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Pacostea colonisărilor.
Tot așa și 6r așa. Maghiarii nu 

sciu ce se mai facă, ce se mai năs- 
eocăscă pentru ca visul lor de ma- 
ghiarisare se se împlinăscă.

Acuma se gândesc, ărășl la în
tărirea rassei maghiare prin coloni- 
sărî. S’au mai făcut încercări de 
felul acesta și s’au adus și mari 
jertfe din banii publici ai statului, 
der n’au reușit planurile de pănă 
acum. In loc se folosescă. colonisă- 
rile au stricat mai mult scopurilor 
de maghiarisare. Dus’au Slovaci în 
Ungaria de Sud, ca să-i maghiariseze, 
der ei au rămas tot Slovaci; așe- 
cjat’au familii țărănesc! maghiare prin
tre Români, dăr ei în loc se ma
ghiariseze pe Români, s’au roma- 
nisat înși-șl.

Așa au susținut cel puțin câțl-va 
șoviniștl cu gura mare din comisiu- 
nea, ce a întrunit’o ministrul de 
agricultură Daranyi cjilele acestea, 
ca să se sfătuăscă, cum să continue 
de aci încolo mai cu succes acțiunea 
colonisărilor.

E vorba aici, cum am atins mai 
sus, de o așa cjisă colonisare inte- 
riără, adecă să iai de colo, de unde 
poporațiunea e mai desă, și să co- 
lonisezi dincăce, unde poporațiunea 
e mai rară. Să iai Maghiari sărăn
toci, cari nu o pot duce decât de 
acțî pe mâne, și să-i aședi printre 
Români și Șvabi, pentru ca drag’ 
Dămne să ducă limba și cultura 
ungurescă prin acele ținuturi. Să iai 
apoi Slovaci, Români și Șvabi și 
să-i presari printre Maghiari, pe unde 
mai e loc pentru poporațiune și pă
mântul e roditor, firesce tot cu gân
dul, ca acești coloniști nemaghiari 
să fiă cu timpul contopiți și maghia- 
risațl.

Așa își închipuesc Maghiarii vii - 
tărea colonisare, ce vor să o facă 
în contra nostră cu mijlăce din vis- 
teria statului, la care contribuim 
și noi.

Să fi aucfit numai, cum voini- 
coșii șoviniștl din sfatul ministrului 

de agricultură făceau planuri peste 
planuri, propuneri peste propuneri 
cum s’ar pută mai bine ajunge sco
pul maghiarisării și a întăririi eco
nomice a poporațiunei maghiare prin 
colonisări. Să fi văcțut, cum strigau 
și țipau, că sunt grăznic amenințați 
de Români și că deci trebue Bă facă 
tot ce le stă în putință, ba se se 
folosescă chiar și de măsuri de forță, 
pentru-ca să înfrângă prin coloni- 
sărl puterea elementului românesc, 
cel puțin în unele ținuturi.

S’a vorbit forte mult și de Săcui 
în anchetă, ca și când tot viitorul 
Ardealului și al țării unguresc! ar 
atârna dela Săcui, cei mai puțin ta- 
lentațl din tătă seminția maghiară. 
Mai mult a vorbit pentru ei gazeta
rul Bartha, care între altele a cps> că 
pe acești Săcui, ca și pe Unguri, îi 
amenință cumplit vecinătatea Ardea
lului cu România.

Să nu rîdă omul cu hohot când 
cetesee asemenea bazaconii prin ra
porturile foilor ungurescl! D’apoi ce 
ar face, Săcuii dăcă n’ar fi România 
în vecinătate? Ar peri de fome cu 
tote zce se fac pentru ei și numai 
pentru ei din partea guvernului un
gurești. Sute de mii de lei întră pe 
fiă-care an din România în Săcuime 
dela Săcuii, cari trec acolo pentru a 
afla lucru. Ge ar face ei, decă n’ar 
avă România așa aprăpe ? Ar trebui 
să-șî ia straița și bâta și să plece la 
America ca cei din Ungaria de nord. 
Va să cpGă vecinătatea cu România, 
cel puțin pentru Săcui, nu e de loc 
periculosă.

Insă nu e vorba aici de Românii 
din vecinătate, ci de Românii din 
Ardeal, Bănat și Țăra ungurăscă 
înși-șl. Acăsta ni-o' spune apriat și 
fără de nici un încungiur și Fran- 
cisc Kossuth, care (țice, că numai 
rassa română pericliteză serios sta
tul ungar. Și el e îngrijat cum să 
se facă mai bine colonisările, pen
tru-ca prin ele să fiă lovit mai cu suc
ces elementul românesc. Căci, ve
deți, Românul ține cu multă iubire 
la limba sa și e prietinos, preve

nitor, simpatic și de fire veselă, așa 
că devine periculos și Maghiarului, 
pe eare-1 face să vorbăscă cu el în 
limbă sa română. Așa în Ardeal 
limba de care se folosesc toți, Un
gurii, Sașii și Românii, în comerciul 
dintre ei, este cea românăscă.

Așa-dără însușirile eminente ale 
Românilor, prin cari aceștia întrec 
în multe privințe pe Unguri și se 
sciu apăra în contra povoiului de 
maghiarisare, ce-i amenință, voesce 
Francisc Kossuth să le zădărnicăscă 
prin planurile lui de colinisare. Ceva 
mai caraghios, decât acăsta, nici că 
s’a mai pomenit.

Mai bine ar face și mai folosi
tor lucru pentru Maghiari și pentru 
stat ar fi, dăcă ar recunăsce odată 
șoviniștii, cu Bartha și cu Kossuth 
cu tot, că tăte svîrcolirile lor sunt 
și vor rămână zadarnice, pe câtă 
vreme nu se mai pot ridica jur îm
prejur muri chinezesc! și lumea îna- 
intăză cu pași gigantici. Va veni un 
timp, când lumea se va minuna, că 
a putut să esiste fanatici așa de 
sclintiți la cap, ca aceia, din care 
se compune sfatul miniștrilor ungu- 
rescL

Gu cât mai mult vor fi dușmă
niți din partea lor, cu atât mai mult 
Românii se vor convinge, că pute
rea elementelui lor e mare și de ne
învins.

Revista politică.
Săptămâna acăsta a fost mai 

puțin 8gomotăsă înăuntru. In paria 
meritul ungar s’a făcut a treia cetire 
a proiectului de lege pentru contin
gentul recruților, pe care dieta l’a 
și primit. S’a discutat de asemenea 
decisiunea monarchului asupra cvotei, 
cu care ocasiune oposiția a spus 
ărășl vorbe grele guv< .nului eficend, 
că s’a călcat legea și că s’a săvârșit 
un adevărat atentat în contra consti
tuției maghiare. La desbaterea asu
pra proiectului cu privire la contin
gentul de recruți, oposiția a ridicat 
grave acuse în potriva ministrului de 

honvezi și au îndreptat ărășl atacuri 
pătimașe în contra armatei comune 
picând, că spiritul ce domnesce în 
armată este „nepatriotic".

Alaltăeri a ținut ședință și ca
mera magnaților. Și aici au fost dis
cutate proiectele militare. Baronul Pro
nay într’un lung discurs arătă ne
mulțumirile Ungurilor față cu spi
ritul, ce domnesce în armată. El s’a 
ocupat și cu cestiunea „;eZewi“-uirii 
și cpse> câ de găba Maghiarii au 
adus legi pentru răspândirea limbei 
maghiare, căci ătă că acăstă limbă 
e desconsiderată și prigonită acasă 
la ei. Baronul Pronay ceru apoi să 
se facă pregătiri de a-se forma încet 
pe încetul o armată maghiară inde
pendentă. Aici e honvecjimea, dise 
el, asta trebue s’o îmulțim și des- 
voltăm, ăr nu armata comună. — 
I-a răspuns ministrul de honveefi br. 
Fejervary, combătând rând pe rând 
tâte argumentele și pretensiunile lui 
Pronay. In fine proiectul fu primit.

*
Sfatul cel mare, ce s’a ținut la 

Budapesta cu privire la cestiunea 
colonisărilor, s’a sfîrșit. Resultatul: 
vorbă multă, ispravă puțină. In sfa
tul acesta mult s’a vorbit despre 
Ardeal și despre Români și s’au ridicat 
plângeri, că proprietățile maghiare 
mijlocii pier în Ardeal și trec în 
mâni străine. Unii din membrii ma
relui sfat au cjia, că nu aștăptă re- 
sultate mari din punct de vedere 
național maghiar dela politica de 
colonisare, alții însă au strigat, că da, 
și că trebue cu orî-ce preț ca statui 
să se pună pe muncă seriosă cu co
lonisările, ca mijlocul cel mai bun 
prin care s’ar putâ împiedeca lățirea 
rasselor străine și în deosebi a „Va
lahilor" în Ardeal. Va să cpcă ?i m 
cestiunea colonisării Ungurii sunt 
conduși de vechiul lor cântec despre 
„recucerirea patriei". Vor dumnialor 
să facă din țările acestea o adevă
rată Maghiariă, și de fuduli ce sunt 
nu-șl văd lungul nasului.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Convorbire.
De Leo Tolstoi.

în casa unui domn bogat se 
adunaseră ospeți și se cufundară în 
convorbiri seriâse.

Vorbiau despre cei de față și 
despre cei din depărtare, der nu pu
teau se facă amintire nici despre 
unul, pe care viața să-l fi mulțumit; 
nici unul din ei nu putea 4ice, că 
e fericit, că trăesce așa precum ar 
trebui să trăescă adevăratul creștin. 
Cu toții mărturisiră, că trăesc viață 
lumăscă, că nu se îngrijesc decât de 
sine și familia lor, der că nu se gân
desc la de-apropele, cu atât mai pu
țin la Dumnefleu.

— De ce trăim astfel ? întrebă 
un tinăr. De ce facem aceea, ce noi 
înși-ne 4icem, că nu e la loc? Nu 
ne putem noi ore schimba liber fe
lul nostru de viață? Suntem con
vinși, că pompa, bogăția, der mai 

ales sumeția și separatismul față cu 
semenii noștri, ne nimicesce. Pentru 
ca să putem fi omeni fruntași și bo- 
gațl, trebue să renunțăm la tot ce 
dă omului bucuria adevăratei vieți; 
ne adunăm grămadă prin orașe, ne 
satisfacem poftele fără măsură, ne 
pustiim întregitatea trupescă și to
tuși ne sinucidem cu urîtul și apoi 
regretăm, că viața nu ne este așa, 
cum ar trebui să fiă. Der de ce trăim 
astfel, de ce prăpădim viața și tot 
binele, pe care ni l’a dat Dumne
zeu ? Eu nu mai void să trăesc așa, 
voiu lăsa studiile, căci ele duc nu
mai la acest mod ticălos de viață, 
despre care de-altmintrelea cu toții 
ne plângem îmi voiu lăsa averile, 
voiu merge la sat, ca să trăesc cu 
săracii și să lucrez împreună cu ei; 
o să învăț a trăi după munca mâ- 
nilor mele și decă săracii au lipsă 
de învățătura mea, voiu împărți-o cu 
ei. Nu le voiu da cărți și nu le void 
ridica școli, ci voiu trăi cu ei ca 
frate cu frate. Da, asta e hotărîreâ 
mea firmă, — cpse ?i privi întrebă

tor la tatăl-său, care era de față în 
societate.

— Dorința ta e bună, nu-i vorbă, 
răspunse tatăl tinărului, însă e ușu
ratică și nerumegată. Pentru-că nu 
cunoscl viața, tu crecjl, că tote aces
tea vor merge așa. de ușor? La pă
rere multe sunt bune, însă ce-i, că 
realisarea binelui este grea, aprope 
imposibilă. Adeseori nu poți să îna
intezi nici chiar pe cărări bătute, cu 
cât e așa-der mai greu a-ți croi în
suți o cale! Așa ceva numai 6meni 
copți la minte pot face, ămeni, cari 
tăte le au; căi nouă în viață gân
desc! că-ți poți face, numai pentru- 
că tu nu cunoscl viațaj? Noi, bătrânii, 
suntem pe lumea acâsta, ca să mo
derăm prisosul vostru de zel și prin 
esperiențele nostre să vă conducem 
pe vdi; trăba vostră, a tinerilor, este 
să ascultați, ca să trageți folose din 
pățaniile nostre. Pentru tine numai 
mai târețiu se va începe timpul făp
tuirilor de sine stătătore, acum ai 
să cresc! și să te desvolți. Mai în- 
tâiu trebue se te fad' om întreg, 

spiritul tău trebue se se formeze, să 
stai pe propriile-ți piciore, să-ți câș
tigi principii fundamentale și numai 
atunci, când te vei crede destul de 
tare, poți să începi o nouă viață. 
Acum trebue să asculți încă de 
aceia, cari îngrijesc de bunăstarea 
ta. Nu te prea pripi cu gândul de 
a începe o viață independentă și 
nouă.

Tinărul tăcu și cei mai bătrâni 
aprobară ceea-ce a cps tatăl.

— Ai dreptate! c|ise unul de 
vârstă mijlocia și căsătorit, cătră 
tatăl tinărului. — E sfântă vorba, 
că omul tinăr și nepățit, vrând să-și 
caute căi nouă în viață, ușor pote 
să rătăcescă, căci el n’are puterea 
judecății, nu este destul de copt. 
Dăr să ne unim cu toții în aceea, 
că viața nu ne este rânduită așa 
cum ar dori consciința nostră și că 
viața acesta nici nu ne face fericiți 
și nu ne mulțumesce. Nu se păte 
deci nega, că e îndreptățită dorința, 
de a părăsi felul acestei vieți. Eu

blion.ro
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In Austria noul guvern Koerber 
îșl dă acum tote silințele de-a în
cepe acțiunea de împăcare între Cehi 
și Germani. Cu greu îi va succede 
însă guvernului a duce lucrurile lăun 
bun sfîrșit. Cehii și Germnaii nu sunt 
de loc dispuși a și face concesiuni 
împrumutate și afară de acăsta chiar 
și în singuraticele partide din parla
ment esistă neînțelegeri. Din Viena 
se vestesce, că neînțelegerile ce s’au 
ivit între liberalii germani și între 
Germanii antisemit! în Gestiunea legii 
electorale, deșteptă îngrijiri în cercu
rile guvernului și seriose temeri, că 
solidaritatea Germanilor în cestiunea 
împăcăciunei cu Cehii, se va compro
mite, cu tote că antisemiții au ho- 
tărît să dea spriginul lor proiectul ni 
de convocare a unei conferenfe de 
împăcare între Cehii și Germanii din 
Boemia.

La începutul săptemânei noul 
guvern Koerber șl-a publicat într’o 
foie oficibsă programul său, din care 
dăm și afli partea primă. Etă-o:

Noul guvern, chemat din încrederea 
Majestăței Sale, vede problema sa cea mai 
importantă politică în aplanarea prin lege a 
certei naționale, er misiunea lui culturală și 
economică o vede în conoentrarea tuturor 
puterilor pentru binele statului. Deja în 
sine luptele naționale sunt forte regreta
bile ; devin însă, prin lunga lor durată, și 
mai regretabile; ele au împins spiritele în 
brațele pasiunei politice unilaterale, au 
amorțit energia poporului, care pe multe 
terene trebuia să săverșăscă o muncă posi- 
tivă plină de râde; au păgubit viața so
cială și au făcut să se neglige chiar inte
rese, ce sunt comune tuturor poporelor. 
Gunoscerea acestor grave stricăciuni au adus 
la convingere t6te cercurile seriose, că e 
neapărat de lipsă de-a termina lupta națio
nală, său cel puțin de-a o atenua în mod 
însemnat și de-a feri instituțiunile nostre 
publice de nouă sguduirl. Moderațiune în 
tâte privințele și o iubire de jertfă pretinsă 
de eondițiunile de esistență aie statului, 
pot faoe cu putință o învoială cinstită asu
pra punctelor de litigii naționale. Guver
nul e de părere, că va contribui mult la 
lămurirea și descurcarea situațiunei, deoă 
cestiunile litigiose vor fi duse neamânaț pe 
terenul propunerilor practice. Guvernul va 
învita deci deja în dilele cele mai apro
piate partidele interesate, de-a alege băr
bați de încredera pentru o conterență la Viena, 
la ale cărui sfătuirl guvernul va lua parte 
activă, presentând un șir de propuneri con
crete pentru aplanarea divergințelor asis
tente. *

La finea septemânei trecute s’a 
făcut în România o remaniare minis
terială, anume: D-l G. Gr. Cantacu- 
zino, președintele consiliului de mi

niștri și ministru de interne, va ră
mână ministru fără portofoliu, păs
trând presidenția consiliului; d-l Gh. 
Mânu, ministru de finanțe, a trecut la 
departamentul de interne', d-l Take 
Ionescu, ministrul cultelor și instruc- 
țiunei publice, a trecut la departa
mentul finanțelor; d-l Dr. C. I. Istrati, 
ministrul lucrărilor publice, a tre
cut la departamentul cultelor și in
strucțiune! publice, și în fine d-l loan 
C. Grădișteanu a fost numit ministru 
al lucrărilor publice. — Ministrului G. 
Gr. Cantacuzino i-s’a dat un cencediu 
dela 10 Ianuarie pănă la 1 Martie 
a. c., er d-l general Gh. Mânu a fost 
însărcinat cu interimatul presidenției 
consiliului de miniștri.

O scire forte importantă sosesce 
din Germania. La 25 Ianuarie n. con
siliul federal a votat așa numitul 
proiect de lege pentru sporirea flotei 
de resboiu. Cheltuelile împreunate cu 
acbstă sporire fac în total 1861 mi- 
liăne mărci. Din acbstă colosală sumă 
769 se vor lua ca împrumut, er res
tul se speră a-se acoperi din mij- 
locele curente.

*
„Deutsche Tages-Zeitung“ din 

Berlin scriind despre relațiunile anglo 
germane, cere ca Germania se-și reia 
libertatea de acțiune, denunțând con
venția secretă, ce o legă de Anglia. 
Acestă convențiă — flice c^iarul ger
man — ne lăgă de mân! și de pi- 
ciore nu numai in Africa, ci ne imo- 
biliseză pretutindeni. Câtă vreme va 
esista ea, nu pbte fi vorba de-o în
țelegere ruso-germană. Trebue deci, 
înainte de tote, se stricăm acbstă 
convențiă. In c|iua, când nu va mai 
fi nici o piedecă pentru o apropiere 
ruso-germană, Anglia va lua fără în
doială o atitudine mai puțin provo- 
cătore, înlesnind o înțelegere între 
Germania și Rusia. La rendul ei, 
Rusia, veflend, că succesul politicei 
sale în Asia ar depinde de neutra
litatea nostră bine-voitbre, nu ni-ar 
respinge alianța și nu ni-ar lăsa 
isolați în fliua când am avă de gând 
se ne părăsim neutralitatea.

Un comunicat în afacerea școle- 
lor române din Brașov. Foile ungu
resc! publică următorul comunicat:

Guvernul român va înlocui subven- 
țiunea dată pănă acum, prin un anumit ca
pital. Capitalul îi va depune guvernul ro
mân, prin ministeriui ces. și reg. de es- 
terne, la cassa centrală de stat ung. din 
Budapesta. După aoesta guvernul unguresc 
va da, prin intermediul njetropoliei gr. or. 

din Sibiiu, suma acâsta bisericei Sf, Nico- 
lae din Brașov, care susține șcdlele. Gu
vernul român va înainta proiectul de lege 
referitor la răscumpărarea subvențiunei și 
va stabili cât de mare să fiă capitalul. In 
genere se crede, el va fi stabilit între 
935,000 și 1,200,000 lei. Decă afaoerea va 
fi regulată, guvernul unguresc va obliga 
biserica Sf. Nicolae din Brașov să dea ra- 
țiociniu anual, ca să se vadă spre care sco
puri se întrebuințăză venitul.

La acbstă „Bud. Hirlap“ adauge, 
că după cum e informat, și în par
lamentul ungar se va discuta afa
cerea în formă de interpelațiune.

Crisă ministerială. „Egyetertes11 dela 
26 Ianuarie publică soirea, ce 4i°e> C& o 
primesce din isvor „pe deplin acreditat14, 
că guvernul Szell, așa cum e compus acjl, 
nu va esista decât oel mult pănă la finea 
desbatere budgetulni în parlament. Numita 
foi ft dice, că ministrul de finanțe Lukacs a 
încunosciințat pe ministrul președinte Szell, 
că se va retrage. Afară de Lukacs, dioe 
„E —s“, se va retrage și ministrul de culte 
și instrucțiune publică Wlassics. In fine 
ministrul pe lângă Majestatea Sa, contele 
Em. Szechenyi șl-a luat concediu și mai mult 
nu se reîntorce la postul său.

Italia și România. D-l general
Pelloux, primul ministru al Italiei, a 
adresat d-lui G. Boerescu, președintele 
Senatului românurmătoreatelegramă, 
ca răspuns la telegrama de mulță- 
mire trimisă de Senatul român cu 
ocasiunea frumbsei primiri făcută 
Românilor la Roma:

Escelenței Sale Domnului președinte al 
Senatului României.

Bucuresd.
Manifestațiunile de înaltă cordialitate, 

al căror obiecte a fost deputațiunea română în 
momentul, când ea depunea o coronă comemo
rativă la picidrele colonei lui Traian, nu au 
fost, decât espresiunea reînoită a simțământului 
frățesc, care unesce cele doue țări, ale nostre.

Sunt fericit de-a afla, că aceste mărtu
risiri au găsit un ecou simpatic în Senatul 
român și mulțumesc Escelenței Vostre, că a 
bine-voit a mi-le împărtăși.

Ve rog totodată a primi asigurarea înal
tei mele considerațiunl și cele mai căldurdse 
urări.

Pelloux.

In afacerea lancu.
(Voci aOe presseî.)

piarul național al fraților noș
tri bucovineni „PaZncz" se ocupă în 
n mărul seu dela 21 Ian. st. n. de 
afacerea lancu. Etă părțile cele mai 
de căpeteniă din articolul foiei ro
mâne bucovinene:

A făcut rSu serviciu națiunei maghiare 
d. procuror Lazar Miklos, abusând de. pu
terea sa ca funcționar al statului, spre a 
'trage în noroiu una din figurile cele mai 
sublime ale Românismului de. peste munți. 
E frivol joc și primejdios din cale afară 
a ațîța patimile unui popor pănă la paro
xism. AdI valurile unei indignațiuni gene
rale au cuprins tot sufletul românesc dela 
polele munților transilvăneni și pănă la 
malurile Tisei, un vifor precum de mult 
n’a bântuit sufletul poporului românesc.

E vechiă lupta între Români și Ma
ghiari. Rassa maghiară, vSdendu-și puțină
tatea ființei sale, și-a puș de gând a-o 
mări și lăți pe socotăla Românilor. Pe lângă 
asuprirea materială, cărei este supus Ro
mânul de dincolo, să adauge și pericolul 
d esnațion alisărei.

... Sistemul de desnaționalisare, rece 
și calculator la început, a devenit acli ve
hement și înfierbântat; ceea-ce bătrânii 
voiau să ajungă prin secole, Maghiarii de 
adi vreau s’o facă în 10 ani, să conto- 
pescă tote națiunile nemaghiare în a lor, 
mai ales însă pe Români, pe cari îi țin, 
pentru motivul puterei lor numerice, de cel 
mai periculos element.

Spre a da procedurei lor aparența în- 
dreptățirei, se folosesc de cunoscutele arme 
ale ponegrirei și calomniei. Precum nise 
impută nouă de savantul Bourguignon, că 
suntem nepatriotici, astfel li-se impută ar
delenilor, că sunt agențl rusescl, seu căfa- 
voriseză ideia contopirei tuturor țărilor-ro
mâne într’o singură unitate, așa numitul 
dacoromânism. „Tote ca la noi“ precum 
se vede. Că tote aceste nu-s decât născo
ciri infame dovedesce și împrejurarea, că 
ideia daco-românismului a răsărit nu în ca
pul Românilor, ci în capul Sașilor din Ar
deal, fiind convinși, Sașii, „că naționalitatea 
germană va pute subsista lângă cea daco
română și se va pute desvolta la tot mai 
mare grad de perfecțiune politică, intelec
tuală și religiosă și anume pe temeiil na- 
țional-german".

Am amintit aceste spre a documenta 
cum se unesc tendențele hegemonilor de 
peste Laita cu cele ale bărbaților noștri 
de stat. Așa o duiosă armonie în persecu
tarea elementului românesc rar să se mai 
afle pe acest păment....

Eac ambii rău, și Ungurii dincolo, și 
ai noștri dincoce. Românii ar pute fi și 
sunt chiar chiămațl a fi singurii amici fi- 
rescl ai Maghiarilor, pe cari îi amenință 
pocopul slavismului deopotrivă ca și pe noi.

Insă înzadar cânți surdului de jale. 
Cei de dincolo orbiți prin un fanatism bol
năvicios, la noi Nemții prin dorul de a in
triga și pescui în tulbure, prepară unii și 
alții propria lor peire. Ei, are și în istoria 
universală legile ei eterne, ce stau de-asu- 
pra omului, nu sub el. Decă așa este să 
fiă, ieie-șl evenimentele cursul lor. Gintea 
nostră a înfruntat valuri mai .grele și n’are.

nu mai sunt copil, și mi-ar plăcea 
să vă spun părerile mele.

Viața, ce o trăesc acum, nu-mi 
mulțumesce nici consciința, nici nu 
mă face fericit. Atât pățaniile, cât 
și cugetarea mea sunt mărturii pen
tru acesta. De ce der să mai aștept? 
Me lupt de dimineța pănă sera, mun
cesc pentru familiă, și resultatul este, 
că nici ei, nici eu nu trăim după 
voia lui Dumnefleu; din fli în 41 ne 
cufundăm tot mai mult în păcate. 
Muncim pentru familia nostră, der 
acesta n’are folos din muncă, pen- 
tru-că ceea-ce facem pentru ea, nu 
slujesce spre mântuirea sufletescă. 
Adeseori îmi vine în minte, că bre 
n’ar fi mai bine, decă mi-așl schimba 
felul de traiu și ași face cum flice 
tinerul acesta: să lapăd grija de ne
vastă și copii și să nu mă gândesc de
cât la mântuirea sufletului? Nu flice 
ore și apostolul Pavel: „Cel ce-șl ia 
soțiă, îșl bate capul cum să-i placă; 
br cel ce nu-șl ia, nu se gândesce, 
decât cum să placă Domnului".

Nu sfîrși bine vorba și se gră

biră acum femeile a lua cuvântul, 
mai ales nevasta lui.

— La asta trebuia se te gân- 
desci mai înainte! flise una mai în 
verstă, — căci cel ce odată ș’a bă
gat capul în jug, acela trebue să 
tragă.

Cine n’ar putb să flică atunci: 
„vreu să mă îngrijesc de mântuirea 
sufletului". Asta însă este o înșelă
ciune și o josniciă. Der lucrul nici 
nu stă așa; bărbatul și în familiă 
trebue să trăescă așa, ca să placă 
lui Dumne4eu. E ușor a te trage la 
o parte și a. te gândi la mântuirea 
sufletului, der cel ce astfel face, 
calcă porunca lui Christos. Voința 
lui Dumnefleu e.ste se iubim pe de-a- 
propele, er voi vreți să-l șupărați în 
numele lui Dumnefleu. Nu; omul 
căsătorit are datorințe hotărîte, pe 
care nu le pbte negligia. Când fiă- 
care membru al familiei sale a ajuns 
să fiă de sine stătător, atunci băr
batul pbte face ce vre. Nimeni însă 
nu-șl pbte usurpa dreptul de a-și pă
răsi familia.

Vorbele acestea nu liniștiră de 
loc pe capul familiei, el răspunse:

— Nu voiu să-mi părăsesc fa
milia; am vrut numai să spun să nu 
ne crescem copiii numai pentru lume, 
să nu se gândbscă ei, după cum am 
flis mai înainte, numai la plăcerile 
lor. Să-i conducem mai bine așa, 
încât cu timpul să se obicinuescă cu 
lipsurile și cu munca, să învețe a 
ajuta pe de-apropele și să trăescă 
ca frați cu ori și cine. Pentru-ca 
însă s’o potă face ei acesta, trebue 
să se desbare de pretențiunl și de 
avuția.

Nevasta, iritată, ’i răspunse:
— Câtă vreme tu nu trăescl 

după voința lui Dumnedeu, nu-țl 
este iertat să schimbi viața altora; 
în tinerețe ai gustat bunurile vieții, 
de ce vrei acum să despoi și să chi- 
nuescl familia și copiii tăi? Lasă i 
să crescă în pace, că apoi vor face 
ei, și fără îndemnul tău, ce vor voi.

Bărbatul tăcu, însă unul mai 
bătrân îl luă în apărare:

— Conced, flise, că mi om cu 

familiă, care a obiclnuit’o pe acesta 
la anumite comodități, nu pbte din- 
tr’odată s’o lipsescă de ele Dbcă 
s’a început educația copiilor, este 
mai bine a o sfîrși, decât a-le în- 
torce tote dintr’odată cu fundul în 
sus; asta mai ales pentru-că și așa 
copiii odată crescuți pot se-șl alegă, 
după părerea lor, calea cea mai bună. 
Sunt și eu de părere, că e greu pen
tru un tată de familiă. ba e chiar 
cu neputință, ca fără a păcătui, se 
dea altă direcțiă vieții. Cu omenii 
bătrâni, cum sunt eu, altfel stă lu
crul. Noue însuși Dumnefleu ne po- 
runcesce, se ne schimbăm. Nu mai 
am nici un obligăment și, ca se fiu 
sincer, nu mai trăesc decât pentru 
mulțumirea proprietor mele necesi
tăți; adecă: mănânc, beau, odihnesc. 
Inse asta e lucru urît, ’mi e greu 
de așa ceva. Pentru mine așa-dbr ar 
fi sosit timpul, se părăsesc acestă 
viață, se-mî împart averea între să
raci și în decursul timpului, ce mi-a 
mai remas pănă la morte, să trăesc 
viață plăcută lui Dumne4eu.
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causă a se uita cu neliniște în viitor. Ar
dealul este și va rămână citadela românis
mului, ori cu, ori fără învoirea Maghiarilor; 
și câtă vreme îi seim bine pe frații trans
carpatini, puțin ne pasă de nevoi.

*
Foile maghiare, fresce, tote au 

scris despre afacerea Ianeu în felul 
lor răutăcios și dușmănos; ele au 
luat în apărare pe procurorul Lazar, 
dâcă nu tocmai pe față, cel puțin 
printre rânduri. Numai o singură 
voce s’a ridicat în preasa maghiară, 
care a condamnat hotărît procederea 
procurorului dela Alba-Iulia. Acestă 
voce este a revistei maghiare poli
tice literare „A Het“. Ea scrie între 
altele:

Decă acel procuror reg. într’adevăr 
așa s’a esprimat asupra lui Ianeu, numin- 
du 1 șef de bandiți, Românii din Ardeal au 
drept și causă să se indigneze.

Au causă, fiind-că Avram Ianeu a 
fost într’adevăr erou, a fost un politician 
cinstit chiar și în greșelile sale și în nici 
un cas n’a fost șef de bandiți.

Au drept; fiind-că titlul de drept nu 
se șterge, pe câtă vreme procurorii ma
ghiari, mai ales cei din Ardeal îșl păstrâză 
obiceiul de a parada în procesele penale 
politice cu articule de fond prdste, în loc 
de rechisitor' juridice.

Critică apoi aspru pe procurorii 
maghiari, cari fac politică înaintea 
tribunalului și pentru orl-ce fleac, 
când e vorba de naționalități, se 
pun în positură se apere patria cu 
grandeță și în mod bătător la ochi.

In procesele politice penale, cțice, 
judecătoria are să se ocupe numai cu 
partea juridică a întrebărei, âr nu cu 
partea politică. Apoi esclamă așa:

Ddoă procurorul din Alba-Iulia în ade
văr a numit pe Ianeu „Haramia vezerlL, 
atunci ori nu cunosce acestă figură interesantă 
și nobilă, ori nu voesce a-o recunosce așa, 
cum cercetările nepreocupate ale istoriei o pre- 
sentă. Românii au tot dreptul si se indigneze 
de aedsta...

*
Dâr și foile din străinătate au 

scris despre cașul dela Alba-Iulia și 
au pus în adevărată lumină purtarea 
provocătore a șovinismului maghiar. 
Mai ales foile din Viena „Deutsches- 
Volksblatt“, organul lui Dr. Lueger, 
și „Deutsche-Zeitung“, cjiar național 
german antisemit, au scris despre 
afacerea Ianeu.

Seim, că un fruntaș din partida 
lui Lueger, d-1 E. Schneider, și-a ridi
cat vocea sa chiar și în delegațiunea 
austriacă pentru a arăta, cum politica 
șovinistă maghiară, care trateză rău 
pe Români, și care a ajuns acum pănă 
a insulta memoria sfântă a marilor lor 

bărbați. pericliteze, interesele monarchiei, 
care vrâ se trăiască în bună arrao- 
niă și amicițiă cu Românii și cu sta
tul român vecin.

„Deutsches VolJcsblattu publicând 
vorbirea d-lui Schneider din delega- 
țiune scrie despre ea următorele:

„Și vorbirea delegatului Sohneider e 
de mare interes. Ea... se ocupă și ou o causă 
politică de înaltă importanță, anume cu 
oestiunea înrîurirei,pe oare apăsarea națio
nalităților nemaghiare din Ungaria o are 
asupra relațiunilor monarchiei întregi cu 
statele balcanice.

Delegatul Schneider a schițat în trăsă
turi mari tratamentul de care sunt împăr
tășiți Românii din Ungaria din partea eli
cei jidano-maghiare, care dominăzăîn Trans- 
leithania, și vorbi apoi și despre așa nu
mita cestiune Ianeu.

Firesoe, contele Vetter (președintele) 
a aflat de bine să întrerupă de repețite- 
ori pe delegatul Schneider în espunerile 
sale. Pentru-că șe considera ca ceva cu to
tul firesc, oă în corpurile legislative ungu- 
resci ale Ungariei se traoteză une-ori, ohiar 
în mod ne mai pomenit, stările austriaoe, 
pe când se consideră numai decât ca un 
amestec „ilicit“ în afacerile ungare, dâcă 
se arată în ce mod nenorocit hegemonia 
jidano-maghiară păgubesce tdte interesele 
monarchiei.“

*
Tot în „D. Volksblat^ a scris 

tânerul medic d-1 Dr. Alesandru Vaida- 
Voevod, un frumos articul întitulat 
„Afacerea Iancu“, care se sfîrșesce 
așa :

„Și cine nu ar înțelege revolta și in
dignarea profundă, care a cuprins întreg 
poporul nostru, să-și dea semă, dăcă e Ger
man, ce sentimente l’ar caprinde pe el, decă 
de pildă Andreas Hofer seu KSrner ar fi 
numit șef de bandiți? Er decă e Italian, 
să se gândâscă la Garibaldi] și dăcăeSlav 
la Kosciusko său Jellachich. Noi Românii 
încă avem gândul nostru, și facem respon
sabilă absurda ideiă pan-maghiară pentru 
tot amarul înăbușit, ce se adună în sufletul 
unui popor setos după libertate, dăr’ sub
jugat.

Idealul lui Ianeu a rămas nerealisat. 
Er’ el, care a trăit și a luptat pentru acel 
idea), a murit sdrobit trupesoe și sufletesce. 
Idealul său însă trăesce și va trăi câtă vreme 
vor mai fi bărbați de onore în poporul româ
nesc.

Și decă Maghiarii în șovinismul lor 
arogant caută a maghiarisa cu forța baio
netelor, să-și dea semă, că în întrega ro- 
n'ânime din monarohiă consciența despre 
vitalitatea s’a virginală e tot așa de tare, 
ca și dorul după progres și libertate nați
onală. Și să nu uite, că astădl nădejdea 
unui viitor mai fericit și liber e mai vie 
decât orl-oănd mai înainte.“

Numai de curând a publicat și 
■ „Deutsche Zeitungu din Viena un ar- 
[ ticul informativ în afacerea Ianeu, 
I din care estragem următorele:

„Tote aceste iebneniri de legitimă 
indignare devedesc, că națiunea compusă 
din politician! (cum se numesc cu predi
lecția Maghiarii, probabil din motivul, că 
mai bine le place să ocupe posturi în ser
viciul de administrația, organisat după sis
tem turcesc), a pușcat ărășl peste țîntă și 
prin cuvintele neprecugetate ale unui pro
curor de stat a ridicat asupra sa întrăga 
poporațiune română din Ungaria și Ardeal, 
privită de „pacificată'1. Și apoi, pe lângă tot 
respectul datorit puterei de stat maghiare, 
concentrată pănă la esplodare, nu trebue 
trecut cu vederea, că la spatele celor două 
milione și jumătate, după statistica judeo- 
maghiară, în fapt însă trei milione de Ro
mâni din Ungaria, se află, despărțițl numai 
prin crestele munților, regatul înfloritor al 
României, în fruntea căruia stă un Hohen- 
zollern, și a cărui poporațiune e solidară cu 
Românii din Ungaria.

...E de sine înțeles, oă escesul procuro
rului de stat Lăzăr Milclăs pdte să aibă in
fluență numai desavaut&jdsă asupra rapor
turilor amioale de vecinătate dintre monar- 
chia austro-ungară și România.

Prudența (!) politică a Maghiarilor nu 
admite, ca celelalte naționalități să ajungă 
la liniște. Slovacii și Serbii sunt agitați la 
totă ocasia prin violări de drept. In Croația 
și Slavonia devine tot mai acut antagonis
mul între CroațI și Maghiari, în urma vol
nicilor aoestor din urmă. Nici chiar Șvabii 
din Bănat, iubitori de pace și „patriotici, 
nu sunt lăsațl în pace și se niscuesc Ma
ghiarii a le deștepta prin diferite șicanărl 
simțul național adormit, ceea-ce, o mărtu
risim cu bucurie, a și avut resultatul do
rit... Așa ei nu se pot făli cu resultatele 
politice ale guvernărei lor de 32 de anl.“

Rgsboiul dintre Buri și Englesi.
. De când Englesii au trecut rîul 

Tugela cu anume plan de a nisui 
spre Ladysmith, ca se-1 despresure 
și se libereze pe White și garnisona 
strîmtorată în oraș, s’au dat lupte 
mari între cei doi inimici.

Burii au lăsat pe Englesi se 
trecă rîul și să înainteze, încunj urând 
posițiile de luptă inimice. Au și îna
intat, și mai ales generalul engles 
Warren este, care prin un marș cu
tezat a ajuns mai departe de rîu, 
sub polele a nisce munți forte bine 
întăriți și apărați de Buri. Warren 
înse a- dat de-o*  pedecă mare. Timp 
de patru cțile a luptat crâncen, ca 
se isgonescă pe Buri din posiția, ce 
ocupau pe muntele Spion și se-1 ocupe, 

căci numai ocupându-1, el pbte să 
domineze căile, ce duc la Ladysmith.

Lupta pentru Spionskop a fost 
grozavă. De Sâmbătă începând War
ren a stat în foc continuu cu Burii 
și totuși nu i-a succes a da înainte. 
Acum însă se vestesce de-odată, că 
lui Warren i-ar fi succes Marți noptea 
a ocupa muntele. Despre acest ,,suc- 
ces‘‘ s’a și telegrafat la Londra. E 
curiosă telegrama acesta. Warren în- 
su-și 4iceî ca a avui pierderi mari și 
că mica garnisbnă a Burilor s’a re
tras. Asta va să 4ică, că Burii și-au 
părăsit șanțurile retrăgându-se în or
dine, er „succesul“ Englesilor a costat 
atâta sânge, încât el nu pdte fi nu
mit de loc o victoriă. Soirile englese 
nu vestesc, că Burii ar fi pierdut tu
nuri sâu soldați în acestă luptă, spun 
însă atâta, că Burii și-au dus răniții 
cu ei. Warren vorbesce mai departe 
despre o mică garnisona a Burilor. 
Asta nu însemnă altceva, decât că 
trupa cea mare a Burilor a deșertat 
posițiunea de pe Spionskop și a lă
sat acolo numai o mică garnisonă, 
care să se bată cu Englesii și să-i 
rețină pănă când va putâ. Burii sunt 
cuminți, ei nu jertfesc omeni. De 
altfel sciri sosite din isvor privat 
spun, că în 24 1. c. Englesii de trei- 
ori au încercat luarea muntelui și 
tot de atâtea-orl au fost respinși, 
er o telegramă din Pretoria, sosită 
la agentul transvaalian din Bruxella 
spune chiar, că nu-i vorba de cuce
rirea muntelui, ci numai despre o 
înălțime a lui, prin ceea-ce nu și-a 
asigurat de loc un succes definitiv 
— căci acolo se află 10,000 de Buri, 
a căror înfrângere va trebui se coste 
ceva mai mult.

Mare este după tote acestea cu- 
riositatea lumii întregi să vadă, ce 
vor aduce 4ilele viitore.

*

Despre pretinsa victoriă a lui 
Warren la Spions-kop, generalul Sir 
William Green s’a esprimat astfel:

Generalul Warren a ocupat cel mai 
înalt pisc al șirului lung de munți ce se 
întind spre Onderbroek la sud. Insă de- 
alungul întregului munte Burii se țin tari. 
Intre trupele lui Warren și Ladysmith pot 
sta cam 20,000 de Buri. Generalul Buller 
va trimite acum fără îndoiolă trupe îu aju
torul lui Warren, nisuindu-se a asigura linia 
de comunicația priu Potgiertes-drift. Cu 
tâte acestea Warren nu va pute să înain
teze, decât torte încet și în cașul cel mai 
favorabil numai în timp de o săptămână 
va ajunge la Ladysmith. Generalul White 
nu pdte să-i vină în ajutor, căci are forte 
puține munițiunî.

Insă nici părerea bătrânului nu 
află complăcere. In societate se afla 
și nepotul său, copiii acestuia. Pe 
toți i-a botezat el, tuturor le făcea 
daruri la Crăciun. Se afla și fiiul 
seu acolo și toți aceștia protestară viu.

— Nu, tată! cțise fiiul său. D-ta 
ai lucrat destul în viâță și acum ai 
lipsă de liniște. Nu trebue să-ți mai 
bați capul cu nevoile traiului. Șese- 
cțeci de ani te-ai obicinuit cu acest 
mod de viață și acum nu-ți poți 
schimba obiceiurile, fără [de a nu-ți 
păre rău.

— Asta e și părerea mea, cjise 
nepotul bătrânului. Decă a-i ajunge 
să fi lipsit, te-ai amărî și ai mur
mura, și astfel ți-ai înmulți numai 
păcatele. Dumne4eu e îndurător și 
nu va ierta numai d-tale, iubite un
chiule, ci și nouă, bieților păcătoși.

— La ce trebă te-ai mai și 
schimba acum, adause un alt bătrân. 
Se pbte că nu mai sunt decât câte
va cțile din viața nostră; se plătesce 
ore se ne mai schimbăm acum?

— Ciudat! <pse atunci un ospe, 
care tot tăcu. E într’adevăr de mi
rat, că toți suntem convinși, că ar 
fi mai bine să ducem o viață plă
cută lui Dumnecțeu; toți suntem uniți 
în părerea, că trăim în păcate, că 
ne chinuim mereu trupul și su
fletul. Indată-ce însă cine-va îșl 
esprimă dorința, că i-ar plăce să 
trăâscă altă viață, cu toții aflăm, 
că nici crescerea copiilor nu este 
iertat a-o schimba după voința lui 
Dumnefieu, nici tinerimei nu trebue 
să-i permitem de a-se opune voinței 
bătrânilor. Cel căsătorit nu pote 
urma porunca lui Dumne4eu, nu pote 
să-și siluescă familia, așa dâr să 
trăâscă și el ca bătrânii, cari nu mai 
au decât 4^e din viață. Din tote 
acestea eu nu pot să pricep alt-ceva, 
decât că nimeni nu pote trăi după 
voința lui Dumne4eu și că despre 
acest mod de viață, numai vorbi se 
pbte....

T.

Burii în Africa de me()ă-(|i.
(Urmare).

Desvoltarea internă a celor două re
publici ale Burilor constă în progresiva 
colonisare a teritoriului forte vast, ce l’au 
ocupat Burii dela „emigrarea lor cea mareu. 
Republica sud-africană era aprope așa de 
mare ca Prusia dela 1866 înedee, statul 
Oranje era ceva mai mare ca totă Germa
nia de sud.

Cele două Republici, deși locuite de 
nuni și același neam și de omeni cu aceeași 
ocupațiă, trăiau totuși întot-deuna în bună 
înțelegere. Făcendu-se la 1857 o încercare 
de a se contopi ambele într’o singură Re
publică, era p’aci să isbucnescă răsboiu între 
ele, er la 1860 a și isbucnit în adevăr, când 
președintele Republicei sudafricane, Marti- 
nus Pretori us, sub cuvent, că ’șl ia numai 
concediu pe șese luni, a mers în statul li
ber Oranje și aici a lăsat să fiă ales preșe
dinte. MâniațI foc asupra președintelui lor 
fugar, cei din Transvaal au sărit cu arme 
și se încinse o luptă, în care cădură morțl 
dece Buri și mulțl fură răniți; la acesta 
luptă a luat parte și președintele de acuma 

Paul Kriiger. In anul 1862 s’a restabilit 
pacea. Pretorius a renunțat la postul său 
de președinte al statului Oranje și vada 
numelui său era atât de mare, încât în 
Maiu 1864 a fost ales din nou președinte 
în Transvaal.

In 1867, într’o depărtare de 1200 chi- 
lometri de Capstadt, 1800. metri deasupra 
mării — tocmai cât este înălțimea munte
lui Rigi din Elveția 1 — au fost descope
rite straturile de diamant dela Kimberley. 
Nu se scie cum s’a făcut descoperirea. Unii 
die, că s’au aflat diamante în gunoiul unui 
struț, alții că un Bur, care a vrut să-și as
tupe cu lut crepăturile colibei sale, a vădut 
în lut pietre strălucitore. Destul, că îndată 
ce s’a audit despre acăstă descoperire, mul
țime mare de aventurieri ai tuturor popo- 
relor alergară la locul cu norocul, deși di- 
ligențele dela Capstadt, cu tote că mergeau 
neîntrerupt, numai în șese dile puteau 
s’ajungă la Kimberley și taxa de călătoria 
cu mâncare cu tot era de personă peste 
360 de franci. Astfel dela 5000 albi câți 
erau la 1867 numărul locuitorilor acelui 
ținut se urcă în curend la 35,010 albi.

Deși straturile de diamant se aflau pe
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Miseria în Ungaria. La 18 1. c. s’a 
însoiințat în chip oficial în dieta țărei, că 
cuota de pănă acum pentru Ungaria s’a 
ridicat cu trei procente, âr în 19 Ianuarie 
ministrul de finanțe Lukacs a făcut dietei 
un alt raport ofioios, oă adecă restanta dă- 
rei direote în comitatele Torontal și Garaș- 
Severin, oum și în Croația, trece peste 20 
milione da corone și că restanța acesta în 
partea cea mai mare nici nu se pâte în
casa. Cifrele arătate în raport sunt înspăi- 
mântătore. Restanța dintr’un singur an în 
Torontal se urcă peste jumătatea dărei pre
scrise, er în Croația peste 87 procente; 
într’alt loc cifra restanțelor din darea 
anuală se urnă la 67 prooente. Ministrul 
de finanțe însu-șl mărturisesoe, că aci nu 
mai pote ajuta nici cea mai neîndurată 
esecuțiă. Pentru moșiile, cari au fost vân
dute prin licitația pentru 352.952 fiorini 
restanță de dare, statul n’a putut să ca
pete mai mult de: 73.389 florini; va să 
dică numai în acest oas statul are o pier
dere de 280.563 fi., plus miseria, în oare a 
lăsat pe oei despoiațl de averi pentru res
tanța dărei.

Fasiunile asupra datoriilor inta
bulate pe case ori moșii. Cei ce plateso 
interesele pentru datorii, sâu rente intabu
late pe case și pământuri ale lor, dobân
desc un scăcjSmânt al dării suplementare, 
adecă al aruncului după darea de casă și 
pământ, decă fac în timpul prescris de 
lege fasiunile lor asupra acestor datorii in
tabulate. Fasiunile se pot face pănă la 31 
Ianuarie st. n. pe blanchetele, ce se ca
pătă la tâte primăriile (antistiile) comu
nale și se pot preda în decursul orelor de 
oficiu provăcjute cu datele și cu subscrierea 
de lipsă. La cas de bâlă sâu ivindu-se 
altă piedecă, din pricina căreia cine-va n’a 
putut preda la timp fasiunea sa, celui îm
piedecat îi stă în drept a face o cerere de 
justificare, arătând căușele, pentru care 'a 
fost împedeoat și înaintând fasiunea dato
riilor sale pe imobile Jîncă pănă la 15 Fe
bruarie n. c., tot la primăriile comunale și 
la perceptoratele orășenesol. Cel ce n’a îna
intat fasiunea sa pănă la 31 Ianuarie n., s&i 
n’a justificat întârzierea ei pănă la 15 Fe
bruarie stil nou 1900, perde avaniagiul ce i-l 
dă legea pe acest an, adecă nu i-se mai 
scade nimic din aruncul după casă și 
pământ.

„Bihoreana14, institutul românesc de 
oredit și economii din Oradea-mare, îșl va 
ținâ prima adunare generală în 8 Martie 
n. Primul bilanț, după oum oomunioă „Fa
milia14, și-l’a încheiat noul institut ou un 
resultat îmbuourător.

Botezul nou născutei principese 
române. „Monitorul Oficial" scrie, că Vi

neri, 7 Ianuarie v., s’a făcut botezul prin
cipesei nou-năsoute, fiica AA. LL. RR. 
principelui și prinoipesei României. Acâstă 
ceremonia s’a săvârșit de cătră Sf. Sa pro
topopul Zolowiew, duhovnioul A. S. I. du
cesei de Saxa-Coburg, în -paraclisul caste
lului dela Friedenstein. A. S. prinoipele 
Carol de Hohenzollern și soția sa A. S. R. 
principesa Iosefina, au asistat la ceremonia 
botezului micei principese, oare a primit 
numele de Maria.

Programa concertului Reuniunei 
de gimnastică și cântări din loc, ce se va 
da Vineri, în 2 Feb. n. (21 Ian. v.) 1900 în 
sala Redutei orășenescl din loo, sub con
ducerea d-lui G. Dima, este următorea: 1. 
„Quartett", op 74. Nr. 1 C-dur pentru 2 
violine, Violă și Violonoello de 1. Haydn. 
2. „Fericiți sunt oei goniți", cor mixt.de 
G. Dima. 3. „Recitativ și Arie" pentru tenor 
din Oratoriul „Creațiunea" de I. Haydn. 4. 
„Cântece de iubire" pentru cor mixt și 
acompaniare de piano â 4 m. de I. Brahms. 
5) „Două cântece" pentru tenor cu aoom- 
paniare de piano: a) „Tu ești odihna", de 
F. Schubert. &) Mă ’ntrebl... de G. Ște- 
fănescu. 6. „Trei cânteoe vechi românesci" 
pentru cor mixt, de G. Dima: a) Soumpă 
dragă oopiliță. b) Așa ml-a fost ursita c) 
Nu-i dreptate, nu-i! Prețurile de intrare 
sunt: Fauteuil: 2 corone 50 bad ; Parquet 
I. 2 corone ; Parquet IL 1 coronă 60 bani; 
Entrâe: 1 coronă; Balcon: 3 corone; Ga
leria: 1 coronă 20 bani. începutul la 8 
6re sâra.

Anunțăm cu aoasiunea acesta, că co
mitetul Reuniunei va arangia și o serată 
musicală împreunată cu dans. Acâsta încă 
va urma în sourt timp.

Monumentul lui Mircea cel Betrân. 
Sculptorul român Bălăcescu. care se află la 
Veneția, a înoeput să lucreze monumentul 
lui Mircea cel Bătrân, pentru orașul Tulcea. 
Monumentul acesta va fi terminat pănă la 
primă-vară și va fi aședat în Tulcea. Mo
numentul comemorativ și monumentul lui 
Mircea-cel-Bătrân vor fi inaugurate în Mar 
tie viitor de M. S. Regele Carol.

Principii români moștenitoH. Prin
cipele Ferdinand a sosit alaltă-sâră' îh Bu- 
curesol. M. S. Regele a întâmpinat în Gara 
de nord pe Augustul său nepot. Principele 
moștenitor va rămâne în țâră numai câ- 
te-va cȘile. însoțit de micul prinoipe Carol, 
principele Ferdinand va merge în sudul 
Franciei, unde va întâlni pe principesa 
Maria și pe mioele principese Elisabeta și 
Maria. Este probabil, oă familia română 
princiară va rămânâ două luni la Nizza, în 
castelul ducelui de Coburg.

Revărsarea Dunării. Se anunță din 
Brăila, că apele Dunării orescând s’au re
vărsat peste ghiață, ce acopere fluviul. Din 
aoâstă pricină autoritățile au oprit ou de
săvârșire trecerea peste Dunăre. Dunărea 

s’a revărsat și în dreptul oomunei Chis- 
oanl, aprope de Brăila. Câmpul este inun
dat și s’au înecat mai multe vite.

Cas de morte. Joi diminâța a înce
tat subit din viâță, la domiciliul său din 
calea Griviței, d-1 Teodor Aslan, directorul 
soenei Teatrului Național din Bucuresol.

Dela „Reuniunea sodalilor români 
din Sibiiu". Numai bucura ne putem, cjioe 
„Tribuna", aflând de frumosul obiceiil ce Reu
niunea sodalilor români din loc l’a accep
tat de a ținâ în fie-care lună câte-o șe
dință literară în care membrii se presentâză 
cu cetiri, deolamărl, cântări și operate, lu
cruri, cari numai spre înaintare le serveso. 
Convenirea de ieri, Joi sera, ne-a dat o vie 
dovadă, că membrii acestei reuniuni sunt 
doritori de progres și se nisuesc a câștiga 
reuniunei lor locul de onore între celelalte 
reuniuni. Programa ședinței bine stabilită 
și variată. Sala era așa cjicend ticsită de 
membri și onorațiorl. Președintele, d-1 V. 
Tordășianu, în cuvântul de deschidere faoe 
o reprivire asupra lucrurilor petreoute dela 
ultima ședință. Amintesoe despre darurile 
de Crăciun și rogă pe fiă-care membru să 
fiă milostiv față de săraci. Au urmat apoi 
declamările rînd pe rînd. S’au produs ou 
declamări d-nii: Victor Giuguță, loan Bor- 
cea, loan Panfilie, și d-rele Elena Mohan, 
Paraschiva Buzdughină și Elena Grindean 
Toți și tâte și-au achitat datorința într’un 
mod vrednic de laudă. Mult a plăcut cân
tarea „Noptea pe lună", esecutată de d-1 
Valeriu Grindean, precum și romanța „Do
rul", cântată de tenoristul Nicolau Ișan. 
Ambii acești d-nl au o voce melodiosă de 
tenor. Drăguț ne-a delectat d-ra Eugenia 
Grecu prin esecutarea la pian a mai multor 
cântece românesci.

Academia Română a ținut erl Vi
neri, 14 Ianuarie la ora 1 p. m., ședință 
publică. S’au făcut următorele comunicări: 
D-1 V. A. Urechiăi Din istoria domniei lui 
Caragea-Vodă. D-1 dr. V. Babeș: Vindeca
rea bolelor nervose prin injeoțiunl cu sub
stanță nervâsă.

Din Bucium, în comitatul Făgărașu
lui, primim o corespondență, prin care ni-se 
vestesce, că în urma impunerei unui preot, 
pe oare majoritatea credincioșilor români 
gr. cat. nu l’ar fi dorit și ale căror pro
teste la BlașitL n’au aflat nici un ecou, s’a 
pornit în popor o agitațiune mare, ba se 
fac chiar pregătiri pentru a-șl clădi o a doua 
biserică. Nu cunoscem de-ajuns starea lu- 
orurilor din Bucium, dâr la totă întâmpla
rea ar fi o datorință a faotorilor compe
tent, ca să întrevină cu tâtă puterea pen
tru a îneungiura o eventuală dismembrare 
în comună.

Slovacii cătră Buri. D-1 Cornel Sto- 
dola din Lipto-Sz.-Miklâs, a trimis repre- 
sentantului (unio) diplomatic al Transvaalu- 

lui în Europa, Dr. Leyds, cu reședința în 
Bruxella, următârea telegramă: „Primiți 
simpatiile nostre cele mai oordiale. Iu nu
mele multor Slovaci de-opotrivă gânditori". 
Dr. Leyds i-a răspuns lui Stodola prin ur
mătorea scrisore: „Participarea sinoeră is- 
vorîtă din inimă și marile dovedi de sim
patia, pe oare le primesce patriâ-ml, ce se 
luptă pentru libertate și bunul său drept, 
atât dela omeni partioularl, cât și dela cor- 
porațiunl întregi, trebue să pătrundă inima, 
trebue să mă emoționeze în adâncul ini- 
mei. In numele guvernului meu și al oom- 
patrioților mei oombatanțl, vă esprim mul- 
țămirile mele oele mai oăldurose".

Cununii. Mâne, Duminecă, se va cu- 
Duna la biserica S-lui Nicolae din Prund 
d-1 Petru Petric cu d-șora Maria N. Sfetea 
din loc. Fiă-le în ceas cu noroc!

— D-1 Bariolomeiă Tipeiit, învățător 
în Râșnov, se va cununa Duminecă, în, 30 
Ianuarie st. v. cu d-șora Maria G. Popovicl, 
fiica d-lui George PopovicI, cunoscut frun
taș român din Stupinl.

— D-1 Dr. George Morariu, medic pri
mar în T.-Severin, se va cununa Duminecă, 
în 23 Ianuarie v. cu d-ra Adela C. Iacob 
Cununia se va face în biserica S-tei Ador
miri a Mai cei Domnului din T. Severin.

Un oin mâncat de șoreci. Subcomi
sarul de clasa I, Mihail Coti ‘•antinescu din 
Bucuresol, s’a dus erl împreună cu sergen- 
gentul de stradă Gheorghe Saohe, ou Nr. 
922, în șoseaua Olteniței, ca să facă o re- 
visiă. Ei intraseră în via d-lui inspector 
Costeseu și în crama de acolo găsiră ca
davrul unui cerșitor Angheluș. E probabil, 
oă acest nenorocit trebue să fi murit de 
mai multe dile, oăol corpul începuse să se 
de9compue. Ce e mai oribil însă, umerii 
obrazului și o mare parte a corpului aoe- 
lui cerșitor, erau mânoațl de șoreci. Restul 
cadavrului a fost ridicat spre sâră și dus 
la morgă.

Păment arabil de arendat în Do- 
brogea. In comuna Toxof, plasa Babadag 
județul Tulcea, sunt de arendat 150 hectare 
pământ arabil, cu preferință pentru oferit 
— Socotind 10—15 oi pe hectar, â 2 lei 
pe an pentru die, se pote arenda cu 20—30 
lei hectarul pe an. — A se adresa la Admi
nistrația „Cazetei Transilvaniei" în Brașov.

Crisa de hârtia. Din causa avântului 
pe oare pressa l’a luat cu ooasia răsboiului 
din Transvaal, fabricele de hărtiă nu mai 
pot face față nevoilor. - Se consumă acum 
20—1000/o mai multă hărtiă ca înainte. 
„Dailly Mail" șl-a ridicat tiragiul dela 
620,000 la un milion, cincl-Zecl și doue de 
mii de foi. Fabricele de hărtiă luorâza cjiua 
și noptea, păduri întregi se taiă și se cară 
la fabrici pentru a fi transformate în răb- 
dătore hărtiă. Și tiragiul se urcă mereu! 
La urma urmei fabrioele nu vor putâ do-

teritoriul statului Oranje, totuși unul din 
căpeteniile indigenilor, numiți Griqua (cari 
sunt o rassă corcită, ce se trage dela tați 
Buri și fete de hotentoțl), au disputat Bu
rilor dreptul de proprietate și s’au pus sub 
scutul englezesc. Urmarea a fost, că preșe
dintele Republicei Oranje Brand — după 
ce colonia Cap n’a voit ca afacerea să fiă 
supusă arbitriului împăratului Germaniei
— a plecat în 1867 la Londra, invitat fiind 
de ministrul coloniilor lor Carnarvon și a 
încheiat cu acesta un contract, în puterea 
căruia statul Oranje în schimbul unei sume 
de 2,800,000 de franci a renunțat la un te
ritoriu, care aducea pe an în termen de 
mijloc la vre-o 48 milione franci.

Tot așa se întâmplase la 1867, când 
Moșeș, căpetenia Basuților, a căruia semin
ția locuia pe teritoriul statului Oranje, după 
lupte îndelungate, ne mai putând să resiste 
Burilor, s’a aruncat în brațele Engliterei. 
Atunci guvernatorul engles al coloniei Cap 
Sir Philipp Woodhouse, a declarat țâra lui 
Moșeș ca o parte a coloniei Cap și pe Mo
șeș l’a declarat vasal al Reginei Engliterii.
— A mai dat Anglia și alte probe, că nu 
vrea nicl-decum binele Burilor. Când pre

ședintele Pretorius a pretins în 1868 lito
ralul dela Delagoa-bai pentru Republica 
sudafricană ca să i-se descf dă și ei un 
drum la mare, Portugalia a protestat, fiind
că baia Delagoa era posesiunea ei dela 
1546; Woodhouse ținu parte Portugaliei și 
în 1875 președintele Republicei francese, 
Mac Mahon, pe care Portugalia îl propu
sese ca arbitru, hotărî în favorea preten- 
siunilor acesteia hotărîre, asupra- căreia cei- 
din Capstadt și Londra se bucurară’: mai 
mult chiar decât cei din Lissabona. i

După Martinus Pretorius a urmat ca 
președinte al Republicei Transvaal în anul 
1871 Burgers, care la început a fost preot 
la biserica olandesă-calvină în Capstadt, 
care însă era cunoscut între Buri și trecea 
de un mare om de stat. De aceea, pentru 
ca să potă fi ales nu s’a ținut sâma de 
disposiția constituțiunei, care prescrie, că 
numai cetățeni ai Republicei pot fi aleși 
în funcțiuni. Burgers era în adevăr în multe 
privințe un om nu de tote dilele, era mult 
umblat prin Europa și cu o cultură multi
laterală, avea ținte înalte și era orator 
strălucit. El nisuia a uni tote statele sud- 
africane — cari în ce privea poporațiunea 

albă erau două din trei părți olandeze — 
într’o confederația de fapt independentă de 
Englitera și luâ înăuntrul Republicei câteva 
măsuri forte lăudabile, precum răscumpă
rarea banilor de hârtiă, ce nu se primeau 
decât cu scăcjământ de trei părți din va- 
lorea lor nominală: măsurarea pământului 
încă necultivat; introducerea unei justiții 
regulate; înființarea de școle în totă țâra.

înainte de tote Burgers avea planul 
de a construi o cale ferată dela Pretoria 
la Delagoa-bai și a pune astfel Transvaalul 
în legătură cu țările culte ale lumei. Dâr 
el ținu prea puțin sâmă de disposiția po
porului. Deja reforma sa școlară păru Bu
rilor ortodocși ca condusă de idei pe ju
mătate păgânescl, âr intențiunea sa de a 
schimba emblema țării vătăma fără de nici 
o nevoiă vechi obiceiuri; dâr și unde avea 
dreptate îi lipsea paciența și dibăcia prac
tică pentru ducerea în împlinire a ideilor 
sale. Călătoria sa din 1875 în Portugalia 
și Olanda, unde voia să încheie contractul 
pentru calea ferată Delagoa și să împru
mute 72 milion de livre sterlinge (= 12 mi
lione de franci) pentru acâstă cale ferată, 
n’a avut succes. Din Portugalia el abia 

aduse 1,650,000 de franci și aceștia au fost 
întrebuințați pentru cumpărarea de vagone 
și locomotive, înainte de a se fi aședat 
măcar o șină.

In asemeni împrejurări Republica n’avu 
din acest proiect de cale ferată, dealtmin- 
trelea frumos și practic, decât datorii și 
vada lui Burgers suferi o grea lovitură. 
Lumea îșl bătea joc, când Burgers lăsă să 
bată din micul rest al împrumutului mo- 
nete de. aur cu chipul său, onore ce o fac 
dealtmintrelea și alte Republici presidenți- 
lor lor; se 4icea, că dările se risipesc și 
poporul începu a nu mai voi să le plătâscă, 
așa că Burgers numai ca să potă acoperi 
cheltuelile fu nevoit a face nouă împrumu
turi. La acâsta se mai adause o nenorocire 
în răsboiu. Căpetenia seminției Bapeclilor, 
cari locuiau în munții dela Lydenburg, cu 
numele Sekokuni, refusâ a plăti contribu
ția, ce-o datorea Republicei ca vasalul ei, 
de altă partș jăfuia curțile Burilor. Când 
Burgers s’a reîntors din Europa, în Aprilie 
1876, el făcu un apel pentru formarea unei 
trupe de voluntari în contra lui Sekokuni. 
La apelul acesta răspunseră 2500 de BnrI. 
Cu aceștia și cu încă ațâți Swazi a atacat 
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vedi cererile și atunci foile având un nu
măr restrîns au să se vândă ou prețuri 
considerabile. După, oum se vede, 46u' 
Martie e o adevărată providență pentru 
gazeturl.

O dramă mișcătdre. In ajunul Cră
ciunului muncitorul Velimir Marincoviol 
de naționalitate sârb și încă alțl trei to 
varășl ai lui, tot sârbi, fură tocmiți de cătră 
comerciantul Nica Marincu din orășelul 
Calafat ca să tae lemne în pădurea Ostro
vului Caludi, situat în mijlooul Dunării la 
•o depărtare de 18 kilometri de Calafat.

Ișl luară provisiunile pentru timpul 
oând aveau să petrecă cu munca pe caisul 
■Ostrov și plecară. Munciră bieții omeni cu 
'hărniciă chiar în dilele Crăciunului. Inter
venind apoi desghețul și crescând apele 
Dunării, au spart ghiața oe acoperea 
fluviul și sloiurile, ce înoepură a curge cu 
vîrtoșie le răpi luntrea cu care cei patru 
tovarăși "de muncă treouseră pe Ostrov. 
Bieții omeni ne mai având cu ce să treoă 
pe malul Dunării, au rămas isolațl pe tim
pul sărbătorilor pe Ostrov, răbdând de fome 
pănă în cjiua Bobotezei, când apele Dunării 
venind din ce în ce mai mari, începură să 
acopere ostrovul. Atunci Velimir Marincoț 
viei, vădându-se în pericol de a muri, îm
preună cu tovarășii săi ori de fome, ori 
prin înec, împinse un buștean mare în 
Dunăre, luâ o pârghie lată în mână și se 
puse călare pe buștean. Așa ajunse pe ma
lul româneso de unde făcu, așa cum eșise 
din apă, drumul pe jos pănă ce ajunse la 
Calafat, Velimir istoriei atunci compatrio
tului său oalafatean Nicu Marincu, aven
tura ce avuse. întrebat despre ceilalți to
varăși ai săi. Velimir deolară, că au rămas 
pe ostrov de ore-ce nu avuseră curagiul 
-să se încredințeze, ca densul sloiurilor fu
rioso ale Dunării, probabil că apa inun
dând ostrovul se vor fi înecat. Atunci Ma
rincu porni însoțit de câțl-va omeni cu 
barca spre ostrovul Caludi, ca să ducă aju- 
tdre și scăpare celor trei muncitori rămași 
pe Ostrov.

Dâr când ajunseră acolo,găsiră ostro
vul deja acoperit peste tot cu apă, er des
pre cei trei nenorociți nu putură desco
peri nici o urmă. Fără îndoială nenorociții 
■oădură deja pradă valurilor.

Productiunea Brasovechenilor.
Pe lângă tote greutățile, ce le întim- 

pină coriștii biserieei române din Brașovul- 
vechiu, mai ales de când au fost părăsiți 
de bunul și neobositul lor dirigent și po- 
vățuitor, d-1 Timoteiu PopovicI, ac|l profe
sor de musică în Sibiiu, — ei totuși n’au 
descuragiat, ci se fac luntre și punte pen
tru a continua opera începută și a da lu- 
mei dovadă, că nu vor să se lase a fi în- 
trecuțl de frații lor din alte centre și co
mune.

Dovadă despre acesta ni-a dat pro- 
ducțiunea lor dela 18 Ianuarie n. c., diua 
de Bobotâză, al căreia succes ne-a mulțu
mit pe toți. Chiar dela început s’a câștigat 
plăcerea publicului prin cântarea „Foie 
verde fir de nalbă11 de Musicescu, esecutată 
de corul mixt, compus din tineri și tinere 
din Brașovul-vechifi în număr de vre-o 60 
de inși. Corul era condus de d-1 învățător 
N. Stoicovid, care a luat asupră-șl sarcina 
de-a instrua și conduce corul tinerimei. 
D-sa a și satisfăcut angajamentului în mod 
neașteptat. Atât piesa primă, cât și alte 
două cântări drăgălașe, ce au urmat mai 
târdiu — „Cucuruz cu frunda ’n sus“ și „Ne
vasta care iubesce“ — au fost esecutate cu 
deplin succes, așa că la stăruința publicului 
fiă-care cântare a trebuit să fiă repetată.

Printre cântări au fost mai multe de- 
clamațiunl. D-1 D. Jaliu a predat bine mo
nologul comic „Păcălitul11 de A. Popp ; de-a- 
semenea d-1 I. Aldea a predat cu efect 
anecdota „Jidanii și hoții14 de Th. Sperafiță. 
A fost și un dialog „Negustorul și Nero
dul44 de A. Pan, pe care l’au predat cu 
multă dibăciă d-nii N. Samoilă și V. Oprea. 
In afară de program a mai delectat publi
cul și d-1 L. Savu cu două declamațiunl 
frumose.

A urmat apoi piesa teatrală „Cârlanii44, 
vodevil într’un act de C. Negruzzi. Succe
sul representărei acestei piese este a se 
datori de-asemenea d-lui N. Stoicovid, care 
a condus și instruat pe diletanțl. Forte 
bine și-a interpretat rolul d-1 D. Jaliu, ca 
fecior de boier, de-asemenea cir efect au 
jucat d-nii Gr. Moldovan și C. Voicu, er ro
lurile femeesci, pe cari le-au interpretat cu 
mult haz d-șorele Elena Rusu și M. Mol
dovan au mulțumit întreg publicul, care la 
sfîrșit a aplaudat furtunos pe diletanțl.

A urmat în fine dansul, care s’a în
ceput cu o frumosă horă și s’a continuat 
cu mare animațiă pănă dimineța.

Peste tot, succesul producțiunei și 
petrecerei a făcut onore zelosei nostre ti- 
neriml din Brașovul-vechiîî în frunte cu 
d-1 învățător N. Stoicovid, căruia tinerimea 
cu dreptul îi datoresce recunoscință pen
tru serviciul, ce ’i-l’a prestat.

In ce privesce resultatul material al 
petrecerei publicăm aci următorea

Dare de seină:
Brașov, 14 Ian. st. v. 1900.

Domnul N. Stoicovid, dirigentul co
rului, a contribuit pentru fondul corului 
10 corone, Iosif Maximilian, paroch în loc 
3 cor., Ioan Maximilian, capelan în Stu- 
pinl 2 cor., D-na Eufemia Kertsch 2 cor., 
N. Grădinar 1 cor., loan Dușoiu 2 cor., 
Frații Stănescu 8 cor., D. Eremias Nepoții 
2 cor., Filiala „Albina41 2 cor., N. Veste- 
mean 1 cor., P. Nemeș 1 cor., (Nedescifrabil) 
2 cor., Eug. Precup 4 cor., E. A. 4 cor., 
Th. Spuderca 1 cor., Damian 2 cor., I. C. 

1 cor., N. N. 2 cor., M. St. 2 cor., Gr. Șer- 
ban 1 cor., V. Voina 2 cor., N. N. 1 cor., 
N. N. 2 cor., Basiliu PopovicI 2 cor., Du
mitru Roncea 2 cor., Theodor Christan za
raf 1 cor., George P. Spuderca 1 coronă, 
George Tampa 2 cor., Dumitru Căpățină 
1 cor., Dr. Lemeni 1 cor., Domna Eugenia 
Dr. Lemeni 4 cor., loan Ciurcu 2 cor., loan 
Gusbeth 2 cor., George Dima profesor de 
musică la gimn. rom. din Brașov 1 coronă.

Intratele producțiunei au fost de 233 
corone, er eșitele au fost de 188 corone 
24 filerl. — Venitul curat este de 44 corone 
76 filed; s’a destinat în favorul fondului 
proiectat pentru înființarea unui cabinet de 
lectură.

Pentru comitetul araugiator:

N. Halea. D. Jaliu.

„Reuniunea economică din Orăștie“.
r/

■■ -i Orăștie, 22 Ian. n. 1900.
Sâmbăta trecută comitetul „Reuniu- 

nei economice14 din Orăștie a ținut ședință, 
sub conducerea președintelui său Dr. Mihu, 
luând mai multe hotărîrl de interes.

S’a presentat scrisorea institutului 
„Ardeleana11, prin care acesta pune la dis- 
posiția comitetului Reuniunii interesele 
fundațiunii „ Ardeleana, fundațiune 
făcută în 1896, când banca a împlinit cu 
bine 10 ani dela înființare. Atunci a pus 
temeifi unui fond de 10,000 corone, — care 
adl e deja de 5000 corone și în 5 ani ur
mători va fi deplin, — pentru o- Reuniune 
economică română, ce s’ar înființa aici. Sa
lutând înființarea Reuniunii dorite de ea 
prin fondul său, banca pune Reuniunii la 
disposiție interesele după fond, rămânând 
capitalul și pe viitor în administrarea băncii. 
Interesele fundațiunii s’au adunat pănă 
acum la 582 corone. Le ofere Reuniunii.

Comitetul Reuniunii a primit cu mul- 
țămită generosul ofert al băncii și îi va 
adresa o scrisore de mulțumită.

Din acești bani comitetul a și hotă- 
rît a folosi o parte în scopuri, cari să for
meze interesele Reuniunii și interesul po
porului față de Reuniune.

Anume, în scopul încuragiării pomă- 
ritului va procura de-ocamdată de vre-o 
1,00 corone altoi de meri și pădureți, pe 
cari ii va împărți gratuit între membrii săip 
preferind însă pe țărani.

A statorit apoi două premii de câte 10 
corăne în aur pentru acei membri țărani 
din ținutul Orăștiei, cari vor dovedi, că au 
sădit de nou în primăvara ce vine, cel pu
țin câte 50 de altoi în grădinile lor, er 
un premiu de 10 corone în aur pentru acea 
școlă de pomi din ținut, în care se va lucra 
mai cu spor în primăvara ce vine.

A hotărît mai încolo și înființarea unei 
șcâle de pomi proprie, în care va sădi de-o
camdată vre-o 1000 de pădureți, îi va altoi

și apoi la timpul său îi va împărți gratuit 
membrilor.

Din restul banilor meniți a fi folosiți 
ăst an, se vor procura semințe agronomice 
dela firme recunoscute bune, îndeosebi se
mințe de plante de nutreț: trifoiu, luțernă 
și napi, și pe acestea le va da cu preț re
dus membrilor săi, cam cu 10—20% mai 
ieftin de cum le-ar pute primi de airea.

Abonații foii Reuniunii, „Bunul Eco- 
nomu se socotesc și ei îndreptățiți ca d. e. 
membri ajutători, la tote aceste favoruri, ce 
Reuniunea le face membrilor săi.

In felul acesta îșl începe Reuniunea 
economică dela Orăștie lucrarea sa în fo
losul poporului plugar.

Suum cuigue. Recunoscem cu plăcere, 
că aprope tote aceste hotărîrl, de cari sun
tem însuflețiți, s’au făcut la propunerea 
vrednicului președinte al Reuniunii econo
mice, d-1 Dr. loan Mihu.

In ședința viitore se va hotărî se 
li-se ușureze economilor procurarea de ma
șini agricole.

C.

ULTIME 8CIK1.
Londra, 26 Ianuarie. Acjl după 

amiacțl a sosit aici scirea, că genera
lul Warren, după lupte estra-ordinar de 
sângerose, a fost silit se părăsescă cu în- 
trega armată posiția Spions-kop.

Londra, 26 Ianuarie. Buller tele- 
grafeză cu data de ieri următdrele: 
„Cu regret comunic, că după cum 
sunt informat, generalul Warren a fost 
silit se-și părăsescă posițiunea dela Spions- 
kop, acți diminețău.

Bruxella, 27 Ianuarie. O depeșă 
din Pretoria cu data de erî ves- 
tesce, că trupele generalului Warren 
au fost total nimicite la Spions-kop. 
Pierderile Englesilor sunt: 800 morți 
și răniți, 1500 cătjuțîîn captivitate și 17 
tunuri luate de Buri.

Londra, 26 Ianuarie. „Daily Mail*  
comunică, că comandantul de bri
gadă Woodgate, care fu rănit în ata
cul dela 23 1. c. dela Spionskop, a 
murit.

O carte de legi. „Amicul Popo
rului11 îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul românu de 
Titu Vuculescu, pretor în Peclca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea ori-ce plugar, ori-ce măestrn, 
orl-ce om, oare scie ceti, pâte să înțelâgă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55).

Burgers pe Bapedi, în diua de 1 August 
1876 făcând asalt asupra cetățuiei lor din 
munte el fu însă respins și se întorse, fără 
•de hrană și fără munițiune, ca fugar, la 
Lydenburg.

Acestă nenorocire a nimicit totă vada 
Iui Burgers, și așa totă Republica a ajuns 
într’o stare de destrămare. Acăsta însă a 
deșteptat pofta și curagiul Englesilor de a se 
amesteca în raporturile interne ale Republicei. 
Căușele erau mai multe. Mai întâiu minis
trul engles al coloniilor „amintitul lord 
Carnarvon, avea si el de gând de a uni 
fote coloniile și statele independente din 
Africa de mâdă-nopte într’o confederațiune 
de state, cum se întâmplase în Canada, 
•der acestă confederațiune să servescă sco
purilor de putere englese. Apoi încă de pe 
la 1854 era cunoscut, că dincolo de Vaal 
s’a găsit aur și cunoscutul călător german 
Mauch (ț 1875) a spus’o hotărît, că țâra 
de aur Ophir, de care se vorbesce în ve
chiul testament, trebue să fiă căutată în 
.acele ținuturi, în Sofala și în Transvaal. 
Der numai la 1872 au început a se face 
mine de aur la Ersteling, er in 1873 la 
Lydenburg și de atunci esploatarea aurului 

din an în an era mai mare; printr’asta se 
urcă firesce și prețul țării forte tare, și de 
aceea Anglia îșl aruncă ochii ei poftitori 
asupra Republicei. Avea să mergă și aici, 
cum dice scriitorul francos Cherbuliez, ârășl 
după dicala: După Zulucafru vine elefantul, 
după elefant Burul și după acesta Engle- 
sul; Zulucafrul jăfuesce, Elefantul pasce, 
Burul cultivă pământul, er Englesul se 
așeejă în cele din urmă în cuib.

In fața încurcăturilor ce domneau în 
Transvaal, Anglia pretindea, că propriele 
sale colonii sunt printr’asta periclitate; 
decă Negrii, încuragiațl prin nereușita es- 
pedițiunei în contra lui Sekokuni se vor 
lăți și mai mult în țâră, decă diferitele se
minții indigene se vor uni chiar în contra 
albilor, atunci, diceau Englesii, va fi ame
nințată totă poporațiunea europenă din co
lonia Cap. Dâr asemeni primejdii în ade
văr nu esistau; ba Sekokuni, ca să a.ibă 
mimai pace, promise chiar, de a plăti 2000 
de capete de vite, și de-o unire a tuturor 
Negrilor, după părerea omenilor cunoscă
tori, nu va fi vorba nicl-odată, pentru-că 
semințiile prea se urăsc una pe alta; un 
Zulucafru, de pildă, va lupta întot-dâuna cu 

plăcere în contra Swazilor, nicî-odată însă 
pentru ei. Totuși desbinările dintre Buri și 
stările destrăbălate din republica Transvaal 
i-au făcut cu putință Angliei de a-șl duce 
planul de atentat în împlinire.

In anul 1877 sosi în Pretoria, la or
dinul lordului Carnarvon, un funcționar 
înalt din Natal, Sir Theophilus Shepstone, 
însoțit de 25 soldați polițienescl, „spre a 
cșrceta după originea turburărilor“. El era 
p.entru tote cașurile .împuternicit de a in
corpora teritoriului Reginei „ori și ce parte 
a Transvaaiului11, dâcă de aici ar atârna 
pacea și siguranța coloniilor britanice. 
Shepstone era om harnic, și era hotărît de 
a face trâbă. El vădii că președintele trans- 
vaalian Burgers nu mai era de nimeni as
cultat și că aștepta scăpare numai dela o 
schimbare a constituției, prin care să se 
dea președintelui mai mare putere; acestă 
reformă însă nu era pe placul representan- 
ței naționale, a „Volksraadu-ului și despre 
o alăturare de bună voiă la confederațiunea 
sudafricanS, ce era să se formeze sub scu
tul și conducerea Angliei, ârășl nu voia să 
scie nimic.

Astfel se hotărî Shepstone a face 

scurtă soeotâlă. El puse la cale o mișcare 
cu scop de a se aduna subscrieri pentru „o 
rugare, prin care se cerea dela guvernul 
britanic încorporarea Transvaaiului cu po
sesiunile engleze. Shapstone află pentru 
acâsta în orașe un teren, care nu era ne
favorabil, pentru-că aici trăiau mulți En- 
glesl și comercianții îșl promiteau o mare 
înaintare a comerciului dela o unire cu 
Anglia. Shepstone însuși a mărturisit în- 
tr’aceea într’o scrisore cătră lordul Carnar
von, că n’a putut aduna mai mult de 2500 
subscrieri, er numărul Burilor cu drept de 
alegere era de 8000. De-drece însă ca de 
obiceiu, orășenii făceau gura mare, er ță
ranul greoiu tăcea, împuternicitul engles 
începu a crede însuși, cum se pare, că cei 
2500 spuneau cu glas tare, ceea ce îșl gân
deau în tăcere cele 8000, și, la 12 Aprilie 
1877, a declarat nu „vro parte dre-careu, ci 
totă Republica sud-africană încorporată pen
tru Anglia.

îndată pleca un batalion de soldați 
englesl din Natal și întră în Pretoria. Bur
gers a făcut ce e drept un protest, care 
fu comunicat tuturor puterilor; der nicăirl 
nu s’a arătat o adevărată resistență. „Nici-
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Producțiunl și petreceri.
Șard, 20 Ian. n. 1900.

Onorată Bedacțiune! Sunt om bătrân, 
încărunțit de grijile vieții și așa nu Vă 
prindă mirarea, decă constat, că pentru 
mine puține sunt momentele, în cari ași 
mai pută simți o plăcere și o bucuriă ade
vărată, ce am simțit în săra de anul nou.

In acăstă sără se adunase la școla ro
mână gr. cat. din loc un public număros, 
ca să vadă cât spirit, câtă putere de viață 
zace în inimiorele fragede ale micuților co
pilași dela școla nostră. De un șir de ani 
încoce, senatul școlar din loc, în frunte cu 
directorul școlei, precum și prin mijlocirea 
și sîrguința neobosită a învățătorilor, la 
fiă-care an nou arangiaseră câte-o serată 
declamatorică-teatrală împreunată cu cân
tări și dans. De astă-dată însă succesul a 
fost mai mare ca ori și când.

Serata a fost pe cât de variată, pe 
atât de atrăgătore și potrivită. S’a început 
cu „Luntrașul*,  esecutată de copiii școlari 
în cor de două voci sub conducerea învă
țătorilor locali; acesta a fost punctul de 
deschidere și nici nu s’ar fi aflat altul, care 
să atragă într’atât atențiunea publicului și 
să încăldăscă întru atâta inimele. Au mai 
fost și alte două cântări, esecutate tot de 
băieții micuți în cor și anume: „Trecui va
lea*  și „La o rândunică*.

Un copilaș abia de 10—12 ani a de
clamat cu simț poesia: „Sergentul*,  două 
fetișore și mai mititele au predat un dialog 
frumos și plin de învățătură „despre lux*  
alțl trei copilași au predat un trialog des
pre atragerea și iubirea, precum și folosele 
scolei, toți au fost aplaudați.

Cel mai însemnat punct al progra
mului a fost teatrul: „ Vecinătatea pericu- 
lâsă*,  de Trocaru.

învățătorul primar Aureliu Pop, par'că 
în vieța lui n’a avut altă ocupațiune, decât 
a fi epitrop bătrân. învățătorul secundar 
Silviu Pauletti, care a jucat pe Goleanul, 
vecinul periculos, s’a simțit ca acasă în ro
lul său. D-șora Victoria Dumitrean, o fată 
tinără și frumosă, și-a interpretat admirabil 
rolul său. Toți diletanții și-au jucat rolu
rile peste așteptare.

Despre tinărul, care a predat mono- 
logele lui Alexandri: „Surugiul și „Mama 
Anghelușa*,  nu mai scriu nimic! Mi-e temă, 
ca nu cumva vre-o d-șoră din cele ce l’au 
ascultat, să-și tulbure visurile cu făptura 
hîdă și plină de comediă a Mamei Anghe
lușa. — A urmat „Călușarul" și „Bătuta", 
esecutate cu multă dibăciă de cătra școlari. 
Apoi dans până în dori.

Intre ospețl am vădut pe D-nii: Iacob 
Muntean, Teiuș; Chirilă Borza cu familia, 
Bucerdea vinosă; Ioan Pop cu familia tot 
de-acolo, Ioan Busan, Const. Antone, Pa-

| vel G., Andreiu Truța, Severean Pop, Pifan 
Florea cu fam., Moisă Meteș cu fam., Ne- 
chifor Borza toți din Bucerdea vinosă; Ioa- 
chim Totoian cu fam. din Miceșcl, Silviu 
Andreiu din Sântimbru, Vasile Avram din 
Intră-Găldl, Dumitrean Ilie cu fam. și Ursa 
loan cu fam. din Metheș, Giura Niculae și 
Vas. din Tăuț, I. Medrea cu fam., I. Domșa 
cu fam., Bucerdan Vas. cu fam., Octavia 
Macsin, Petru Pop cu fam., Moise Ilie cu 
fam., — din Ighiu. Aureliu Pop Bota din 
Blașiti, Victor Pop din Buda-Pesta, Clau- 
destin Amaded din Seghedin și Bomul Ari- 
ton din Turnul-Severin', Gavril Raț cu fam., 
Maria Muntean cu fam., Maria Duna din 
Teiuș, Petru Muntean din Oieșdia și I. Sava 
cu fam. din Cetea.

Au suprasolvit: Iac. Muntean 30 cr., 
Gavr. Raț 50 cr., Angel Șt. 50 cr., O. Bu
cerdan 40 cr., Ilie Dumitrean 40 cr., Moise 
Meteș 1 fi. 10 cr., I. Domșa 30 cr., I. Sava 
60 cr., I. Dumitrean 40 cr., N. Tomuș 50 
cr., I. Ciobota 60 cr., I. Totoian 80 cr., 
Molnar S. 70 cr., Cz. Robert 40 cr., I. Me
drea 40 cr., Aur. P. Bota 70 cr., S. An
dreiu 70 cr., Avram O. 70 cr., G. Totoian 
1 fi., Hada Nic. 50 cr., Petru Pop jude 
regesc din Brașov 5 fl., P. Bota 1 fi. — 
Venitul curat a fost 33 fi.

Dee Dumnedeu, ca și alte comune 
române să facă în tot anul măcar odată 
cum a făcut acesta, ca să aibă și poporul 
ocasiune de a vede, ce pot să facă fiii lor.

Unul din cei de față.
*

Corpul învăță toresc din Prejmer învită 
la petrecerea cu joc, variată cu cântări și 
declamațiunî, a tinerimei române de acolo. 
Petrecerea se va ține în sala otelului mare 
Duminecă în 30 Ian. v. (11. Febr. n.) Ve
nitul curat e destinat pentru scopuri de 
binefacere. Intrarea 30 cr.

Inteligența română din Șercăița și Bu
cium va arangia o producțiuna teatrală- 
deolamatorică Duminecă în 30 Ianuarie v. 
(11 Febr. n.) în localitatea școlei române 
din Șeroăița. Intrarea: de personă 1 cor., 
de famiiiă de 3 membri 2 oor. Venitul, e 
destinat în favorul șcdlei române din Șer
căița. Suprasolvirile și ofertele se vor chita 
pe oale publică.

Programa: I. „Sărăciă luciă", comediă 
într’un act de Iosif Vuloan, jucată de d-1 
Leonte Dogariu, d-șora Aurelia Dobrin, 
d-nii Vis. Bica, Aurel Opriș. — II. „Țiganul 
împărat", anecdotă 'poporală de Th. Spe
ranță, delamațiune. — IU. „Vlăduțul ma
mei", comediă într’un act de I. Lupescu, 
jucată de d-nii Tr. Cerbu, Leonte Dogariu, 
Nic. Bărbat, d-na Maria bărbat, d-șora Au
relia Dobrin. — IV. „Nărodul și negustorul", 
dialog de A. Pan, predat de d-nii : Vis. 
Bica și Aurel Opriș.

Un nou cor.
Sân-Iacobul (le Câmpia, 24 Ian. 1900.

De multe-orl am fost și noi, popore- 
nii de aid, fericiți de a ceti câte-o cores
pondență în prețuita „Gazetă", din cari s’a 
deșteptat și în noi simțământul și dorința 
de-a face cum fac și alțl ai noștri, dăr do
rința nostră multă vreme a rămas zadar
nică, căci nu avea cine să ne deștepte.

In tomna anului 1899 însă ni-a adus 
Dumnecleu în mijlocul nostru ca învățător 
pe d-1 loan Deva, care încă dela început 
ne asigura, că dâcă vom asculta de densul 
și ne vom trimite copiii regulat la școlă, 
ne va mântui de păoatul oel negru al 
rămânerei înapoi, și în viitorul ei va urma 
înaintare. Așa s’a și întâmplat. Noi trimi- 
țându-ne. copiii la școlă, densul a lucrat din 
răsputeri, și s’a trudit atât, pănă și-a ajuns 
scopul.

In s-ta sârbătore a Nascerei Domnu
lui, ne-a surprins și ni-a făcut o bucuriă 
nespus de mare, arangiând un cor de șco
lari și adulțl, cari au stors laorăml.de bu
curiă din ochii noștri, când am văcjut cât 
de frumos și înălțător de inimi sciu prea
mări prin cântări pe Dumnedeu. Vădend 
binele și înaintarea culturală, ce ni-o do- 
resee d-1 învățător al nostru, ni-s’au umplut 
inimele de veseliă și cu drag priveam și 
ne miram de istețimea și curagiul copiilor 
noștri, cari pănă aoum erau ca nisce pădu
reți. Și în ce timp scurt s’au schimbat și 
s’au prefăcut astfel lucrurile!

După slujba dumnecjeescă mângăiațl 
și îndulciți la inimă, nu sciam ce să facem 
de bucuriă, ne-am decis câțl-va fruntași 
împreună cu Senatul școlastic, să mulțămim 
bravului învățător, care mulțămită i-o adu- 
oem și pe calea publicității. Dea bunul 
Dumnecleu, ca tînărul nostru învățător să 
potă și mai departe cresoe pruncii noștri 
în cunosoințele laudei lui Dumnecjeu și iu
birea cătră neam!

Sentinela.

Literatură.
Partea a VI-a Din MLemoriul lui 

Iosif Sterca Șuluțiu de Cărpeniș", mem
bru fundator și membru în comitetul „Aso- 
ciațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român" etc. Sibiiu, Tipo
grafia lui W. Kraft 1899. Prin publicațiu- 
nea acesta — care se estinde pe 295 pa- 
gine, tipar condensat, volumul având format 
8° mare — domnul Iosif Șterca Șiuluțifi. 
face un prețios serviciu literaturei nostre 
istorice. „Memoriul" partea VI. care cu
prinde 16 capitole, este o continuare a 
„Memoriului" d-sale, din care 5 părți au 
apărut deja, și după cum se indică la finea 
lucrării de față, va urma și partea Vil-a. 
Notăm, că broșura de față s’a publicat în 
500 esemplare. Cei ce posed biografia lui 
Iancu, au neapărată trebuință de acest „Me- 

| moriu". Prețul ei este 1 fi. 25 cr. esem- 
plarul, plus 10 cr. porto. Se vinde la li
brăria VV. Krafft în Sibiiu. D-nul Șiuluțiu 
dăruesce 200 fi. din prețul broșurilor pen
tru „Casa națională", er restul pentru alte 
scopuri filantropice. Recomandăm publicu
lui nostru cu totă căldura acâsta valorosă 
publicațiune.

*
Suspin .și zimbire. Sub titul acesta 

a apărut în editura tipografiei d-lui Todo- 
ran din Gherla o carte de poesii și prosă, 
scrisă de d-1 Antoniu Pop. Se pote procura 
și dela tip. „A. Mureșianu". Prețul 40 cr. 
(cu posta 43.)

*
A apărut: „Doctras dintarifele de 

postă .și telegraf valabile dela 1 Ia
nuarie 1900*.  Fiind tarifele anteridre 
în multe privințe esențial schimbate în 
urma introducerii valutei de corone, extra
sul acesta e de cel mai mare folos pentru 
birouri și privați. Se pote procura dela 
librăria archidiecesană în Sibiiu. cu prețul 
de 20 fii.

POVEȚE.

Auriturile pe lemn se pot cu
răță așa, ca se apară ca noue, decă 
se spală cu precauțiune cu apă de 
săpunele sâu cu spirt de salmiac; 
în cașul din urmă trebue iute clă
tite cu apă curată. Auriturile afu
mate se pot bine curăță, decă se 
spală cu vinars (rachiu).

Contra durerei de gât este 
fbrte bun ceaiul de frunȚe de jale 
(salbea), mestecat cu puțin oțet și 
miere. Din acesta apoi fiind căldi
cel, se face gargară de câte 20—30 
ori pe (Ți.

*
Mijldce de a opri sângele din 

ranâ. 1) Se presară pe rană praf 
de cărbuni de lemn, apoi se pune 
d’asupra vată și se legă, seu: 2) Se 
ia făină de grâu, amestecată cu sare 
de bucătăriă, se presară pe rană și 
apoi se legă cu o cârpă, seu: 3) Se 
pune un strat mai gros de orez pi- 

! sat și apoi se legă. Tote aceste le- 
curl sunt bune, fără se fie periculos©.

G- L "O' ZE.
Sirius dîtpă regulament. — Boga

tul Nathan s’a botezat și a primit 
numele Neuman. De-orece lui îi era 
de tot urît de numele său necreștin 
de mai ’nainte, porunci servitorului 
seu se nu mai pomenăscă numele 

odată", dice un raport de p’atunci la pă
rere cu drept, „n’a renunțat un popor așa 
de ușor la independența sa; Transvaalul 
de aici încolo a încetat de a esista".

Oei ce vorbeau astfel, se aflau însă 
într’o rătăcire fatală.

(Va urma).

Poesii poporale.
Culese din popor.

Sărac badeo de departe 
Trimite-mi un pic de carte 
Și mi-o scrie Vinerea, 
Tocmai cum ți-e inima, 
Mai doresci-mă ori ba? 
De-i putâ-o scrie bine, 
Să vecjl dorul dela mine, 
Numai n’o pecetlui 
Se mi-o pot badeo ceti, 
Eu serile la lumină, 
Dimineța prin grădină.

*
Fă-mă Domne, ce mi-i face, 
Fă-mă puiul eucului 
Pe cornele plugului, 
Să mâi boii badiului, 
Gă bădița-i tinerel 
N’ascultă boii de el!

Trecui valea mort de sete, 
Mă ’ntâlnii cu două fete 
Amândouă ’n haine nouă. 
Săruta-le-așI p’amândduă, 
Der pe una tot-deuna, 
Că-i frumosă ca și luna.

*

Vai de ala săracul 
Care-i slugă la altul 
Gă multe rabdă bietul!
— Las’ să rabde, decă șede, 
Lumea-i mare și n’o vede!...

*
Mărita-m’aș, mărita
Cu suveica nu sciu da, 
Cu bădița sciu juca,
Pita n’o sciu frământa, 
Pe lopată n’o sciu pune 
De n’oi lega-o cu fune!

*
Tu, muiere, draga mea 
Cânepă ți-am semănat 
Bolă ’n ose ți-am băgat.
— Măi, bărbate, dragul meu 
De-ai fi tu bărbat cu milă 
Ți-ai lua cosa pe mână
Și te-ai duce la luncuță, 
La cânepa ai de vară
Și-ai tăia-o pănă ’n seră i

Și-ai lega-o sărcinele 
Cu -ață și cu nuele,
Și-ai pune-o ’n pod pe cămară 
Să se usce pănă ’n vară.
Ai, bărbate, patru boi 
Hai la terg să vindem doi, 
Să ne luăm haine noi, 
Haine noi la amândoi.
— Tu, muiere, draga mea, 
Ba dău io n’oi face așa, 
Ce să dau pe „Rendea"-așa 
Pentru biciul de curea.
— Măi, bărbate, dragul meu 
Mare ești; puțin pricepi, 
Etă ștrengul cât colea
Ia tu ștrengul și-l înodă 
Și-l bagă să se înmoie 
Că din mine faci găzdoie.

*

Mă duseiti cu plugu ’n costă 
Mă uitai dup’o frumosă, 
Uitându-mă după densa 
Mi s’a rupt plugul și bârsa. 
Pănă le-am pus amândouă 
Mi-s’a rupt grindeiu ’n două. 
Când grindeiul l’am gătat 
Boul mi-s’a sângerat. 
Pănă l’am dessângerat, 
Mi-a picat și celalalt

Și-am gătat’o de arat. 
Mânca-ți-așI ochii, frumosă,, 
Ce ți-ai pus pană ’n ferâstră? 
Trec feciorii p’acolea 
Făcu-șl trebă cu pana 
Că li-e dragă frumosă.

*

Mărita-m’aș să nu șed 
Numai câmpul să nu-1 văd; 
Câmpul să-l vadă bărbatul, 
Eu să mătur, ș’aștern patul, 
Să’ml pun oglinda-n ferestră 
Să văd, bine-mi stă nevastă?

*

Lelea pune pânza vara 
Ii mancă vermii mânjâla, 
Ardă-vă focul fuscei
Nu vă uitați înapoi 
Cum merg firele gunoiîl; 
Ardă-mi-te fecul spată 
Că faci pânda totă spartă; 
Ardă-mi-vă focul ițe 
Voi nu sunte-țl cu credință; 
Ardă-te focul amnar
Ce stai tu ca și-un husariu 
Nu te uiți colea la olă 
Cum jocă vermii mârjelă,

laor%25c4%2583ml.de
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Nathan. Intr’o c|i bogatul Neuman 
trimite pe servitor se se uite pe pla
cate, ce se jocă deseră în teatrul 
german. Servitorul se întorce și în- 
sciințbză stăpânului: „Neuman înțe
leptul “.

*
Bine înțeles. — O s p e 1 e : (cătră 

birtaș) Deja acesta e a doua muscă, 
pe care o prind din supă.

Birtașul: Nu cumva aveți 
lipsă de sită?

*

Dela băi a scris o damă bărba
tului său într’o epistolă următorul 
pasagiu: „In ultima ta scrisore mi-ai 
trimis 200 fi. și 1000 de sărutări. 
Eu m’așl bucura forte, decă pe vii
tor mi-ai trimite mai bine mai pu
ține sărutări și mai mulțl bani".

MULTE ȘI DE TUTE.

QĂLIHDARUL PLUGARULUI
pe anul visect 1900.

se affiă de vândare Ea •i
Tipografia, A. JMLureșianu din Brașov.

Acest Călin dar au întrat în anul 
VIII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anutimpurilor, sărbătorile și alte 4ile 
schimbătbre, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile deslegarea postului 
etc. După cele 12 luni, urmeză 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 G. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica“, poesiă de Dim. 
Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de G. Coșbuc etc. In partea higie- 
nică și economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce să facă pă
rinții, ca să-și ferescă 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). Vencțe- 
lorii primesc rabatul cuvenit.

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui G. P. in I. Anunțuri de logodne și 

cununii nu putem publica, decât numai decă se 
trimite înainte o taxă, în bani seu mărci poștale 
de cel puțin 1 coronă.

D-lui 1. P., Făgăraș. Cuvântul „boltă“ 
„boltaș“ etc. este cuvânt românesc (italienesce 
wZ/z-bolta.) Prin urmare n’avem se ne ferim 
de întrebuințarea acestui cuvent, căci nu 
noi l’am luat dela Unguri, ci ei l’au luat 
dela noi. Spre orientare generală nu tre- 
bue. să perdem din vedere constatările filo
logilor, după cari Ungurii nu au în limba 
lor decât 105 de cuvinte proprii ale lor, 
tote celelalte sunt luate dela alte popore, 
mai ales dela Români, Slavi etc. "Nu tre- 
bue deci să se credă, că decă un cuvent 
din limba nostră se află și în limba maghiară 
ar fi numai decât unguresc și din causa asta 
să ne lăpădăm de el. Tăier (lat. talus') e cu
vent curat românesc și fac rău cei ce .vor 
a-1 scote din limbă înlocuindu-1 cu „fârfu- 
riă“ pe cuvent, că „tăieri ar deriva dela 
ungurescul „tângyeri.

IANUARIE. are 31 (file. GERAR.
OAlendar'CLl săptămânal

pilele Caiend. Ini. v. Călend. Gregor.

Dum 
Luni 
Marți 
Mer. 
Joi.
Viner 
Sâm.

16 In. lanț. ap. Petru
17 fO. Păr. Antonie
18 S. P. Atan si Giril
19 P. Maoariu Egipt.
20 f C. P. Eftenie m.
21 Cuv. Păr. Maxim
22 Sf. Ap. Timotei

28 Carol și Marg-
29 Francisc
30 Arlelgunda
31 Petrus Noian

1 Febr. Ignat
2 t Ini. Is. Christ.
3 Blasius

Cursul I o s ii r îl o r privat f
din 24 Ian. 19C0

eumț. VV. 1'flV

Basilica 13 50 14 50
Credit 395.50 397.50
Clary 40 fl. m. e. 12-150 129 50
.Navig. Tie Dunăre 155 — 162.-
Insbruck .... 63 67 -
Krakau .... h6 — 57 50
Laibach 52- 54 —
Buda .... 130 194
Palfiy .... 1?9 50 131 -
Crucea roșie austr.. 43 44 20

dto ung. . 22 50 23 50
dto ital. . . _ _

Rudolf 55 — 57.-
Salm .... r.4.-- —
Salzburg .... st. 63.-
St. Genois 175 75 177.75
Stanislav .... 120 - 60 —
Trieitine 4lKvh, 100 nt. e. 178.-- 181.-

dto 4% 50 80. - .—
Waldstem ISO — .188.- ■

dto de 10 irancl 12 7 13.75
Bancs h. ung. 4% 123.- 123 80

Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Din 26 Ianuarie 1900

Măsura 
său 

greutatea
Calitatea.

Valuta
austr.

kor. fii.

1 H. L. Grâni cel mai frumos 11 80
• • Grâu mijlociu . . 11 40

S 7 Grâu mai slab . . 11 —
V Grâu mestecat . . 9 20
n Săcară frumbsă , . 7 —
n Săcară mijlociă . . 6 60
)> Orz frumos . . . 6 60
r Orz mijlociu . 6 20
)> Ovăs frumos . . . 5 —

Ovăs mijlociu . . 4 40
7 40îi

Mălaiu . » , . . 8
Mazăre . ... 13 —

5! Linte ...... 18 —
B Fasole................... 9 20
75 Sămânță de in . . 22 —
7» Sămânță de cânepă 8 20
JÎ Cartofi . . . 1. 80

Măzăriche . . — —
I kilă Carne de vită . . . — 88

77 Carne de porc . . . — 88
M Carne de berbeoe . . — —

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

Bursa as mărfuri din Budapest®
din 24 Ian. n. 1900.

Producte d iv.

S ă in t n ț a

*
O

* £CH

5 â

Pcațul pis
100 oh OUL',

dala | pin a

Grâu Bănățenesc 80 7 85 8.10
Grâu dela Tisa 80 7.90 8.—
Grâu de Pesta 80 7.85 8. -
Grâu d® Alba«rsga?a 80 7.80 7.95
Grâu de Bâcska 80 —
Grâu ung. de nord 80 -  
Grâu românesc 80 —i

io Q Proțul psz
Semiațo vocJii soiul 5 ta 100 ohilgr.

ori nou£
p. ( panii

Săcară 70-72 6.20 6.30
Orz nutreț 60-62 6.06 6.15
Ori de vinars 62.64 5 65 b.70
Orz da bere 64.66 5.45 5.05
Ovăs 89.41 5.30 5.80
Oucurus bănăț. 75 » e_
flucurus alttl soiti 73 ,_
CucurVii h • -
Hirișeă — 5.30 5.80

rs o 1 u J.

40 50

41.—
46.50

15 50
14.
20—
19—p- 

u
n 

CU

Sem. d® trif.

17

Luțernă ungur, 
transilvană 
bănățenă 
roșia

36«—

56 —
Oleu d® raj'. rafinat dupln ,_
Oleu de in —. -
Uns. ds porc dela Peste 40 —

dela țără ____
Slănină avântată 40 50

Său
afumată 46.-

Prune din Bosnia în buți 15 -
din Serbia în saci 13 75

Lict.ar slavon nou 19 75

Nuci
Gogoși

n
Miera

bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută

18 50

galbină strecurată •
Ceară. de Roeenau
Spirt brut

Drojdiuța de spirt

Ea Sauipsai dlâsa 475®îsa.

Din 26 Ianuarie 1300.

s

Renta ung. de aur 4°/o........................98.80
Renta de cordne ung. 4%- • - - 94.85
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0. 100.50 
Lsnpr. căii. fer. ung. în argint 41/î%. 99.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 99.40 
Bonuri rur&L ungare 4°/u .... 94.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 94.50
Impr. ung. cu premii....................162.—
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.—
Renta de argint austr...................■ . 99.75
Renta de hârtie austr........................... 99.45
Renta de aur austr.
Locuri din 1860. .

98.80
139.25

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 131.75
Koții de-ale Băncei ung. de credit. 186.75
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 134.70 
alapoleondorl............................. .... 19 20
/'ărcl imperiale germane „ . . 118.10 
London vista . •.................... 242.10
Paris pista.................................. 96.10
Rente de oorone austr. 4% . . . 98.65
Note italiene............................  . 89.80

©&sb"Sbs8 pseieâ ftSs* *așov.

Cum își aședă paserile 6uele in cuib ?

Un învățat engles, cu numele Morris 
Gibbs, în urma mai multor probe, a con - 
statat, că pasările tot-dăuna își aședă ouăle 
în cuib astfel, ca întreg cuibul să fiă pe 
deplin folosit. Pasările, cari depun multe 
ouă, le așâdă în formă de cerc, cu capetele 
ouălor mai ascuțite întorse înlăuntru; alte 
pasări a căror ouă sunt mai eliptice, le 
aședă unul lângă altul cu fața mai lungă- 
reță. Decă cineva mișcă ouăle din loc, în 
diua următore se pote vedea, că erășl sunt 
aședate cum au fost.

*
De când se numeră timpul după minute 

si secunde ?J
Filosoful grec Hipparch (160—125 

înainte de Christos), care este privit ca 
întemeiătorul astronomiei în Europa, a îm
prumutat acestă metodă de-a socoti timpul 
mai întâiu vechilor Babiloneni.

Aceștia au împărțit cfiua după mersul 
sorelui în 12 părți și noptea asemenea în 
12 părți și au socotit fiă-care din aceste 
24 părți după pași, anume câți pași pote 
un om face în acel timp, în 60X60 părți.

După aceea Klesibus din Alexandria 
a regulat prin invențiunea orologiului de 
apă orele neegale, ce le aveau Egiptenii, 
Ar învățatul arab Abu-Hassan (din vecul al 
13-lea după Christos) a desvoltat mai de
parte sistemul egal al orelor, pe când îm
părțirea în 60 minute și 60 secunde s’a 
păstrat pănă adl.

*
Cât mănâncă animalele ?

Calul mănâncă într’un an o cantitate 
de nutreț de nouă-orl mai grea, decât e el, 
vaca de-asemenea. boul de șese-orl, oia de-a- 
semenea de șese-orî mai mult cât cântă- 
resce ea.

*
Cucuruzul si industriaf

In timpul din urmă întrebuințarea cu
curuzului în industria a luat un avânt atât 
de mare, încât el se întrebuințăză deja 
astăd'I la vre-o două-decl de fabricate deo
sebite. Cucuruzul este o plantă, care con
ține în trunchiul și fructul său zahar, olett, 
oelulosă etc., adeoă tot atâtea materii, cari 
se întrebuințeză în fabric?. Din cucuruz a 
început a se fabrica în timpul din urmă 
zahar, oleu, turte, alcohol și multe altele. 
El se foloseso la fabricațiunea berei, la 
fabrioațiunea pelei artificiale, la a hârtiei 
pentru înlocuirea paelor în saltele.

In timpul din urmă a înoeput a se 
întrebuința cucuruzul și la fabricarea pra
fului de pușoă fără fum, precum și a cau
ciucului. Pentru producțiunea prafului fără 
fum se folosesce de cățl-va ani regulat 
sute de mii de hectolitre alcohol fabricat 
din cucuruz, oeea-oe nu pbte rămâne fără 
însemnătate pentru agricultură. Tot așa, 
ba înoă și mai însemnată promite a de- 
deveni fabricarea cauciucului, care va pre
tinde cantități și mai mari de cucuruz.

Ou alte cuvinte, eoonomii, cari se 
ocupă c.u cultivarea cucuruzului, pot să se 
aștepte la un viitor tot mai mare, căci cu
curuzul va începe să devină tot mai căutat.

Din 27 Ianuarie 1900.
Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump,
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump.

18.20 Vând. 18.30
17.80 Vând. 18.—
19.- Vend. 19.12
11.20 Vând, 11.30

254.— Vend, —.—
11.18 Vend. —.—
21.40 Vând —.—

din 24 Ian. n. 1900.

Bursa deBucurescL

"V a 1 o î I.
■

-S?

Scad, 
cup.

Ou 
bani 
gatn.

Ronta amortisabilă . . . 6% Api.-Od. 9T’/4
n n (Impr. 18.92 . . .

din 1893 5“/„
lai.--iul. 96 3/4

96 3/>
„ 1894 int. 6 mii. Apr.-Oct.

„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. l/'n lai.-lulie 82 —
„ „ (Impr. de 50 mii. 4”/-. >7 n 85 —
„ „ (Imp. de274 m. 1890 4% 86.'/
„ „ (Imp. de 4o m. 1891 4'’/o » H 86.’/2
,, „ (Im. de 120 iul. 1894 4"/., D J7 86. ■/,
, „ (Im. de90iril. 1896 4°/o 7» J7 86.>/2

Oblig, de Stat (Conv. rurale/ <5% Mai-Nov. 87.—
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 800 10 77 D 99.--
Oblig, comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—Iul.

„ „ ,. din 1884 5’/o Mai-Nov.
„ din 1888 5% lin.-Dec. —

„ ' „din 1890 Su/o Mai-Nov.
Scrisuri fonciare ruralo . . . 5% lai.-lulie 93.-

ii 77 77 H 4u/(. 77 77 78.—
„ „ urbane BucurescI 5‘7c z’ n ■86 ’/4
» 1) 77 lași

71 f) 82 =/,
Oblig. Soc. de basalt artificial 6"/o

V.N.
71 71

Manca Rom. uit div. ir. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. div, 86.— 500 într. v. 25n0
Banca agricolă ...... 5C0 150 v 327—
Dacia-România uit. div, 85 lei 200 într. v. 423 —
Naționala d® asig. uit. div. 43 200 7) >1 425 —
3ec. Bazalt. Artif. uit,, div. lei 30 250 77 7 —;
9oc. Rom. de Constr, v.lt. div,151. 250 77 77

Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 77 77

„Patria*  Soc. de asig. ultd. 4 lei 100 » 77 —0 -
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 7) -7

„ , „ ..2 em. u. d. 0 1OJ' * M —.
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei W- , , } — • -
„Bistrița1* soc. p. f. hârtii 30 , : .-IA i 57 —
Societ. p. const, de Tramways
20 franci aur

■zl’. ' J 77
—

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom 9°/o Paris .... 4'7„
Avansuri pe efecte 10’/„ Peterseurg *’7,
Casa de Depuneri 12°/o i Berlin ....
Londra . . . 4,/2 Belgia ...
Viena..................... 4'/2 Elveția .... b'7„

Tergul de rîmăîori din Steinbruch.
Starea rîmătorilora fost la 23 o

Ian. de 17,209 capete, la 24 Ian. au 
intrat — capete și au eșit 256 capete ră" 
mânând la 25 Ian. un număr de 16,953 
capete.

Se notâză marfa : ungtirăsoă e veche 
grea dela 83—84'fii. marfă ungurâscă 
tinără grea dela 89—90 fii. de mijloc 
dela 86—87 fii. ușâră dela. 86—87 
fii. — Serbescă: grea 88—89 fii., de 
mijloc 87—88 fii. ușoră: 86—87 fii. 
kilogramul.

Proprietar: Or. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu ^atar.

Am ouore a face cunoscut on. 
public, că dau {instrucție în $ 
desemna tipare în croit și în cusut de 
rochii, și anume: după sistemul pa
tentat al lui Ad o 1 f Wilhelm Schak, 
pe care îl și represent pentru Unga
ria. Tot-odată ’mi iau asupră’mî con
fecționarea de diferite toalete de dame 
pe care le voi executa cu multă 
acurateța și consciențiositate. Avisez 
On. Dame, că frisez după moda 
cea mai nouă, atât la mine acasă 
cât și în’afară.

Cu tdtă stima

Mana Kucsera
833.1-5 Strada Castelului nr. 57.

De vânzare
3® porci grași â 28 cr. chilogr. 
se pot cumpăra numai decât dela 
subscrisul Oiouisiu Simon 

proprietar 
Sângeorgiul de Câmpie (Mezo-Szt-Gyorgy( 

(Cttul Oojocnei) u. p. Uzdi-Szt.-Pâter.
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AVIS
culegătorilor din tipografii.

Convocare.
Se caută un tiner cu bune pre

gătiri pentru de a putea conduce o 
mică tipografie din nou înființată în- 
tr’un sat curat românesc.

EmoJumintele: Cuartir și ^ipt

gratuit, precum și jumătate din ve
nitul curat.

A se adresa numai decât la ad- 
ministrațiunea „Revistei ilustrate"

u. p. N..Sajo. . in Solymos
840,1-3.

A
in

Reuniunea de împrumut și păstrare „SPERANȚIA", va țină

a XV-a adunare generală ordinară
Borgo-Prund la 25 Februarie n. 1900, la 3 <5re p. m.

„C0RDIANA“
institnt de credit și de economii în Fofeldea.

Domnii acționari ai institutului de credit și de economii 
„CORDIANA", societate pe acții, se învită conform §§ lor 19 șj 20 
ai statutelor societăței la

a Il-a adunare generală ordinară, 1 
care se va tine în Fofeldea (localul institutului) Duminecă, în 4 Martie 
1900 st. n. după amăcjî ia 2 ore.

Obiectele:
1. Raportul anual al Directiunei, bilanțul anului de gestiune 1899 

și raportul comitetului de supraveghiere.
2. Distribuirea profitului realisat conform bilanțului.
3. Alegerea definitivă a unui membru în Direcțiune.
4. Schimbarea punctului 9 din prospectul anului trecut pentru a 

se da dividende pe anul 1900 și acționarilor din Il-a emisiune, cari 
și au achitat pe deplin acțiele.

5. Ficsarea mancelor de presență pentru membri din Direcțiune.
Domnii acționari, cari în sensul §§ lor 22, 23 și 24 din statutele 

societății voesc se participe la adunate în persbnă său prin plenipoten- 
țiați, sunt rugați a-și depune acțiele și eventual dovedite de plenipo- 
tență, cel mult pană Vineri, în 2 Martie a. c. la 6 6re p. m. la cassa 
institutului în Fofeldea seu la institutul de credit și de economii „Al
bina" în Sibiiu.

Fofeldea, în 21 Ianuarie 1900.
834,1—1. Direcțiunea,

Otiectele:
1) Ceneurarea rațiunilor, statorirea bilanțului și împărțirea divi

dendelor.
2) Propunerile direcțiunei și ale consiliului de inspecțiune.
3) Restaurarea direcțiunei conform §. 30 din
4) Alegerea consiliului de inspecțiune.
5) Propunerile membrilor.
Pentru cașul, când la acest termin nu s’ar 

ajuns în înțelesul statutelor, tot prin aceBt anunț
adunare generală pro 10 Martie 1900 la 4 6re p. m.

Borgo-Prund, în 24 Ianuarie 1900.
IV. Hanganu-ț, 

directorul reuniuuei.

statute.

aduna membrii de 
se convocă a doua

839.1-1

AVIS.
Subscrisul am ondre a me recomanda p. t. public 

român ca
gîigw âs udăi și vățJsiW L haa, 

pentru tot-felul de lucrări ce cad în branșa acesta, după cele 
mai noue modele.

Rog deci pe on. public, ca lucrările de felul acesta se bi- 
nevoăscă a mi-le încreeința mie. Lucrul meu va fi prompt, so
lid

Contul Bilanțului cu 31 Decemvre 1900.
ACTIVE ti. cr. PASIVE fl. '' cr.

Cassa.................................. 361.85 Capital.............................. 30000.—
Cambii de bancă.... 76681.— Depuneri spre fructificare 10639.12
împrumuturi hipotecare . 1274.75 Fond de reservă 748.65
Mobiliar . . . . 405 37 Reescompt.................... 21834.—

15°/0 amortisare 60.37 345.— Creditori......................... 11741.92
Debitori......................... 670.44 Dividende neridicate . . 12.—

-------- Interese trausitore . 2266 40
---------- Profit curat . . . 2260 95

79333.04 79333.04

Contul profit și perderi.
DEBIT

Interese:
de cont-curent. . 869.62
de capital social . 493.71
de depuneri . . 477.79
Contribuțiune direct. 581.10 
10°/0 după interese

le oe depuneri . 47.78
Spese:

porto, chirie, diverse . . .
Salare ........................

Amortisare din mobiliar . 
Profit curat .

a. cr.

1841.12

628.88

CREDIT fi. cr.

Interese:
de escompt . . 3580.89
de împrumuturi

hipotecare . . 24.18 3605 07
ProvisiunI și tacse . . . 1784.58

370.85
227.48

60.37
. 2260.95

5389.65

Fofeldea. 31 Decembre

losif Lissai m. p., 
președinte.

loan Bonea m. p., 
v.-rpeședinte.

Membrii în
lacob Macaveiu m. p., 

Aurelian Negruț m. p.,
Proveflut și aflat în consonanță

Fofeldea, 18 Ianuarie
D. Rațiu m. p., 

președinte,

și cu prețuri moderate.
Pentru înlesnire pot se fiu avisat prin o carte poștală. 

Nicolae Arsu, 
zugrav d.e odăi sși văpsitOr de lemn

Brașovul-vecliiâ, strada Blseriecl nr. 15. 838.1 - 3

1899.

loan Mărginean m. p., 
oomptabil.

D. R. Cordescu m. p., 
director esecutiv.

direcțiune:
Mihail Stoica m. p., 

Petru Nastase m. p.
cu registrele principale și auxiliare.
1899.

Eliseiu Balaban m. p., Alexe Mânuit m. p., 
Petru Sopa m. p., loan Precup m. p

Telephon, Nr. 7114.

Narea bancrută!
New-Vork și Londra n’au lăsat neoruțat nici continentul europăn și 

marea fabrică de argintăria s’a văcjut neoesitată să dăruiască întregul ei. 
deposit in schimbul unei răsolate mici pentru munoă.

Eu sunt, împuternioit să îndepimeso acest mandat.
Lil trimit1 Pr’n urm6re orl cui, urm&tdrele obiecte pentru mioa
IjU. 11111111 ■ sumă de fl. 6.60 și adecă :
cuțite fine de masă cu Iernă 
veritabilă englesft, 

furculițe de argmt patent ame
rican dintr’o bucată, 

linguri de argint patent ume
ri can, 

lingurițe de argint pentru ca
fea patent american 

lingură de argint pentru supă 
patent american, 
Tote cele 44 de obiecte sus 

fi. 40 și acum se pot cumpăra pe
Argintul patent american este un metal alb, care ișl păstrâză 

co 6rea argintului 25 de ani, despre ceea oe se garantăză.
Oea mai bucă dovadă, că acest inserat nil e Șlll'Illfltnîî'l, 

mă simt îndatorat în publio, oă ori cine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimit bunii înapoi, nimenea însă să nu trăcă cu vederea ocasiu- 
nea acă-=ta favorabilă, de ași procura aoăstă garnitură pomposă, 
care ou deosebire se potrivesoe pentru

Dar d.e nunta și cadouri ocasionale!

1

2

6
2
1
1

lingură ae argint pentru lapte 
patent american, 

oiocănele de argint pentru 
spart ouă, patent american, 

cescl Victoria englezesc!, 
candelabre de masă, 
strecurătore pentru cern, 
zaharniță,

44 bucăți la un loc fl. 6.60 
amintite au oostat mai înainte 
prețul bagatel de fl. 6.60.

sumei înainte.

A. HIRSCHBERG-s
Exporthaus der vereinigfen amorik, 

Patent-Silber-waarenfabriken.
W I E N, 

II., Rembrandtstrasse 19/11.
Se trimite in provincia numai ou rambursa poștală sâu cu trimiterea

Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
8—10.472. Veritabil numai cu marca:

Estran din scrisorile de recunoscință.
Sunt forte mulțămit cu trimiterea ga^niturei, și să’ml mai trimiți încă 

o garnitură cu fi. 6.(10. — Kolozsvar. Exelens Baronin
Ce mi-ațl trimis, n’” primit si sunt fdrts mulțumită 

Gaâd, ^Ungaria) f septemvre 1896. Contesa O. Ckotek-Gudenis.
Garnitura am p'imit, sunt fărte mulțumit. Ttrimitețl din nou mai multă.

Budapesta, II. Străda principală. Dr. Alois Pakert, medic militar c. r

Depou numai la

Bânffy.

„Gazeta Transilvaniei “ cu numeral ă 10 fii. se vinde la librăria Nic. I. Ciurca și la Eremias Nepoți?.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


