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Szell și naționalitățile.
De câte-va cjile foile unguresc! 

guvernamentale au dat de scire, că' 
ministru-președinte Szell va lua cu
vântul la desbaterea budgetară și se 
va pronunța în cestiunea naționali
tăților.

Sâmbăta trecută deputatul din 
stânga estremă Komjathy vorbise și 
el despre politica de naționalitate a 
guvernului cu acea patimă și ură 
cu care sciu se vorbâscă șoviniștii 
încolțați. El a cjis, că naționalitățile, 
acești „dușmani jurați ai statului 
maghiar11, acesta „plagă a țării “ își 
ridică capul pretutindeni, âr guver
nul stă cu mânile încrucișate și mi
nistru-președinte Szell nu desvoltă 
nici o energia față cu ele și numai 
politică maghiară nu face. A rea
mintit Komjathy totodată acele tim
puri gloribse pentru șovinism, când 
Banffy cu Jeszenszky dirigiau tre- 
bile naționalităților în faimbsa sec
țiune.

Ca dovadă contra politicei gu
vernului actual, Komjathy a citat di
ferite cașuri asupra cărora s’au plâns 
foile șoviniste. Așa de pildă a adus 
înainte pe lângă desființarea secțiu- 
nei naționalităților, că Slovacilor 
li-s’a dat voiă se țină câte-va adu
nări poporale, că nu se iau măsuri 
în contra institutelor de bani româ
nesc!, că s’a tolerat, ca la primirea 
Metropolitului Mețianu se se facă 
demonstrații naționale, că Șvabii din 
Bănat agitâză pentru germanism și 
sunt sprijiniți într’asta de cătră Sașii 
din Ardeal, cari fac demonstrații cu 
colorile săsesci, fraternisâză cu cei 
din Germania și în Brașov se opun, 
ca limba maghiară se fîă introdusă 
ca limbă protocolară la comună, și 
altele de acestea.

Ei bine, după un raport ce-1 
primim astăc}! dela Budapesta, minis
tru-președinte Szell a răspuns la 
tote aceste acusări de nepăsare față 
cu agitațiunile naționaliste, din punct 
în punct, vrând se dovedâscă, că nici 
una din ele nu este întemeiată, că 
și-a făcut datoria în tote cașurile și 

acolo, unde a văfiut vre-un pericul 
pentru ideia de stat maghiar, a în- 
trevenit luând măsurile de lipsă pen
tru delăturarea lui, âr unde nu era 
nici un pericul. n’a fost lipsă de în- 
trevenirea lui.

Așa, de esemplu, la acusarea, 
că a desființat secțiunea naționali
tăților, Szell a răspuns, că n’a făcut 
alta, decât că a împreunat secțiunea 
naționalităților din ministeriul de interne 
cu secțiunea dela poliția de stat, ere- 
4end, că așa este mai bine. La pri
mirea Metropolitului, cji3e, nu s’a în
tâmplat nimic. Ca dovadă ceti ra
portul fișpanului. Cât pentru adună
rile slovace, a permis numai ace
lea, al căror program nu cuprindea 
nimic contra statului.

Unde nu era destulă garanță, 
adunările au fost oprite, âr când a 
audit, că la adunări se propagă idei 
federaliste, a atras atențiunea fișpa- 
nilor, ca să fiă pe pază. Când stu
denții sași au mers la mormântul 
lui Bismarck, ministrul de culte a 
făcut cercetare și s’a dovedit că nici 
un student universitar sas din Clușiu, 
n’a luat parte la demonstrațiă. In
stitutele de bani române, esistă, dâr 
pe basa legii nu se pote procede în 
contra lor, ci cel mult pe cale socială.

Spune mai departe pentru apă
rarea sa, că guvernul a oprit mul
țime de foi din străinătate, cari agită 
contra statului, că a urmat cu aten
țiune elementele suspecte și n’a în
tărit reuniunile contrare statului. In 
ce privesce pe Șvabii din Bănat dice, 
că conferențele lor învățătorescl, cari 
au pretins să porte procesele ver
bale în limba germană, au fost res
pinse cu cererea lor, âr ministrul 
(Szell) a aprobat sentința nimicitbre 
a comisiunei administrative.

In ce privesce afacerea cu ste- 
gurile săsesci din Brașov, a permis 
ca pe lângă stindardul național ma
ghiar să fiă arborate și colorile ora
șului; va cerceta însă, dâca colorile 
roșu-vânăt sunt în adevăr ale ora
șului și nu cum-va colori săsesci. 
Dâcă sunt săsesci, atunci le va opri. 
Cuvintele din urmă au fost acope

rite de aprobările generale ale ca
merei.

Așa s’a apărat d-1 Szell. Se 
vede, că e mare de tot puterea șo- 
vi”ismului, dâcă el s’a vădut contrîns 
se răspundă cu documente la tbte 
flecurile aduse de Komjathy.

încolo Szell n’a spus nimic nou, 
decât a repetat, că politica lui nu 
este alta, decât politica națională 
maghiară, pe care voesce s’o ducă 
la sfîrșit esecutând legile așa, ca să 
trateze în mod egal cu tote națio
nalitățile.

Vrâ să impună ideia de stat ma
ghiar. Punctul său de vedere este, 
cum dise, că trebue să se sugrume 
tote nisuințele contrare statului. Dâr 
a persecuta și a întrebuința forța în 
loc de energiă nu voesce.

Cu Românii, dise, n’a stat de 
vorbă nici-odată, ba în presără, ve
nind la el magnatul Iosif Gall, nu 
l’a primit, numai ca să nu se potă dice, 
că ia informațiuni dela Români. Sfîr- 
șesce vorbirea sa flicend, că nu vrâ 
să întrebuințeze forța în politică, ci 
vrâ numai ^e apere statul maghiar 
unitar și să validiteze politica na
țională maghiară.

Etă dâr cum stăm cu politica 
de naționalitate a d-lui Szell. N’o 
putem caracterisa mai bine decât di- 
când, că este Banffy în piele de oie.

Renta șcdlelor române din Brașov.

După-oe camera română a admis în 
secțiuni proiectul de lege depus de d-1 
Tache lonescu, prin care se capitalisâză 
suma de 38.600 lei ca reDtă anuală pentru 
șcdlele române din Brașov și se aprobă 
creditul de 115,500 lei pentru despăgubirea 
șcâlelor de neplata rentei pe timp de trei 
ani, d-1 Barbu Delavrancea, ales raportor al 
legei, a cetit raportul său în ședința de 
erl a camerei, în care s’a și început dis- 
ouțiunea asupra acestui proiect de lege.

In aceeași <Și, Vineri, Jurma sS se înfă
țișeze procesul intentat de cătră comitetul 
parochial al bisericei Sf. Nicolae statului 
român, pentru neplata rentei datorite.

Cu privire la acesta ni-se telegrafâză 
din BucurescI:

Președintele comitetului paroohial al 
bisericei Sf. Nicolae din Brașov, d-1 Vasilie 
Voma, a adresat primului president al tri
bunalului de Ilfov o petițiă, în care, pe 
basa deoisiunei amintitului comitet paro
chial, declară în numele acestuia, că-’șl re
trage acțiunea, oe a intentat’o statului ro
mân pentru plata rentei, după-ce statul 
român s’a obligat a depune la oassa cen
trală a statului din Budapesta un titlu de 
rentă română perpetuă pentru un capital de
962.500 lei, producând o rentă anuală de
38.500 lei pe numele bisericei Sf. Nioolae 
din Brașov pentru întreținerea gimnasiului 
și a șcdlei reale gr. or. române din Brașov 
în organisațiunea lor actuală; și s’a obli
gat mai departe dea plăti renta datorită pe 
cei trei ani din urmă în sumă de 115.500 
lei. In fine declară, că comitetul parochial 
al bisericei Sf. Nicolae iși conservă drepturile 
sale contra statului român în cas când venitul 
capitalului consemnat nu se va plăti regulat și 
la timp comitetului parochial al bisericei 
Sf. Nicolae în contul școlelor menționate, 
așa cum ele sunt acjl organisate, precum și 
dâoă nu se va plăti suma de 115,500 lei 
oe represents venitul pe cei trei ani din 
urmă.

Revista politică.
Soluțiunea, ce s’a dat pe cale 

diplomatică afacerei rentei școlelor 
române din Brașov a fost discutată 
de pressa maghiară. Foile oposițio- 
nale în cea mai mare parte combat 
aspru guvernul unguresc pentru-că 
s’a învoit se se dea renta școlelor 
române. O foiă nouă a lui Banffy, 
înființată de curând, tună și fulgeră 
din causa acâsta. Șoviniștii ar fi 
vrut, ca șcblele române se nu-șl pri- 
mâscă, ceea-ce le compete după 
drept, ca sg nu mai pbtă esista, ori 
se fîă silite a se da legate în mânile 
ministrului de instrucțiune unguresc.

Chiar șl contele Ștefan Tisza, 
cel cu frățietatea dela Arad, a tre
buit se sară în ajutor lui Szell mul- 
comind spiritele agitate șoviniste, 
că aici nu e vorba decât numai de 
recunâscerea unui drept, care nu s’a 
putut denega șcblelor române.

FOILETONUL „(IAZ. TRANS'*.

Toader Sprinten.
Toader Sprinten din Sărăcăceni 

era cel mai mic din copiii lui Ne
chita Sprinten, bețivul. Mai avea doi 
frați și trei surori. Tatăl seu nu în- 
zadar fu poreclit „bețivul**,  că mai 
totă vieța șl-o petrecuse printre po- 
lobocele jidanului. Habar n’avea, că 
casa-i tocă, că copiii și femeia umblă 
goli și flămând!, că locurile îi ră
mân nelucrate, el scia numai una: 
beutură. Și avea el o di°a^â: „Mân
carea și hainele sunt fuduliă, beu- 
tura face ce face!**  Și bea, bea, bea; 
di și nopte era tot țâpăn de beutwă.

Biata lele Samfira, muierea lui 
Nechita bețivul, trăgea fiiîe amare 
cu bărbatul ei. Ea, săraca, muncea 
cât putea, sâ sature atâtea guri sparte 
și să îmbrace atâtea trupuri gole. 
Der ce biată pote o muiere slabă, 
îngreunată cu o așa glotă de copii 
și bătută de Dumnezeu cu un așa 

bărbat becisnic? Ișl uria cțilele, îșl 
ruga morte, dâr mortea nu vine, 
când o chemi, ci când are po
runcă dela Cel de sus. După alte 
multe necasurî, ce trebuia se rabde 
biata muiere, ’i se mai întâmplă o 
pacoste: Venind odată odorul ei de 
bărbat beat leucă dela jidan, o lovi 
din chiar senin atât de tare cu o 
despicătură de lemn peste brațul 
drept, de trebui se și-l porte legat 
în lopățele mai multe săptămâni, âr 
când îl deslegă, când nu mai simți 
așa dureri mari, brațul îi era țepăn 
și nu putea lucra cu. el.

Așa trecu multă vreme. Copiii, 
cari cum se sburătăceau cât de cât, 
îi tocmia hărgăței pe la cei omeni 
cu dare de mână. Și, care se vedea 
odată scăpat din casa cea golă, sbura 
cât vedea cu doi ochi, mai mult nu 
se întorcea la cuibul cel gol și să
răcăcios. Așa s’au împrăștiat toți 
prin satele vecine ca hargațl, er fe
tele la târg ca hargate. Acum ră
mase lelea Samfira numai cu Toder, 
cu copilul ei cel meefin și cu sără

cia cea veche. Că bărbatu-so trăia, 
mai mult printre poloboce, decât pe 
la casa lui.

Și se mirau omenii din Sărăcă
ceni, că pe ce foc bea atâta? De 
unde are el tot mereu parale, să 
plătâscă atâta potop de beutură? Ori 
doră jidanul îi da pe răvaș? El nu 
spunea la nime nimic, ci bea, bea 
și eră bea, âr Jidanul îi da bucuros. 
Las’, că și el ajuta jidanului câte 
ceva, mai la umplerea polobocelor, 
mai la purtarea lor de ici colea, mai 
că-i tăia câte-un lemn, dâr pentru 
atât de puțină muncă, numai nu-i 
putea da jidanul beutură, cât să fiă 
tot țâpăn!

Dâr trecu fii după (ți ȘÎ se fă oh 
și Toder măricel, de putu fi de ceva 
slujbă. Atunci îl tocmi mă-sa hăr
găței la un rezeș, om cu stare și cu 
socotelă. Acolo stătu Toader pănă-i 
veni vremea se între la numeruș ;îacolo 
învăță el lucrurile gospodăriei, de 
acolo trimitea el sermanei sale mame 
câte ceva, ce scotea dela stăpâni în 
preț de simbriă: mai un sac de făină, 

mai câte ceva brânză, or! lăpturi, 
mai câte un suman, ori altă haină, 
și așa mă-sa trăia din agonisita co
pilului ei, âr âl, Toader, mulțămia 
lui Dumnefieu, că a ajuns în casa 
unor omeni cinstiți, de unde pote 
ajuta și pe mumă-sa. Și biata lelea 
Samfira încă era mângâiată, că amu 
are și ea câte-o haină caldă, câte 
ceva merinde, și nu e nevoită se 
umble tot golă și flămândă și cer
șind de pe la neamuri și streini.

Dâr cu cât se apropia Toder de 
dbuă-cjeci de ani, cu atât lelea Sam
fira era tot îngândurată, tot supărată. 
Numai se trezia vorbind singură din 
chiar senin: „De vor lua pe Toader la 
oste, ce amarul meu m’oiu sci face? 
Bărbatu-mi-i un beutor becisnic, copiii 
ceilalți, de când au eșit de sub ari
pile mele, nu mai abat pe la mine 
nici să mă vadă, necum să-mi în
tindă câte ceva. Și oh! mult m’am 
trudit pentru ei, pănă i-am crescut; 
mult am plâns la leagănul lor, mult 
am umblat golă și flămândă, numai 
ei să nu ducă lipsă, și amu, âtă!
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In die; a ungară s’a continuat și 
săptămâna acăsta desbaterea asupra 
budgetului pe 1900. Cu prilegiul 
acesta, firesce, oposiția kossuthistă 
a combătut politica generală a gu
vernului Szell, declarându-se forte 
nemulțămită cu ea în tote privin
țele.

Unul din coriferii kossuthiștl, 
deputatul Komjathy, care a interpe
lat guvernul în afacerea rentei șco- 
lelor române din Brașov, s’a ocupat 
într’un lung discurs cu politica de na
ționalitate a guvernului. Komjathy s’a 
provocat la un șir întreg de mani- 
festațiuni în sînul naționalităților ne
maghiare dela venirea la stăpânire 
a guvernului Szell dându-șî sili, ța a 
arăta „slăbiciunea4 și „lașitatea14 
ocârmuirii lui Szell, față cu naționa
litățile. A vorbit despre Români, 
Slovaci, Șerbi. Sași, Șvabi, cari după 
el sunt toți „dușmani ai statului44 și 
a deplâns desființarea faimosei „sec
țiuni a naționalităților44, care pe vre- 
mile lui Banffy-Jeszenszky făcuse 
cunoscutele orgii și ticăloșii în pa
guba naționalităților.

La învinuirile oratorului kos- 
suthist a răspuns ministru-președinte 
Szell, cu al cărui discurs ne ocupăm 
la alt Joc.

*

Membrii mireni și din cler ai 
congresului pentru autonomia cato 
lică a desbătut și septemâna acâsta 
asupra proiectului de autonomiă, lu
crat de laimosa comisiune de 27 a 
congresului. Părerile, în genere, sunt 
forte diferite. Unii merg cu majori
tatea, alții cu minoritatea comisiu- 
nei, după cum adecă unii vor o au
tonomiă mai restrînsă, alții mai largă, 
cerând cei din urmă ca elementul 
miiân se aibă influință mare în afa
cerile administrați unei bisericesc!.

Intr’una din ședințele trecute 
ale congresului a vorbit și primatele 
Vaszary declarând, că episcopii ca
tolici voesc și ei să se înființeze au
tonomia conform cerințelor ierar- 
chiei catolice. Tot acesta a decla- 
rat’o și episcopul cardinal Schlauch, 
dela Oradea-mare. Caracteristic este, 
că în. tot decursul desbatenlor, des
pre Românii uniți nu s’a făcut aprbpe 
de loc nici o amintire. S’a constat 
simplu de unii din membrii mino
rității, că „frații44 greco-catolici ro
mâni nu iau parte la congres, îm
prejurare, ce îi supără pe „meltoșa- 
goșii44 și pe vlădicii unguri catolici. 
Dâr, ce era se caute Românii uniți 
la congresul unguresc, în care se 
țes planuri dușmane bisericei lor?

* >

Luni s’a deschis în Viena con- 
ferența de împăcare convocată de mi- 
nistrul-președinte Koerber. Acesta 
deschifiend oonferența și a esprimat 
bucuria, că delegații au urmat invi
tării lui, ceea-ce o consideră ca un 
succes pentru causa înțelegerii și a 
păcii. A vorbit despre concordia ce
tățenilor, fără de care o țâră nu 
pote fi tare și gloribsă și fiise, că 
luptele naționale în Austria au sgu- 
duit totă încrederea și că popora- 
țiunea doresce pace și liniște. El în- 
cheiâ cjicend; că imperiul privesce 
la lucrarea lor și îndemnă pe mem
brii se-i redea fericirea și liniștea 
— Au urmat apoi declarațiunile Ce
hilor și Germanilor. In numele ce
lor dintâiu vorbi deputatul Engel; 
acesta ceru limbă oficială cehică în 
serviciul interior și accentuâ, 
opera de împăcare numai atunci va 
fi deplină, când vor fi mulțumite 
dorințele de limbă și în Silesia și în 
alte țări diferite. La fine declară, 
că o participare la conferențele aces
tea, nu pote să prejudece atitudinei 
Cehilor în parlament. — Din partea 
Germanilor vorbi deputatul Eunice, 
care a cjis, că Germanii au venit la 
conferență, casă arete, că voesc sta
bilirea de stări regulate în Austria. 
Germanii cred a fi bine, ca confe- 
rența să se ocupe numai de cestiu- 
nea limbilor în Boemia și Moravia 
și refusă a întră în discusiunea ces- 
tiunilor limbilor din alte țări.

Marți conferență s’a ocupat nu
mai cu afacerile din Moravia. Peste 
tot în decursul desbaterilor s’a dat 
pe față de ambele părți necesitatea 
învoelii și a împăcării. Mier
curi desbaterile au decurs tot așa 
de neted. Asupra cestiunilor, în cari 
nu s’a putut tace învoială, conferență 
a ales o comisiune mixtă de 10 
membri, care se va întruni probabil 
Lunia viitore.

*

In parlamentul din Berlin s’a 
început Joi desbaterea asupra proiec
tului de lege relativ la sporirea flo
tei germane. Contra proiectului sunt 
mai ales social-democrații germani 
și partida liberală. Guvernul pune 
mare preț pe spriginul centrului din 
parlament. Der se pare, că nici mem
brii centrului nu se prea încălzesc 
pentru proiect. Asta s’ar pută con
chide cel puțin din vorbirea depu
tatului Schedler, careacjis, că causa 
adevărată a proiectului fiind acțiu
nea pe marea deschisă și combate
rea inimicului la el acasă, el și ade
renții săi nu pot fi câștigați pentiu 
o astfel de direcțiune politică.

Resboiul dintre Buri și Bnglesi.
Anglia s’a hotârît firm să con

tinue resboiul, ori câte jertfe ar tre
bui să aducă în sânge și bani. Acesta 
s’a (jis ȘÎ mesagiul reginei Vic
toria cu care a fost deschis parlamen
tul engles, și tot asta au accentuat’o 
și miniștrii englesl în vorbirile lor. 
Nu-i pasă Angliei, că lumea întrâgă 
e în inima ei contra ei și pen
tru Buri; nu-i pasă, că răsboiul fă
cut de ea este caracterisat ca o bar
baria și infamiă, nu! Ea trebue se 
învingă și să arate Europei cine e stă
pân în Africa.

Anglia are acum pe câmpul de 
luptă 180,000 de dmenl și 400 tu
nuri. Cu acăsta putere mare ea voesce 
să înfrângă cele două republice din 
Africa de miadă-di și să le supună 
pe veciă. De Luni 5 Februarie n.. 
s’au și început nouele lupte în Africa. 
Comandantul suprem engles lord 
Roberts a împărțit trupele după buna 
lui chibzuință și acum tunurile, pus- 
cile și săbiile sunt de nou în lucrare. 
Ostile englese din Natal, conduse de 
Buller, au misiunea de a libera La- 
dysmith-ul, er însuși Roberts și Kit
chener au plecat din Capstadt la li
nia de foc, pentru-ca în fruntea nu- 
măroselor oștiri din colonia Cap să 
pătrundă în statul liber Oranje, și 
acolo să bată pe Buri. Etă acum, 
ce s’a întâmplat în săptămâna acăsta:

Luni în 5 Februarie n. — după, cum 
spune un raport telegrafie engles — gene
ralul Buller a înoeput să se pună în miș- 
mișcare cu oștirile lui. Diminua la 7 ore 
au înoeput se bubue tunurile mari de oo- 
răbii, ce se aflau pe Mount-Alice. O bri
gadă din colbna lui Warren, condusă de 
generalul Wynnes, a primit ordin să faoă 
un simulacru de atac contra posițiunilor 
Burilor de lângă Brakfonstein, pentru-ca 
astfel să abată atențiunea Burilor dela 
operațiunile principale euglese. Wynnes a 
și înaintat și i-a succes a conoentra pe 
Buri în contra sa. Burii au și răspuns ata
cului engles, ocupând o posițiă în depăr
tare de trei milurl englese dela Spionskop. 
Lupta a durat cam o oră și s’a sfirșit cu 
retragerea Englesilor.

Pe când se petreceau acestea, aripa 
dreptă a Englesilor s’a pregătit de atac 
adevărat și au trecut rîul Tugela pe la 
vadul Molen. Mai întâii! a trecut rîul tru
pa generalului Littleton, care a ‘și pornit 
îndată asupra colinei Vaalkrantg, unde stă
teau Burii, și care e situată pe linia cea 
mai direotă a drumului spre Ladyimith. 
După un marș de două ore Englesii au 
ajuns la colina cea mai apropiată, pe care 
au iuat’o ou asalt de baionetă. Tot atunol 
vânătorii generalului Hddyaid au alungat 
pe Buri de pe altă colină. Burii s’au re
tras pe muntele înalt Doornkloof și descărcară 

un fo î violent asupra Englesilor oprindu-i 
a mai înainta.

Littleton a bătut aoolo tabăra și nu- 
merându-șl pierderile, a aflat, că acestea 
sunt de 300 morțl și răniți. Asta s’a în
tâmplat Luni.

Marți dimineța Englesii începură din 
nou lupta cu tunurile. După amia<jl Burii 
încercară se recucerescă posițiunile pier
dute, însă nu li-au succes, și Englesii și-au 
susținut posițiunile ocupate dela Buri.

Cu totul alt-fel vorbesc telegramele 
din isvor bur. O telegramă din Bruxella 
cu data de 8 Februarie, spune, că luptele 
de-alungul rîului Tugela între Buri și En
glesl continuă încă, fără a fi decidătore 
pentru vre-o parte. Burii au așteptat treji 
pe Buller și pănă acum l’au bătut la tote 
punctete principale. Buller n’a putut să 
înainteze decât pănă la Brakfontein și e 
despărțit de Ladysmit prin 5 șiruri de dea
luri, apărate puternic de Buid. In luptele 
ce s’au dat Luni și (Marți, pierderile au 
fost mari de ambele părți.

Nimeni, după tdte acestea, nu 
pote să-și dea seina, ce resultat va 
ave și acesta a treia încercare a lui 
Buller de a libera Ladysmithul. E 
fdrte probabil inse, că și de rândul 
acesta va păți-o ca la Spionskop.

Pentru propagarea comerciuluî 
între Români.

în ajunul întrunirei adunărilor gene
rale ale institutelor nostre de bani și co
merciale, comitetul Societății coniercianților 
Români din Brașov a adresat Direcțiunilor 
acestor institute apelul de mai jos, pe care-1 
recomandăm cu totă căldura atențiunei bine- 
voitdre a celor, cărora este adresat, cum 
și a tuturor Românilor, cari portă la inimă 
binele și înaintarea nostră obștescă:

Brașov, Februarie 1900.

Onorată Direcțiune!
Esperiențele cjilnice, ca și cons

tatările unanime ale tuturor bărba
ților luminați ai poporelor, ne-au adus 
la convingerea, că o națiune numai 
atunci pote conta la un viitor sigur 
și înfloritor, decă nu este lipsită nici 
de acea clasă a societății, care cons- 
titue elementele cele mai libere și 
mai independente ale sale și cari 
sunt representate cu deosebire prin 
așa 4* sa burgecjime, prin comercianți 
și industriași.

Cât de mult și cu ce resultate 
îmbucurătore s’a lucrat la noi pentru 
propagarea meseriilor între Români, 
ne este tuturora cunoscut. Durere 
însă, nu tot astfel s’a lucrat și pen
tru propagarea comerciului între Ro
mâni, măcarcă acesta atât din punc-

de duc pe Toder la oste, rămân mu- 
ritore de fome, cu bețivul ăsta după 
cap, care-mi amăresce cțilele și mai 
tare!44

Der scrisă-i, că de ce te temi 
nu scapi. Așa fu și cu lelea Samfira. 
Colo în Postul Pascilor, când caută 
feciorii de-s buni pentru oste, Tdder 
fu luat, și tomna, pe la cțiua crucii, 
fu dus la oste și cu oștea departe 
în țările nemțesc!, de unde n’a venit 
trei ani de cțile.

Sermana lelea Samfira, cum 
mai plângea ea, cum se mai văeta, 
cum îș! smulgea perul de supărare, 
der tote lacremile și tote suspinele 
nu-i folosiau nimic.

La plecare, Toder a c^9 cătră 
stăpânul seu așa: Stăpâne, te-am 
slujit vre-o 11 ani, și mai bine și 
mai rău, cum am putut. Amu tre
bue se merg, der d-ta fi bun nu lăsa 
pe mama muritore de fome, pănă 
vin eu, atunci te-oiu sluji omenesce 
pănă voiu răfui tot, ce vei da ma
mei mele44. Și stăpânul făgădui, er 

El merse ’n țâri streine 
Unde nu cunoscl pe nime, 
Numai frunda și ierba 
Care-i în totă lumea.

Der merse încât-va mângâiat, 
nădăjduind, că biata lui mamă nu 
va duce lipse, pănă va veni el er 
acasă.

Cu mare jale s’a despărțit el de 
mamă-sa, de stăpânii săi, de satul 
său, de prietinii săi din copilăriă, der 
a trebuit se se depărteze, căci

Porunca ’mpârătescă
Trebue se se-’mplinescă.

La vre-o câteva luni după ce 
eși el din țera lui, era alt om. Pe 
unde era el amu, erau altfel de 
omeni, cu limbi streine, der lui i-se 
părea, că mai bine trăesc, decât 
omenii din satul lui, din Serăcăceni. 
I-i vedea mai bine îmbrăcațl, mai 
bine grijițl, mai bine hrăniți; vedea 
la ei case mai mari și mai frumose, 
grajduri și șuri mai arătătore, vite 
mai frumose și mai scumpe, pomă- 
turi mai mari, în scurt vedea o lume 

mai avută cu un neam de omeni 
mai socotiți. Amu nu-i mai părea 
rău, că l’au luat la dste, numai o 
lecă-i era jele, când se gândia la 
mamă-sa. Altcum, ar fi tot cătunit, 
se vadă lume multă și omeni mulțl, 
să învețe obiceiurile lor și să aibă 
ce spune, când va mai merge odată 
în satul lui.

*

Trei ani trec de nici simțești, 
când e omul sănătos. Așa trecură și 
pentru Toder și numai se trecji odată 
pe cale cătră casă. Ar fi sbuvat, să
racul, der nu avea aripi; avea însă 
picidre sănetose și acelea îl duseră 
mult mai de grabă, de cum credea. 
Intr’o bună dimineță se trecji, că-i 
în satul lui, în Sără că ce ni.

Pe mumă-sa o află sub glia 
verde, tată-so tot ca el. casa suru- 
pată, bătea vântul pe unde vrea, 
frații și surorile împrăștiați prin cea 
lume mare a lui Dumnezeu. Ce era 
se începă? Se duse la vechiul lui 
stăpân și întră ca argat. Acolo puse 

în rând tote, după cum vecjuse el 
prin lume, pe unde cătănise. Stă
pânul numai se încrucea, de ce au- 
flia din gura lui. La inceput nu prea 
era învoit se lase tot după Toder, 
der la urmă, după-ce vecju. că una- 
două din cele spuse de el es la fel, 
se învoi bun bucuros.

Și adecă cum credeți, că a po
vățuit el pe stăpânu-so?

Când venise el dela oste, era 
tomna târcjju, bruma cădea grosă, 
ba une-ori și îngheța gârla, pe mar
gini, câte-o lecă. Vitele nu prea ve- 
niau sătule din câmp. Nutreț văc|.u, că 
nu prea este mult la stăpânu-so, după 
numărul vitelor. Stăpânul era îngri- 
jat. Ar fi vândut din vite, nu se în
dura, că erau mai pe nimic de eftine ; 
să le bage pe iărnă, se temea, că 
nu le-a pute scote ;n primăvară, cu 
nutrețul ce-1 are. Toder le vădii aces
tea tote, deci d* se stăpânului său: 
Bade, prin țârile pe unde am um
blat eu, cine are atâta nutreț cât ai 
dumniata, scote din i&vnă un număr 
de vite ca al d-tale grase, ca stupul, 
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tul de vedere al independentei, cât 
și al conservatei de rassă e de-o im
portanță deosebită pentru noi.

Martor în privința acesta ne este 
orașul nostru Brașov, despre care 
tuturora ne este cunoscut, că odi- 
nibră forma un centru comercial pu
ternic, în care Românii aveau un 
rol de frunte. Comerciul levantin al 
neguțărilor români din Brașov era 
odinioră cel mai mare și cel mai re
numit în tot Ardealul; societatea 
gremiului comercianților noștri avea 
peste 100 de membri și numerbse 
firme principale din Brașov erau în 
mânile Românilor.

Acest comerciu românesc este 
acjî nu numai decăcjut, der e ame
nințat cu nimicire în piața Brașovu
lui. Numerul membrilor gremiului 
comercianților români acjî abia mai 
e de 23; din firmele pompbse și 
bogate românesc!, cari decorau odi- 
nibră piața orașului nostru, afli abia 
au mai rămas câte-va.

Căușele acestei decadențe sunt 
a se atribui, ce-i drept, mai întâiu 
împrejurărilor. Rapida desvoltare a 
comunicațiunei prin deschiderea căi
lor ferate și deodată concurența în 
comerciu pănă atunci necunoscută la 
noi, a aflat pe comercianții români, 
de aici ca și pe streini, cu totul ne
pregătiți. Apoi răsboiul vamal cu 
România și urmările lui au fost erășî 
una din cele mai mari lovituri, ce 
li-s’a dat comercianților noștri; opri
rea din partea guvernului ungar a 
importului de vite și producte ani
malice din regatul român vecin; și
canele, la cari sunt espuși comer
cianții noștri din partea funcționari
lor de vamă; greutățile ce li-se fac 
la procurarea pașaportelor etc. etc., 
— tote acestea au contribuit în mă
sură mare la decăderea comerciului 
român în Brașov.

S’a mai adaus la asta și împre- 
ur area, că aici Românii mai toți se 
aplicau la astfel de ramuri ale co
merciului, cari steteau în strînsă le
gătură cu România (d. es. esportarea 
în România a diferite mărfuri fabri
cate în Brașov, cunoscute sub nu
mele genera] de „Brașoveni#,11, impor
tarea de-acolo la noi de vite, pro
ducte animalice etc.) Prin încetarea 
convenției comerciale cu regatul ro
mân, a trebuit să înceteze cu totul 
și acest comerciu. Greșela, precum 
vedem, este a se atribui în cașul de 
față faptului, că Românii nu se prea 
aplicau la comerciurî de acelea, cari 
se găsăscă la noi în țeră debușeuri.

Un mare, decă nu cel mai prin
cipal neajuns ni-s’a creat și prin îm
prejurarea, că comercianții noștri în 
mare parte au întrelăsat de-a se în

griji la timp de-o sucrescență, care 
să'-i moștenescă și înlocuiască în 
branșă. Mulțî din ei au preferit a-și 
cresce fiii pe la academii și univer
sități în aspirațiuni cu totul streine 
de comerciu și așa am ajuns, ca 
multe firme comerciale române, după 
apunerea proprietarului lor, să ră
mână fără succesori, să se disolve, 
ori chiar să trăcă în mâni streine.

Neguțătorii români fruntași ai 
Brașovului încă prin anii 1836 s’au 
constituit într’o societate propriă a 
lor, numită la început „Gremiul le
vantin^, er mai în urmă „Societatea 
comercianților români pentru comerciul 
levantin1,1, care nume îl portă și astăfli.

Pănă în timpul din urmă însă 
acestă societate și-a mărginit activi
tatea ei mai mult numai la ajuto
rarea împrumutată a membrilor. Un 
avânt nou a luat numai din anul 
1898, când bărbații aflători pe atunci 
în comitetul ei au pus’o pe un teren 
fbrte practic, îndreptându-și stăruin
țele, înainte de tbte, în direcțiunea 
formârei unei sucrescențe de comercianți 
români, cari de-o parte să devină ca
pabili de-a moșteni și susțină firmele 
de afli ale comercianților noștri, er 
de altă parte să propage cât mai 
mult comerciul român în tote păr
țile, în tbte centrele și chiar în tote 
comunele mai mari locuite de Ro
mâni. Aceștia vor fi odată ocroti
torii poporului nostru în contra es- 
ploatărilor streinilor; din ei va răsări 
noua breslă de comercianți români, 
bărbați independenți chiămați a în
tări elementul românesc. .

Ca să mai căutăm a dovedi ne
cesitatea crescerei unei asemenea ti- 
nerimi este aprope de prisos. Reu
niunile nostre comerciale, ce s’au înfiin
țat pănă acum în diferite centre lo
cuite de Români, ne pot fi martore, 
că cel mai mare neajuns, de care se 
împedecă în calea progresului lor, 
este lipsa de neguțători practici.

Avem aici în Brașov o șcblă co
mercială română superibră, care ne 
dă an de an un însemnat număr de 
tineri buni și inteligenți. Aceștia pot 
să ne facă bune servicii în condu
cerea agendelor de comptabilitate, 
în purtarea registrelor etc. Cei mai 
mulți dintre ei însă nu se aplică la 
negoțul practic, ci caută aplicațiă ca 
comptabili pe la bănci ori pe la anu
mite firme comerciale, cu deosebire 
în România.

A curma odată aceste neajun
suri; a face ca societățile năstre co
merciale, câte le avem și le vom 
ave, să nu mai îndure atâta lipsă de 
bărbați practici în ale negoțului; a 
da un avent comerciului între Ro
mâni și a-i ocroti în contra esploa- 

tărei streinilor: acesta e scopul, ce 
urmăresce Societatea Gremiului co
mercianților români din Brașov.

Ea a și făcut începutul în direc
țiunea acăsta,; plasând — la patru 
firme comerciale — de-ocamdată pa
tru tineri români (2 la coloniale seu 
băcăniă, 1 la porțelaneriă și sticlăriă, 
1 la lipscăniă.) Avem de observat 
însă, că plasșarea acâsta a tinerilor 
la comerciu este împreunată cu mari 
spese. în decurs de trei ani este a 
se plăti pentru ei câte 100 fi. pe fiă- 
care an, parte pentru îmbrăcăminte, 
parte pentru plătirea didactrului șcb- 
lei comerciale de sera, pe care tînă- 
rul are s’o cerceteze.

Ou o asemenea sumă se mul
țumesc însă numai comercianții ro
mâni; streinii pretind mai mult. 
Dânșii cer tbtă întreținerea tînărului, 
-adecă: plătirea didactrului școlar, 
care singur face 50 fl. pentru cursul 
întreg al uceniciei, apoi cărțile de 
studiu, hrana, locuința, spălatul și 
totă îmbrăcămintea, așa că întreți
nerea completă a unui ucenic costă 
aprope 300 fl. la an. Societatea nbstră 
însă, dispunând de-un capital prea mic 
nu pbte distribui ajutăre atât de con
siderabile. Dâr totuși, fiindcă tocmai 
acele comerciurî, cari sunt esclusiv 
în mânile comercianților streini, sunt 
mai importante și au viitor mai bun, 
precum este d. es. comerciul de fie
răria, galanteriă, lipscăniă de modă, 
pielăria, comerciul de haine etc. — 
ni-se impune în mod imperios, ca 
chiar și cu cele mai mari jertfe ma
teriale să căutăm mijloce, prin cari 
să putem plasa tineri români și la 
aceste comerciurî.

Din cele spuse pănă aici, va 
înțelege ori și cine, că în cașul de 
față nu se tractâză de-o afacere de 
interes local, ci de-o cestiune, care 
privesce interesele întregului popor 
român din Transilvania, Bănat și 
Țâra ungurâscă. Dela resolvarea aces
tei cestiuni va atârna în considera
bilă măsură emanciparea economică 
a poporului nostru de sub esploa- 
tarea străinilor; ea va aduce cele 
mai mari servicii institutelor nostre 
financiare, căci prin înmulțirea co
mercianților li-se va înmulți și clien
tela, er reuniunilor nostre comerciale 
le va face posibil de a trece cu o 
oră mai curând peste marile greu
tăți, ce le întâmpină afli prin lipsa 
atât de mult simțită de comercianți 
practici, eșiți din familii bune, cu 
pregătiri școlare îndestulitbre și cres
cuți sub neîncetat control și supra 
veghiare binevoitbre, cum se cresc 
și se vor cresce tinerii comercianți 
de sub ocrotirea societății nostre.

De aceea comitetul „Societăt1 
comercianților români din Brașov4**/  
a hotărît a se adresa cu acest apel 
în prima liniă cătră Institutele nbs- 
tre financiare și comerciale, rugând 
pe onoratele Direcțiuni ale acestor 
institute, ca aprețiând după merit 
nisuințele Societății nostre să bine- 
voiască a ne acorda din venitul ins
titutelor de sub conducerea d-nialor 
un ajutor, decă nu mai mare, cel 
cel puțin egal cu taxa de membru 
ajutător, care e de 10 corone pe an. 
Despre hotărîrea, ce-o vor lua în 
privința acăsta, ne rugăm să bine- 
voescă a ne încunosciința pentru ca 
să ne putem orienta cu privire la 
numărul tinerilor, ce-i vom pute 
plassa la comerciu.

*) Membrii comitetului actual sunt d-nii:
Teodor Nicolau comerc., Nicolau Petra-Fetrescu 
director de bancă, loan S&b&deanu comerciant, 
Dr. Nicolau Mănoiu, loan Dușoiu comerciant, 
Teodor Spuderca comerciant, Dumitru Muntean 
comerciant, Eremias-Nepoții comerciant, Grigo- 
rie Birea comerciant, Gregoriu Maior redactor.

Ajutorele eventuale sunt a se 
trimite pe adresa d-lui cassar al so
cietății nostre, loan Săbădeanu, co
merciant în Brașov.

Din ședința Comitetului „Societății Co
mercianților Români11 .

Cu devotată stimă:

Teodor Nicolau, Gregoriu Maior, 
președinte. secretar.

Emigrarea Evreilor.
Numai de curând a apărut în 

BucurescI un nou cjiar: „Aperctrea 
Naționa7ă“, c’un program pronunțat 
antisemit. Etă ce scrie acest fiiar în 
numărul său (11) dela 28 Ianuarie 
st. v. anul curent sub titlul de mai 
sus:

Din când în când, la intervale pe
riodice regulate și ca nisce reclame săm- 
săresol, cetim prin unele 4’are cu tot d* - 
nadinsul „bine informate41: din orașul cutare 
au „emigrat41 atâția evrei, atâtea familii 
evreescl la America... Și festa e jucată.

Căci exodiul acesta e o simplă fausse. 
sortie, cum se obicînuesce la teatru: per
sonagiul îș'i ia diua bună, se îndreptă spre 
ușa din fund, bunăbră și rămâne tot pe 
soenă. Astfel în vestita anecdotă a d-lui 
Speranță, Jidanul călare, aoesta, după ce se 
pregătise o săptămână întrăgă să încalece 
și el odată, când fu la adeoă, se găti, se 
pregăti, îșl făcu vent și... „rămase tot pe 
loc". Câte lacreml nu se varsă pe la gări 
cu prilegiul UDor astfel de emigrări sea- 
mațoresol!

Or îi, însă, și Evrei cari, într’adevăr, 
vor fi plecând grabnic la America, dăr aces
tora, forte puțini la număr, cine scie după 
ce gesch ft prospăt le sticlesc, ochii în-

der nouă nu o să ne ajungă. Văd, 
că nu-i modru să ne ajungă, dâr la 
ei cum de s’ar ajunge?

— Așa bine, că vitele lor mă- 
nâjică mai puțin și totuși sunt mai 
grase, că stau iârna la căldură, unde 
mai mâncă, mai și dorm, der p’aicl 
vitele-s tot afară, vântul le bate, 
ploia și ninsorea le bate, frigul le 
storce și măduva din ose, așa nu 
pot durmi, stau tot sus, tot rod, și 
tot se leagănă de slabe, când es din 
iârnă. Eu să cercăm, să facem o al- 
cătuelă, un grajd pentru ele, nu-i 
cel lucru mare. Acolo apoi o să vefll, 
vor mânca mai puțin și totuși vor 
fi mai frumose.

— Mă Tbdere, mă, tu flici una. 
Numai cât să vefll tu, aci de când 
lumea și pământul nimenea n’a um
blat cu grajduri, decât cei târgoveți 
numai, cari au o vacă-dăuă, der noi 
gospodarii, cari din mila D-omnului 
avem mai cu soți... sci M bine cum 
le țineam, afară la lardul.

— Așa-i, bade, der să ve<R d-ta, 
ca să cercăm, să no-1 ce n’au 

făcut alții, păduri avem de numai nu 
cad pe sat, să facem, și vom vedâ, 
că-i bine. Că eu drept să-ți spun, pe 
unde am umblat, n’am mai văflut 
vitele zăcând cât e ernița de mare, 
în vânt și ger, cum zac ale gospo
darilor noștri.

S’a gândit mult stăpânul lui To
der asupra vorbelor lui, o nopte 
întregă s’a tot gândit și resgândit. 
Ii părea rău și după locul, ce o să-l 
cuprindă cu grajdul, că doră lui îi 
trebuesce grajd mare, că are vite 
multe, der să gândia și la ticna, ce 
vor ave-o vitele lui la scut, la căl
dură. Ei, deră locul cât îl va cu
prinde cu grajdul, nu-i mai aduce în 
veci ceva folo-s. Acolo n’a pută nici 
să are și samene câte ceva, nici să 
cosescă. Dâr de-odată cu diua era 
hotărî*-

— Mă Todere, mă, m’am gân
dit și m’am resgândit, tot atâta-i, 
hai facem noi un grajd. Lemne avem 
destule, scânduri aveni și, ce nu avem 
— sunt la cele mori.

— Bine flici, bade, să ne apu

căm de lucru, mai chiamă câțî-va 
omeni, și în câteva cjile grajdul va 
fi gata.

La săptămâna după aceea vitele 
stăpânului lui Tbder erau la adăpost, 
nu le ploua, nu le ningea, nici vân
tul nu le bătea, erau scutite ca ’n 
casă. Dimineța nu se sculau din aș
ternuturi pănă era sorele sus, atunci 
le deslega dela iesle, le sloboflia la 
câmp, și sâra veniau ca doba de 
umflate, de sătule ce erau. — Sâra 
le lega la iesle și ele dormiau duse 
pănă colo la cina cea bună, atunci 
le băga Toder ceva paie de ovăs 
ori turgeni de păpușoiu tăi ați mărunt 
și pănă dimineța, ce le sloboflia la 
pășune, nimic nu le mai da, și to
tuși când eșau din grajd, gândiai, 
că o să sece părăuașul, ce curgea 
pe la portă, atâta apă beau.

Acum vedea stăpânul lui Tbder, 
că flău mai ușor se țin vitele în grajd 
la căldură, decât afară la largul. Cu 
un lucru nu se putea însă împăca : 
de ce adecă Toder taie turgenii mă
runt, de ce nu-i dă așa întregi la 

vite? Și întrebă pe Toder, de ce 
mai omoră vremea și cu acel lucru ? 
itr Tbder îi răspunse: Așa-i bine, 
stăpâne, așa am văflut, că fac Nemții, 
pe unde am umblat, că așa rod tot, 
de nu rămâne nimic.

Acum era împăcat stăpânul și 
cu acâsta, după-ce văflu, .că în ade
văr vitele lui nu fac ogrinji din tu- 
leni. Der fliua scade, noptea cresce, 
și odată numai se treziră cu un 
omăt pănă ’n genunchi.

Vitele celorlalți gospodari din 
Sărăcăceni erau afară, îșl mâncau 
nutrețul din omăt, îl mai și călcau 
în picibre, der cele ale stăpânului 
lui Tbder erau la adăpost, mâncau 
din iesle tot câte puțin și beau apă 
bine, când le slobocjia la gârlă.

După-ce frigul se făcu și mai 
mare, lua Tbder balegă prospătă și 
cu ea umplea ori-ce crepăturiță ve
dea printre bârne.

— De ce te mai mânjesc! pe 
mâni cu balegă? întrebă odată stă
pânul său.

— Dbr vefli, că prin crepăturl
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tr’acolo... Căci Evreiul, ființă rătâcitâre 
din fire și prin blăstăm dumnecjeesc, când 
vei căuta bine, nu emigrâză ci numai im- 
migrCză.

Istoria lumii stă de față, ca să ne 
arate, că Evreii, de vre o patru mii de ani 
înodoe, nu părăsesc locurile pe unde au 
tăbărît, decât atuncia când le-au sleit de 
tot, și se uită glupav în zare, ca sâ vadă 
spre care parte de lume să se repează de 
acum, seu când popârele, supte de ei pănă 
la măduvă, se scdlă asupra lor cu urgie, 
ca Egiptenii de odinidră... Pentru dânșii 
hotare politioe nu se află pe glob, inte
resele naționale, afară de ale lor, nu esistă, 
dragoste pentru tovarășii lor de trai ii sub 
aceleași legi nu au. Ca nisce fiară, vecinie 
nesăturate, ei dau tîrcdle țărilor, pândesc 
trecătorile și dau năvală. Dâcă împregiu- 
rările sâu veghiarea niscăror-va autorități 
mai patriotica îi silesc să se depărteze de 
un ținut, apoi, neîntârziat, se întorc ârăș) 
prin alte trecători, cu alte pașaporte, ou 
alte fisionomii, fără perciuni, păte dâr vecl- 
nio cu aceleași năravuri... Și decă cinci 
din ei emigrâză, mutându-se adecă, dintrun 
oraș într’altul, apoi cinci-deci immigrâză din 
Galiția seu de aiurea și se așâ(jă ca trân
tori la stupina țării...

La ce, adecă, să emigreze Evreii? 
Canaanul, pământul făgăduinței lor, nu-i 
pretutindeni ?

Ore îi pasă lupului de ce soil! sunt 
vitele din turmă? Și cine aucjit’a de vre-un 
lup intrând în târlă de dragul ciobanilor 
sâu fugind din ea de urîtul oiior ?

Și unde emigrâză Evreiul mai cu 
mulțumire? Der unde se înouibă jivinile 
parasite mai ou deosebire, decât în clădi
rile ținute rău? Unde sporesc microbii 
otrăvitori mai ales, decât în organismele 
șubrede? Sfâșierile lăuntrice din unele 
State, gospodăria lor păcătdsă, vanalitatea 
funcțiunilor de pe la margini sunt atâtea 
scopuri pentru scurgerea Evreilor în sinul 
aoestora ... încă trei țâri: Britania-mare 
ou 36 milione locuitori, Francia ou 35 mi- 
lione și Polonia cu numai vre-o 7 milione 
și jumătate. Pe când în cele dintâitt două 
numărul Evreilor nu însumâză nici câte 
măcar o sută de mii, în a treia, prăsila 
epurâscă a lui Israil să ridioă pănă la oel 
puțin opt sute de mii.

Cât pentru regatul nostru, din pricina 
recensămintelor pururea defeotuose — par’ 
c’ar fi un făcut — nu soim anume nici câți 
suntem noi, niol câți sunt ; rămâne o 
taină nepătrunsă între Evrei, și numărătorii 
lor... Soim însă — și aeâsta e îngrozitor 
— oă Moldovei i-se îneacă, din an în an, 
în piept suflarea și oă dâcă nu ne treZim, 
de pe acuma, să i aducem aer curat, des- 
ohic|ându-i ușile și ferestrele, nu va mai 
trece mult pănă oând moștenirea lui Dra- 
goș să între în agonia...

Ați cetit statistica lașilor ? Mărturi
sesc, că tare nefericit pentru nepăsarea lui 
trebue să fiă Românul aoela, care să nu 
se fi outremurat. România întrâgă să ofi
lește, se înnădușe, se repune, âr noi facem 
politică înaltă și bizantinism, noi aflăm ou 
vânt din sufletul nostru oimpoiul unor al de 
Lassalle, Marx și altor Evrei ou minte vi- 
oleană, uitând, că socialiștii de soiti curat, 
ca Liebknecht însuși se revoltă de oele ce 
s’au petreout în Francia oând eu mon
struosul proces al lui Dreyfus... Ați cetit 
statistica Iașilor, și ou tote acestea, spuneți 
că Evreii emiytizii. Incătrău? spuneți, în- 
cătrău, pentru numele lui Dumnecjeu ? In 
văzduhuri, pote ca aburii din mlaștini, în 
văzduhuri, de unde se varsă ârășl pe pă
mântul nostru ca mană de sărăcie. ..

Nu, nu, Evreii nu emigrâză. Țâra 
nostră încă n’a ajuns atât de... pticâttisă 
în ochii Evreilor, ca s’o lase ei în mila 
Domnului. Cunosc, în Germania, un prin
cipat, forte mititel ca teritoriu, forte în
semnat însă oa leagăn al unei puternici 
diuastii ; el a fost stăpânit de doi principi 
și are două capitale, dintre cari una înțe
sată cu Evrei, ca lemnele unui pat vechii! 
cu stelnițe, pe oând , cealaltă e scutită de 
binecuvântarea seminței lui Iuda; vecjl că 
una a fost cârmuită vitregesce, pe când 
cealaltă părintesce. Principatul aoela, din 
Suabia, se ohiamă Hohenzollern, âr oele 
două ale lui capitale, cu destin așa de nea
semănat, sunt: una Hechingen, alta Sing- 
maringen, nu departe de obîrșia Dunării.

Si din vina cui se nenorocesce acjl 
Moldova, pănă într’atâta de intocsicată, încât 
par’că nici nu mai simte chinul otrăvii? 
Din vina triștilor noștri cârmuitori de pe 
vremi, de sus și pănă jos, cari nu s’au în
fricoșat de cuget să-și vâraă moștenirea, 
oa Esau, pe uu blid de linte ovreiasoă...

Der să Zicem, în sfîrșit, că Evreii 
emigrâză. In ce chip emigreză ei? Cum 
să fiă obiceiul lor să ... ierte-mi-se espre- 
siunea — să „spele putina ?u Au venit oa 
„vânZ<Stori de haine vechi** —vorba lui Treit- 
schke și pleacă!., cum? Să ascultăm, cum 
îi povățuesoe Biblia prin graiul lui Moisi: 
„Și va fi că, eșind voi din Egipt, nu veți 
merge cu mâna gtilă; oi fiă-oare feraeiă va 
oere dela veoina sa și dela âspetea casei 
sale vase de argint și vase de aur și vest
minte, pe cari le veți pune pe fiii voștri 
și pe fiicele vâstre, și veți despoia pe Egip- 
tenl?. (Eșire, 3 21—22. Biblia de Iași, 1874.)

întră frigul la vite, se nu le fiă frig. 
Der să-mi ajuți, stăpâne, se suim în 
pod două-trei care de nutreț, că atunci 
va fi și mai cald în grajd. Și așa 
au făcut, și au văȚut, că-i bine așa.

Când fu colo prin postul Paș
tilor, mai toți gospodarii umblau după 
fân de cumpărat. In Sărăcăcenî nu 
aflau, deci mergeau prin satele ve
cine, de pe unde îl luau în focul 
vânăt de scump. Stăpânul lui Toder 
însă avea nutreț destul, vitele lui 
erau grase și frumose, de gândiai, 
că-s pe la Țiua crucii, când cobor 
din munte.

E bun lucru grajdul ăsta, me 
Toadere, Z’se atunci stăpânul său. 
Ar fi bine să-și facă toți gospodarii 
noștri câte-un așa grajd, că cruță 
mult nutreț.

O se-și facă și ei, decă vor vede, 
că-i bine, răspunse Tbder. Der, stă
pâne, ți-am spus multe de când veniu 
din milițiă, câte și mai câte văȚui 
eu p’acolo.

Ar fi bine se cercăm și noi cu 
erburi de nutreț cum au ei. Ar tre
bui se semănăm lucernă și

Si mai la vale: „Și fiii lui Israil fă- 
oură după cuvântul lui Moisi, și împru
mutară dela Egipteni vase de argint și 
vase de aur și vestminte... Și așa ei des- 
poiară pe Egipteni11 (12,35 — 36.)

Astfel iubiților mei frați Români dela 
Tisa pănă la Nistru, emigrâză Evrei..., 
când emigrâză. Feriți-vă, deci!... sculele și 
hainele veohl.

Lege în contra inmoralitâțîlor.
Parlamentul german din Berlin a vo

tat Z’lele acestea un proiect de lege, al 
oăruia cuprins este următorul :

„Se pedepsesoe cu un an de temniță 
și 1000 cortine amendă, sâu ou una din 
acestea:

1) acela, care vinde, împrăștie, afișâză 
pe păreți, espune la vedere publică, sâu 
care ține în deposit, anunță ori îmbie spre 
oumpărare tipărituri, tablouri sâu chipuri 
inmorale;

2) cel oe vinde pentru bani, sâu îm- 
'bie spre oumpărare unor indiviZl mai ti
neri de 18 ani tipărituri inmorale, chipuri 
sâu tablouri;

3) cel ce pune la disposiția publicu
lui, anunță sâu îmbiă spre oumpărare 
obiecte menite a-se folosi pentru scopuri 
inmorale;

4) oel ce publioă anunțuri ou scop 
de-a mijloci anumite întâlniri inmorale.

„Pe lâugă pedepsirea cu temniță, 
vinovății vor mai putâ fi osîndiți și la pier
derea drepturilor oetățenescl și la punerea 
vinovatului sub paza poliției.1*

Aoest proiect de lege a fost votat ou 
unanimitate și fără multă disouțiă din par
tea parlamentului. îndemn la aducerea lui 
l’a dat directorul unui gimnasiu superior, 
care șl-a făcut o coleoțiune întrâgă de 
cărți și chipuri inmorale, pe cari le oon- 
fiscase dela școlari de oâte 15—18 ani. Do- 
veZile aduse au pus pe griji și au surprins 
chiar și pe cei mai liberali membri ai par
lamentului, cari sunt tot-odată și capi de 
familiă, vădând, pănă unde a ajuns strică
ciunea, oe amenință moralitatea și sănă
tatea fiilor lor.

E bine cel puțin, că parlamentul ger
man a venit în cele din urmă ou legea de 
față. Dâr ore în statul ungar, unde nu nu
mai prin chipuri, scrieri și tablouri, ci și 
pe alte căi mișelescl speculanții fără suflet 
propagă inmoralitatea și corump popula- 
țiunea în modul oel mai nerușinat, când se 
va aduce o asemenea lege? Seim., că gu
vernanții unguri, necum sâ se gândâsoă la 
așa ceva, dâr au suferit chiar cu ooasiunea 
serbărei lor milenare sâ se ridice faimosul 
„Os-Budavâr1*,  unde în fața lumii se pro- 
duoeau scenele oele mai revoltătore pentru 
simțul moral al cetățenilor nestrioațl. Dela 
asemenea stăpânitorl, cari stau sub influ- 
ința Jidanilor șarlatani, nu ne putem aș
tepta încurend la astfel de luorurl.

SCLRLLE DI LEI.
— 29 Ianuarie v.

Noua Reuniune economică română 
din Orăștiă are pănă asum 150 de mem
bri însoriși. Ea a ținut întâia prelegere po
porală la Orăștiă, unde d-1 loan Mihaiii a 
vorbit despre oultivarea plantelor de nu

treț, mai ales a trifoiului, âr d-1 O. Baicu 
despre ceea oe avem de făout în grădina 
de pomi. Aoea oonferență a suoces, forte 
bine. A fost oeroetată de peste 100 țărani 
și vre o 30 de domni. A doua prelegere 
publică se va ținâ mâne în Balomir. Va 
vorbi d-1 loan Mihaiu despre plantele de 
nutreț și d-1 Nio. Mihăila despre alegerea 
și întreținerea vitelor și nobilisarea soiului.

Dar pentru școlari. D-1 Basiliu Ra
ția, fostul vioar al Făgărașului și adl reo- 
tor seminarial în Blașifi, a dăruit pentru 
școlarii săraci din oomuna sa natală Că- 
pâlna inferiâră 30 de cărți de școlă în preț 
de 8 fl. 30 cr. Nu este aoesta cal dintâiG 
și nici cel mai mare dintre darurile făoute 
pentru oausele nâstre culturale din partea 
venerabilului D n Basiliu Rațiu, dâr am ținut 
totuși sâ-1 amintim pentru oă e un dar 
frumos și esemplul dat prin el e încă și 
mai frumos. Așa ar trebui-sâ facă și alții, 
âr nu — după ce au eșit în lume și au 
ajuns la pâne albă — sâ-șl uite de frații 
din satul lor, în mijlocul cărora și-au petre
cut copilăria.

Pentru masa studenților dels șoo- 
lele medii și superiore din Brașov au intrat 
următorele contribuirl:

Dtimna Lucia V. Bologa a contribuit 
20 cor. în amintirea iubitului ei vâr Vir
gil Popea. •

— Esprimăm cele mai vii mulțămite 
pentru aceste nobile daruri: Direcțiunea 
șcălelor.

Reuniunea „Frația**  din Bucuresci, 
preoum ne este ounosout, este o reuniune 
înființată din partea numeroșilor Români 
din comuna ardelenâsoă Cața, pe cari îm
prejurările vieții i-au silit sâ-șl părăsâscă 
satul și țâra pentru a-șl căuta traiul în 
România, mai ales în Bucuresci. Scopul re- 
uniunei este de o parte ajutorarea împru
mutată a membrilor în ItinipurI grele, âr 
de alta ajutorarea fraților, lor de aoasă. 
Sub conducerea zelosului sâu președinte, a 
d-lui Ig. Mircea, licențiat în drept și co- 
meroiant, societatea dela înființarea sa și 
pănă aZl a mers treptat tot înainte, îm
părțind frumdse ajutâre Românilor din 
Cața, mai ales prin procurarea de cărți și 
gazete pe sâma lor, âr oapitalul și-l’a în
mulțit treptat, așa că după cum aflăm din 
darea de sâmă pentru anul 1899, oe ni-s’a 

. trimis și nouâ, la finea acelui an ajunsese 
la 5451 lei, deși în oursul anului, pe lângă 
alte spese, s’au trimis ca ajutor în Cața 
286 lei și 80 bani. Numârul membrilor so
cietății la finea anului 1899 era: 47 fun
datori și 14 activi. |Cu totul 61. Dorim și 
în viitor repide înaintare și înflorire acestei 
barnioe societăți!

Coruri la sate în „România1*.  Re
vista poporală „Albina1* din Bucuresci află, 

, că în multe sate din România harnicii în-

care se pot cosi de 3—4-orI într’o 
vară; ar trebui să sămănăm sfecle 
(napi) da nutreț, cari dau o hrană 
bună tuturor vitelor, cu ■ deosebire 
vacilor cu lapte. Uită-te dumniata, 
stăpâne, cum e și grădina d-tale de 
mare și de bună, o cosesc! de două- 
ori, faci 10—12 cară de fen și 6—8 
cară de otavă. De s’ar ara și sămăna 
cu lucernă, ar da pe de 2-ori atâta 
nutreț, apoi bun, Domne, că se în
grașă de ea vitele, ca și de ovăs.

— Cred, Toadere, der a fi scumpă 
sămînță, de unde în tot anul atâta 
arat și atâția bani pe sămînță?

— Bade, de sămănăm lucernă, 
aceea ține și 6 ani, ba și mai mulțl; 
âr trifoiul ține trei-patru ani.

— Hm ! N’ar fi cel lucru mare să 
cercăm, ci mă tem, că nu o să ne 
iasă strigările, și atunci ce facem ?

— Ce să facem? Cine nu cârcă, 
nu pierde, der nici nu câștigă. Am 
făcut încercarea cu grajdul și am 
văZut că-i bine; de ce ore n’am 
face o încercare și cu lucerna și cu 

trifoiu, | trifoiul ? Să semenăm la început mai

puțin, numai câte-un chilogram, și 
— de vedem, că-i bine, la tomnă 
spargem din pagiște și facem loc 
mult pentru trifoiu și pentru lucernă 
și pentru napi de nutreț. Aci, veZi 
dumniata, crescerea și ținerea vite
lor este cea mai bine răsplătită. Vara, 
slavă Domnului, se pot ținâ vite 
multe, der ierna cu ce le ținem și 
cum? Cu fen bun — rău cum îl 
putem aduna, mai‘ cu ceva otavă și 
turgenî. Alte neamuri, mai luminate 
decât noi în ale gospodăriei, au pen
tru iernă atât nutreț, bun pe sâma 
vitelor, de ne pun în uimire. Ei au 
lucernă, au trifoiu, au nap!, âr noi 
stăm numai pe lângă ierburile, cat! 
de bună voia lor răsar din păment, 
nesămănate, neîngrijite.

— Apoi unde Țicl tu, că ar fi 
bine să cercăm cu ierbmj, de cari 
spui tu ?

— Aci în grădină. Colo tode-i 
păpușoiștea s’a ara și sămăna ovl^ 
âr după ce am grăpat, vom sămăna 
tot acolo sămînță de lucernă 1—2 
chilograme, și pe un petec de loc 
vom sămăna 1—2 chilograme de tri

foiu, âr într’un petec nu vom sămăna 
oves, ci numai napi curați.

— Dacă-i așa, fă cum sci, eu îți 
dau voiă, dâr atunci cucuruz unde 
să punem?

— Pentru cucuruz vom sparge 
din țelină, că scii d-ta, că el în țe- 
lină se face forte bine. D’apoi bos
tani ce s’or face în țelină?

Și așa au făcut. Au umplut cu- 
curuzaștina cu trifoiu și cu luțernă, 
și cu napi, âr cucuruzaștină și-au fă
cut alta nouă, cum au spart din 
țelină.

Der n’au avut a se căi. OvăsuF 
atât s’a făcut de gras, încât a tre
buit să-l cosescă când a prins a în
spica și au făcut din el o claiă mare 
de nutreț. La vre-o 6 săptămâni au 
cosit un păr gros de lucernă și de 
trifoiu, âr tomna tfircjiu au mai cosit 
un păr de otavă. Și au făcut de pe 
un mic petec de loc atâta nutreț 
bun și scump, de se minunau ei în- 
și-șî. Napii (sfeclele) încă s’au făcut 
bîae. De pq la Sântul Petru vițeii 
trairî. tot cu îvunZe de acelea grase 
de napL cari li-se dau învrestat: 
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vâțătorl au format cui școlarii coruri bise
ricesc!, cari cântă în biserică Dumineca și 
la sărbători mari. S’au înființat în unele 
capitale de ale județelor scoli de cântări 
pentru formarea cântăreților. Așa este una 
în Severin, susținută de clerul mehedințan, 
care e forte bine condusă și dă minunate resul- 
tate. In scurtă vreme din acea școlă vor 
eși cântăreți bine pregătiți pentru biseri
cile dela sate.

Licențiat în farmacia. Din Bucu- 
r'esci ni-seîmpărtășesce, căd-lAureZ Tipeiu, 
de nascere din ZernescI, a făcut în 22 Ian. 
v. c. esamenul de licență în farmaciă cu 
succes forte bun.

Daruri pentru biserică. Primim spre 
publicare următorea mulțămită: In numele 
comitetului parochial gr. cat. din Negrești 
ne ținem de datorință a aduce și pe acestă 
cale mulțămită și recunoscința nostră pro
fundă următorilor poporenl, cari au cum
părat pe sema s. biserici următorele obiecte 
anume: Qilică Qinfiaș a lui Dumitru un 
potir de aur în preț de 101 fl. Mihaiu Lo
han a lui Mihaiu și Non Fedor că și Qilică 
Cicio a lui Sandru un ciboriu, pentru cu
minecătura morboșilor, precum și o cădel
niță în preț de 40 fl. Vasile Liscă a lui 
Dumitru o restignire (cruce) frumosă pe 
s. altar, Augustin Pop și Mihaiu Qintiaș a 
lui Dumitru 2 prapori în .prețrde 20fl. Ion 
Cicio a lui George o s-tă Evan^eliă în preț 
de 22 fl. Mihaiu Cintiaș a lui Dumitru un 
Liturgier în preț de. 3 fl. 20 cr. Dumnezeu 
să primăscă aceste fapte creștinescl și să 
răsplătescă însutit bunilor dărui toil! — 
Negrești, 6 Februarie 1900: Dumitru S. Ar- 
deleanu, învățător.

Târgul din Sebeș, oe s’a ținut în 
26 si 27 Ianuarie n. c., a fost cercetat 
forte bine, (jice n®UDUl Econom". Vite 
multe, cumpărători asemenea. S’au căutat 
tare boii și vacile de jug și au fost bine 
plătite. Asemenea bine căutațl au fost 
boi: grași de tăiat. — Aceeași f6iă spune, 
că în urma timpului primăvăratic, ce avem 
de vre-o două săptămâni încdoe, pe unele 
hotare din ținutul Orăștiei s’au vădut deja 
pluguri la câmp. Omenii au eșit la arat.

Cununii și logodnă. Duminecă, în 
6(18) Febr. a. c. se va cununa în biserica 
română gr. or. din Tohanul nou d-șora 
Anetta Moșoiu cu d-1 Sabin Cerbu absolvent 
de teologiă, original din comuna Părău.

— D-1 Pomul Rusu, fost învățător, er 
acum notar de cerc, din comuna Tătârlaua, 
și d-ra Victoria M. Pandrea din Tohanul 
vechiu, se vor cununa în 18 Februarie n. 
c. în biserica română din Tohanul v.

— D-1 Cornel Condor absolvent de 
teologiă, din Gălata-mare, și d-ra Zoe Rim- 
baș, absolventă de cursul pedagogic, se vor 
cununa în 13 (25) Febr. c. în biserica gr. 
or. din Brad.

— D-1 Octavian, Popp învățător diri- 
gent în Vad, anunță logodirea sa cu d-ra 
Maria L. Ghimbășan din Făgăraș. — Dorim 
fericire tinerilor părechl!

Un copil aruncat în tren. Intr’un 
vagon dela trenul de Moldova, care plâcă 
din gara de nord la drele 9 și 15 minute 
săra, s’a descoperit în apropiere de Chi
tii», sub o banoă diu fund, un oopilaș ca 
de 7 pănă la 8 luni. O mamă denaturată, 
voind să scape de fiul ei, îl arunoase în 
vagonul aoelui tren. Copilul fu transportat 
la BucurescI și trimis în spitalul Materni
tatea. Poliția a început oercetările pentru 
descoperirea acelei denaturate mame.

Chiria pentru cerșit. Un parisian, 
oare loouesce în Amsterdam, trecând prin- 
tr’o stradă în care se afla tot-dâuna un 
cerșitor, căruia îi dădea în tdte cjilele câte 
un ban de pomană, nu-1 mai zări sub porta, 
unde era deprins să-’l vadă. El se uită 
peste drum și vede pe cerșitor sub altă 
pdrtă, zîmbindu-i. Se apropie de densul și 
îl întrâbă de causa mutării. Cerșitorul răs
punse: Proprietarul îmi cerea, pentru-că 
cerșiam sub porta lui, 12 franci pe lună, 
pe când aici dau numai 6 franci pe lună.

1. Efect sigur vindecător. Toți aceia, carisu- 
fer de nemistuire seu stomacul nu funcționeză re
gulat ceea ce causdză constipație, durere de cap, 
lipsă de apetit seu alte bole, pot conta la vindecare 
sigură prin folos'rea cunoscutelor prafuri seidlitz ale 
lui Moli. Cutii originale a 2 cor. se pot căpăta dil- 
nic prin postă dela farmacistul A. Moli liferantul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provincia se se ceră preparatul A. Moli prove du t 
cu marca de contravenție și subscriere.

Producțiunl și petreceri.
Tinerii meseriași români din Bra

șov (Scheia) vor arangia Duminecă, în 6 
(18) Febr. în sala dela Redută, o nouă pe
trecere poporală, al cărei venit va fi des
tinat în favorul fondului pentru înființarea 
și susținerea unui cor la biserica sf. Treimi 
de pe Tocile. Producțiunea, pentru al că
rei bun succes tinerimea își dă totă silința, 
va consta din coruri, dirigiate de d-1 Dr. 
Sterie Stinghe, o declamațiune, un dialog 
și la urmă representarea următorelor două 
piese teatrale: „O daraveră periculosă", 
farsă în 1 act, localisată de I. Em. Bo- 
bancu. Va fi representată prin d-nii: V. 
Moldovan, D. Bucă, d-ra ii. Râșnovean și 
d-1 G. Stinghe. — Apoi se va representa 
oomedia în 1 act de Alexandri: „Credito
rii" prin d-1: N. Purcărea, d-ra Elena Pufu, 
d-nii: N. Ardeleanu, N. Scurtu, Al. Beni- 
gal, I. Prunache, V. Ogea, N. Voina, D. 
Gârneți, Q. Iliesou. După producțiune ur- 
mâză dans. Intrarea: de persdnă 60 or., 
pentru studențl 40 cr.

*

Bal în Blașiu se va arangia Dumi- 
neoă în 11 Februarie n. în sala dela „Oțe
lul Univers" în favorul studenților lipsiți 
în oas de morb. Comitetul arangiator: Aron 
Deao, președinte. loan Rațiu, secretar; Oc
tavian Bonfiniu, cassar. Dr. Ambrosiu Che- 
țian, controlor. Iacob Mureșianu, Gavrilă 
Precup, loan Fodor, Teodor Vendor, Va- 
leriu Suoiu. începutul la 8 ore sera. Intra
rea : de persdnă 2 oor., de familiă de 3 
membri 4 cor., de mai mulțî 5 oor. Supra- 
solvirile se vor ohita pe cale Ziaristică.

*

Din comitatul Sătinarului nise 
scrie: In falnica comună română 'Pomi 
avurăm la 28 Ianuarie n. o frumâsă serată 
literară împreunată cu joc. Eâ a fost aran- 
giată la inițiativa bravului învățător George 
Zach. S’au predat prin tinerimea de ambe 
sexe mai multe piese, fdrte instructive pen
tru popor, din lucrările d-lui Ion Pop-Re- 
teganul. Predarea s’a făout bine și cu efect, 
așa că publicul a rămas nu numai mulțu
mit, dâr chiar surprins de prestațiunile ti- 
nerimei. Ca dsptțl au fost de față mai toți 
preoții din cele două protopopiate: Ardu- 
sat —Someș. Dintre învățătorii din traot însă, 
afară de d-1 Nagy din Lipo și d-1 Anderco 
din Anoiua, alții n’au fost; a fost însă d 1 
Lupan din Baia-Sprie, venit dintr’o depăr
tare atât de considerabilă.

Domne bine ar fi, dâcă și în alte co
mune din aceste părți s’ar face ceea oe a 
făcut d-1 Zaoh, căci aici lipsa de întruniri 
naționale române e fdrte simțită!

Un participant.

Literatură.
A eșit de Bub tipar Al doilea capi

tol din. contabilitatea duplă, de I. C. 
Panfu. Acâstă nouă broșură oonține: afa
cerile de credit cambial și afacerile de bancă.

La creditul oambial s’a introdus o 
afacere de patru luni, trecută în registrele 
principale și auxiliare după metodul usitat 
la noi, precum și după metodul numit fran
cos, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țâză în praotică, arătându-se înoheerile lu
nare și încheerea anuală.

La afaoerile de bancă, după o împăr- 
țâlă sistematică a afacerilor, s’a esplicat 
scontul de cambii și reescontul, afaoerl ou 
monete, avansuri pe efecte publioe (lom
bard); împrumuturi pe alte gagiurl (marfă 
etc.) și depunerile spre fructificare. Espli- 
cările s’au făcut la singuratice cașuri și 
apoi s’au combinat la mici afaceri, oarî du- 
râză trei și șâae luni, arătându-se înoheerea 
într’un Maestru tabelar și la urmă ară
tându-se trecerile, așa după cum se în
tâmplă în practică, în registre principale și 
auxiliare.

Prețul este 2 cordne -|- 10 bani porto. 
De vâncjare în Brașov: la Tipografia „A. 
Mureșianu" și la Librăria N. Giurcu. In Si- 
biiu: la Librăria archidiecesană. — Atra
gem atențiunea publioului nostru, îndeosebi 
a celor oe se ocupă cu afaoerl comerciale, 
precum și a membrilor din direoțiunile băn
cilor ndstre și a funcționarilor acestora, 
asupra acestei lucrări de neapărată tre
buință.

*
„Severina* . Sub titlul acesta, d-1 

Ioan Vidu a scos de sub tipar o drăgălașă 
oolecțiune de coruri, composiții proprii. 
Conține următorele 10 piese: 1) „Sus băețî" 
cor pentru trei voci egale2) „Cântec, de 
primăvară", oor pentru trei voci egale; 3) 
„Sborul", cor pentru trei voci egale cu 
acompariament de pian ; 4) „Nainte Româ
ne", cor pentru patru voci bărbătesol: 5) 
„Sus opincă", cor pentru 4 voci bărbătescl 
6) „Andalușa", oor p. 4 voclbărb. cuacomp. 
de pian: 7) „Logojana", cor mixt: 8) „Ră
sunet dela Crișana", cor mixt cu solo de 
bariton; 9)*  „Răsunetul Ardealului", cor 
mixt cu solo de mezzo-sopran; 10) „Marșul 
ui Mihaiu eroul", cor mixt ou acomp. de 
pian. Prețul unui esemplar 6 cordne.

odată trifoiu uscat, odată fruncțe vercji 
de napi. Și erau vițeii grași și fru
moși de-țl era mai mare dragul a 
privi lă ei, cresceau ca din poveste. 
Tomna scăseră napii (sfeclele) din 
păment, tot ca bostanii de mari. I-i 
așezară în șură și-i acoperită cu pae. 
Er după-ce vecțură vitele pe iesle, da 
în totă sera vacilor de lapte și vi
țeilor câte-o trocuță de napi tăiați. 
Și dau vacile lapte bun și mult, și 
era fălos stăpânul lui Toder, de ar
gatul ce are, der și Toder era fălos 
că nu l’au lăsat pe jos înoirile, ce 
le-a adus în gospodăria stăpânului 
seu.

Omenii din sat se mirau, de unde 
scie Toder al bețivului atâtea lucruri 
minunate, că doră și din ei mulțî 
au fost prin cele țări streine la oste, 
der nici unul n’a venit cu capul atât 
de plin de înțelepciune, ca el.

Avea stăpânul lui Tdder mai 
mulțî copii, der copilul cel mai mare 
era Florica, o fată cât să o zugră
vesc!, nu alt-ceva.

Toder argatul, era și el fecior,

*

■fiJRaportul Periodic Ilustrat1 al 
Librăriei diecesane din Caransebeș a apărut 
toomai acuma, arătând cărțile, tipăriturile 
și mai ales ornatele și reohisitele biseri- 
oescl aflătore de vânzare la librăria diece- 
sană din Caransebeș. Administrațiunea aces
tei librării pote servi și comunele biseri- 
oescl nu numai cu luorurile, ce se țin de 
tipografie și de librărie, ci și-a proourat 
totodată un mare deposit .de ornate și re- 
ohisite biserioesci, cart tdte sunt lucrate 
din material solid și după ritul ortodox. 
Acest „raport periodic ilustrat" se trimite 
la cerere gratuit.

ULTIME SCIK1.
Budapesta, 10 Februarie. Foile 

ungnresci aduc laude ministrului-pre- 
ședinte Szell pentru discnrsul seu de 
ieri, privitor la politica sa de națio
nalitate.

Londra, 9 Februarie. Din car
tierul general al Burilor se anunță, 
că trupele englese au fost silite se 
părăsescă cele doue înălțimi luate cu 
asalt; generalul Buller s’a retras cu 
trupele sale erăși pe țermul drept al 
rîului Tugela.

Modder-Rîver, 9 Februarie. în
cercarea generalului engles Macdonald 
de a încunjura pe Buri, n’a reușit.

nu tufă, sprinten și frumos, harnic și 
cruțător, apoi cu minte ca un preot. 
Der era argat serac, harnicul de 
tată-so beuse mai tot, ce avuse, deci 
nu se putea gândi la însurătore cu 
o fată din omeni ca Florica. Nu-i 
vorbă, o juca el la horă — când 
încăpea de alț! feciori avuțl, mai 
povestiau ei p’acasă și când erau pe 
câmp la lucru, dâr nu cuteza nici 
se gândescă, că Florica să-i fiă lui 
nevastă.

Colo după Boboteză venise pe
țitori la Florica, pețitori din al 3-lea 
sat, omeni cu stare, gospodari ves
tiți. Toder era acasă la stăpân. Flo
rica era dusă în șecțătore, că era în- 
tr’o Joi săra, când torc fetele pănă 
târfiiu, c’apoi Vineri nu-i bine de 
tors.

Trimiseră deci pe Toder în 
șecfetore, să chieme pe Florica acasă. 
Și asculta el porunca și se duse, der 
se duse tare îngândurat: Se mă duc, 
își gândia el, se o chiem acasă, ca 
să o ducă ăștia colo departe! Hm ! 
Ore... der nu, una ca asta nu se 
pote. — Când veniau cătră casă în-

cepu Tbder așa: Tu Florică, tu... 
hm.... ce ai 4ice fu decă.... vecț! 
tu.. - nu te-ai mărita așa departe, se 
rămâi tu în satul nostru, că, ori cum, 
ai părinți, ai neamuri, ai prietini și 
prietine... ț

D’apoi, Teodere, ^i eu m’am 
gândit așa, dar vecțl, că tu nu ai 
(jis nimic, păn’ amu.

Ecă cjic amu. Și cum mergea pe 
lângă olaltă, se apropiată mai bini
șor și cu o sărutare lungă și dulce, 
jurământul de credință vecinică era 
făcut.

Peste câteva săptămâni fierbea 
satul. Așa, Jiceau babele, după cine-șl 
mai scie mărita și gospodarul el mare 
pe Florica? După coda satului, după 
feciorul bețivului.

En’ tăceți din cea gură, răspun
deau moșnegii și omenii mai așezați, 
en’ tăceți din gură. Cu ce-i Toader 
vinovat, dâcă tată-so-i cum îi? Ore 
el l’a cumpănit se se facă bețiv? 
Toader e om ca omenii, îi fecior cu
minte și frumos, e om harnic și scie 

cumpăni lucrul’ gospodăriei, ca ni
menea în satul nostru. Lui socruso-i 
trebue un așa ginere, că avere are 
destulă, încă prea multă, der singur 
nu o pote învinge. Cu Toader îm
preună lucrând, o să-i crâscă averea 
și binele văcțend cu ochii. Apoi feti-i 
place, ea are să trăâscă cu el. Bine 
face gospodarul că i-o dă!

După câte-va 4ile fu nunta, nuntă 
mare nu glumă, ca la gospodari.

Acum 4*ce  Toader lui stăpânus’o 
socrule și muncesc împreună, ca tata 
cu fecior, și binele cresce la ei vă- 
4end cu ochii.

Sătenii încă au apucat multe 
din înnoirile, ce văd că le face To
der și toți cunosc, că un om cuminte 
ca el nu a mai vă4ut Serăcăcenii 
de când lumea și pământul.

Apoi să mai 4’că cineva, că din 
tată slăbănog și copiii trebue să fie 
ca el? Etă Toader Sprinten a do
vedit că nu-i așa!

loan Pop Reteganul.
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POVEȚE.

Contra arsurei. Cel mai sim
plu mijloc contra, arsurei este sarea 
de bucătăria topită în apă și cu 
acâsta apoi se fac comprese la lo
cul ars. Mai bune sunt însă compre
sele cu apă de sare acră. Este re
comandabilă și o alifiă făcută din 
unt și gălbenuș de ou; anume la un 
gălbenuș de ou se adauge o lingură 
de unt. Acesta se pune pe o cârpă 
de in și după-ce alifia se încălȚesce, 
se înlocuesce cu alta prospetă. Acâstă 
alifiă alină durerile în timpul cel 
mai scurt și vindecă chiar și rana.

MULTE ȘI DE TOTE.
Scene din Africa.

Exploratorii francesl Voulet și Cha
noine, ajungând în țâra Mossi de lângă 
Niger (Africa), țâră care este un platou, 
au dat peste lucruri dintre cele mai cu- 
ridse, necunoscute încă. Țâra este fârte 
productivă, însă între ogorele verdl se ri
dică ici și colo munți de pâtră, scoși la 
înălțime de turburările interne ale pămân
tului. Pe vârfurile acestor munți sunt co
coțate, ca și nisce cuiburi de vulturi, o 
mulțime de sate, locuite de niște omeni 
răsboinicl. Mormintele acestor sate au o 
particularitate curiosă: Morții sunt băgați 
în micele carvene ale. munților, cari mărgi
nesc platoul Mossi și cari carvene sunt 
apoi zidite.

Invățații sunt siguri, că aceste găuri 
erau mai înainte locuințele vechilor tro
glodiți. Locuitorii, în limba lor, îșl die 
habe și ei die că: Omenii cari locuiau în 
acele găuri, aveau aripi. Acâstă imagine 
însâmnă simplu, că vechii locuitori ai re- 
giunei erau forte sprinteni, de vreme ce 
locuiau în adevărate cuiburi de vulturi.

Cursurile rîurilor de apă sunt fârte 
rari, în țâra Mossi, în anotimpul uscat. In 
vremea ploilor însă dai peste rîurî și pă- 
răurî la tot pasul, ceea-ce face țâra forte 
rodnică. Sunt acolo lei, pantere, elefanți, 
antilope.

Se pare că leul nu e așa răsboinic în 
acea parte a Africei.

După o luptă pe care Chanoine și 
omenii săi au avut’o cu indigenii la Gan- 
diaga, densul a dat peste un leu forte 
mare și negru, care devora cadavrele unor 
negri pe cari ’i le disputau sute de pasări 
de pradă. Leul acesta a distrus întru cât-va 
reputația ce-și făcuseră leii în general cum 
că nu voiesc să pună gura pe cadavre.

La apropierea lui Chanoine și a ome- 
nilor săi, leul fugi tot așa de repede, ca o 
vulpe.

O legendă curiâsă are leul în țâra 
Mossi. Indigenii cred, că ei sunt urmași ai 
leului, după cum alții africani din Sudan 
sunt convinși, că se coboră din șârpe, din 
antilope, din elefanți.

Pe când Chanoine aducea la câst.ă 
un puiu de leu pe care i’l dăduse un rege 
negru, din tote părțile femeile veniau să 
vadă pe ruda lor și-i aruncau bucăți de 
carne și chiar caurii (adecă nisce scoici 
cari se întrebuințâză ca monedă). Densele 
îșl lipiau un paiu pe cap și apoi îl arun
cau asupra puiului de leu dioendu-i:

Leule, tu ești prisonier. Doresc să nu 
fiu nici odată ca tine.

Ele, cred că prin mijlocul acesta alungă 
de la ele orl-ce nenorocire.

Acâstă țâră bogată are o populațiune 
forte dâsă, care pote să fie evaluată la 40 
de locuitori pe chilometru pătrat.

Tot platoul Mossi are vr’o miie de 
chilometrF pătrațî.

*
Fenomene ciudate atmosferice din 

Africa.

Cu tote căldurile grozave ce sunt în 
Africa, pe timpul dilei, se întâmplă adesea 
ori că apa din vase lăsate afară înghâță 
noptea. Uscăciunea din atmosferă este așa 
de mare, încât evaporațiunea se produce 
prea repede, aducând o scădere mare a tem- 
peraturei. Acest fenomen e întocmai cu 
acela al înghețărei apei din clopotele de 
sticlă, din cari se scote aerul.

Uscăciunea acâsta nu este însă de
cât relativă, căci atmosfera conține încă 
în suspensie mulțl aburi, dovadă norii ce 
se grămădesc pe cer de îndată ce se pro
duce o scădere a temperaturei. Insă acești 
nori se risipesc o dată cu aceeași causă, 
care i-a produs, întocmai ca aburii, cari 
es din hornul unei locomotive.

Gând acești nori se prefac în ploie, 
atunci cad cataracte, cari pricinuesc stri
căciuni colosale. Ast-fel, acum cât-va timp 
Port Elisabeth a fost inundat în așa chip 
că s’au dărîmat tote casele.

Un ciclon, în mișcarea lui învertitore, 
a ridicat aburii, cari din causa unui curent 
mai rece, au cădut în ploie cu o violență 
ne mai pomenită, umflând rîurile și dărî- 
mând totul.

Totă apa acâsta, care cade așa dintr’o 
dată, însoțită de bucăți de grindină cât 
capul unui c'opil, stă suspendată în atmos
feră înainte d’a apare măcar un singur 
nor pe cer și nu cade decât numai atunci 
când se începe lupta între două curente 
opuse. Ploi de acestea ar fi o adevărată 
binecuvântare, dâcă ar cădâ mai cu încetul 
ca să aibă timp să pătrundă în pământ; 
însă alt-fel se scurg așa grămadă, încât pro
duc mari calamități, fiind urmate de mari 
secete.

•

Arborul cu pldie.

In Peru (America), prin pădurile din 
vecinătatea orașului Mayobamba, esistă un 
copac forte curios căruia indigenii îi c}ic 
tamai-caspi (arborul cu ploie). înălțimea 
lui e de 18 metri și lângă rădăcină dia
metru] lui este de un metru.

Arborele acesta absorbe cu o mare 
energiă umedâla din atmosferă și o pre
face în apă. Picăturile de apă cad într’una 
ca o ploie din ramurile și din trunchiul 
lui, așa că sub el stă întot-deuna o baltă. 
Acâstă minunată însușire o posedă copa
cul în timpul verei, mai cu sâmă când din 
lipsă de ploie apele sunt scădute. O mul
țime de locuri din Peru, cari erau pustii 
din lipsa de apă, sunt acum locuite, mul
țumită acestui estra-ordinar arbor trans
plantat acolo și care dă cea mai bună 
apă de beut.

*
Cât prețuesce o pasere pentru un 

econom ?
Este aprope imposibil a judeca, cât 

prețuesce o pasăre pentru un econom. O 
ideiă ne putem face în privința acâsta, dâcă 
ne vom gândi, că milione de omidl, cari 
mănâncă câmpuri, rod păduri și grădini cu 
pomi, și milione de verml, cari mănâncă 
grâul ar trebui să fiă nimicite de om. Dâr 
când și cum ar putâ omul să nimicâscă 
atâtea vietăți, dâcă nu i-ar veni în ajutor 
pasările, cari consumă insectele! O pasăre 
duce în cioc puișorilor tot la a doua, a 
treia minută câte-o insectă. Să dicem, că 
de fiă-care dată duce în cioc numai o in
sectă, într’o lună o părechiă de pasări ni- 
micesce dece mii de insecte.

Rândunelele nimicesc în același timp 
sute de mii. Omului i-ar fi imposibil a-șl 
apăra rodele câmpului său, dâcă păsărică cu 
ciocul ei, nu i-ar veni în ajutor. Arta, și
retenia și înțelepciunea au probat totul, dâr 
nu li-a succes a inventa un omorîtor de 
insecte, care să potă nimici fiă măcar și nu
mai pe jumătate atâtea, câte nimicesce o 
câtă de paseri flămânde.

*
Animale resbunâtore.

Animalele au memoriă si nu uită nici t
mângăerile, nici bătăile. Calul se răsbună 
adese-orl de tratamentul rău, pe care l’a 
suferit. Puține animale nu se apără contra 
atacurilor și nu încârcă să devină agresorii. 
Albinele urmăresc chilometri întregi pe 
aceia, cari turbură liniștea stupilor lor; în 
țările calde șerpii urmăresc pe aceia, cari 
îi atacă. Prin țările europene, vipera nu 
fuge tot-dâuna de aceia, cari au atacat’o.

Următorul esemplu povestit de un jur
nal, arată, că vipera caută să se răsbune 
crunt: Un băiat plecase într’o căruță, într’o 
sâră de vară, ca să se ducă la un prietin. 
Pe drum vădu o viperă întinsă lângă pui
șorii ei. Dâr băiatul nu opri căruța, și trecu 
cu ea peste cei trei puișori. Mama, furiosă, 
începu să sufle, se ridică în sus și se în

cercă să ajungă pe băiatul din căruță. 
Acesta, înspăimântat, dete bice măgarului,, 
care o luâ la fugă. Cale de 300 metri ținu 
gona. Cu tote astea căruța ajunse la des
tinația și băiatul speriat spuse arendașului 
cele întâmplate. Acesta luâ o furcă și veni 
în momentul când vipera trecea drumul 
ca să se arunce asupra băiatului. Din fe
ricire, acesta lovi cu biciul măgarul, și rota 
căruței sfărîmă corpul șârpelui. Astfel o 
viperă are cunoscința răului, ce ’i s’a făcut 
și nu se teme de a urmări o jumătate de 
chilometru pe omul, care i-a omorît puii.

¥

Câți omeni trăiesc din mus:că în 
Germania.

La acâstă întrebare răspunde o sta
tistică întocmită de societatea composito- 
rilor germani. După cercetările făcute de 
acâstă societate, sunt în Germania 580 de 
cântăreți, 240 de pianiști, 130 de violiniștl 
și 110 musicanțl cari se servesc de alte 
instrumente: Toți aceștia au renume deja 
stabilit. Mai sunt 650 de organiștl, 13,000 
de orchestranțî, 1300 de capelmaiștri, 8000 
de musicanțl militari și 410 șefi de musicl 
militare, 2350 de șefi de reuniuni de cân
tări, 3700 de profesori de musică instru
mentală, 1350 de profesori de canto și 
435 de conservatâre. Printre societățile mu
sicals sunt 420 de coruri bisericeșci, 840 
de orchestre de diletanțl, 6580 de reuniuni 
de cântări și 2700 de societăți musicale, 
cari cultivă numai o ramură a musicei. Ca 
temple ale musicei servesc 270 de teatre, 
380 de scene de varietăți, 1630 săli de 
concert, 1500 cafâ-chantants și 5800 sta
bilimente cu grădini. In anul 1898 s’au dat 
277,100 de representații musicale, în cari 
s’au cântat 2.701.900 opere. — In afară de- 
acâsta mai sunt în Germania 234 agenți 
de concerte, 273 editori de musică, 1800 
librării musicale și 33 litografii de musică(. 
3000 fabrici de instrumente musicale și 
2500 negustori de instrumente de musică. 
Cu totul, musică ocupă în Germania ca 
vre-o 150.000 de omeni.

U J? r s «î ! b r >1 or v» r î ¥ a r •- 
din 24 Ian. I “C0'

oump. vind--

Basilica IB 60 14 60
Credit 396.- 397. -
Clnrv 40 m. c. 129.60 131—
Navig. po Dnnăro —. — —
tnshruc.k . 65. - 67 —
Krnken bfiJO 56 50
Laibach 48-- 60 —
Buda 131 50 134
Palfjy • 132 — 131 -
Crucea roșie austr » , 42 50 43 60

dto una. 22 30 23 30
dto it ai. — —

Rudolf 59 - 61.--
Salm 163 50 174.-
Salsburg . 60. - . 62.—
St. (Jenoie 176 - 178.-
Stsnislau . . 0 < 120 - 10.-
Trieitins i Gp/o - X. c. 178 - 181.

dto 4'7fi 5 r- 80 -
Wal’stein 180 - 188- -

dto de 10 1> 7 13 75
Bancs h. ting. 4L7... 123.- 123 8 ■

Burii în Africa de inedă-dik
(Urmare).

Prima impresiune, ce a făcut’o soirea 
despre declararea de încorporare a Trans- 
vaalului de cătră Anglia dela 12 Aprilie 
1877 asupra Burilor, o descrie așa: „Burii 
simțieau acâsta lovitură mai întâifi ca o 
pedâpsă drâptă a ceriului pentru desbină- 
rile dintre ei și în consciința că ei trebue 
să sufere din vina lor, stau nemișcațl**.  
Funcționarii rămaseră în posturile lor și 
jurară credință reginei Victoria. Chiar băr
bați ca Paul Kriiger și Dr. Iosissen au fă 
cut acăsta; dâr causa nu era lipsa de ca
racter, nici că au ținut la post și la salar 
așa de mult din causa sărăciei, ci credința 
cătră poporul lor, pe care n’au voit să-l 
părăsâscă nici într’o împrejurare și căruia 
puteau să-i servâscă mai bine, dâcă nu-șl 
despărțeau sortea lor nici o clipită de sor
tea lui. Ce-i drept, președintelui Thomas 
Burgers ’i s’a luat forte în nume de rău, 
că a primit o pensiă dela EnglesI, pe care 

*) A se vede „(iaz, Trans.1* N-ii de Dumi
necă 1, 2 și 3 din 1900.

a avut’o pănă la mortea sa. Mulțl îl pri
veau din causa acâsta ca pe un trădător.

Caracteristic este, că după amintita 
încorporare, foile englese spuneau pe față, 
că Englesii a voit printr’asta a împiedeca, 
ca împărăția germană, căreia Burgers în 
călătoria sa ,1-a fost oferit protectoratul 
asupra Republicei, însă fără succes, să re
vină cumva asupra ofertului Burilor. Dâcă 
mai târdiu (1885) țâra Beciuanilor a fost 
declarată de-o coloniă britanică, acâsta s’a 
întâmplat mai cu sâmă, pentru a bate un 
ic între Africa de sud-vest germană și în
tre Buri.

Unii Buri, cari nu vreau să se supună 
cu nici un chip Angliei, plecară cu fami
liile lor, după vechiul obiceiu, să se așede 
în alte ținuturi; ârășl răsună strigătul: 
„Iârbă și libertate!11 Dăr massele poporului 
bur rămaseră de astă-datd în țără. O parte 
a lui era înfluințată de promisiunile en
glese, că li-se va lăsa autonomia, că în 
„adunarea legiuitoreu se vor pute folosi de 
limba olandesăpe lângă cea englesă, că în 
fine Englesii vor îngriji de căi ferate, tele
grafe, drumuri și de școli. Cei mai mulțl însă 
sperau, că decă guvernul engles va afla, că ple
biscitul fictiv pus Iacale de comisarul engles

Shepstone nu corăspunde adevăratelor sen
timente ale majorității poporațiunei Trans- 
vaalului, Anglia va retrage de bunăvoiă 
încorporarea. De două ori în anul 1877 și 
1878 au fost la Londra mai întâiîî Kriiger 
și Dr. lovissen, apoi Kriiger și Joubert și 
au documentat acolo, că 6591 Buri au pro
testat ulterior cu subscrierea lor în contra 
încorporării dela 12 Aprilie, așadâr aprope 
de trei ori ațâți câți după Shepstone s’au 
pronunțat pentru încorporare, dâr în am
bele cașuri li-s’a dat trimișilor la Lon
dra răspunsul, că încorporarea nu se pâte 
retrage nici decum și fură mângăiațl cu 
nouă promisiune, că se vor face tote pen
tru ridicarea economică a țării etc. 
Dâr aceste promisiuni nu s’au ținut, 
afară numai că s’au votat de parlament 
2 milione două sute de mii de franci „pen
tru trebuințele cele mai urgente ale Trans- 
vaaluluiL Mai ales nu li-s’a dat Burilor 
putința de a conlucra la guvernarea Țării, 
ci din contră comisarii regescl — întâiu 
Shepstone, apoi despoticul colonel Lanyon — 
guvernau țâra cu putere absolută. 

Răsboiul în contra căpeteniei Bape- 
dilor, Sokokuni, care a fost prins, și con
tra regelui Zulușilor Keglvayo, care în Ee- ' acești liberali, conduși de Gladstone, ajun-

bruarie 1879 avu aceeași sorte, a dat An
gliei ocasiune, de a aduce tot mai multe 
trupe în Africa de sud și de a așeeja gar- 
nisâne englezescl în orașele Pretoria, Po- 
cefstroom, Lydenburg, Stand eston ș. a. Ge
neralul Wolseley, comandantul superior în 
partea răsăritână a Africei de sud, a dis 
la 1879: „Transvaalul va rămânâ englezesc 
pănă când va răsări sdrele“. Când în fine 
s’a publicat noua constituția pentru Trans
vaal, ea cuprindea ce-i drept o „represen- 
tanță a poporului1*,  dâr acâsta era o ade
vărată batjocură: nici măcar un singur de
putat liber ales n’avea să șâdă în acâsta 
adunare, ci pe lângă funcționarii regescl. 
aveau să represente poporul șâse cetățen 
băștinași, „pe cari guvernul îi va numi după 
cum va crede mai bineu. O mărturisire ca 
acâsta destul de învederată, că domnia An
gliei n’avea rădăcină în popor și că orî-ce 
liberă alegere putea să-i devină periculosă

Tot mai sperau însă Burii, că c 
schimbare politică în Anglia chiar le V. 
veni în ajutor. Liberalii englesl din opo- 
sițiă s’au fost pronunțat la. 1877 în con
tra încorporării Transvaalului făcute d( 
ministeriul conservator (Toryeș). Der câne
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QĂLINDARUL PLUGARULUI
pe anul vised 1900.

se află de vendare la *
Tipografia A. ALureșianu din Brașov.

Acest Călindar au Intrat în anul 
VIII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
•anutimpurilor, sărbătorile și alte cțile 
schimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile deslegarea postului 
etc. După cele 12 luni, urmăză ta
xele telegramelor, scrisorilor, pache
telor; competințele de timbre, me- 
șurile metrice, târgurile corectate 
din Transilvania, Bănat, Țera un- 
gurescă și Bucovina. In partea 1 i- 
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea resboiului 
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 
a.1 omului (rachiul); Ce se facă pă
rinții, ca se-și ferescă copiii de or- 
biă; Cum se 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). Venffl- 
lorii primesc rabatul cuvenit.

Bursa de mărfuri din Budapesta
din 7 Febr. ». 1900

$ 4 m 1 n e
H

5 £ g £

Prețul
IOC eh

| pftr.n

Grâu Einățane^c 
Urdu dala Tisa
Grâu de Pasta
Grâu de Albti-reg» a 
Grâu de Bdesks
Grâu ung. de nord 
Grâu românesc

80
89
80
80
80
80
80

8-
8.
7.95
7.90

8.25
8.10
8 10
8.05

vo cifai
or? noui «olul

ti -U & O c
S 1=
.g c Q.

Preț
100 o

de ia

îl pe? 
cilgr«.

VU-El â.

Săcari
Ors 
Ors
Ors 
0v6s 
Cucuruz 
Cncurui 
Cucrrrui 
Ririșei

nutreț
da vinorc 
da ber<i

băniț. 
cltd coin

K

70-72
60—02
62.64
64,66
60.41

75
73

6 25
6.10
5 65
5.45
5.30

5.30

6 35
6.20
5.70
5.55
5.80

5 80

< (•
Onixul

deiH | piui 6

fiam. da trif. Lutamă ungur. 36— 44-
— transilvană _ __ — -

băDățdnă —
,, roșii 58 - 64 -

Ohu de i»f rafinat dupla - ._ ... a
Oleu da in — ._ --

0 Une. de porc
r»

dela Pesta 51 — 52—

&
dsla țâră — —

Slănini cventată 43-- 44.
3o r afumstă 44 - 45

8 eu ____
gv-4

Prunc din Bosnia Iu buțl 15 50 16.
din Serbia în saci 14.- 11-25

Lictar slavon nou 18 — l%
19. Jbănățenesc 18 50

u Nuci din Ungaria
® Gogoși unguroscl

eârbeecl
Ware brută

gal bin6. atracarstă •
Ceară de Jiesenau •
Spirt brut

Drojdiuț® ds spirt _ __

Bursa de Bucurescl.
din 7 Febr. n. 1900.

"57*  a 1 o r i. q<g
S^ad. 
cup.

Uu 
bani 
gata

Caota a norUsabilft . . . Apr.-Oct. 95 7.
„ ,, (Impr. 1892 . . . ^!, lan.-lal. 96.'/,

„ din 1893 J! !) 96.’/,
„ 1894 int. 6 mii. 5% Âiir.-Ocl.
„ (Impr. de 32. 7, mii. lan.-lulie 83
„ (Impr. de 50 mii. n n 84 3/<

„ _ (Imp. de 274 m. 1890 <7o m n 85 '/i
„ „ (Imp. de 45 m. 1891 h n 85. ■/,
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 47- 11 M 85 7,
„ „ (Im. de 90 tril. 1896 47o • • >» 86.7,

Oblig, de Stat (Conv. rurale). 6% val- Noi, 86.7,
Oblig, Casei Pensiunilor fr. 3CK L0 n n 99.-
Oblig, comunei Bucurescl 1883 5y/“ lan,-lai.

,. din 1884 57« Mai- Nov.
„ „ ., din 1888 57„ lnn.-Dec. _ .—

„ dm 1890 57u ual-Nov. —
IcrisurI fonciare rurale . . . 5"/. lan.-lulie 94 7,

»» » H ” 47). n n 80.—
„ ,, urbane Bucurescl 57o » n 87 7,

t.0/ ' /o n n 83 7,
Jblig. Soc. de basalt artificial 67o

V.K
n n

8anca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit, div. 86.— 500 într. v. 2580
Banca agricolă......................... 500 150 v. 290—
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 272 -
(ifaționala da asig. uit. div. 43 lei
3oc. Basalt. Artif. uit. div. lei 30

200 442—
250 !J J —,

Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 250 J) 1)
Soc. Rom. de Hârtia uit. — 100 D 71 —.—
„Patria4 Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 11 n —
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200

>> „ 2 em. u. d. 0
Soc. de tur. militare u. d. 60 lei

lOm “j :■ —
•i'Jt 't '• —•—

„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30.,/' ik -•* —•—
Societ. p. const, de Tramways
20 trancl aur

•1 H

SCOMPTURÎ:

Banca naț. a Rom 9°/o Paris .... 8%
Avansuri pe efecte 10% Petersburg . . 57,
Casa de Depuneri 127o Berlin .... 4'/,
Londra . . . 47o Belgia .... 47,
Viena..................... Elveția .... b%

tinărăgrea dela 96—100 fii. de miji'” 
dela 97—98 fii. ușdră dels 86—97 
fii. — Serbescă: grea-------- fii., He
mijloc-------- fii. ușoră:---------- fii.
kilogramul.

Călsn.d.arTil septămansl
EEBRUARIE. are 29 dile. FAUR.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum 
Luni 
M arțl 
Mer.
Joi.
Viner 
Sâm.

30 (+)SS. Gr., V., Ion.
31 Sf. m. Ciril și loan

1 Marti < ul Trifon
2 f Infimp. D-lui
3 Sf. Drept. Simeon
4 C. păr. Isidor
5 Sf. Mart. Agata

11 Sep. Efrosina
12 Eulalia
13 Catarina. Ric.
14 Valentin
15 Faustin
16 Iuliana
17 Constanța

©ass’ .ui ia tmrea din Miena.

Din 9 Februarie 1900.
Renta ung. de aur 4°/0..... 98.90 
Renta de eorâne ung. 4%. '• • • 94.25
Impr. căii. fer. ung. în aur 472%. 100.75 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2%. 99.70
Oblig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 99.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 93.70 
Romuri rurale croate-slavone . . . 94.—
Impr. ung. cu premii ..... 162.25 
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.—

Târgul de rîmătorî din Sfeiubrach.
Starea rîmătorilor a fost la 6 

Februarie de 16,765 capete, la 7 Feb. au 
întrat — capete și au eșit 184 capete ră 
mânând la 8 Febr. un număr de 16 581 
capete.

Se notâză marfa ungnrescă : veobe 
grea dela 86 — 88 fii. marfă ungurâscă

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 9 Februarie 1900.

Mifisura 
său 

greutatea
Calitatea.

V aluta 
austr.

cor. HI.

1 H. L. Grâul cei mai frumos 12
• » Grâu miji coin 11 60
J ’ Grâu mai slab 11 20
H Grâu meateoat . . 9 20
M Săca-â frnmâsă . , 7 —
>) Săoară mijlociă . 6 60
JJ Orz frumos 6 60
V Orz mijlociu . . 1 6 20
î» Ovăs frumos . 5 —
'1 Ovăi mijlociu 4 40
îî Cucuruz .... 7 40
}J Mălaiu.................... 8 —
1 1 Mazăre.................... 13 60

Linte.................... 19 —
li Fasole................... 9 40
)' Sămânță de iu 22 —

Sămânță de cânepă 8 40
j j Cartofi . . . 1 80
1 ■ Măzăriohe . . —

1 kilĂ Carue de vită . — 44
Carne da porc . . . — 44

11 Carne de berbece . . — —
100 kil. Său da vită prospăt 50 —

11 Său de vită topit 72 —

Proprietar: Dr. Aurel lAureșianu.
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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AVIS
Subscrisul am onore a ine recomanda p. t. public 

român ca

Cursul pieței Brașov.

Din 10 Februarie 1900.
Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesc! Cump. 
■S iris. fono. Albina 5% 101.— Vend. 101.50

18.66 Vend. 18.72
18.28 Vend. 18.38
19.08 Vend. 19.16
11.20 Vend. 11.30
2.54 Vend. 2.55

117.90 Vend. —.—
2140 Vend. —.—

Renta de argint austr..................... 99 95
Renta de hârtie austr............................ 99.90
Renta de aur austr...............................99.20
Leșuri din 1860.................................  137.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.40
Aoții de-ale Băneai ung. de credit. 189.25
Aoții de-ale Băncei austr. de oredit. 238.15
Napoleondorî.................................. 19 25
Mărci imperiale germane . . .118.10
London vista . •.................... 242.20
Paris pista.................................. 96.20
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.65
Note italiene.......................................89.80

â®

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

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

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

^icoiae r» s u,
zugrav d.e odăi și -trăpsitOr de lemn 

Brașovul-vecltiu, strailn Biserieei nr. 15. 838.3—

lid

■seră la putere în 1880, s’a dat esemplul 
forte instructiv, că oposiția parlamentară 
adeseori numai din spirit de partid critică 
ministerizil ce se află la cârmă, decă îndată 
■ce însu-ș! însu-șî ia frânele guvernării, 
face tocmai aceea ce a combătut mai 
înainte în modul cel mai aspru.

Același Gladstone, care când s’afla în 
oposițiă a strigat, că trebue să se dea li
bertatea Transvaalului și numai de aceea, 
pentru-că încorporarea lui s’a întâmplat cu 
vătămarea onorei britanice, — după ce a 
■devenit ministru președinte, n’a mai voit 
să scie de acâsta și a declarat, că încor
porarea odată făcută în contra voinței 
sale, nu se mai pote în nici o împrejurare 
renunța la autoritatea lie finei asupra Trans 
voalului. Ii va fi venit fără îndoielă cu 
.greu lui Gladstone de a se contrazice ast
fel, pote că a trebuit să se supună unor 
influințe, cari erau mai tari decât onorabi
litatea sa personală, scurt dis, că a trebuit 
să cedeze colosalului egoism național al po
porului engles, care lăcomesce după tote 
teritoriile transmarine de ore-care valore, 
•ca și când Dumnedeu ar fi făcut lumea 
numai pentru Anglia, egoismul cumplit 
național engles, care unde și-a pus picio

rul dice: „Aici sunt, aici rămân; drept 
ori nedrept — țera mea e mai pe sus de 
tote“ ...

Ministrul coloniilor lord Kimberley 
susținea, că dela 1877 poporațiunea en- 
glesă în Transvaal s’a înmulțit așa de tare, 
încât, decă, țâra ar deveni liberă, s’ar des- 
lănțui acolo un răsboiu civil și el făcea din 
nou promisiuni Burilor, că le va lăsa cât 
mai multă autonomiă. Der nimeni nu-i 
mai da credăment: cupa era plină.

De mult simțiau Burii cu amar, cum 
fie-care Engles se uită la ei cu îngâmfare, 
înaintea Englesilor ei nu erau decât nisce 
simpli, murdari și înapoiațl țărani, cari lo
cuiau în case fără de podelă de scânduri, 
cu odăile nezugrăvite și a căror ferestri 
erau numai nisce gaure mici. Iubind Burii 
mai cu semă economia de vite, pe care o 
purtau vara pe munți, ierna în văi, avend 
mai puțină înclinare pentru agricultură, er 
de industria neavend nici ideă, ei erau pri
viți de EnglesI ca 6menl fără de desvol- 
tare.

Englesii înșiși se considerau pe ei ca 
omenii progresului, ai secolului. Un Engles 
nu se „înjosea14 de pildă să ia în căsătoria 

o fată de Bur. Nu-i mirare deci, decă Burii, 
de altfel ospitali, nu primeau pe EnglesI 
în curțile lor.

Comisarul regesc Shepstone a cutezat 
chiar de-a aduce pentru Buri polițiști zuluși 
din Natal; funcționarii săi se purtau în 
mod tiranic — și încă și mai rău sub co
misarul Lanyon. Ore pote să suporte pen
tru durată tirania acesta un popor, care 
din vechime era de'dat a se guverna pe 
sine în deplină libertate?

Amărăciunea și neliniștea cresce pe 
4i ce merge. Burii începură ca înainte cu 
o sută de ani. Americanii, să denege plata 
dărilor, pe cari nu le-au încuviințat. In 
cercul Wakkerstroom 110 Burgherl se uniră 
și protestară în public. Și când unui Bur 
— tot cu numele Beznidenhont — din causă, 
că a refusat să plătescă darea ’i s’a luat 
căruța, a isbucnit furtuna. Căruța a fost 
luată de popor cu forța dela sbirl și pe 
diua de 8 Decemvre 1880 s’a conchiămat 
la moșia Pardekraal (între Potșefstroom și 
Pretoria) o adunare a țării, în mânia ordi
nului de oprire al lui Lanyon.

Acâstă adunare s’a întrunit numai în 
13 Decemvre 1880, der a decis îndată res

tabilirea Republicei sudafricane si în fruntea 
guvernului puse de-ocamdată pe bătrânul 
Martinus Pretorius, pe Paul Kriiger și pe 
Pieter Joubert. Pretorius fu ales președinte 
al Republicei, Kriiger locțiitor de președinte 
și Joubert comandant general.

In 16 Decemvre 1880 — în diua așa 
numită a lui „Diugaan14, când cu 43 de 
ani înainte (1837) 400 Buri învinseră în 
Natal asupra 15,000 de Zuluși ai lui Din- 
gaau, răsbunând pe frații lor uciși — toți 
Burii adunați în Pardekraal luară după, o 
seriosă sfătuire hotărîrea bărbătâscă, de a 
nu se arăta nevrednici de părinții lor, că
rora libertatea le era mai scumpă chiar ca 
și patria, și jurară cu manile ridicate, că 
nu vor depune armele, până când nu vor fi 
eluptat din nou libertatea țării, așa să le ajute 
Dumnecjeu; er ca semn și întărire a jură
mântului lor aruncă fie-care din ei o petră 
într’o grămadă și puternica și grabnica 
crescere a grămădii anunță puterea hotă- 
rîrei tuturor, de a trăi liberi seu de a muri.

(Va urma).
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institut de credit și de economii, în REGHIN. obiecte 
de valore

3CONVOCARE.
Domnii acționari ai institutului de credit și de economii „MU- 

REȘIANA“ se invită în sensul §-lui 16 al statutelor la a

Xll-a Adunare generală ordinară 
care se va ține în Reghin la 14 Martie n. 1900 la 9 ore a. m. în lo
calul institutului.

Obiectele ordinei de di sunt:
1. Raportul direcțiunei și a comitetului de supraveghiare.
2. Deciderea asupra conturilor și asupra împărțitei profitului curat.
3. Alegerea unui membru în direcțiune.
4. Alegerea comitetului de supraveghiare pe anul curent.
5 Ficsarea marcelor de presență pe anul curent.
6. Eventuale propuneri în sensul § lui 27 din statute.
7. Esmiterea alor doi acționari pentru verificarea procesului verbal

al adunărei generale.
Domnii acționari cari voesc a participa în personă ori prin pleni- 

potențiați, sunt rugați a’șl depune la cassa institutului acțiunile și even
tual documentele de plenipotență cel mult până la 13 Martie n. 4 ore d. a.

reghin la 1 Faur 1900. Direcțiunea.

LOTERIEI de BINEFACERE
în favorul Spitalului Retniiunei Policlinice din Budapesta și jdoă fie car 

los, la tâte 4 tragerile ce urrneză fără a mai plăti
a V-a tragere 
va fi deja.

L o s u r I numai CU 1 Eoronîi Se capătă le adminis
trația loteriei de binefacere în favorul Spitalului Reuniunei Policlinice. 
Budapesta IV Kossuth-Lajos utcza 1, la bancheri, zarafii, oficiul 
postai, la Casa căilor ferate reg. ung., trafiol eto.

în 14 Februarie 1900. ^3

CO2SLt~ULl
ACTIVE c. f. PASIVE c. f.

1. Cassa în nu- 1. Capital social — 1700
merar 5805 72 acțiuni â 100 cordne . 170000 —

2. Cambii în port- 2. Fondul de reservă . . 38218 82
foliu . . . 340660.34 3. „ de pensiuni. . 3145 30

3. Obligațiuai cu 4. „ filantropic . . 400 -
cavențî . . . 76979 20 5. Depuneri spre fructifi-

4. împrumuturi care................................ 187108 20
hipotecare . .11109140 528730 94 6. Reescompt...................... 113591 —

5. Interese anti- 7. Dividende neridicate . 120 —
cipate pro 1900 1421 74 8 Interese încassate pro

6. Interese la res- 1900 ................................ 6153 44
tanțierl . 652 32 9. Binefaceri neridicate . 90 —

7. Realități 44 72 10. Diverse........................... 34 42
8. Diverse . . 18 60 11. Profit curat .... 17812 86

536674 04 ____ ——- 536674 04

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli
Veritabile nunaai, <ieeă flăeare eutiă este ssroveejsitîî eu ntareu <le 

apărare a lui A. Moli și eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipajiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătardscă.

și sare a lui iMoilL
VCritnbjlU nusnnî fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corine 1.80.

Ooxxtxxl ^zo±5-t si Feiăeie
E Ș I R 1 C. f.

1. Interese:
dă reescompt . 7782.18 
de depuneri. .8821.74 
la fondul de re
servă .... 1813.36 
la fondul de pen-
eiunl .... 145.30 
incassate pro
1900 . . . .6153.44 24716 02

2. Contribuțiune: 
directă . . . 3693.48
10°/0 dare depu
neri .... 895.56 4589 04

3. Spese generale
Salare .... 4080.—
Chirie, porto, ti
părituri etc. . 2512.88 6592 88

4. Tantieme și remunera- 
țiunl................................ 1953 60

5. Maree de presență . 654 —
6. Competință după cu- 

p6ne................................ 44 20
7. Diverse........................... 196 96
8. Profit, curat .... 17812 86

56559 56

INTRĂRI C. f.

fi Q

Săpun de copii a ltd Moll.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabiicat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. — .40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețlută cu marca 
de apărare A. Moli.

Trimiterea principală prin
Farmacistul A. HOiLiL,

c. și r. fnruisor ai curții imueriale Vim, Tuchlauben 9
Comande din provinciă se efectueză țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se cerâ anumit preparatele provă^ute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la 
D. Eremla Nepoții, Teutsch & Tartler. g _*

1i
XXK
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fi

1. Interese:
de escompt . 28411.76 
de obligațiuni 6555.— 
de hipotecă . 7276.42 
de întârcjiere . 1307.56 
la depuneri . 8703.3b 
anticipate pro
1900 .... 142J 74

2. Competință de scris .
3. Spese restituite . .
4. Tacsă be transcriere
5. ComisiunI.....................
6. l/ă°/0 provisiune de pro

test................................
7. Realități vendute. . .
8. Diverse...........................

53675 86

1 98
3146
89 78

Sever Barbu,
oomptabil

Dr. loan Popescu m. p.

REGHIN, la 31 Decembre 1899. 
Patriciu P. Barbu,

director eșec.
Direcțiunea:

Galaction Șagău m. p.. Marc Cetâțian m. p., 
președinte.

Petru Ciobotar m. p., I)r. Alesandru Ceușian m. p.,
Subscrisul comitet de supraveghiare am examinat atât bilanțul, 

cât și contul profit și perdere present ș’ confrontându-le cu registrele institu
tului ținute în bună regulă, le-am aflat în consonanță cu aceleași și exacte.

Reghin, la 2 Faur 1900.
Petru Uilăcan m. p , Georgiu Maior m. p. Mihail Grecu m. p.

președinte.

Marea bancruta!
New-York și Londra n’»u lăsat necruțat nici continentul europăn și 

marea fabricii de argintării s’a văcjut necesitată să dăruiasoă întregul ei. 
deposit in schimbul unei răsplate mici pentru munoă.

Eu sunt împuternicit să îndeplinesc acest mandat.
ȚjȚI trimit' Pr'n urn3P-re ori oui, următbrele obiecte pentru mica
Ell 11111111 ■ sumă de fl. G.GO și adecă :

1

Eu

6
2
1
1

lingură de argint pentru lapte 
patent american, 

ciocănele de argint pentru 
spart ouă, patent american, 

cescJ Victoria englezesol, 
candelabre de masă, ■ -• „
strecurătore pentru o6iu, 
zaharniță,

44 buoățl la un loc fl. 6.60 
amintite au costat mai înaiute 
prețul bagatel de fi. 6.60.

cuțite fine de masă eu Iernă 
veritabilă CDglesă, 

furculițe de argint patent ame
rican d'.ntr’o bucată, 

linguri de aigint patent ame
rican, 

lit gurițe de argint pentru ca
fea patent american 

liDgură de argint pentru supă 
patent american, 
Tore cele 44 de obiecte sus

fl. 40 și acum se pot cumpăra pe
Argintul patent amerioan este un metal alb, care îșj păstrăză 

oo 6rea argintului 25 de ani, despre oeea oe se garantăză.
Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e Șttrl 11 taiLEii, 

mă simt îndatorat în publio, că ori oine, căruia nu-i convine marfa 
îi trimit b»nn înapoi, nimenea însă să nu treoă ou vederea o asiu- 
nea acăsta favorabilă, de ași procura acăstă garnitură pomposă, 
care cu deosebire se potrivesoe pentru

Dar de nuntă și cadouri ocazionale! 
Depou numai la A. HIRSCHBERG-s 

Exporthaus der vereinigten amerik 
Telephon, Hr. 7114.; Patent-Silber-waarenfabriken. W I E 1¥,

II., Rembrandtstrasse 19/11.
Se trimite în provincia numai cu rambursă poștală său ou trimiterea sumei înainte.

Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
Veritabil numai cu marca: JsX.

Egtras din scrisorile de recunoseință.
Sunt fdrte mulțftmit cu trimiterea ga^niturei, și să’ml mai trimiți încă 

o garnitură cu fl. 6.60. — Kolozsvar. Exelens Baronin
Ce mi-ațl trimis, h” primit și sunt forte mulțumită 

Gaâd, Ungaria) [ septemvre 1898. Contesa C. Chotek-Guden :s.
Garnitura am p imit, sunt fdrte mulțumit. Tirimitețl din nou mai multă. 

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

Bânțfy.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


