
veritabilă engiesâ, 

furculițe de argint patent ame
rican dintr’o bucată, 

linguri de aigint patent ame
rican, 

lingurițe de argint pentru ca
fea patent american 

lingură de argint pentru supă 
patent american, 
Tbt.e cele 44 de obiec.te sus 

fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel de fl. 6.60.
Argintul patent american este un metal alb, care îșl pă<trăză 

coArea arg’utului 25 de ani, despre ceea ce se garantăză.
Cea mat bună dovadă, că acest inserat nu e sai'Eatauiii, 

mă simt îndatorat în public, oă ori cine, căruia uu-i convine maria 
îi trimit banii înapoi, nim-mea însă să nu treoă cu vederea o -asm- 
nea acăsta favorabilă, de ași procura acăstâ garnitură pomiposă, 
care cu deosebire se potrivese.e pentru

Cadouri pentru Crăcim și anul nou!
B>ejp®u numai Ia

i

2

6
2
1
1

lingură de argint pentru lapte 
patent american, 

ciocanele de argint pentru 
spart ouă, patent arac-ocuii, 

cescl Victoria englezesc!,- 
candelabre de masă, ' • 
strecurătdre pentru căiQ, 
zaharmță,

44 bucăți la un loc fl. 6.60 
amintite ati costat mai înainte

A. HIRSCHBERG-s 
Exporthaus der vereinigten amerik 

Patent-Silber-waarenfabriken. 
W I K M, II., Rembrandtstrasse 19/11.

Se trimite în provincia numai cu rambursa poștală sâu cu trimiterea
Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.

Veritabil numai cu marca:
Extras din scrisorile de recunoseință.

Sunt forte mulțămit cu trimiterea ga^niturei, și se’ml mai trimiți încă 
o garnitură cu fl. 6.60. — Kolozsvar. Exelens Baronin

Ce mi-ațl trimis, am primit si sunt fort- mulțumită 
Gaâd, (Ungaria) y septemvre 1896. Contesa C. Chotek-Guden ts.

Garnitura am primit, sunt forte mulțumit. TtrimitețI din nou mai multă. 
Budapesta, II Strada principală. Dr. Alois Pakert, medic militar c. și r

jTelephon, Hr. 7114. j

sumei înainte.

Biînffy.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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