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Românii îșl cunosc datoria.
De mult nu s’a vorbit atâta 

despre cestiunea naționalităților în 
dietă, ca în (filele din urmă. A fost 
un adevărat potop de discursuri. 
Erăși au găsit Ungurii, că le stau 
în cale naționalitățile, că-i împiedecă 
a.-și ajunge scopul lor fantastic de-a 
face din acest stat poliglot un stat 
național maghiar, și așa, pornind 
dela kossuthistul Komjathy, au înce
put ărăși să strige, că maghiarismul 
e în mare pericul pe câtă vreme 
guvernul de față nu va tinde de-a 
sugruma cu totul viața națională a 
poporelor nemaghiare prin sabiă și foc.

Așa a cerut Komjathy, așa au 
cerut și alții după el, învinuind pe 
ministru-președinte Szell, că nu-i 
destul de aspru și crâncen cu națio
nalitățile. Așa-dbră șoviniștilor ne- 
împăcațl din dietă nu le este de-a 
căuta un mod de liniștire a națio
nalităților, ci din contră ei stăruesc, 
ca se fîă și mai mult asuprite. De 
aicî se vede, că totă desbaterea 
amintită a avut numai scopul de a 
lovi în șeful guvernului, ațîțând și 
mai mult patimele în contra nostră.

Ministrul-președinte Szell, cu 
tote că este de un an la guvern, n’a 
fiis nimic pănă acum asupra politi
cei sale față cu naționalitățile. El 
însu-și spune, că e unul dintre aceia, 
cari tac și fac, nu-i place să vor- 
bbscă multe. A declarat dela înce
put, că vre să clădăscă statul națio
nal maghiar și că, prin urmare, nu 
urmăresce altă țîntă, decât, pe care 
o urmăresc șoviniștii. Nici c’a voit se 
se facă vorbă despre naționalități.

Politica lui este a lua naționa
litățile cu binișorul și prin momeală 
și promisiuni gole, că va fi cu drep
tate față cu fiă-care cetățean fără 
deosebire, să le amăgescă a crede, 
că voesce numai binele lor și se le 
facă a-se lăpăda de postulatele lor 
drepte închinându-se orbiș stăpânirei.

Ei, dăr nu i-a fost dat minis- 
trului-președinte Szell a-și țese pla
nul acesta în tăcere. Are și el duș
mani și încă chiar în partidul gu-

vernului. Cel mai mare dușman îi 
este fostul ministru-președinte Br. 
Banffy, care-i portă sâmbetele de 
când l’a răsturnat. Acesta cu omenii 
sei a pus la cale totă hărțuiala din 
dietă în cestiunea naționalităților și 
I’au silit astfel pe Szell, ca fără voia 
să-și dea pe față arama politicei sale 
față cu naționalitățile.

A vorbit și ministrul-președinte 
Szell de două-orl, apărându-se în con
tra atacurilor* contrarilor sei și ceea 
ce a spus a dat de gol, că nici el 
nu urmăresce îmbunătățirea stărei 
politice a poporelor asuprite, ci ca 
și Tisza Kalman și ca și Banffy, 
tinde la sdrobirea și contopirea, lor 
în statul național maghiar. Cu alte 
cuvinte vră și el să ne maghiariseze; 
numai în întrebuințarea mijlocelor și 
în metoda procederei se deosebesce 
întru câtva de aceia. Vre adecă să 
fiă mai domol față cu mulțimea și-și 
păstreză energia numai pentru așa 
(fisele agitațiuni în contra statului.

E întrebare acum, cine nu trece 
de contrarul statului în ochii stă- 
pânitorilor de acfi ? Suntem prea 
pățiți, ca să nu o seim. Numai acela 
nu este privit dușman al statului, 
care se plecă și se supune fără de 
cea mai mică oposițiă la tote asu
pririle și nedreptățirile neamului său. 
îndată ce însă care-va îșl ridică vo
cea în apărarea drepturilor națiu- 
nei sale, îndată ce îșl manifestă sim
țul național și cere respectarea drep
tului limbei sale materne, seu res
pectarea drepturilor naționale-bise- 
sericescl, este luat la ochi și învi
nuit, că ar ave nisuințe contrare 
ideii de stat maghiar.

Așa a fost pănă acuma, și Szell 
Kalman ni-o spune, că așa va fi și 
de aci încolo. De geaba fiice el, că 
va păzi legea și egalitatea între 
cetățeni, căci vedem cu ochii cum 
fiilnic se calcă acesta lege și egali
tate sub cuvent, că așa cere intere
sul statului maghiar. De un an de 
(file, de când stă Szell în frunte’a 
guvernului, n’am pățit’o ore tot așa 
și numai așa?

Nu vede ore ministru-președinte,

ce ae petrece în Ardeal, cum se 
face politica cea mai ticălbsă și 
pătimașă chiar și de cei ce chiă- 
mați și datori sunt a face justiția, 
drâptă și nepărtinitbre ? Nu vede, 
cum este prigonită tinerimea nostră 
fîind-că are și ea o inimă, care bate 
pentru neamul ei, are și ea pietate 
și recunoscință față cu acei bărbați 
ai poporului român, cari au luptat 
și s’au jertfit, ca se-l vadă liber și 
egal îndreptățit?

Dâr câte alte călcări de lege și 
asupriri nu trebue se sufere bietul 
Român sub acest regim asupritor și 
totuși o fdiă de frunte a guvernu
lui mai întrdbă, decă Românii, cari 
sunt dintre toți cei mai „îndărăt
nici", pot să spună, ce le lipsesce? 
Par’ că acești Români ar fi numai 
de eri aici și par’ că ar fi ștersă cu 
buretele totă istoria veacurilor trecute!

Rău se amăgesce d-1 Szell, decă 
crede, că, călcând și el în urmele lui 
Tisza și Banffy, mai tiptil, va face 
trăbă mai bună, decât ei. Ar fi lu
cru de rîs și o adevărată batjocură 
pentru istoria neamurilor și nu
mai a bănui, că ar fi cu putință, 
ca o luptă purtată de veacuri pen
tru libertate și drepturi naționale, cum 
au purtat’o Românii cu atâtea jertfe, 
să se potă curma așa numai peste ndpte 
prin câte-va vorbe prietinbse și lin- 
gușitore ale unui ministru-președinte 
unguresc, de ar fi fost de fiece-ori 
ucenicul lui Deak.

Pot vorbi șoviniștii unguri ce 
vor voi în dietă, Românii își cunosc 
datoria cătră neamul și limba lor și 
nimic nu-i va face să-și uite de ea.

Revista politică.
Aprope două săptămâni, cât timp 

adecă s’au urmat în dieta din Peșta 
desbaterile asupra budgetului minis- 
teriului de interne, în fiă-care ședință 
s’a vorbit despre cestiunea naționali
tăților. A început’o, cum seim, erăși 
Komjathy și pe urma lui s’au ridicat 
și guvernamentali și oposiționall, să 
îmblătescă paie gole, să spună câte

verfii și uscate despre naționalități 
și se propună mijloce, cu ajutorul 
cărora Ungurii să scape de supără- 
cidsa ceștiune a naționalităților. Din 
tot ce s’a vorbit înse în dietă asu
pra națiunilor nemaghiare, un lucru 
iese lămurit la ivâlă: nici guvernul, 
nici partidele ungurescl, nici nimeni 
dintre adversarii neamurilor din țâra 
acâsta, cari nu se țin de seminția 
lui Arpad și Tuhutum, n’au de gând 
a le face parte de drepturi egale și 
de libertate națională, cu atât mai 
puțin se gândesc la o resolvare drăpta 
și achitabilă a acestei cestiunl.

Ca dovadă, că nici stăpânirea, 
nici nimenea dintre Maghiari nu se 
gândesce serios la delăturarea nemul
țumirii și amărăciunei adenci de care 
sunt cuprinse poporele nemaghiare 
din acest stat, n’avem decât se ne 
provocăm la vorbirea, ce a ținut’o 
în ședința de Miercuri a dietei mi
nistru-președinte Szell erășT despre 
cestiunea naționalităților A răspuns 
vorbitorilor din oposițiă, cari l’au 
atacat pe tema politicei sale națio
nale. Și ca se se scuture de tote în
vinuirile, ce i s’au adus, der mai 
ales ca nimeni se nu se mai îndo- 
escă privitor la politica și direcția 
sa națională maghiară, d-1 Szell s’a 
Buful cat de astă-dată mai strașnic, 
arătând Românilor, Slovacilor, Șer
bilor, Sașilor și tuturor cetățenilor 
de a doua mână, că întru nimic nu 
se deosebesce de Banffy, când e vorba 
de a-șî realisa idealul seu politic: 
„statul național maghiar unitar". De 
bine ce a pornit’o în direcția acesta, 
ministru-președinte a început se se 
laude, că va sci și el cum se sugrume 
ori-ce agitațiune contra statului ma
ghiar, cum se puuă la regulă pe 
„bujtogătăii" din sînul naționalită
ților, așa cura a cerut și Komjathy, 
și va sci ce se facă, în fine, ca „daco
românii" se simtă puterea statu
lui maghiar, care trăesce -și în- 
floresce și are încă tăria dd A cujca 
la păment pe „agitatori".—Nu vedeți 
așa-der, cum Szell, ca și Banffy. pro
mite se arunce jertfe în gura nesă-

FOILETONUL „GAZ. TRANS". acum numai 12 ani și făcea și el trebă în 
satul lui. Păfiia caprele și vitele satului și 
aducea în fie-care seră lapte și făină lui 
moș Trifu... Moș Trifu îl iubea ca ochii 
din cap. De câte-orl Ionel, obosit de aler
gătură după capre, adormia sera pe prispă 
legănat de poveștile frumose ale lui moș 
Trifu? Și așa trăiau amândoi, moș Trifu 
tot scăfiend din di în fi și așteptând în 
liniște mortea, er Ionel tot crescând și aș
teptând să vadă și el odată vre-un meu 
cu șepte capete, ori vr’o fată de împărat 
din poveștile lui moș Trifu.

Trefiit ca dintr’un vis, moș Trifu îi 
fise:— Bată-te norocul de copil! Ce? ai 
fost și tu cu dânșii?

Ionel, simțindu-se puțin vinovat, că 
l’a lăsat singur, se uită în pământ și nu 
fise nimic; îi făcu loc pe portă.

Pe drumul cel mare din mijlocul sa
tului pustiu, moș Trifu cu Ionel ciobănelul, 
ținendu-se de mână, merg încet încet în- 
dreptându-se înspre căsuța lor de lângă și- 
potul din vale.

înspre seră, de-abia, lumea ce însoțise 
convoiul se întorcea în sat, unii în grupuri, 
alții singuratici. Intrau în sat, care pe unde 
apucau; pe porta țarinei, prin deal seu prin

vale de sat. Par’că se întorceau dela mort.
Irina, tot mângâind cu vorba pe mama 

Paraschiva, îșl udase și ea de lacrăml mâ
necile cămeșei. Nu perdea însă din vedere 
grupul de omeni, unde era și moș Șerban. 
Se tot dădea pe lângă el, ca să-1 mai as
culte ce spune. După-ce a întrat în sat, 
părăsi o clipă pe măsa și pe mama Paras
chiva și se apropia de moș Șerban, care 
vorbia mereu cu gesturi largi:

— Vefil, Sandule, colo, locul acela 
din vale și pănă în zarea dealului, imașu, 
scii, pentru care judecata ni-o dat odată 
dreptate; er vrea să ni-1 iee. fiice că n’a 
fost dreptă măsurătorea! Apoi, neam din 
neamul nostru, din bătrâni seim, că acolo 
ne-am păscut tot-dâuna vitele nostre. Ecă 
moș Trifu îi martor, om de o sută de ani 
aprope, și cu frica lui Dumnefieu. Pe când 
era el flăcău, fiice, că nici nu se pomenia 
picior de proprietar ori posesor dela noi. 
Ecă pe acolo elicea, că păscea el caprele, 
pe unde le pasce acum Ionel ciobănelul.

— Apoi, nu seim noi, Șerbane! Da 
ce crefir! El vrea să ne încurce tot mai 
rău. Că-i om fără frica lui Dumnefieu! Că 
noi am fost tot buni și îngăduitori cu el 
și tot ce-am avut pe suflet i-am tăinuit;

da el, ca un om fâr’ de inimă a tot căutat 
să ne gâtue și să ne ia și bucățica copii
lor din gură. Par’că nu-i mai ajunge atâta 
amar de păment cât îl are! Când o muri, 
tot doi coțl de păment o să-i ajungă și 
lui pentru gropă! Om fără frica lui Dum
nefieu. Cum clisei adiniore, Șerbane, pe Ion 
Moțățeanu, scii tatăl lui Gheorghe, el l’a 
băgat în păment. Apoi Manole Rotaru n’a 
rămas pe drumuri și cu o casă de copii? 
Aufil! om cu păment și cu gospodăriă 
să ajungă salahor la cărămidăriă, ca țiganii. 
D’apoi Niță Cireș și Gavrilă Bolea?...

— Și moș Mitroi, adaugă sfiiciosa 
Irina. — Ei, și Mitroi, cum spuse și fata, 
și câți alții! că nu mai seim nimic de ur
ma lor. Ș’au luat săracii lumea în cap ; nu-i 
mai vedem prin sat. Cine scie pe unde or 
mai fi! Ecă la unii le-au rămas copiii plân
gând pe la ușile omenilor.

— Așa e! Sandule, elicea Șerban. Da 
dreptatea lui Dumnefieu e mare. 0 să-l 
trăsnâscă odată Cel de sus ! Noi nu ne vom 
lăsa; vom lupta pănă la morte. Să scie și 
copiii noștri, că dreptatea e cu noi. Decă 
er o încerca cu judecata, noi să mergem 
și să ținem la dreptul nostru. Ee« 
buni, îmi umblă într’una prin g.

Indurară.
(U r m a r e).

Din frămîntăturile norilor despre apus, 
apăru o spărtură. Prin ea năvăliră razele 
sorelui, cădend asupra convoiului: părea o 
gură uriașă din care eșia strigătul de des
perare al dreptății din cer. Convoiul se de
părta. Părinții și nevestele, de dragul celor 
ce se duc departe, mai făceau ba fiece, ba 
două-fiecl de pași, er în urma lor, satul, 
acoperit de nori mânioși, rămâne pustiii; 
că tot ce era plin de viață, voinicii, se du
ceau. Singurul paznic, moș Trifu, tot răzi- 
mat de porta țarinei, mai caută să zărescă 
convoiul; der ochii bătrâni și obosiți nu-1 
mai ajută, ci ei se ridicau spre cer, acolo, 
de unde cădeau radele acele luminose și 
par’că lăcrămau... Așa, pironit, moș Trifu, 
plângea în taină povestea satului lui . . .

Fără să prindă de veste, moș Trifu 
audi de-odată un glas dulce de copil, care 
i-a mângâiat de multe-on sufletul. Era Io
nel ciobănelul. Un strănepot al lui, rămas 
orfan de când era mic de tot. Ionel avea
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furatului balaur al șovinismului ma
ghiar? Nu vedeți cum și el, ca și 
înaintașii săi la stăpânire, nu vre să 
recunăscă în țăra acăsta, că ar esista 
și alte individualități naționale afară 
de Maghiari, că ar esista popore cu 
drept la viață națională proprie și 
cu aspirațiuni la o desvoltare proprie 
națională ? Dâr vorbirea lui Szell are 
și ea o parte bună: va desmeteci pe 
cei amețiți cu devisele lui despre 
„lege, drept și dreptate11 și va topi 
speranțele naivilor și ușor crec|ăto- 
rilor în „dreptatea ungurăscă11.

♦
Alaltăeri s’a deschis parlamentul 

din Viena. După-ce președintele Fuchs 
a deschis ședința, noul ministru-pre- 
ședinte Koerber a desfășurat într’o 
vorbire programul seu. Ministru-pre- 
ședinte a declarat înainte de tote, 
că guvernul actual nu este un gu
vern de partide; e drept, că unul său 
altul dintre miniștri stă aprbpe de 
representanții cutărei naționalități, 
guvernul însuși înse nu aparține la 
nici o partidă. Grupările mari ale 
camerei, cjise Koerber, sunt compuse 
din naționalități,. Poporele Austriei, 
care este un stat de naționalități, 
trebue să se înțelăgă între sine și 
cea dintâiti datoria a guvernului va 
va fi de a încerca resolvarea cestiunei 
naționalităților. In câte-va c|ile însă 
pacea nu se pote face, nici nu se 
pot regula de-odată tote cestiunile 
de naționalitate ; ele trebue resolvate 
singuratic și una după alta. Vorbesce 
apoi despre conferența de înțelegere, 
despre care nu pote spune întru cât 
va ave resultate positive. Ceea-ce 
însă s’a ajuns pănă acum, dice Koer
ber, a întărit în noi convingerea, că 
drumul pe care am plecat, este co
rect. Guvernul n’ar dori nimic mai 
fierbinte, decât ca partidele, care se 
certă, se se împace ele între ele. Din 
parte-i guvernul este gata, ca după 
încheerea conferențelor de înțelegere 
se vină în parlament cu proiecte re- 
ieritore la cestiunile însemnate de 
limbă etc. și speră, că toți cei che
mați îșl vor da mâna, ca lucrarea 
se aibă sucees. Pacea, cjise ministrul, 
trebue se se facă, căci pacea o aș
teptă poporațiunea întregă a impe
riului.

In partea a doua a vorbirei, 
ministru-președinte Koerber desfă
șură amănunțit programul politicei 
sale economice, sociale și culturale. 
f)ise, că parlamentul trebue să vo
teze legile pactului economic cu Un
gari a.

Renta școlelor din Brașov
în Senatul român.

Joi s’a început în Senatul român discusiunea 
asupra proiectului de lege relativ la resolvarea ces 
tiunei rentei școlelor române din Brașov, care, pre
cum seim, a fost votat de cameră.

Senatorul Grigore G. Tocileseu, ales raportor 
în cestiunea acesta, a dat cetire raportului său, 
din care reproducem verbal partea primă: istori
cul rentei. Etă-o : j

Domnilor Senatori,
Este un fapt în deobște cunos

cut, că țâra nostră, în toți timpii și 
în tdte împrejurările, a fost sprijini- 
torea așecjAmintelor creștine și de 
cultură în țerile vecine, în întrâga 
Peninsulă Balcanică, ba chiar și în 
Asia Mică pănă la Ierusalim. Nu 
esistă lavră, mănăstire, chinovie seu 
Biserică cât de neînsemnată din Mun
tele Athos, care să nu fi fost ajutată 
cu mână largă de Voevocjii moldoveni 
seu munteni cu mertice în bani, cu 
vase și oddre sfinte, cu cărți și vest
minte preoțesc!; er mai târejiu cu 
case, vii și moșii. Sunt chrisdvele 
domnesc! mărturiă, sunt scrisorile și 
letopisețele vechi, sunt însăși obiec
tele prețiose» păstrate în vistieriile 
seu în bisericile acelor lăcașuri, car! 
vorbesc despre pietatea și sentimen
tele generdse ale Domnilor români.

Cu atâta mai mult, când era 
vorba de neam, de frații de același 
sânge și de aceeași lege: câte bise
rici n’au fost întemeiate în secolii tre- 
cuțl de Domnii țerei românesc! și 
Moldovei prin târgurile și satele ar
delene? Câte din ele nu primiau mile 
domnesc!, mertice în bani și în na
tură, și alte ajutorințe ? Din cțivia, deș- 
teptărei consciinței naționale în în
treg poporul românesc, Biserica a 
fost alesă ca punctul de legătură în
tre toți frații de același sânge, și 
fără vre-o preocupare seu tendință 
politică agresivă, ci numai din sen
timente de umanitate, numai din ne
voia de a trăi una și aceeași viâță 
sufletescă, în lipsa unităței politice, 
ei n’au căutat, decât să șe ajute în
tru luminarea minții, întru răspândi
rea credinței dumnecjeescl, întru po- 
doba sufletului și formarea bunelor 
năravuri printre toți Românii.

Când Diaconul Coressi (la an. 
1577) tălmăcea și scotea din tipar, 
la Brașov, psaltirea pe limba româ- 
nescă; când traducătorii Testamentului 
vechiu, publicau cartea la 1582 în 
Orăștie; când vrednicul Mitropolit al 
Moldovei Varlaam compunea „Car
tea românâscă de învățătură11 (Iași 
1643); când frații GrecenI traduceau 
și tipăreau la Buzău Biblia sfântă; 

când, în fine, atâtea cărți eșiau din 
tiparnițele Mitropoliilor și Episcopii
lor Țerei românesc!, Moldovei și Ar
dealului, aceste lucrări se făceau „ca 
să fie de învățătură tuturor Români
lor11, „ca se fie de învățătură pentru 
totă seminția românescă11, „căci tote 
limbile au și înfloresc întru cuvintele 
slăvite a lui Dumnecjeu, numai noi 
Bowânii pre limbă nu avemu.

Biserica din ScheiH de lângă ceta
tea Brașovului a fost una și pdte cea 
mai mult ajutată și înzestrată de 
amendbuă Principatele române, pen- 
tru-că legăturile acestora mai ales 
comerciale cu Brașovul erau forte 
strînse și neîntrerupte, începând deja 
cu suta XIV. In frontispiciul biseri- 
cei Sf. Nicolae din Scheiu se citesce 
pănă astăcji scris în limba vechiă 
bulgărescă (în an. 1599):

„ f In numele Tatălui și al Fiului și 
al Sântului duh, începutu-s’au și ziditu-s’au 
acest templu cu ajutorul dumnecjeesc, cu 
dăniile câtor-va creștini, iubitori de Chris
tos și cu milostenia prea pioșilor Domni ai 
Moldovei și ai Țării Bomânescla.

Pisania apoi arată mai departe 
cum Petru-Vodă Cercel al Țării Ro
mânesc! (în an. 1584) a reparat bi
serica, a zugrăvit’o și din nou a în- 
zestrat’o; cum, în fine, Aron-Vodă, 
Domnul Moldovei (în an. 1594) de 
asemenea i-a făcut mile și ajutore. 
Din- chrisovul domnesc al acestuia 
(1594, Noemvre 28) resultă, că bise
rica în cestiune avea să primescă re
gulat pe fiă-care an câte 12,000 as
pri de argint; acest ajutor se con
firmă din nou de cătră Gheorghe 
Ștefan, Domnul Moldovei (chrisovul 
dat în Iași, anul 1656, Aprilie 5, 
pentru alțl 8.000 aspri) și nu cu alt 
scop, decât ca preoții acestei sfinte 
biserici, în rugăciunile și slujbele lor, 
se amintâscă și pe domnia-sa și se 
se rdge pentru ertarea păcatelor sale.

In pomelnicul scris în 1752, pe 
un isvocl dela anul 1676, figureză ca 
ctitori Domnii români începând dela 
secolul XV-lea și pănă la prima ju
mătate a secolului al XIX-lea. Din
tre Domnii Țării Românesc! mențio
năm între alții: pe Vlad Călugărul 
și fiul seu Radu-cel-Mare, pe Neagoe 
Basarab, Pătrașcu-Vodă cu fiii săi, 
Petru Cercel și Mihaitt-Vițezul, pe 
fiul acestuia Nicolae Voevod cu so- 
ră-sa Florica, pe Radu Șerban și Ma- 
teiu-Vodă Basarab, Șerban Cantacu- 
zin, Constantin Brâncoveanu, Gri
gore Vodă Ghica; er dintre ai Mol
dovei: pe Ștefan-Vodă cel Mare cu 
Ddmna sa Maria, pe Alexandru Lă- 
pușneanu, Aron-Vodă, Gheorghiță 
Ștefan, Duca-Vodă și alții.

Daniile făcute bisericei Sf. Ni
colae din Scheiu consistau unele din 
moșii, vii și acareturi, altele din mile 
de bani, privilegii și scuteli. Pentru 
prima categoriă este interesant a ceti 
cartea de daniă din 1602 a lui Ni
colae Pătrașcu-Vodă, fiiul lui Mihaiu- 
Vitâzul, „dată de înaintea Sfintei bi
serici când au fost tot poporul adu
nat și toți preoții și slujitorii bi
sericii11.

Etă cum sună acesta carte de 
daniă:

„ f Adecă noi Jon Nicolae Pătrașco 
Voevod ce am fost domnu a toată țara ro
mânească, feciorul răposatului lu Mihail 
Voevod. și eu domna Stanca a răposatului 
lu Mihail Voevod și domna Floriica fata 
răposatului lu Mihail Voevod, scris-am 
aceasta carte a nostră, ca să aibă în știre 
toți domnii, carii va dărui Dumnezeu cu 
domnia moșiei nostre țărăel rumâneștl, și 
toți bolaril țărăel și mari și mici, și toți 
părinții Vlădici și egumenii și preoții și 
toți creștinii, că de mult a avut usărdie și 
obeaștanie (adică zel și promisiune) părin
tele nostru răposatul Mihail Voevod îm
preună cu noi cătră sfânta bisearecă de în 
Șchei de lângă cetatea Brașovului ce laste 
hramul Uspeniei Preaclstel B(ogordi)țe (A- 
dormirea prea Curatei născătoarei de Dum
nedeu) și a lui S(ve)ti Nicolae, ca să întă
rim și să miluim acest sfântu hram pentru 
sufletele nostre și ale părinților noștri, cum 
au întărit și au miluit și alți domni creș
tini ce au fost înainte de noi, și ca să fim 
și noi ctitori la această sfântă besearecă, 
cum au fost și alți domni și ctitori bătrâni. 
Dereptu aceia cu față luminată și cu inimă 
curată, cu tot sufletul și cu toată vreare 
nostră noi am miluit și am dăruit Preacls- 
tei B(ogorodi)țe și lui S(ve)ti Nicolae satul 
anume Micșeneștii deîn județul Uhovului, de 
lângă Gherghiț să fie al sfentie besearece, 
ce iaste hramul Prâcistii și a lui S(ve)ti 
Nicolae în Șchăi lângă cetatea Brașovului 
cu toato hotarul și toată ocina și deîn 
câmpu și deîn pădure și de 1(a) apa și cu 
morile cu toate, și cu tot venitul, c’au fost 
sat al nostru de moșie dc l’am dat păntru 
sufletul părintelui nostru Mihail și păntru 
sufletul părinților noștre, și păntru sufletele 
nostre, și să fim și noi ctitori la acest sfânt 
hram ca și alți domni și ctitori bătrâni ce 
ah fost, ea să avem rugă și pomână pănă 
în vecie și pănă ce ne va țină Dumnedeu 
vița i pre noi; și fie cine de ruda nostră 
să avem a griji și pururea a întări și a mi- 
lui aceasta sfântă beserecă < a să poată ținâ 
preuții și diaconii și țărcovnicii să slujască 
întru sfânta beserecă clioa și noaptea și să 
roage Dumnecjeu dereptu sufletele nostre 
și pentru toată creștinătatea; Dereptu aceia 
ne rugăm cu fața la pămentu, cu numele 
sfentel troițe, cu ruga Preclstel si a lui 
S(ve)ti Nicolae, cătră domnia vostră domni 
creștini carii ve alege Domnul Dumnedeu 
în țara românescă, au de ruda nostră, au 
de alta rudâ, să vă învețe Dumnedeu și 
prâ curata maică și s(ve)ti Nicolae să în
tăriți pomena nostra și cu putere ce v’au 
dăruit Dumnedeu și cu cărți dă ocină ca 
să întărescă Dumnedeu pre Domnia voastră 
întru Domnie Domnia vostra ceastă viiață 
cu pace și cu multă tărie și sănătate, iar 
în cela veo cu înparăția ceriului, și pre

ăr s’a dus pe la Galați, să mai învîrtescă 
șurubăria cu judecata; că vrea să strice 
măsurătorea cea de-acum doi ani ca să ne 
mai ia din imaș, din dreptul nostru. Dâr 
să nu ne lăsăm! Când o fi așa ceva, să fim 
cu toții în păr, și să nu lăsăm să ne mute 
hotarul.

Tot ascultând când pe Șerban, când 
pe Sandu, Irina prinse de veste, că a ajuns 
în dreptul casei lor. Mama Zoița îi făcu 
semn, de pe prispă, să vină acasă. Nu-i ve- 
nia să se despartă de ei. Simția în sufletul ei 
nu atâta ură în contra celui pe care moș 
Șerban îl blestema, ci o durere neînțelâsă 
și un dor de a vedă îndeplinindu-se drep
tatea, pe care tot satul o cerea.

— Ce tot te bagi, Irino, în sufletul 
omenilor bătrâni, cficea mama Zoița. Ia 
vecjl mai bine de pune de mămăligă.

Irina nu răspunse nimic. In gândul ei 
dicea: dăc’ar fi audit și mama cât de fru
mos grăia moș Șerban.

— Ei, sciu eu, dicea mama Zoița. 
Șerban e un om vrednic; ne apără el. Că 
decă n’ar fi fost el, ehe! tot satul încăpea 
pe manile....

— Da tata de ce s’a băgat vizitiu la 
el? Arde-l’ar focul de grec! Nu scii mamă, 
ce spunea moș Șerban de el.

— Apoi de ce să se bage! Ecă s’o 
băgat. Nu-1 scii pe tată-tău cum e?

— înaintea vetrei, păfiind ceaunul cu 
mămăligă, Irina începu să plângă. Audise 
și simțise prea multe în diua aceea. Cu 
gândul la Gheorghe, care plecase și la cele 
ce audise din gura lui moș Șerban, simția 
un fel de durere și de neliniște, care îi 
îneca sufletul.

— Da, ce ai înebunit, fă Irino, de 
plângi atâta? Lasă că o să se întorcă el. 
Și ce? Par’că nu mai sunt flăcăi în sat?

Vorbele mă-sei o întărită și mai tare. 
Plângea cu sughiț.

— Fugi de aici, nebuno! dute în că
mară, dâcă vreai să te bocescl!

Mama Zoița îi smuci făcălețul din 
mână, er ea se duse în cămara de alături. 
Cu capul răzimat pe lada ei de zestre, Irina 
plângea cu hohot... Obosită de plâns și 
de chin adormi așa îmbrăcată. Nu s’a mai 
deșteptat pănă a doua cp-

** *
A doua cji, mamele, nevestele și fe

tele nu se mai puteau astîmpăra pe acasă. 
Se duceau într’una unele pe la altele ca 
se-șl mai omore năcazul. In totă săptămâna 
aceea, nu s’a ales nimic de treba lor. De

*
se puneau la răsboiu, ițele se încurcau; 
decă rațele și purceii mai obraznici năvă- 
liau în tindă, cerând de mâncare, eșiau cu 
piciorele rupte. 01a cu fiertură dedea în
tr’una în foc: și pănă să se întorcă dela 
fântână trecea un ceas, că steteau, în mij
locul drumului cu cofele lângă ele, tot 
văitându-se și căindu-se una pe alta.

Omenii, mai tari de ânger ca ele, se 
împrăștiau tăcuți și singuratici, care pe 
unde aveau trebă.

Irina, cu ochii umflațl de somn și de 
plâns, eșia pe portă cu un căuș cu grăunțe 
de păpușoiu la supțioră, spunând mă-sei, 
că se duce la alde Gherghina să rîșnâscă. 
In drum, nu putu să nu-șl arunce ochii în 
spre partea în care plecase Gheorghe. Tre
bue să fie departe acu, gândea ea. Ce-o fi 
acolo, la Galați? Tata spunea, că e frumos. 
Tot mergând și gândind așa, tresări. Aucji 
o descărcătui'ă de pușcă. Ochii ’i se întorse 
înspre partea de unde venia sgomotul și 
zărî pe costa delului din față curtea boe- 
rescă. Uitase de Gheorghe. Fața și vorbele 
lui moș Șerban îi reveniau în minte; și cu 
cât privia înspre curtea boerescă, cu atâta 
o durere neînțelâsă și o desnădejde păreau 
că-i taie piciorele. întorse capul cu groză 
plecând înspre casa Gheorghinei.

Când întră pe portă, Gheorghina toc
mai eșia cu cofa la apă.

— Da ce escl așa buhabă la față, fă 
Irino ?

— Deh! sciu eu, Gheorghino. Mă dore 
în coș; și par’că mi-se înecă sufletul. Am 
venit să rășnesc la voi; nu-e nimeni la rîș- 
niță ?

— Nu-e. Da să cauți hădăragu ....; 
l’am ascuns în hlujanii din ungherii căso
iului, că băeții ceia se jocă totă cjiua pe 
acolo și o să strice rîșnița. Mă întorc de 
grabă, Irino, să stăm de vorbă. Am să-ți 
spun ceva.

Irina, cu o mână pe hădărag și cu 
cealalta în pola cu grăunțe, rîșnesce cam 
a lene. Se opresce des să se odihnâscă; 
mai mult însă cade pe gânduri.

Gheorghina fusese în gonă la apă, și se 
și întorsese.

— Da ce stai așa pe gânduri, Irino ?
— Eh, bată-1 pustia de noroc, fă 

Gheorghino, că n’avui parte de el!
— Așa e, fă Irino, dâcă Gheorghe a 

plecat. De acu, când s’o întorce. Ecă mie 
mi-a venit și pote o da Dumnedeu să am 
parte de el!

— Ce spui Gheorghino! Cu cine ?
— Ia cu Radu, scii, cela dela Pleșa. 
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Domnia voastră și pre toți boiarii țereăi 
carii se vor nevoi a întări acestă pomănă 
a nostră; iar carii se vor nevoi și se vor 
ispiti a surpa și a strica mila s(ve)ti besâ- 
rice și pomâna acăsta a nostră ce am faptu 
de noi de bună voia nostră, au va fi Dom
nul, au vlădică, au boiari, au megiiași, au 
om sărao, pre acela să’l strice și să’l surpe 
Dumnedeu și să-l desrădăcinescă de pre pă- 
mentu și pre el și pre feciorii lui și pre 
toată ruda lui si să-I sta părăsi înaintea 
lui Dumnedeu Preclstaa și s(ve)ti Nicolae 
și rugăciunea acestil sfinte besericl și în 
acest vec și în cela ce va să fie; și să fie 
trăclet și afurisit întâi de sfântaa troiță și 
de cinstita cruce lui Hristos și de sfinții 
bezsplătnici (cei fără de arginți) și de sfinții 
prooroci și de sfinții apostoli și mucinici 
s(ve)titelni (sfințiți) și prepodomnici (prea 
cuvioși) și de toți pravetnicii (drepții și dc 
noi păcătoșii, și să-i fie partea ca a lui 
Daftan și Aviron și a feciorilor lui Corei 
întru un loc cu Iuda și cu Aria, cu Ana 
și cu Caiafa, că noi am dăruit cu toată 
voia noastră acest, sat ce mai sus am scris 
pe nume: Micșănești Precisti și lui s(v)ti 
Nicolae să fie acestii sfântă besărică de 
ocină și de moșie neluată și neschimbată 
în vecie11.

(Urmează martorii, semnăturile și pe- 
cețile).

Din acest act, adevărat monu
ment al limbei părinților noștri cum 
o grăiau dânșii acum 300 de ani, 
se vede cu câte strașnice legături și 
jurăminte se făceau dăniile, câtă 
rîvnă și pietate aveau Domnii ro
mâni din timpurile bătrâne pentru 
lăcașul dumnecjeesc din Brașov, cum 
acest lăcaș poseda din vechime drep
turi nediscutate în România. Și do
vadă, că biserica Sf. Nicolae din 
Scheiu a Intrat imediat în posesiu
nea dăniei făcute de Nicolae Vodă, 
este faptul, că atunci când mai târ
ziu se iscă proces de revendicare, 
Mateiu Vodă despăgubesce în bani 
pe preoții bisericei (Chrisovul lui 
Constantin Șerban Basarab 1654) 
pentru moșia deposedată.

Alte documente constată, că nu
mita biserică a stăpânit în Țora Ro- 
mânâscă și Moșia Budișteni, „cu 
câmp, pădure, ’ vie și apă și vad de 
moră la Cotroceni (document din 
1784), moșia Merișanii din județul 
Muscel dăruită de Constantin-Vodă 
Brâncoveanul), vii în dealul Scăeni 
pe valea Grecilor (anaforaua diva
nului domnesc din 1790, cu scutelă 
pe plata vineri ciul ui și a altor anga
rale), vii în Moldova (Crisovul din 
1731 al lui Mihail Racoviță prin care, 
pe lângă scutela ce face oilorși vi
telor preoților dela biserica Sf. Ni- 
cdlae din Brașov, scutesce și de vamă 
vinurile din viile, ce aveau biserica 
în Moldova), etc.

Din categoria a doua, voiu cita 
numai chirisovul din 21 Iunie 18.25, 
în care Grigore Vodă Ghica cțice: 

„popa Voinea dela Sf. biserică a doua din 
Ocher ot Brașov, care s’au prefăcut din 
nou..., d’impreună cu toți mahalagiii 
acelei Sfinte biserici, cujălbl de rugăciune 
au venit cătră domnia mea, că sfânta 
acestă biserică ce din nou s’a zidit în lo
cul celei vechi, la care și domnia nâstră am 
făcut ore-șl-care ajutor, unde cu silința lor 
au așecțat și școlă de învățătura copiilor, la 
care școlă se află o sumă mare de copii să
raci, ai cărora părinți nu sunt în stare a 
pută plăti la dascăli ca să i învețe frica lui 
Dumnecțeu și obiceiurile cele bune, din care 
pricină rămân de tot neînvățațl, sălbatici și tică
loși împilați in prostime.... făcendu-ne rugă
ciune ca precum alte șctfle din alte locuri 
sunt ajutate {de Țera JRomândscă) să se ajute 
și acăsta cu o mila*, căci precum c]ice 
Voevodul laînceputul chrisovuluiseu: 
„totă facerea de bine și ajutorul în tot 
locul și pretutindenea e bine primită lui 
Dumnedeu, hr ceea-ce se face la locuri pri- 
cinuitore binelui și folosului de obște, cum 
și șcăle de învățătură, care împodobesc pe 
omeni cu înțelepciune, cu cuvântul și cu 
lumina credinței și a cunoscinței de Dum
nedeu și alte asemenea folositore obștei, 
acelea cu atât sunt mai cuviinciose și plă
cute lui Dumnedeu11.

In schimb Domnul nu cerea 
dela preoții brașoveni decât: „intru 
slujbele lor a ruga pe milostivul Dumnecțeu 
pentru a domniei* stare și binele țărei a pă
mântului acestuia11.

Ast-fel, d-lor senatori, pănă în 
prima jumătate a secolului al XIX- 
lea biserica și șcdlele române din 
Brașov s’au bucurat în am end oue 
principatele de drepturi reale și 
consacrate de veacuri.

Apoi se întâmplă, nu se scie 
cum, că moșiile și bunurile acelea, 
care se stăpâniseră pănă acum în 
Țera Românescă, ca și în Moldova 
se între în mânile altora, se fie 
perdute prin prescripțiune și statul 
român se le înstreineze.

Acestă întrerupere însă de po
sesiune, provenită din diferite împre
jurări, n’a fost un motiv pantru-ca 
în (Țua când comunitatea bisericei 
din Brașov a venit se reclame drep
turile sale, România să refuse a-șl 
plăti o datoriă veche și nediscutată, 
ci din potrivă, ea a recunoscut’o de
plin drept și fără nici o șovăire.

Așa în 1860, soborul bisericesc 
dela Sibiiu, sub președința celui mai 
mare și mai vrednic Metropolit An
drei Șaguna, a însărcinat pre neuitatul 
prelat să ceră guvernului român: 
decă nu însă-și proprietățile și bu
curia privilegiilor perdute, cel puțin 
echivalentul rentei în bani. Metro- 
politul însciințeză mai întâiu pe gu
vernatorul Transilvaniei despre mij
locirea ce va face pe lângă guver
nul Principatelor.

In chipul acesta s’a născut prima 
alocațiune budgetară în budgetul 

Moldovei, la anul 1860, pe cifra de 
500 galbeni; în budgetul Țerei Ro- 
mânescT, în 1861, pe cifra de 15.750 
lei vechi, și apoi după unificarea 
Camerelor și ministerelor, s’a regulat 
suma de 36.400 lei vechi pănă la 
anul 1868. Atunci regretatul Dim. 
Guști, ca ministru al cultelor și ins- 
trucțiunei publice, a făcut o lege 
votată în unanimitate, prin care se 
acordă Eforiei școlelor centrale ro
mâne din. Brașov suma anuală de 
lei noi 23.500 (lege promulgată în 
Monitorul Oficial Nr. 165 dela 20 Iu
lie 1868).

Deosebit de acestă anuitate, în
temeiată pe nisce ocligațiunl con
sfințite de veacuri și figurând în 
budgetele următore cu mențiunea 
expresă: după legea specială, mai gă
sim încă tot dela acestă dată, pen
tru gimnasiul și biserica Sf. Nicolae, 
o sumă variabilă între 10 pănă la 
15 mii de lei pănă la anul 1875. 
Acâstă sumă se acorda tot ca o 
compensațiune a drepturilor comu- 
nităței brașovene, care nu era mul
țumită cu ceea-ce ’i se recunoscuse 
prin lege. Deja în 1872 se presen- 
tase în Camera legiuitore un proiect 
de lege din inițiativă parlamentară 
datorit repausatului de vecinică me
morie Mih. Kogălniceanu; d-lor ge
neral Mânu, Balș, Vernescu, Vladi
mir Ghica și alora, prin care pro
iect se propunea a se servi bisericei 
Sf. Nicolae din Brașov încă un su
pliment de anuitate în cifra de 
15.000 lei. Acest proiect a căpătat 
ființă de lege în anul 1875.

Pe temeiul acestei legi, votate 
de Senatul conservator și de Camera 
conservatore, în bugetele începând 
cu anul 1876 încoce, aflăm trecute 
amândouă locațiunile astfel: „idem șco
lelor române din Brașov {legea specială) 23.500 
lei; gimnastului și bisericei Sf. Nicolae din 
Brașov {lege specială) 15.000 lei*.

Ecă, d-lor senatori, cum s’au 
fixat drepturile bisericei Sf. Nicolae 
din Brașov, la cifra de 38.500 lei pe 
an, cu mențiune ca acestă sumă 
anuală de 38.500 lei să fiea bise
ricei Sf. Nicolae pentru școlele gre- 
co-orientale române din Brașov, în
treținute de cjisa biserică.

*
In partea a doua raportul d-lui Toci- 

lescu arată cum dela 1860—1895 s’a plătit 
regulat renta bisericii și școlelor din Bra
șov, cum !a 1895 sub guvernul Sturdza a 
încetat plata rentei, cum s’a mai plătit 
odată de ministeriul Aurelian, apoi revenit 
la oârmă guvernul Sturdza a încetat ârășî 
plata. Arată cum fostul ministru de esterne 
Sturdza a început tratările diplomatice cu 

guvernul unguresc, cum aceste tratări au 
fost continuate de cătră guvernul actual 
conservator și duse la un capăt, căci gu
vernul ungurasc a reounoscut drepturile 
vechi ale bisericii Sf. Nicolae, renta a de
venit perpetuă și internațională.

In fiine, raportorul cu cuvinte căl- 
durose și însuflețite cere Senatorilor, ca 
fără osebire de păreri politice seu de pa
timi trecătore, să voteze cu inimă caldă 
de Români proiectul de lege.

..Ujjjv1 din Omdea. Gazetele 
ungurescl au făcut săptămâna acăsta mare 
tărăboiîi scriind despre înființarea unei așa 
numite „lige patriotice române* în Oradea 
mare. „Liga11 acăsta, cjiceau ele, s’ar faoe cu 
scop de a aduna la un loc pe toți „pa- 
trioții români11, cari apoi să încerce în
frățirea Românilor cu Maghiarii. Se eficea, 
că în fruntea aoestei mișcări s’ar fi pus 
chiar d-1 Iosif Gall, membru în camera 
magnaților, și alțl Români din Oradea, prin
tre cari și un slușbaș numit Gramma 
Dome. Bucuriă mare se făcuse în israilul 
unguresc. Dăr bucuria acăsta a fost curând 
turburată, căci trei dintre domnii despre 
care se afirma, că sunt printre urd orii 
„ligei“ (adecă d-nii I. Groza, El. Duma și 
N. liru, toți din Oradea mare) au publicat 
într’o făiă ungurăscă din Oradea o declara- 
țiune, în care spun, că nu-i vorbă de în- 
temeiarea unei asemenea lige, din simpla 
causă, că Români nepatriotici nu sunt, ba 
chiar așa poreclirii „dacoromâni11 îșl iu
besc patria, ca orl-oare Ungur.

Precum se vede, a fost vorba dăr de 
o comediă de cele cu corne și de-o scorni
tură îndrăsnăță, la care „patrioții“ jidano- 
maghiarl se pricep de minune. Chiar o 
foiă semioficiăsă „Orsz. Ert.* scrie, că după 
informațiunile primite dela loc competent, 
înființarea „ligeiu din vorbă a fost numai 
ideia unui funcționar (Gramma Dome), care 
s’a convins și el, că în Bihor nu e nevoia 
de o astfel de „ligă“, ba ea ar fi chiar 
păgubitore.

Așa-dăr drăguța de „ligă patriotică 
română" e îngropată oficial. Nu mai lip- 
sesce, decât ca „patrioțiiu, cari au inven- 
tat’o, să pună scaiîi și polomidă pe mormân
tul ei.

lUsboiul dintre Buri și Englesi.
Lumea întrdgă privesce cu în

cordare la luptele din Africa de 
mâdă-(Ț. Toți așteptă cu neastâmpăr 
se vadă cui îi va surîde norocul: 
bravului popor al Burilor, care luptă 
pentru libertate și neatârnare, sâu 
puternicului și îngâmfatului popor 
engles, care în nesațul și pofta lui 
barbară de-așl lăți tot mai mult stă
pânirea și de-a se îmbogăți .în pa-

— Ei bată-te! Și cum s’a făcut?
— Ecă așa! Astă-vară, scii, m’am dus 

pe acolo ; am ajutat tușei Catrinei la secere, 
și secera și el pe lanul vecin. Eu tot cân
tam așa secerând și el se tot dădea pe 
lângă bucata unde seceram eu. A întrat în 
vorbă cu mine: ba că să-i dau bota cu 
apă, că i-e sete, ba să mă întrebe cum e 
prin sat, pe la noi. Ei, și eu ce să fac! 
l’am ascultat. S’a tot rugat: mai cântă-mi 
cântecul acela, ba celalalt. I-a plăcut frundă 
verde foi de nuc, scii. Și ecă așa. Peste 
trei săptămâni o să fiă logodnă. 0 să vină 
cu toții aici, în sat la noi; vine și tușa 
Catrina. Vii și tu Irino, nu-e așa?

— Ei da, venim!
Irina, ascultând cu ce bucuriă vorbia 

Gheorghina, uitase să mai rîșnescă. Cădea 
pe gânduri și se întrista din ce în ce mai 
tare.

— Ia lasă Irino să rîșnesc eu, îi dise 
veselă Gheorghina, că tu nu poți; did că 
ți-i rău.

Gheorghina îșl lega tulpanul pe cap 
ca nevestele, îșl suflecă mânecile și se puse 
pe rîșnit cântând:

Frundă verde foi de nuc,
Tote fetele se duc
Sub umbră de nuc,

Numai eu nu mă mai duc
Sub umbră de nuc....

Irina, aședată jos, pe pragul din ușa 
căsoiului o privia, der gândurile îi sburau 
departe....

— Ia audl, mă strigă mama, fă Gheor- 
ghino ; mă duc !

— Tocmai am isprăvit și eu de rîșnit.
Irina îșl luă căușul cu făină la sub- 

țioră și plecă, rugând pe Gheorghina să-i 
spue și ei tot ce s’o mai întâmpla cu nunta.

** *
ț)ece dile au trecut dela plecarea sor- 

tașilor și lumea din sat tot întristată. Dor 
cu munca se mai luau și ei ca să uite, cu 
vorba îșl făceau mai rău.

Mama Paraschiva ajunsese într’un hal 
de vorbia tot satul de ea căind’o. Acasă 
nu mai avea nici un rost. Cum dădea prin 
casă peste vr’o sdreanță de antereu său 
peste vr’o opincă de a lui Gheorghe, o 
apuca plânsul. Punea repede lăcatul pe ușă 
și eșia pe portă, fără să scie unde se duce.

— Uite Paraschiva, er se dă în vânt 
de dorul lui Gheorghe, dicea tot satul.

Lumea începuse se o înconjore, de 
câte-orî o vedea prin sat.

— Ce dracu atâta bocet! <ficea mama 
Ruxanda. Ecă și nouă ne-au plecat băeții 
și nu ne mai bocim atâta. Par’că a înebu- 
nit, Domne iartă-mă, și Paraschiva asta! 
Umblă așa ca o năucă, pe la ușile omenilor.

Numai Irina o mai mângâia cu vorba. 
De câte-orî se furișau amândouă pe după 
câte-un gard, unde steteau ceasuri întregi 
vorbind numai de Gheorghe.

** *

într’o Duminecă, era o di frumosă de 
tomnă. Mama Zoița cu o părechiă de de
sagi pe umeri și cu ciuboțelele în băț pleca 
la tergușorul vecin, ca să mai cumpere 
ceva ole și ulcele.

— Să iei sâma de casă, Irino, că pote 
să vină și tată-tău adl dela Galați. Eu o 
să mă întorc înspre sâră.

Irina o petrecu pănă în portă. Ră
mase singură. Neclintită în mijlocul ogrădii, 
cu mânile la subțioră privesce cu sfințenia 
sorele, ridicându-se măreț de după dealul 
din dosul casei lor. Raze calde și binefă- 
cătore îi mângăiau ochii și obrajii, chinuițl 
de plâns, și par’că o înseninau.

Ce frumosă di o să fiă adl! îșl dicea 
ea, zimbind. Pote să fiă și horă adl!

Da ce să caut acolo, decă Gheorghe 
nu-e!

Măcăitul rațelor, strînse împrejurul ei, 
cerând de mâncare, o deștăptă din vis. Se 
puse pe trăbă.

Sorele era la prândul cel mare și Irina 
aședase tote în bună regulă: așternuturile 
strînse, păsările hrănite.

Eără să-și dea semă, se vede înain
tea oglingiorei, lipită în păretele din că
mară. îșl potrivia șiragul de hurumuz la 
gât și mănunchiul de floricele pe cap. Se 
gătise ca de horă. Puse lăcatul pe ușă și 
eși în portă. Stătea nehotărîtă. Ce să facă? 
Să se ducă la al de Gheorghina, și de acolo 
la horă?... sâu mai bine să stea acasă?...

Mai făcu câteva ocole prin ogradă, 
ca una ce nu-șl putea afla locul.

Trecu pe lângă peretele casei despre 
grădină. Țări nucul falnic și liniștit din 
fundul grădinii. Par’că o chema la el. Fără 
să-și dea semă, se vede aședată sub el.

Se lungi pe o costă în ierbă, urmă
rind cu ochii cum cădeau din când în când 
frundele nucului.

Nucul și locul acela îi aduse aminte 
de Gheorghe. Câte seri petrecuse ei acolo, 
stând de vorbă și drăgostindu-se! Gândul 
îi sbura departe... Ce frumos trebue se 
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guba altora, umblă se nimioăscă și 
se sdrob6scă resistența celor dintâiă.

Acest resboiu se pbrtă de aprope 
cinci luni de cjile. Decursul lui de 
pană acum a fost pentru sumețul 
Albion o crudă desamăgire. Trufiei 
englese i-se părea la început, că ar
matele Angliei vor ocupa Pretoria 
așa numai c’o simplă plimbare, și 
aici, în capitala Transvaalului, vor 
sărbători Crăciunul. D6r n’a fost 
așa. O singură învingere au raportat 
Englesii asupra Burilor, la Elands- 
laagte, er de-atuncl și pănă în fiilele 
din urmă Burii au mers din victoriă 
în victoriă. Ajunseră lucrurile pănă 
acolo, încât guvernul din Londra 
era făcut păment, că ba ac|l, ba 
mâne va cădâ Ladysmitbul și se va 
prăpădi Kimberley, unde Rodhes- 
Cecil, supranumit diavolul resboiului, 
va fi prins și va fi spânzurat, său 
purtat într’o cușcă de fier prin în
treg Transvaalul, arătându 1 cu de
getul ca pe cel dintâiil și cel mai 
păcătos urzitor al acestui resboiu 
neegal.

Inse cam dela începutul lui Fe
bruarie, starea lucrurilor s’a schim
bat mult în Africa. Sosiră acolo 
noule trupe englese, așa încât numai 
de curend un ministru engles s’a 
putut lăuda în cameră, că Anglia 
are în Africa sudică 180,000 de sol
dați. Roberts, comandantul suprem 
al armatelor englese, este un beli- 
duce probat. El își adună 50,000 de 
omeni la granița statului Oranje, a 
plecat săptămâna trecută fără de 
veste cătră rîul Modder și curend i-a 
succes a despresura orașul Kim
berley.

Burii, după cum s’a văfiut în 
urmă, n’au așteptat pe Englesi aici; 
ei au fost surprinși, și generalul lor 
Cronje numai mai târfiiu a băgat 
de semă în ce primejdiă mare se 
află cu armata lui, care era pe-aci 
să fîă împresurată de Englesi. Iute 
și degrabă Cronje s’a retras pe cur
sul rîurilor Riet și Modder spre Bloem
fontein, capitala statului liber Oranje. 
Englesii după el. S’au dat între cei 
doi inimici lupte mari și la Londra 
se vestise chiar câte-va (file înainte, 
că Cronje a fost împresurat și ni
micit. D6r n’a fost așa. Cronje s’a 
retras numai și nu s’a lăsat într’o 
luptă mai mare înainte de-a primi 
ajutbre de oști din alte părți.

Deja Vineri în 16 1. c. săra 
Cronje se afla la Paardeberg (mun
tele calului) și Goodoos-rand (cbsta 
antilopei), unde a bătut tabără și 
ș’a făcut întărituri de șanțuri. En
glesii gonindu-1, au ajuns aici pe Buri 

și timp de trei flile tunul n’a mai 
încetat. Mare a fost mai ales lupta 
de Luni, în care, după sciri sosite 
din amândouă părțile, ce se combat 
acum cu atâta furiă, Englesii au 
perdut peste 100 de ofițeri și 1500 
soldați, er Burii, asupra cărora se 
deschisese gurile a 50 de tunuri, au 
perdut 800 de ămenl. Tot în aceste 
lupte au fost răniți doi generali en
glesi.

Pe când se petrec acestea în 
partea apusenă a teatrului de răs- 
boifi, dela răsărit, din Natal, vine 
scirea, că Burii vecjendu-se primej
duit!, alergă acum se apere granița 
Transvaalului. Comandantul Burilor 
din Natal, generalul Joubert, a trimes 
la graniță tăte trupele disponibile 
și a lăsat în Natal numai atâția 
omeni, câți sunt de lipsă pentru a 
apăra posițiunile mai însemnate. Să 
pare, că Burii au lăsat în plata Dom
nului și Ladysmithul și pote că afli 
mâne vom aufli, că acest oraș, pen
tru liberarea căruia Englesii au văr
sat atâta sânge și au pățit atâta 
rușine, e despresurat cu totul și 
mântuit.

Astfel stau lucrurile acum pe 
câmpul de j-esboiu din Africa. Pro
babil, că Englesii vor secera vic
toria finală, căci ei sunt întreit mai 
număroși decât Burii. Der ce mai 
sci ? Mai marele resbăielor face 
une-orî și minuni și se pote, ca’n ur
ma urmelor tot Burii să iese învin
gători.

Etă acum soirile mai nouă :

Luptele din jurul muntelui Paarde.

Soirile telegrafice sosite în urmă des
pre luptele din jurul muntelui Paarde sunt 
următorele:

Londra, 22 Februarie. Un comu
nicat al Agenției „Reuter“ trimis erî săra 
din Modder-River spune: Divizia lui Kelly- 
Kenny a atacat Duminecă în ciori de c)i 
lagărul lui Cronje dela Koodoosraud lângă 
rîul Modder. Cu prețul a jtrtfe mari En
glesii au înaintat pe teren deschis. . Cinci-- 
cjecl de tunuri englese au bombardat Du
minecă și Luni lagărul lui Cronje. Burii 
au pierdut 800 de omeni. De altfel situata 
lui Cronje a rămas neschimbată.

Londra, 22 Februarie. Aceeași agen
ția telegrafică a primit din Paardeberg Marți 
(20 Febr.) după amiadl următorea scire: 
Duminecă Englesii au avut lupta cea mai 
mare în acest răsboiîi. Divizia lui Kelly 
Kenny, oare gonia pe Cronje, a ajuns arier
garda acestuia la vadul Klip și a înaintat 
mai departe spre lagărul Burilor dela pola 
muntelui Koodoos. Lupta s’a început în 
efori de di- Infanteria călăreță a alungat 
ariergarda inimică în susul rîului cătră 

armata principală, âr o altă trupă de că
lăreți a manevrat la frontul și la aripa 
drâptă a inimioului. Armata principală 
englesă, oare era situată pe țărmul nordic 
al rîului, a înaintat, ca să îucunjure tabăra 
Burilor, ce se afla de asemenea pe țărmul 
nordic al rîului. Kelly-Kenny a ooupat două 
vaduri, apoi a dat peste inimic, și coman
dantul engles a dat ordin de atac. Brigada 
highland de a stânga și brigada lui Knox 
de-a drăpta și din centru au înaintat și 
ataoat, er brigada lui Smith Dorien a tre- 
out rîul înaintând de-alungul țărmului nor
dic. Terenul pe ambele părți ale rîului este 
plan și înaintarea trupelor a fost o între
prindere adevărat grozavă. S’a repețit aprope 
în sensul strict al curentului lupta lui Methuen 
pe țărmul rîului Modder. (Methuen fusese 
bătut și respins ou mari pierderi — Red.) 
In amendouă cailele omenii noștri au fost 
espuși unui foc pustiitor, dăr situația a ră
mas neschimbată. Tunurile nostre au bom
bardat estraordinar de violent și Burii au 
pierdut 800 de omeni. Luni am reînoeput 
atacul cu 50 de tunuri.

In telegrama acâsta, precum se vede, 
Englesii nu-șl arată perderile. Etă însă, oe 
i-se anunță cjiarului „Deutsches Zeitung* din 
Berlin printr’o telegramă trimisă dela Ja- 
cobsdal chiar din isvor engles:

„Republicanii aliațl ne resping tăte ata
curile. Artileria nostră e nesuficientă. Cele 
două înceroărl ale ndetre de a înounjura 
lagărul Burilor dela Paardeberg, s’au ză
dărnicit. Atacul lui Macdonald dela spate 
a fost cu totul respins. Mai mult de 100 
ofițeri și 1500 de omeni au căcțut și au fost 
răniți. 52 de ofițeri și 600 răniți au fost 
duși în spital. Delarey (generalul bur) ame
nință comunicațiile nostre la Kofyfontein. 
O trupă din Oranje vine' de cătră sud pe 
drumul dela Jacobsdal“.

Aceeași foie primesce din Capstadt 
următorea depeșă: Trenurile, oe merg spre 
Kimberley, nu mai oiroulăză. Se tjice, că 
Burii oranjeni își reooupă posițiunile în 
jur de Kimberley. Linia telegrafică a fost 
ărășl tăiată. Din Durban se vestesoe, oă 
armata principală a Burilor merge spre 
păsurile statului Oranje.

Etă acum alte sciri din Londra (isvor 
engles) și Bruxella (isvor bur):

Londra, 22 Februarie. Cerouriie poli
tice și militare sunt forte neliniștite din 
causa luptelor dela Paardeberg. Omenii spe
cialiști 4i°> c& e mare rău, că după atâta 
timp lui Roberts nu i-a sucoes a raporta 
un suoces decisiv. Perderile grozave ale re- 
regimantulul highland (300 omeni) dove
desc, că luptele din urmă au cerut dela 
Englesi jertfe uriașe de omeni. Telegramele 
din Jacobsdaal încă confirmă, că trupele 
lui Roberts au pierdut în cele 4 cfile de 
lupte omeni neînchipuit de mulț.1 ți mai 
ales șirurile oficerilor s’au rărit grozav. 
Trupele lui Roberts sunt total istovite.

Bruxella, 22 Februarie. De pe câmpul 
de luptă soseso mereu soiri favorabile Bu
rilor. In lupta sângerosă dela rîul Modder 
generalul bur Dewet a bătut pe Englesi și 
li-a luat 120 care ou munițiune și 3000 de 
boi. 0 telegramă din Pretoria anunță, că 
Cronje a seoerat victoriă asupra lui Kelly- 
Keny și French. Burii au respins pe En
glesi, cari au avut perderl mari.

O victoriă a Burilor.
Pe când se petrec acestea la muntele 

Paarde, din partea sudioă se anunță, că la 
Colesberg a fost o luptă înfricoșată între 
Buri și Englesi, — O scire telegrafică 
din Londra spune, oă la Colesberg Burii 
au nimicit întreg regimentul engles Wiltshire. 
A căcjut un oficer de stat major, er altul 
cu 140 6menl a fost făcut prinsonier. Cei 
600 omeni ai regimentului au fost oa tăiațl 
ou c6sa.

Cum a ajuns Cronje ia muntele Paarde?

„Standard* din Londra desorie astfel 
depărtarea lui Cronje din Maggersfontein, 
când a năvălit și a rupt cercul de irnpre- 
surare al Euglesilor:

Cronje a pleoat la mieflul nopții și 
Vineri în cjorl de efi Englesii de pe Klip- 
furt-kopje l’au văflut înaintând. Tunurile 
marine începură să verse foc asupra lui, er 
brigada a 13-a a atacat îndată ariergarda 
Burilor, însă 2000 din aceștia au ocupat 
câte-va înălțimi lângă Klipfurt și de acolo 
au apărat retragerea. Burii s’au luptat 
eroic în mijlooul focului ucidător și au 
apărat fiă-care pălmac de păment. Era oeva 
estra-ordinar a vedâ acâstă luptă a arma
tei bure. Pe când ariergarda se lupta, ar
mata principală înainta spre răsărit, apoi 
cea din urmă începu să desoarce tunurile, 
ca să acopere retragerea ariergardei. Deși 
infanteria englesă s’a luptat strălucit, ea n’a 
putut totuși să înainteze. Mai târejiu beli- 
ducele bur (Cronje) a recurs la un pas cu
tezat. A lăsat înapoi, acoperițl, 2000 de 
omeni, âr cu ceilalți s’a retras cătră Klip- 
kraal-furt, depărtare de 6 milurl, Englesii 
observară planul, infanteria oălăreță se re- 
întorse la Klipfurt, trecu pe partea sudică 
a rîului Modder și grăbi repede cătră Klip- 
kraal-furt, oa să taie acolo linia de retra
gere a lui Cronje. Insă jumătate din ar
mata bură trecu deja rîul spre muntele 
Paarde, er cealaltă jumătate încă trecu no- 
rocosă în mijlocul celor mai eroice lupte, 
deși Englesii o atacau în spate și în flan
curi. Pe partea sudică a rîului armata Bu
rilor a mers tdtă noptea spre Bloemfon
tein. Făcendu-se 4'uâ Kell-Keony și Kit
chener cu brigada 6 și Macdonald cu bri
gada highlander merse în gona inimicului. 
Macdonald a ajuns Duminecă la Klip- 
kraal-furt și în marș forțat grăbi spre 
Koodoosrand-furt, ca să taie retragerea lui 
Cronje.

Că ce s’a întâmplat, se arată mai sus.

fie Gheorghe în haine de militar! își flicea 
ea. Ore ce-o fi făcând el acum? El a dis, 
că o se-ml scrie....

Ore o să vie la primăvară?... Ei,... 
ar veni el, decă l’ar lăsa! Trebue să fiă și 
pe acolo fete frumosel...

Gândul acesta, făcu să-i trecă ca o 
suliță prin inimă. Se sălta repede, ră4imân- 
du-se într’un cot. Simția cum îi svîcnesc 
tîmplele.

Eh... da nu mă uită el pe mine 1 Și 
cine o să-l iee pe dânsul acolo, la târg!.... 
Acolo-s numai fete de boer.

Va să 4ică peste trei ani, are să vie, 
și eu am să-l aștept. Ei, și ce? Mama mi-a 
spus că am numai 17 ani. 0 să fiu tocmai 
de 20... Numai bine... Ș’apoi dâcă Gheor- 
ghina se mărită anul ăsta! Ea flice, că 
n’are decât 16 ani! Da Gheorghe al meu 
e mai frumos decât Radu al ei.. Anica lui 
moș Ion are 23 de ani, de aceea satul îi 
dicea fată bătrână.... Eh, da el o să vină 
pănă atunci! Un fior ușor îi trecu prin tot 
trupul. Simți, că statul culcată o ostenesce; 
se ridică repede în capul oselor. Cu manile 
își pipăia sînul. Bătea așa dotare! Obrajii 
și ochii îi ardeau. Par’că-i venia amețâlă.

Fără să scie ce face, sări drept în 

piciore, îndreptându-se înspre pîrleazul din 
fundul grădinei.

Mama Paraschiva trecea tocmai pe 
acolo.

— Veniam la voi, Irino.
— Mama a plecat la terg.
— Da ce ai Irino de ești așa de 

aprinsă la față?
— Deh, sciu eu, mamă Paraschivă! 

Mă arde în coș și par’că-ml vine să mă tot 
duc,... să mă duc departe.

— Așa e, fă Irino, ecă și mie par’că 
tot așa îmi vine se mă duc.

Amendouă așe4ate pe iârbă, lângă 
șanțul din afara grădinei, încep a-se căina.

Oe tare a slăbit și mama Paraschiva 
asta! gândia Irina. S’o făcut ca o scobă!

— Ecă, fă Irino, mi-am perdut totă 
regula casei, de când a plecat el; nu-mi 
vine nici să mai țes,, nici să mai dreg o 
sdrență măcar. Nu-mi mai pot lua gândul 
dela el. In tote nopțile îl visez; și vise 
urîte! ba că-i plecat la bătăliă, ba că-i 
mort, ba că s’a cununat cu tine,... Domne 
iartă-mă! de nu ’i s’ar întâmpla ceva (se 
bate cu mâna peste gură).

— D’apoi eu, mamă Paraschivă, de 
câte-orl l’am visat!

De-alungul gardului, despre sat, se 

au4iau nisce pași ușori. Irina și mama Pa
raschiva își lungesc gâturile pe după col
țul gardului, ca să vadă cine vine.

— Eh, Ionel Ciobănelul, 4Le Irina.
Ionel Ciobănelul se apropia de ele 

fără să scie. Avea mersu legănat și așe4at 
ca omenii cei mari. îmbrăcat în cămașe și 
ițarl albi, cu căciula înfundată pănă pe 
ochi și cu ciomagul de corn mai mare de
cât el. Mergea șuerând printre dinți un 
cântec, pe care și-l • făcuse el singur din 
trișcă, când era cu caprele la păscut. Din 
când în când își arunca ochii printre gard 
în grădina Irinei. De câte-orl trecea pe 
acolo, nu sciu cum, par’că-i venia să mergă 
mai încet. De câte-orl 4ăria P® Irina prin 
ogradă seu prin grădină, par’că-i părea bine, 
er Dumineca, atuncia când ceilalți băieți 
de sema lui se duceau la minge seu la 
porcă, el se tot făcea, că are trebă în prăj- 
ma casei Irinei. Sera, când se întorcea cu 
caprele dela păscut, își făcea tot-deuna 
drum pe acolo. Scia, că dâcă Irina l’o ve
dea, o să-l întrebe și de capra lor. Tot- 
deuna o privia sfiicios, mai mult cu ochii 
în păment, âr când o privia drept în față 
par’că-i venia să rîdă de bucuriă. In 4™a 
când Irina îl întreba câte ceva, se ducea 
vesel acasă seu la câmp. Dimineța, când 

se scula, cel dintâiu gând era să aștepte 
la porta Irinei să-i ia capra în semă și să-i 
4ică: las, leliță Irino, c’o păzesc eu!

Tot mergând așa încet cu gândul, că 
pote să zărescă pe Irina, ajunse la colțul 
gardului în dosul căruia Irina și mama 
Paraschiva steteau așe4ate. Tresări, când 
dădu cu ochii de Irina. Nu se aștepta să 
o vadă acolo.

— Eh! darce faceți aici! dise el sfii
cios și fără să-și dea semă.

— Ecă ședem, Ionel, îi răspunse Irina 
zimbind.

— Da tu ce cauți pe aici! unde te 
duci ?

— Apoi,... mă duc și eu așa.... 
uite... pe colo (arată cu mâna înspre za
rea dealului).

Ionel se opri înaintea lor, fără să vo- 
iască, învârtind împrejurul lui bățul prin 
ierbă.

— Da moș Trifu ce face, Ionel?
— Șade ! Decă i bătrân!
— Da tu ce faci totă fliua acolo sus 

cu caprele?
— Alerg după ele,.... le pasc,.......

și pe urmă stau așa; am și o trișcă, mi-a 
făcut’o moș Trifu.

— Da scii se cânți din ea?
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Serata inusîcală împreunată ou pe
trecere, ce s’a dat erî sâră în sala dela 
Redută din partea „Reuniunei române de 
gimnastioă și cântări* din loc a fost forte 
animată. Domnii arangiatorl, se vede, au 
urmărit mai mult scopul de-a procura mem
brilor reuniunei o sâră veselă și plăcută, 
ceea ce li-a și succes cât se pote de bine. 
Publicul a petrecut la mese pănă aprâpe 
la medul nopții, în oare timp corul mixt 
al Reuniunei sub oonduoerea d-lui George 
Dima din interval îu interval l’a delectat 
prin mai multe cântece gingașe poporale. 
S’a cântat: „Scumpă dragă copiliță*, „Așa 
mi-a rost ursita*, „Nu-i dreptate nu-i“, 
tote oomposiții pentru cor mixt ale d-lui 
G. Dima. Apoi „oântece de iubire*, de I. 
Brahms tot pentru cor mixt cu aoompa- 
niare de pian. Tăte punotele au fost viu 
aplaudate. Acompaniarea au esecutat’o 
forte preois d-na Maria Popovicl și d-ra 
Eleonora Dima. Dansul, oe a urmat a fost 
forte animat și s’a continuat pănă târcjiu.

Catechet român în Viena. La reco
mandarea Consistoriului metropolitan din 
Cernăuți, comitetul central șoolar al Vie- 
nei a numit catechet pentru elevii români 
gr. or. pe capelanul militar d-1 Pavel Bol
dea, care e un preot forte zelos și vrednio. 
Din propriul zel și fără nici o răsplată pe 
când se afla în Budapesta a propus tineri
lor români de acolo religiunea și limba ro
mână, âr din 1897, când a fost strămutat 
la Viena, densul face același lucru îngri- 
jindu-se; ca un bun părinte, de cresoerea 
tinerilor români din Viena. In acâstă ca
pitală a Austriei, după datele consiliului 
școlar de-acolo, se află 282 familii române 
gr. or. și 145 copii. Intr’un timp părinții 
români erau siliți a-șl trimite copiii la preo
tul greo, care însă nu soia nici un ouvent 
românesce. Putem să ne închipuim, ce bu- 
ouriă pentru părinții români din Viena, că 
după asemeni împrejurări au ajuns să aibă 
catechet român și încă un catechet atât de 
zelos și promițător.

Semănăturile în România. Cetim 
„Gazeta Săteanului* : Am ajuns, nădăjduim, 
în o epocă a anului, când ne este iertat a 
spune, că sămănăturile de grâu sunt scă
pate de primejdiile iernei și a secetelor din 
primăvară. Așa înfrățite cum au întrat în 
iernă, așa adăpostite de ger prin zăpada, 
ce le-a acoperit cu mare îmbelșugare și 
mai într’uiia, e greu de a crede, că vor 
pieri prin vre-un ger târcjiu și mare, toc
mai acum când s’a încălcjit atâta și plouă 
ca vara. Der apoi pământul, cu prisosință 
umeijit în mari adâncimi de multa zăpadă 
și ploi, nu și-a luat o reservă, nepomenit 
de mare umecjâlă, pentru a-o da plantelor 
în primăvară și vară chiar de ar fi puțin

ploidsă ? S’au făcut înoercărl în multe ju
dețe și ni-se scrie de pretutindeni, că nu 
s’a putut constata să fiă unde-va nu numai 
grâne și secări pierite, dâr nici colze (ra- 
pițe) și navete. Escepțiunile sunt fârte 
rari: pe unde au fost inundațiunl. Din sin
gur susul Moldovei ni-s’a scris, că rapița 
s’a oam rărit din lipsa de zăpadă, dâr a 
rămas destulă, fiind, ca în totă țera, eșită 
prea dâ3ă. Sperăm, că în viitârea cronică 
vom ave de constatat, că și ultima mare 
temere, oe au unii producători, s’a risipit: 
aceea, că pământul prea umedit ar putâ fi 
surprins de vre-un ger, care ar rări din 
grâul pus prea târcjiu, ce nu e bine des- 
voltat și a cărui țesături pline de apă ar 
putâ se se strice de îngheț, și mai vârtos 
a strica unele rapițe cultivate. Ar fi un 
păcat! Rar perspective de an mănos pen
tru tâte culturile, rari semne, că ele vor 
fi mult căutate și bine plătite pentru es- 
portațiune, ca în anul acesta!

Jertfe pentru biserici. Din Jupă- 
nescl ni-se scrie cu data 9 Febr.: Văduva 
Paraschiva. Versan din BateștI a cumpărat 
pe sâma s-tei biserici un clopot în preț de 
400 corone. Lipsa acestui clopot am sim- 
țit’o cu toții. Generosei domne Paraschiva 
Vârsansși pe acâstă cale îi esprimăm cea 
mai căldurosă mulțămită. Rugăm pe bu
nul Dumnădeu, ca să-i lungescă firul vieții 
-pănă la adânci bătrânețe, ca să potă servi 
mult timp de model al faptelor nobile 
creștine in împrejurimea nostră. — lonas 
Ardelean, primar.

Esposițiă de tablouri. M. S. Regina 
României însoțită de d-na Mavrogheni, a 
visitat Miercuri esposițiă de pictură a emi
nentului artist român Grigoresou. Regina 
a admirat timp de o 6ră galeria tablouri
lor și a ales mai multe din ele, cari vor fi 
trimise la Palat. Se soie, că d-1 Grigoresou 
a luorat pentru M. S. Regele un frumos 
tablou, representând un car ou boi.

Dunărea, după soiri sosite din Ga
lați, a început din nou a oresoe c^lmio. 
Totă partea dobrogână din fața Galaților 
este inundată cu desăvârșire. Dâcă din păr
țile înalte ale orașului îți arunci privirea 
peste marele rîu, îl vedl întins, nemărginit.

Prințul Bulgariei — cum anunță 
diarele „Narodni Pravna* și „Pensee Slave* 
— vrea să trâoă la ortodoxism, spre a se 
căsători cu fiica Marelui Duce Constantin 
Nioolaevicî.

Concert. Mâne, Duminecă, musioa 
orășenescă de sub conducerea dirigentului 
Brandner, va da un concert în sala dela 
otel „Europa*. începutul la 7l/2 ore sâra.

Se caută lapte de capră adus tfil- 
nio la casă. Adresa a se întreba la admi
nistrația „Gaz. Trans.“

4). Pentru folosire esteriâră. Durerile de în
cheiaturi, de reumatism și șoldină, precum și tot 
felul de aprinderi se vindecă cu succes sigur folo-

sindu-se spirtul lui Moli. Prețul unei sticle 1 cor. 
80 filerl. Se trimite dilnic cu rambursă poștală 
de farmacistul și liferantul curții c. s. reg. A. Moli 
t'iena Tuschlauben 9. In farmaciile din provincia 
să se câră preparatul A. Moli pro'ătjut cu marca 
de contravenția și subscriere.

Producțiunea tinerilor mese
riași din Scheid.

De oâțl-va ani încâoe harnicii noștri 
tineri atât din Scheiîi, oât și din Brașovul 
vechiîî ni-au dat și ne dau tot mai multe 
probe de zelul și însuflețirea lor nobilă 
de-a munci pentru binele și înaintarea cul
turală a lor și a poporului nostru în ge
nere. In timp scurt tinerii noștri meseriași 
prin produoțiunl și petreceri arangiate pe 
risicul propriu, au isbutit să întemeieze sub 
scutul și conducerea despărțământului bra
șovean al Asooiațiunei o frumosă biblio
tecă poporală în Brașovul vechili și alta 
tot atât de frumosă în Scheiîi, oarl ambele 
sunt astăcjl mult cetite și folosite de popor.

Abia au terminat ou bibliotecile și 
aceeași harnică tinerime de meseriași a în- 
ceput cu stăruință să lucreze în amândouă 
suburbiile orașului la înființarea de fonduri 
menite pentru susținerea de coruri vocale 
bisericesol, bune și regulate. Fondul coru
lui dela biserica de pe Tocile l’au avântat 
pe oât aflăm, aprope la 400 fi., și tot așa 
s’a pus o frumosă basă a fondului în Bra
șovul vechili.

Pentru fondul dela biserica din Scheiîi 
(Tooile) a fost arangiată și producțiunea ou 
dans, ce s’a dat Dumineca trecută, 6 (18) 
Febr. c. în sala dela Redută.

Producțiunea acâsta a avut o pro
gramă bogată și bine alesă. S’a deschis 
printr’un forte potrivit discurs rostit de d-1 
parooh al bisericei de . pe Tocile V. Sfe- 
tea. D-sa cu cuvinte alese constata hărni
cia tinerimei nâstre, oare pe când alții îșl 
perd serile prin cârciuma și risipe de bani, 
ea se adună la probe, unde face șoolă, oul- 
tivânau-șl spiritul prin eserciții în cântări, 
deolamațiunl etc. Laudă, cu drept cuvânt, 
brava tinerime și-i esprimă mulțămită pen
tru zelul și jertfele, ce fără nici o preten
ția de remunerațiă le prestâză pentru îna
intarea causei nostre culturale.

După acâstă vorbire viu aclamată, 
oare a făcut bună impresiune asupra pu
blicului, urmă eseoutarea cu forte frumos 
suoces a câutărei „De-așI fi iubit’o*, din 
partea corului bărbătesc, dirigiat și condus 
de d-1 Dr. Stinghe A plăcut mult acâstă 
cântare, care după aplause prolungite a 
trebuit să fiă repetată. Ou același succes a 
oântat și „Hai leliță*. Printre piese d-1 G. 
Gal a deolamat bine o poesiă de Pan, âr 
d-1 Savu, înafară de program declama cu 
efect două poesii de Speranță. S’a esecutat 
din partea d-lui Em. Bobancu și un mono
log „Fi erășl bună*, looalisat de d-1 I. 
Em. Bobanou. Predarea, deși n’a fost ușoră,

a succes bine și monologul fii cu plăcere 
ascultat de public.

Urmă după aoestea teatrul. S’au re- 
presentat două piese: „ O daraveră perieu- 
lăsâ*, farsă în 1 act looalisată și acesta de 
d-1 I. Em. Bobancu. Ea fii representată 
prin d-nii V. Moldovan, D. Bucă, d-ra E. 
Râșnovean și d-1 G. Stinghe.

A doua piesă teatrală a fost „Credi
torii*, comediă în 1 act de V. Alexandri. 
Acâsta a fost jucată de d-nii: N. Purcă- 
rea, d-ra Elena Pufu, N. Ardeleanu, N. 
Scurtu, Al. Benigal, I. Prunache, V. Ogea, 
N. Voina, D. Gârneți și G. Iliesou.

Pentru-ca să înounjurăm eventuale 
nedreptăți vom spune numai în general, 
oă ambele piese au fost jucate bine, 
la ceea ce a contribuit și împrejura
rea, oă fiă-care dintre diletanțl îșl învă
țase bine rolul și era stăpân pe el. S’au 
distins cu deosebire damele.

La bunul efect al representațiunilor 
teatrale a contribuit mult și sucoâsa de- 
ghisare a diletanților, datorită friserului 
Victor Binder din Brașovul-vechiîi.

Peste tot producțiunea a fost bine 
succesă și tinerii au meritat cu drept aplau- 
sele furtunose ale publicului; âr dansul, oe 
a urmat după aceea, a fost animat și s’a 
continuat după miedul nopții pănă târcjiu. 
Și în privința materială, precum aflăm, a 
avut un succes frumos; despre acâsta însă 
vom publica darea de sâmă cu altă ooa- 
siune.

ULTIMK SCUtI.
Londr , 23 Februarie. Foile de 

diminbța publică o telegramă din 
Capstadt, în care se spune, că Cronje 
a cerut Luni după amiacjî un armis
tițiu de 24 ore, ca se-șl îngrope 
morții. I-s’a respuns, că ori trebue 
se lupte pănă în fine, ori se se pre
dea necondiționat și se mbrgă în 
lagerul engles. Cronje a respins acesta 
pretensiune cu observarea, că a fost 
rău înțeles, deorece el vre se lupte 
pănă la ultimul om. In urma acăsta 
Englesii au pornit din nou focul din 
tunuri, care s’a continuat tbtă nbptea. 
Luni noptea au fost prinși 6 Buri, 
cari încercaseră a trece prin linia 
de foc englesă. Conducătorul aces
tor Buri fu pușcat. Patru din ei 
aveau scrisori în care se spune, că 
Cronje a făcut dela Maggersfontein 
un drum de 35 milurl fără a fi po
posit. Regimentul engles Carabiai l’a 
atacat pe Cronje cu asalt, der a fost 
respins cu perderi uriașe. Generalii 
Knopf și Macdonald au fost răniți.

Londra, 23 Februarie. Luptele 
la Paardeberg a durat trei cjilo. 
Lupta de Marți a fost cea mai sân- 
gerosă. O telegramă neconfirmată spune 
că Cronje s’ar fi predat.

— Păi!
Se făcu un moment tăcere. Cu cât 

Irina și mama Paraschiva îl privesc, cu 
atât li-se pare mai drag Ionel. Se uitau 
una la alta, par’că ar fi avut ceva să-și 
spună.

Ionel, vădând că nu-1 mai întrebă ni
mic, nu scia ce să facă. Să plece nu se în
dura. Din când în când ridica privirea, 
uitându-se pe furiș la Irina. Nisce băeți, 
tovarăși de joc, îl strigau. Plecă spre ei.

— VădușI, fă Irino, cum sâmănă Io
nel ăsta cu Gheorghe ?

— Așa e. mamă Paraschivă, tocmai 
și eu gândiam tot așa, când mă uitam la el.

— VădușI, are sprâncenele închinate 
și genele stufose ca și Gheorghe.

— Și mersul legănat ca el, uite, pri- 
vesce mamă Paraschivă!

— Bată-1 norocu de copil, dicea du
ios mama Paraschiva. Eh! sorele e sus, fă 
Irino; mă duc, am lăsat ceaunul pe foc; 
•o fi scădut totă apa.

Irina aședată tot în iârbă, privi lung 
pe mama Paraschiva pănă ce o perdu din 
vedere.

Da eu ce mă fac acum ? se întreba ea. 
Se ridică în picidre .să vadă, decă tot

mai e horă. Putu distinge câteva fete, 
prietine de-ale ei, cari jucau. Făcu câțl-va 
pași, fără să scie unde se duce. Ochii că
deau pe drumul Galațului; urmări tote în- 
covăiturile lui, pănă departe.

în loc să se lase în vale, la horă, 
piciorele o îndreptară spre dealul din do
sul casei lor. Trecu pe lângă două case, 
singurele, cari mari erau în deal de a lor. 
N’a vădut pe nimeni prin ogradă. Aveau 
lăcatul pe ușă. Plecă tot înainte; și cu cât 
se apropia de zarea dealului, cu atât mer
gea mai repede. Sorele era aprope la amedă. 
învăluită de radele lui calde, cu fața în 
bătaia unui vânt ușor și răcoros, o luâ 
rasna prin mirisce înspre costa păduricei 
din zarea dealului. Unde se ducea?... Nici 
ea nu scia.

în zarea dealtilui, se opri o clipă, pri
vind calea largă, ce se întindea de cealaltă 
parte. Zărea acolo, ca pfintr’o pândă stră- 
veziă, alte sate, alte păduri și coclauri în 
depărtare. îi venia, par’că, să sbore pe 
de-asupra văii aceleia pe costa celuilalt 
deal și de acolo tot așa înainte, se se ducă 
departe....

Obrajii îi erau aprinși ca para focului. 
Sînul ei fraged și tâmplele îi svîcneau cu

putere. Fugea, stringându-șl sînul cu ma
nile. I-se părea, că nu mai atinge pămân
tul. Par’că era fermecată.

în costa pădurei dădu de umbră. 
Vântul ușor și răcoros dispăruse. O liniște 
așa de adâncă, încât o deșteptă o clipă din 
visul ei.

Se opri sub un stejar, privind mi
rată în jurul ei. Piciorele îi tremurau. Se 
lăsă ușor în genunchi; îșl luâ capul între 
mâni și cădu cu fața1 în iârbă. Plângea cu 
hohot.

Plânsul o ușura. Încet-încet se liniști; 
o oboselă copleșitore îi cuprinse tot trupul. 
Cădii într’un somn adânc.

înspre seră, pe la tocă deabia, se deș
teptă, privind nedumerită în jurul ei. Nu 
scia unde-i. Clopotul satului o dumeri. Se 
sculă repede și plecă îngrijată ca nu cum
va măsa său tată-său se fi venit acasă.

în porta casei, se mai liniști; nu ve
nise nimeni; lăcatul era tot pe ușă, o sete 
ferbinte îi usca buzele. Luâ cofa de pe 
prispă și se lăsă în vale la șipot.

(Va urma).

Burii în Africa de metjă-ip. 
(Urmare).

Conversiunile dela Pretoria și Londra 
1881 și 1884.

în 23 Martie 1881 s’a subscris pacea 
preliminară, âr în 3 August cea definitivă, 
așa numită „Convențiune dela Pretoria*. în. 
înțelesul acestei convențiunl Transvaalul 
și-a pus afacerile esteridre, încheierea de 
convențiunl și tratațe, precum și cultivarea 
raporturilor sale diplomatice sub inspecțiu- 
nea englesă, recunoscu așa-dâr suzeranitatea 
Angliei și s’a învoit, ca în Pretoria să stea 
un „resident* (inspector) engles, care să 
aibă un drept de inspecțiune mai ales asu
pra relațiunilor indigenilor. Anglia și-a mai 
reservat dreptul ca în cas de răsboiu tru
pele sale să potă trece prin Transvaal. în 
schimb însă Transvaalul avea să se bucure 
de deplina autonomiă înăuntru,. întru cât 
nu s’au garantat prin convențiune drepturi 
deosebite idigenilor și Uitlanderilor (= ce
lor venițl din străinătate); indigenilor (ne
grii) capacitatea de-a câștiga pământ și de 
a merge liberi dela un loc la altul, precum 
si folosirea de „locațiunl reservate*, adecă 
ținuturi reservate pentru ei; Uitlanderilo
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Ceva despre emigrările Românilor 
Secelenî.

Pilele aoestea s’a publicat un recen- 
semânt privitor la mișcarea poporațiunei 
române din paroohia Baclfalu (Săcele) de 
cătră parochul de acolo T. Frateș. Datele 
împărtășite prinjaoest “ recensământ, 'nu sunt 
nici decum îmbucurătore.

Din ele se vede, că în urma con
tinuelor emigrări în România numărul 
locuitorilor români decade din an în an, 
dâr cu deosebire a soădut în primii ani 
după încetarea convenției comerciale cu 
România. Etă câte-va din datele, ce le co
munică d-1 paroch Frateș :

In 1875 se aflau în Baclfalu 291 fa
milii și 1282 suflete de religia română gr. 
or. Pănă în 1890 numărul familiilor a scă
zut la 224, âr al sufletelor la 920. In 1900 
constatările sunt puțin mai mângăitore: 
numărul familiilor în ultimul period de 10 
ani (1890— 1900) a scădut mai încet, der 
totuși a scăcjut la 186, al sufletelor la 906. 
Așa-dâr în decurs de 25 de ani (1875— 
1900) numărul familiilor s’a "împuținat cu 
105, âr al sufletelor cu 362.

E caracteristic, oă în Baci falu sunt 
mult mai numerose nascerile pe partea băr- 
bătâscă, decât femeâscă și cu tote acestea 
numărul femeilor e mult mai mare, decât 
al bărbaților. Acâsta din causă, că bărbații 
înoă de pe la etatea de 12 ani emigrâză 
în România și nu se mai întorc la cămi
nul lor, âr femeile rămân singure, și decă 
se mărită, cele mai multe se mărită prin 
alte sate.

Fiind raporturile Românilor din Bacl
falu aprope aceleași ca ale locuitorilor ro
mâni din celelalte comune ale Săcelelor, 
putem să ne facem o închipuire de numă
rul cel mare al Românilor emigrați din 
aceste comune ale Săcelelor.

Vedem, cum stăpânirea ungurescă se 
îngrijesce atât de mult de binele Săcuilor 
ajutându-i pe tote căile și cu tote mijlocele 
din visteria statului, adunată din contribu
țiile nostre ale tuturor, numai ca să nu fi ă siliți 
a lua lumea în cap, pe când de sortea Ro
mânilor, care este chiar mult mai grea 
decât a Săcuilor, nu numai că nu pdrtă 
nici o grijă, der nCI habar nu are, ba pe 
de-asupra îi mai și persecută pe tdte căile.

Oha Tera Oîtwhii■ «1
— Febr. 1900.

Duminecă, în 30 Ianuarie v. (11 Febr. 
n.;c.) s’a arangiat o producțiune teatrală- 
declamatorică împreunată cu joc din par
tea inteligenței române din învooinatele 
comune Șercăița-Buoium, în noul și frumo
sul edificiu al școlei române din Șercăița.

Producțiunea teatrală-declamatorică în 
ooniuna Șercăița, în acest cuibuleț româ- 
neso uitat de lumea mare, nu sciu de s’a 
mai pomenit când-va, la tot cașul însă ea ni-a ,

dovedit, oă uh'de pătrunde lumina învăță- 
turei, acolo începe a da și rodele sale bine
cuvântate. Ceea-ce ou câți va ani mai îna
inte nici nu s’ar fi putut cugeta, aati^ a 
devenit fapt împlinit, oăcî inteligența aces
tor două comune s’a întrecut în a arăta, că 
unde este voință și lumină, acolo luorurl 
mari, frumdse și înălțătore de inimi se pot 
face.

Meritul este a-se datori bărbaților 
conducători din aceste două comune, cari 
nu voiesc să rămână îndărătul altor co
mune, oarl pote au apucat cu oâțl-va pași 
mai înainte. E și sosit timpul, ca în tot 
looul să dăm semne de viață și de capa
citatea nostrft spirituală și prin acâsta să 
răspândim lumina și cultura pănă și în pă
turile cele mai de jos ale poporului nos
tru doritor de progres. Pentru ajungerea 
acestui scop formâză un escelent mijloc și 
produoțiunile teatrale-deolamatorice și mu- 
sicale bine alese și întocmite. De aceea 
aflu potrivit a arăta frumosul succes do
bândit cu producțiunea teatrală-deelama- 
torică din Șercăița.

Producțiunea a constat din două piese 
teatrale, un monolog, apoi din un dialog 
umâristic-satirio, și în fine afară de pro
gram din două cântări solo de un tînăr 
student de bune speranțe.

In punctul prim „Sărăciă luciă“, de 
Ios. Vuloan, a escelat între ceilalți dile- 
tanțl inteligenta și istâța d-ră Aurelia Do- 
brin, care ca Veselina, fetița lui Sivu Ier- 
nilă, a fost la înălțime atât în interpreta
rea rolului, cât și în cântări, așa oă prin 
plăcuta d-sale voce ni-a ținut atențiunea 
tare încordată, âr desele aplause i-au răs
plătit multa ostenâlă pusă în studiarea și 
predarea rolului său. De-asemenea cu bun 
succes șl-a jucat rolul d-1 Visarion Bioa, 
ca oărăuș. Densul se mișca pe bină ca un 
actor. Apoi d-1 Vlic. Bărbat, pe Viliga, 
acest june nătărău, încă l’a sciut bine 
preda. Sivu Iernilă, d-1 L. Dogariu, acest 
țăran egoist și încăpățînat, încă se ținea 
bine : der în urmă pentru pofta de câștig 
și de răsbunare a fost tras bine pe sforâ 
de Sanda vrăjitore, care l’a uns mai întâii! 
cu lapte acru, apoi l’a tuns fără forfecî.

Cu bun efect și-au predat și celelalte 
ddmne și domni rolurile lor. Monologul 
„Herșcu Bucegiul“ încă a fost predat cu 
deplin succes de d-1 Galat. Stelea, fiind 
adese-orl aplaudat.

A doua piesă teatrală a fost „Vlădu- 
țul mamei“, comediă într’un act, scrisă la 
înțelesul tuturora, care dâcă e predată bine 
are efectul cel mai admirabil la popor. 
Acâstă piesă a succes peste totă aștepta
rea ; personele, cari au nvut rolurile prin
cipale, au jucat cu o dibăciă rară. E des
tul să amintesc, oă d-ra Aurelia Dobrin 
(Smarandița) și aici a avut partea leului, 
căci prin purtarea densei plăcută și deli
cată a sciut să captiveze inima unui boer 
rafinat, învârtit prin lumea mare, și în sfîr-

șit să devină soția lui fericită ; cu tote că 
încăpățînat* Savasta (d-na M. Bărbat) nu 
o ținea vrednică niol de odorul ei Vlăduț. 
Mișcările SmaraDdiței, împotrivarea Savas- 
t<«i și naivitatea lui Vlăduț (Tr. Cerbu), 
care se da în vânt după Smarandița, ero
dând, că acâsta încă se topesoe după el, 
ca piatra în apă, a produs o necontenită 
ilaritate și erumperl în aplause. Și nici nu 
puteai să nu rîdl, oând d-1 Tr. Cerbu, acest 
adevărat Vlăduț în chip și în formă, acum 
se da în scrânciob (legănnș), și când vede 
pe Smarandița capătă poftă de însurat. 
Aceste două oontraste naive te făceau se 
pufnescl de rîs, căol astfel de personalități 
acomodate rolurilor nu poți vedâ la tdte 
ocasiunile. Gostioă, tînărul boer (d-1 Nic. 
Bărbat) încă a făcut oât se pote de bine 
pe tînărul și elegantul boer din lumea nouă. 
Țăcălia și cilindrul îl prindea fdrte bine, 
mișcările îi erau libere și neforțate. Moș 
Iftimi, bătrânul pădurar (d-1 L. Dogariu) 
înoă se ținea bine cu glăjuța.

In cel din urmă punct din program 
d 1 Vis. Bica, ca nărod, și d-1 Aurel Opriș, 
ca negustor, s’au produs bine. Aid se putea 
bine observa marea deosebire dintre țăra- 
uul de odinidră și între cel de acum, deși 
acesta din urmă a cercetat numai școlă 
sătesoă.

După terminarea programului, d 1 G. 
Vas, stud. cl. III oomerc. în Brașov, un 
tînăr mult promițător, a esecutat două oân- 
tărl solo, cari au plăout mult publicului, 
cerendu-i-se să repeteze. A fost viu a- 
plaudat.

Mai am de amintit, că bina a fost 
forte frumdsă, împodobită cu țăsăturl de 
casă, care de care mai frumose și cari nu
mai laudă pot faoe femeei române.

A urmat în fine jocul plin de foc, 
care era în stare să răpescă în valurile sale 
chiar și pe... bătrâni. Erau o mulțime de 
tineri și domnișdre mândre și frumose.

Inteligența ndstră din satele vecine, 
ba chiar și din depărtări, n’a pregetat a 
da spriginul său. Se înțelege, venitul încă 
a fost destul de frumușel.

Participantul.

Producțiune în karoos.
— Febr. 1900.

împins de curiositatea de a cunosce 
viața Românilor din comitatul Treiscaune, 
despre a căror esistență nici că se mai în
grijesc așa de mult mai marii noștri, con- 
siderându-i de pierduțl, în anii trecuțl îm
preună cu câți-va colegi din acele părți 
am luat parte la câteva petreceri și nunte 
românescl, cari mi-au lăsat o plăcută amin
tire din acele locuri. De curând am avut 
erășl ocasiune a petrece câte-va câsuri în- 
tr’unul din aceste sate. în 2 (14) Febr. c. 
s’a dat adecă o petrecere declamatorică- 
teatrală cu joc în comuna Marcoș, la care 
am participat și eu, însoțit de câți-va co-

legi. Intrând în acâstă comună curat ro- 
mânâscă mă întrebam, cum a putut acest, 
sat, fiind încunjurat jur-îrnprejur de ele
mente străine, să-și păstreze atât de curat, 
și neatins caracterul său național? Cum de 
nu s’a încuibat în acest sătic nici măcar 
vre un ovreiu, fără de care par’că nici cea 
mai mică comună n’ar pute trăi?

Gândindu-mă astfel, mă pomenesc în 
mijlocul satului, în fața unei umilite căs- 
ciore, ce-i diceau școlă; mi-am dis în gân
dul meu: Puternice Domne! decă ai vădut 
că acești omeni nu sunt în stare a-și edi
fica o școlă corăspundătore, pentru-ce nu 
li-ai trimis vre-un mecenate, care să li-o 
facă, ori măcar să-i ajute!

în curtea școlei omenii îmbrăcațl în 
haine de sărbătore așteptau cu mare ne
răbdare evenimentul, ce avea să urmeze în 
comuna lor. Chiar și natura pare-că con
tribuia la. reușita acestei petreceri. Era o 
di doră mai frumdsă ca cele de primăvară. 
Sorele cu radele sale cele calde, redeștep
tase din amorțelă întreg satul. La ărele 
două și ceva se începe producțiunea în lo
calul școlei frumos decorată cu bradl, prin 
un cuvânt de deschidere potrivit rostit în 
graiul poporului de preotul locului Geor- 
giu Dogariu, făcând să înțelâgă scopul no
bil ce-1 urmăresce prin arangiarea acestei 
petreceri și cu ajutorul lui Dumnedeîi a 
celor ce vor urma în fiă-care an — în
ființarea unei biblioteci școlare și mai târcliu 
a unei biblioteci poporale pe sâma școlari
lor și a locuitorilor din acest sat, enumă- 
rând apoi folosele, ce le vor aduce aceste 
biblioteci. Vorbirea părintelui lor sufletesc 
a fost ascultată cu mare băgare de sâmă, 
luându-șl fie-care înainte de a urma îndru
mărilor și sfaturilor bune, în deosebi cu 
privire la crescerea copiilor. Mare li-a fost 
bucuria, când au vădut pășind pe scenă 2 
bărbați din popor representând cu atâta 
energiă dialogul: „Nerodul și negustorul14, 
care făcea pe popor să isbucnescă în ho
hote de rîs aprope după fiă-care proposițiă. 
Succesul acestui dialog este de datorit în 
special zelosului învățător Damaschin Ca- 
țaveiu, care a sacrificat atâtea ore de muncă 
pentru-ca să arate, că și cu băeții săi de 
școlă șe pote face ceva. Mulțumiți de fru- 
mosele și plăcutele momente petrecute în 
mijlocul fruntașilor comunei se reîntorseră 
cei mai bătrâni pe la căminele lor, er cei 
mai tineri la casa fruntașului N. Muntean, 
unde peste puțin timp sosi și inteligența. 
O horă mare și frumosă se întinse în curte 
astfel, că în scurt timp spațiul părea prea 
mic. Veselia se potențâză din ce în ce. 
Țăranul se vede atât de aprope cu simți
rile și cugetul de șefii săi. Privindu-i ți-se 
părea, că într’adevăr e diua cea mai feri
cită, pe care au trăit’o. Astfel a decurs pe
trecerea acâsta poporală pănă în dori de <ji-

Sâra era aprope, și adevărata pro
ducțiune abia acum avea să se începă. 
Casa d-lui părinte fu în scurt timp înde-

dreptul de a se pută aședa ori și unde, de 
a câștiga proprietate și de a face comerciu, 
în ce privea însă drepturile politice ale 
Uitlanderilor rămase la voia Transvaalului 
să li le dea ori nu după libera chibzuință. 
Și libertatea generală religionară fu intro
dusă acuma.

La 8 August 1881 a declarat guver
natorul engles din țâra Cap, Sir Hercules 
Robinson, printr’o declarațiă solemnei la 
Pretoria în numele Reginei, că incorporarea 
dela 1877 e nulă și neavenită și admoniâ pe 
toți supușii Transvaalului să asculte de gu
vernul restabilit al Burilor. în Octomvre 
s’a întrunit apoi „Volksraad“-ul (represen- 
tanța poporului) și a primit convențiunea 
cu Anglia încheiată de triumviratul Pre- 
torius, Kruger și Joubert, deși nu fără 
ore-carl obiecțiuni energice contra unor 
puncte.

Președinte al „Republicei sudafricane“ 
precum se numia Transvaaliil erășl fu ales

la 1882, după retragerea bătrânului Pre- 
torius, Paul Kruger.

Situația Republicei a fost la început 
puțin favorabilă. Financele erau încă forte 
neregulate și cu indigenii guvernul avea 
mari greutăți. Eșind din cuiburile lor de 
prin stânci și din visuinile lor căpeteniile 
Mampur și Mapoch, vasalii lui Secocuni, 
pe care l’au omorît, pustiiră țâra și numai 
cu mare greu a fost în fine biruiți; cel 
dintâiîi fu spândurat, celui de al doilea ’i 
s’a avisat un domiciliu. Din causa luptelor 
de feliul acesta în partea vestică a Repu
blicei emigrară ârășl cete mari de Buri 
peste graniță și întemeiară în țâra Beciuana 
nouăle republice Stellaland și Gosen. Acum 
s’amestecă Anglia, care era îngrijată de-o 
astfel de estindere a republicei Transvaal 
și în decursul tratărilor Kriiger merse la 
1883 la Londra. Aici dobândi el la 27 Fe
bruarie 1884 o nouă convențiune — con
vențiunea dela Londra, care, ori ce ar c|ice

Englesii, nu numai a întregit convenția 
dela 1881, der de fapt a delăturat’o. Ins- 
pecțiunea Angliei asupra raporturilor es- 
terne ale Republicei a fost mărginită la 
aceea, ca acâsta (Transvaalul) fără de apro
barea Reginei să nu potă încheia cu nici 
o semințiă de indigeni tratate, afară nu
mai de republica Oranje. Tocmai prin pri
mirea acestei restrîngerl a dreptului de 
inspecțiune, Anglia a renunțat la inspec- 
țiunea sa asupra comunicațiunei Transvaa
lului cu străinătatea și de-o suzeranitate 
asupra acestuia nu mai pote fi vorbă dela 
1884 încoce. N’a rămas decât o ultimă ră
mășiță a acelei suzeranități. Un „resident14 
engles în Pretoria nici n’a mai fost de 
atunci, ci acolo s’afla numai un consul ge
neral engles, care n’avea drepturi mai multe 
decât consulii generali ai puterilor celor
lalte. Nici de dreptul de trecere a trupelor 
nu mai e vorba în convenția din Londra. 
In schimbul acestor concesiuni republica

sud-africană s’a învoit să-și stabilâscă gra
nițele esact și a renunțat la orl-ce emi
grare viitore („treku) peste granițe. Stella
land și Gosen au fost în urma acâsta de
șertate de Buri și țâra Beciuană a fost pre
dată Englesilor. Țâra Swasilor însă fii în
corporată la 1893 cu Republica.

Cecil Rhodes.
Cei ce au sperat, că de acum Trans- 

valul va fi lăsat în pace de Anglia, s’au 
înșelat. Causa de nouă certe și încurcă
turi a fost marea producțiune de aur, care 
crescea vădend cu ochii în Witwatersrand, 
spre vest dela Iohannesburg. Producțiunea 
de aur în Transvaal dădea la 1896 nu mai 
puțin de 2.5 milidne de uncii, era dâr- 
numai puțin mai mică decât cea ameri
cană (ce da 2.6 milidne uncii) și întrecea 
producțiunea australică (ce da 2.2 milidne 
uncii) în mod însemnat. Cu alte cu
vinte Transvaalul era — având în veder

mai mult, oi și în comerciul unive sal cuprinde un 
loc însemnat. La cumpărare să se câră anume : „Apă 
amară Franz Iosef“ de dre-ce ape cu mult mai inferidre 
se află în comercl cu aceiași etiohetă, așa că ușor 
se pote omul înșela.

se întrebuința zănoi Apa amară „Francise Iosif
0'
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suită cu lume. Inteligența din jur, fără 
deosebire de naționalitate, curiosă de acesta 
petrecere în Marcoș, se grăbi a-o cerceta. 
La 7l/2 se începe producțiunea. Punctele 
din program fură esecutate cu acurateță 
neașteptată, dovadă aplausele neîntrerupte 
din partea publicului. Indosebl a avut 
afect vorbirea d-lui preot, care prin câ- 
te-va cuvinte însuflețite arătă împrejură
rile de altfel favorabile, sub cari s’a înce
put redeșteptarea acestui popor încunjurat 
de atâtea elemente străine. In cele din urmă 
pune la inimă tuturor, în ce mod trebue 
purces cu mult amărîtul nostru popor du- 
cendu-1 pe adevărata cale a luminei. Vor- 
besce despre sacrificiile, ce le au adus fiii 
săi suflescl pentru susținerea instituțiunilor 
sale culturale și-și esprimă dorința ferbinte 
de a vede în scurt timp și școla edificată. 
Speranța e în viitor, âr Dumnedeu nu ne 
va părăsi. Cu aceste cuvinte sfîrși pă
rintele.

Punctele următore din program fură 
bine esecutate. Interesant a fost teatrul, 
față cu care se vedea pe fețele tuturor 
curiositatea.

Personele diletante au sciut să se achite 
bine de rolurile lor. D-șorele Aurelia și 
Anica Dogariu au captivat publicul cu 
cântările. La d-nii Damaschin Cațaveiu, 
David Bogolea și Nicodim Dogariu s’a ob
servat multă cunoscință de causă. Cu un 
cuvent piesa lui Negruzzi „Cârlanii" a fost 
la înălțimea succesului în interpretarea ei. 
Tot astfel au fost și declamările Sila și 
Vestitorea primăverei.

La orele 10 publicul, mulțumit de suc
cesul producțiunei, se îndreptă la casa d-lui 
părinte. Se începu dansul. D-șore nu lip- 
siau, căci au alergat din depărtări la acestă 
comună romantică.

Hora era mare și frumosă. Musica anu
me adusă din România a mulțumit pe de
plin pe participant!. Tot decursul petrecerei 
a fost numai o veseliă. In cele din urmă 
■dorii e se iviră și jucătorii erau încă strînșl 
la Serbă. Sosise însă timpul despărțirei. Ne 
reîntorserăm toți de unde am plecat plini 
de amintiri plăcute. Er cei mai bătrâni se 
mai aședară la câte un pahar de vin spre 
a continua după a lor bună chibzuelă pe
trecerea.

Resultatul material încă a fost destul 
de îmbucurător. Un profit curat de 22 co
rone a pus basă bibliotecii școlare.

Mari au fost însă sacrificiile aduse 
pentru succesul acestei petreceri din par
tea Onorabilei familii a d-lui părinte Do
gariu. Nu s’a cruțat nimica, nu s’a cruțat 
•ostenelă întru mulțumirea ospeților. In deo
sebi noi tinerii, deși necunoscuțl, am avut o 
primire frumosă și frățescă. O masă întinsă 
și îmbelșugată ne-a înveselit inimele și ni
mic nu a lipsit, pentru mulțumirea nos- 
tră și a tuturor dspeților.

Un participant.

teritoriul său relativ mic — țâra cea mai 
îbogată în aur din lume.

In anul 1894 veniturile statului Trans
vaal, care mai înainte avea să lupte așa 
de mult cu lipsa de bani, treceau deja 
peste 45 milione franci, din care 43% 
adecă apropo 20 milione veneau dela contri
buțiile insdustriei minelor de aur, — con
tribuții pentru concesiune și pentru dina
mita necesară; cheltuelile se urcau la 35 
milione.

Țâra bogată de aur a deșteptat 
firesce poftele tuturor marilor speculanți, 
Ar cel mai mare dintre aceștia era Cecil 
Rhodes.

Acesta a fost născut la 1853 în 
Bishop-Stortford (Anglia) ca fiiu al unui 
.preot protestant. La 1870 el merse fără 
mijloce în Cap, și se făcu mai întâiii eco
nom, apoi băieș în minele de diamante din 
Kimberley. Aici i-a succes lui a contopi 
.aprope tote societățile de băieșl într’o pu
ternică sooietate numită De Beers-Com
pany, care dispunea aprope 100 milione de 
franci și câștiga în termen mediu în ani 
bani pănă la 40 milione și mai bine de 
franci — câte odată chiar și îndoit. Așa

Literatură.
A eșit de sub tipar Al doilea capi

tol din contabilitatea dxplă, de I. C. 
Panțu. Acâstă nouă 'broșură conține : afa
cerile de credit cambial și afacerile de bancă.

La creditul cambial s’a introdus o afa
cere de patru luni, trecută în registrele 
principale și auxiliare după metodul usitat 
la noi, precum și după metodul numit fran- 
ces, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țeză în practică, arătându-se încheerile lu
nare și încheerea anuală.

La afacerile de bancă, după o împăr- 
țălă sistematică a afacerilor, s’a esplicat 
scontul de cambii și reescontul, afaceri cu 
monete, avansuri pe efecte publice (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, cari 
durâză trei și șese luni, arătându-se închee
rea 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 corone -j- 10 bani porto. 
De vendare în Brașov: la Tipografia „A. 
Mureșianu" și la Librăria N. Ciurcu. In Si-1 
biiu: la Librăria archidiecesană. — Atra
gem atențiunea publicului nostru, îndeosebi 
a celor ce se ocupă cu afaceri comerciale, 
precum și a membrilor din direcțiunile 
băncilor nostre și a funcționarilor aces
tora^ asupra acestei lucrări de neapărată 
trebuință.

întrebare și respuns.
pice că : un nebun aruncă o petră 

în fântână și cțece înțepți nu o pot scâte. 
Seu: un nebun atâtea intrebărî pune, 
că o sută de înțelepți nu pot răspunde. _

Pricina e, că a întreba e mai 
ușor, decât a răspunde. A cere e 
mai ușor, ca a da. A chiema e mai 
ușor, ca a veni. A cțice e mai ușor, 
ca a tăce. Tote acastea sunt lucruri 
simple și ușor de spus și de vorbit, 
der cu atât mai încurcate și mai 
greu de împlinit.

La mulțl nebuni ar răspunde 
înțeleptul, când e întrebat, dâr nu 
vră, că vede că n’are cui răspunde, 
seu că nu e la timp potrivit. La alții 
le răspund după cum văd, că e în
trebarea.

De multe ori și fără bătaie de 
cap se cunosce prostul după între
bări și înțeleptul după răspunsuri; 
seu nebunul după vorbire și înțe
leptul după tăcere.

Tăcerea încă e un răspuns, său 
un fel de vorbire muțescă. Tăcerea 
înțeleptului, ca și vorbirea lui, dove- 
vedesc înțelepciune și amândouă sunt 
de mare preț între cei cuminți, său cu
mințiți, ca și fața (aversul) și dosul 
(reversul) unui ban bun. Vorbirea 
prostului, ca și tăcerea lui, dovedesce 
numai prostiă și amândouă nu plă-• 
tesc o zală nicăirl și pentru nimeni, 
precum e pilda cu un ban rău. Proștii

deveni Rhodes un om bogat și o aduse 
curând acolo să joce și un rol politic.

Nisuințele celor din Londra de a 
violenta în mod brutal republica sud-afri- 
cană au deșteptat mai întâii! poporațiunea 
olandesă în genere. La 1879 s’a format în 
capitala republicei Oranje, în Bloemfontein 
așa numitul „Africander-Bond11 (liga afri
cană), care curând află mulțl aderenți în 
colonia Cap, (nu în Transvaal) și a căruia 
țintă era, de-a apăra Africa de sud față 
cu ingerințele ce veniau dela Londra, a 
contrasta mai ales nisuințelor englese de 
a uni strîns coloniile în țera mamă. Tomai 
în contra Angliei nu era îndreptată liga nici 
n’avea în gând de a se despărți cu totul 
de ea.

Și Africanderii scieau să prețuâscă 
valorea scutului flotei englese pentru lito- 
ralele estinse ale Africei de sud, la cari 
altfel puteau ușor sâ rămnâscă și alte pu
teri ei se îndreptau numai în contra unei 
puternice direcțiuni politice „imperialiste". 
In Bond (liga), pe lângă olandesl, cari în 
Africa de sud sunt încă odată așa de nu- 
măroșl ca Englesii, se aflau doră și ele
mente englese, în lozinca ligei era deci

și banii răi numai înaintea acelora 
sunt de ore-care preț, cari îșl iau 
asupră-le ore-care cercetări despre 
prostiă și înșelăciuni omenesc!. Dâr 
proștii și nebunii se socotesc pe ei 
înțelepți și cuminți, âr pe înțelepți 
îi țin de proști și smintiți.

Pildele sunt mai bune și mai 
atrăgătore decât vorbele. Ecă câ- 
te-va pilde, cum se nărăvesc înțe
lepții cu nebunii.

1. Regele Priam din vechime
aucjise de înțelepciunea și stăpânirea 
pe sine a unui filosof cu numele 
Candid. El lăsă pe nisce nebuni 
nebleznicl să-și bată joc de el 
prin vorbe cum vor vre ei, ca să-i 
va4ă statornicia și înțelepciunea lui. 
După-ce l’au batjocurit cu felurite 
vorbe nebunesc! și cu felurite între
bări prostesc! mai mulțl de-a rân
dul, vine unul dintre ei în urmă și 
4ice : „Lăsați-1 în pace pe acest ne
bun, ce vă mai prindeți mintea cu 
el!“ Filosoful răspunse forte liniș
tit la toți ceilalți batjocuritorî, la 
acesta însă tăcu. Regele îl întrebă, 
că de ce nu răspunde și acestuia. 
Candid 4ise: „iȘi tăcerea e un răspuns 
la nisce vorbe nesocotite ca acestea.......
pentru-că eu nu pot cu limba mea, se-l 
osîndesc pe el, precum el singur s’a osîn- 
dit pe sine cu limba lui“.

2. Mulțl nătărăi îi tot supără 
pe Vlădăreni (din satul Vlădeni), când 
se întâlnesc câte unul dintre ei pe 
drum, că acasă la ei nu le dă mâna, 
că atâta minte aunătăreii să gândescă 
ce ar păți atunci. Destul, că vorba de 
întâlnire a acelor nătărei cu ei, este: 
„Hei, măi, Vlădărene, când se face 
târg la voi ?“ Unii mai glumeți răs
pund scurt: „In 30 Faur11. Alții mai 
supărăcioși: „Când îi fi tu cuminte". 
Alții: „Când o veni tătâne-tău cu 
burdihane de ită (vită) să le vân4ă 
la noi". Alții alt-fel, dâr fie-care după 
cum vede, că e întrebarea.

3. Odată un alt nebun drăcos 
l’a întrebat pe Luther: „Ce a făcut 
și unde a stat Dumnedeu atât amar 
de vreme înainte dea face lumea?" 
Cum a fost întrebarea așa și răs
punsul. Luther mi l’a ars cu vorba 
răspun4ându-i așa: „A stat într’un 
mestecăniș și a tăiat nuele pentru cei-ce 
pun ast-fel de întrebări^.

Răspunsul lui Luther la multe 
întrebări neghiăbe se potrivesce.

I. Dări ii.

învățătorul cătră un copil leneș :
— Cum poți să fi atât de gras la 
corp, pe când la minte ești atât 
de sec?

egală considerare a ambelor națiuni (ceea 
ce aduse cu sine; că limba olandesă a fost 
admisă în parlamentul Coloniei Cap și 
înaintea tribunalelor) și așa crearea unui 
„sentiment național sud-african", care cul
mina în strigătul de răsboiii: „Africa 
de sud să fiă a Africanderilor de sud !u 
Conducătorii ligei sunt adl Schreiner (mi- 
nistru-președinte actual al coloniei Cap) și 
lan Hendrik Hofm’eyr.

Cecil Rhodes a început să cocheteze 
cu acestă puternică partidă, așa că cu aju
torul ei el deveni la 1890 ministru-preșe- 
dinte.

El nu era numai lacom de bani, ci 
avea și ambițiune politică. Planul său era, 
ca totă Africa de sud, până sus la lacurile 
mari, să ajungă în posesiunea englesă. El 
spera, că-șl va pută aduna și mai mari 
avuții și răzimat pe aceste, va pută s’a- 
jungă omul conducător dela Cap pănă la 
Equator.

(Va urma).

Școlarul. — Este lesne de pri
ceput, Domnule învățător: corpul 
mi-1 nutresce mama; âr mintea. 
Dumniata !

*
Pentru ce a mușcat Adam din 

măr ? — întrebă un învățător pe un 
școlar.

— Pentru-că n’a avut cuțit!—răs
punse acesta.

*
Un unchiaș cătră nepotul său: 

Pe ce vreme prân4iț! voi?
Nepotul: Mama ni-a spus, că în

dată ce vei pleca Dumniata!
*

Un școlar cătră mama să : Mamă 
dragă, dă-mi un ou!

Mama. — Ce să faci cu el?
Școlarul. — învățătorul ni-a spus, 

că ne va învăța despre rotun4imea 
pământului și de aceea tot copilul 
să aducă câte un ou la școlă. Care 
nu va aduce oul, nu va pută în
țelege.

Mama. — Ei, dragul mamii, dâr 
ouăle sunt scumpe acum, și eu n’am!

Copilul. — Nu face nimic, mamă, 
căc! Domnul a 4is> cine n’are 
oue, pote să aducă brânză!

*
In ora de istoriă, profesorul 

sfîrși povestirea răsboiului Troian cu 
urmatârele cuvinte; t

— Nu uitați, că eroul răsboiu
lui Troian a fost Hector!

Școlarul Vasilescu dise cu bu- 
curiă lui Ionescu: Acest nume e 
ușor de ținut minte, căci chiar așa 
se chiamă cânele nostru!

In 6ra următore profesorul în
trebă :

— Cine a fost eroul principal 
din răsboiul Troian, să spună Io
nescu !

— Cânele lui Vasilescu! răs
punse repede acesta. („învăț. Prîm.)“

*
A: Ai tu multe rudenii sărace?
B: N’am pe nimeni, pe cari 

să-i cunosc.
A: Ai pe cine-va care să fiă 

bogat?
B: N’am pe nimeni, care se 

mă cunbscă.

Călendarul septemânei.
FEBRUARIE. are 29 dile. FAUR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

Dum.
Luni
Marți
Mere.
Joi.
Viner 
Sâm.

13 C.P. Martinian
14 C. Par. Axentie
15 Sf. ap. Onisim
16 Sf.Mar. Pamfiliu
17 Sf. Teon, Tiron
18 Sf.Leonp. Roma
19 Sf. ap. Archipus.

25 Qui. Mathiăs
26 Rem. Victor
27 Claudius
28 Ep. Leander

1 Martie. Albin
2 Simplicius
3 Cunigunda

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 23 Februarie 1900.

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

ilesura 
său 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
auetr.

Kor. fii.

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

11 Grâu mai slab . . 11 —
ft Grâu mesteoat 9 20
II Săcară frumbsă . , 7 20
n Săcară tnijlooiă . 6 80
îî Orz frumos 6 60
M Orz tnijlooiu . . . 6 20
>r Ovăs frumos . 4 80
» 3 Ov&i mijlociu . . 4 40
ÎS Cucuruz .... 7 60
5 • Mălaie ..... 8 20
J Mazăre.................... 13 —
M Linte................... 18 —
ji Fasole................... 9 40
J* Sămeufă de in . . 22 —
»1 Sămânță de oâuepă 8 40

Cartofi . . . 1 80
Măzăriohe . . — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
•I Carne de poro . — 88
11 Carne de berbece . . — —

100 kil. Său de vită prospăt 50 —
»» Său da vită topit 72 —
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Cursul pâeăei ®rașcsw=
Din 24 Februarie 1900.

18.90 Vend. 18.96Banonota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump,
Ruble RusescI Cump. 
Măroi germane Cump. 
Lire turoescl Cump. 
Sons. tone. Albina S'1/,,

18.70 Vend. 18 75
19.08 Vend. 19.14
11.20 Vend. 11.80
2.54 Vend. —.—

118.— Vend. —.—
21 40 Vend. —.—
101.- V®nd. 101.50

Tergnl de rîmăton din Steinbrucii.
Starea rîmâtorilor a fost la 20 

Februarie de 21,725 capete, la 21 Feb. au 
intrat 923 capete și au eșit 197 capete ră
mânând la 32 Febr. un număr de 22 451 
oapete.

Se notâză marfa nngnrâscă : veche 
grea dela 92—96 fii. marfă ungurâscă 
tinărăgrea dela 100—102 fii. de mijloc 
dela 100—102 fii. ușâră dela 99— 100 
fii. — Serbescă: grea 97—98 fii., de 
mijloc 96—98 fii. ușoră: 94 — 97 fii. 
kilogramul.

Nr. 2890/900.

Publicațiune
referitore Ja evaluarea competențelor 
de cârciumărit pro 1900—1901.

Conspectele de conscriere, stato- 
rite de direcțiunea reg. ung. finan
ciară referitdre la partidele cari 
s’au ocupat cu vâncjarea arti
colelor supuse dărei de vin, bere și 
băuturi de spirt vândute pe terito
riul orașului Brașov în decursul pe- 
riodei dela 1 Iulie 1898 pană la 30 
Iunie 1899, se pot examina dm 
24 Februarie până inclusive 3 Martie 
1900 la oficiul orășenesc de accise 
în decursul orelor de birou, stând 
partidelor în drept, ca în contra 
cuatității de articole, cari ating pe 
aceste partide, se-șl aștârnă referi- 
tdrele obiecțiunî scripturistice în 
decursul a 8 (Jile. acestui magistrat. 
870,1—1 Magistratul orășenesc.

„ALBINA"
Institut de credit și de economii în SIBIUL

Nr. 4857.

Domnii acționari ai Institutului de credit și de economii 
„ALBINA" se învită prin acâsta în virtutea §. 20 al statutelor so
cietății la

care se va ține în Sibiiu Sâmbătă în 21 Martie 1900 st. n. înainte de 
amâdî la 10 âre în casa institutului (Strada Baier Nr. 1)

Sursa de mărfurî din Budapesta
din 21 Febr. n. 1900,

% 0 ro 1 n i e f «
3 I

Prețul p.■
100 oh agr.

4»la pârii

Grâu Bănățenesc
Grâu dole Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba.rega.a 
Grâu de Bâcska 
Grâu ung. de nord 
Grâu românesc

HO 
60 
80
80
80
80
80

7.90
7.95
7.90
7.85

8.15
8.05
8.05
8.

—.—

ort urni
aoiul

£ tâ
& n •P © 

.5 M
o £.

Prețul per
100 olrilgx.

dala j piîns

Săcară
Orz 
Ors
Orz 
Ovăs 
Cucuruz. 
Cucuru» 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
da bere

bănăț. 
altă soiu

n
n

70-72
09-62

02.64
64.66
39.41

75
7'3

6.25
6.10
5 65
5.65
5.45

5^30

6.35
6.20
5.70
5.70
5.5f>

5.80

Prodaotedlv. 8 o i n j
OlUBUl

dpla pan»

A

Seni, do trif. Luțernă ungur 
transilvană

36— 45.-

bănățdnă —

roșiă 58.- 64 —
Oleu do rap rafinat dup!® —._ •
Oleu de in —._
Une. de porc dola Paste 50 50 51—

§
5» dala țâră —_ - —

Slănină avântată 13 — 44.—
3
o

1- afumată 44— 45-
86u i—.___ — -

Q Prune din Bosnia în hutî 15 50 16.Ci 
i din Serbia în saci 13.75 14.—

a Lictar slavon nou 18.— 18.50o.
>1 bănățenesc 16. - 16’.5ii

Nuci din Ungaria
Ol Gogoși ungurescl

cil serbescl
Miere brută

galbină strecurată
Ceară de Hosenan
Spirt brut i

Drojdiuțe d« spirt • •

£ Bucuresci, Strada Dionisie 58. 0

Concurs.
Pentru complinirea postului de 

comptabil la Institutul de credit și 
economii „Poporul" societate pe 
acții în Lugoș, cu care este împreu
nat un salar anual de 1400 corbne, 
prin acesta să escrie concurs cu ter
min pană la 31 Martie 1900 st. n.

Doritorii de a reflecta ia acest 
post păuă la terminal fixat vor ave 
se-șl presinte recursele la subscrisa 
direcțiune, având acele a le instrua 
cu testimoniu despre cualificațiunea 
de comptabilitate și cu adeverință 
despre praxa de pană aci avută ca 
oficiant de comptabilitate.

Lugoș, 13 Februarie 1900.
Pentru direcțiune:

I0AN BOROȘ 
președinte șl director eeecutiv. 

869,1 — 1.

Nr. 2226-1900.

PUBLICAȚIUNE.
Se închiriază următorele obiecte 

orășenesci pe cale de oferte și anume : 
a) Pe durata din 29 Septembrie 

a. c. pănă în Septembrie 1906 :
1) Locuința în casa orășenescă, 

șirul inului 35, cu 12 odăi, bucătă
rie, cămară, șopron de lemne și pod.

2) Locuința brutarului cu lucră- 
târea, strada măcelarilor 7.

3) Hanul „La Coronă", strada
vămei. i

4) Berăria orășenescă, strada porții.
5) Casa orășenescă, prundul ro

zelor Nr. 3.
6) Casa orășenâscă, strada spita

lului (templul israelitic).
7) Casa orășenâscă strada spița- ■ 

lului Nr. 69.
8) Cafeneua de pe promenadă.
9) Etablismentul de înotat și scalda,
10) Cârciuma din ștejeriș.
11) Cârciuma dela podul Bârsei.
12) Prăvălia de sub podul bătu- 

șilor 9 (acum Stângei & Zekeli).
b) Pe durata din 30 Aprilie 1900 

pănă la 29 Septembre 1906.
Chișcul de pe promenadă dim

preună cu o parte din promenada 
dinaintea acestui chioșc pentru pu
nerea meselor.

c) Pe durata din 1 Ianuarie 1901 
pănă în 29 Septembre 1906.

Cârciuma de pe locul târgului de 
vite (obor).

Pertractarea de oferte va avea 
loc în 15 Mart’e 1900 înainte de 
prânfl la 10 âre în oficiul orășenesci 
economic, unde au de a se așterne 
pănă la amintita or ă ofertele scrip- 
t.uristice, sigilate și provedute cu 
un vadiu de 10°/0 din chiria anuală 
oferată.

Condițiunile de oferte și acele 
contractuale se pot în decursul âre- 
lor de birou înainte de prând 
examina în oficiul orășenesc eco
nomic pănă în diua pertractărei de 
oferte.

Ofertele mai târdiu așternute seu 
acele necorespundatore condițiunilor 
de oferte nu se iau în considerație.

Brașoov, 14 Februarie 1900
Magistratul orășenesc.

T SI
Supsemnatul tac cunoscut On. 

public, că am deschis un 
Atelier de curelărie 

în strada lăcătușilor casa Nr. 1, 
dinspre strada nouă de sus. 
Lucrez tot felul de hamuri, chi

mire, curele și tâte obiectele ce ca
de în branșa curelarilor.

Se primesce un învățăcel. Me 
rog de sprijinul On. public.

Cu totă stima
Vasîlîe Muscalu.

Obiectele:
1. Raportul anual al Direcțiunei; bilanțul anului de gestiune 1899 

și raportul comitetului de supraveghiare.
2. Distribuirea profitului realisat conform bilanțului.
3 Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de binefacere.
4. Fixarea prețului marcelor de presență pe anul curent.
5. Modificarea regulamentului de serviciu pentru oficialii institutului.
6. Alegerea a 2 membri în consiliul de direcțiune în sensul §-iui 

36 din statute.
7. Alegerea membrilor comitetului de supraveghiere.
Domnii acționari, cari în sensul §§ 22, 23 și 24 din statutele so

cietății voiesc a participa la adunare în personă, sâu prin plenipoten- 
țiațl, sunt rugați a-și depune acțiile și eventual dovec|ile de plenipo- 
tență cel mult pănă MercurI în 28 Martie a. c. st. n. 6 âre p. m. la 
cassa centralei în Sibiiu, sâu a filialei în Brașov.

Sibiiu, 13 Februarie 1900.
872,1-1. Direcțiunea.

In s c iin t are.
Domnii membrii ai societății de împrumut și păstrare „AURORA6, 

sunt invitați a participa la adunarea generală a XXVI-a, care va avâ 
loc Duminecă 18 Martie 1900 la orele 10 a. m. în sala școlei fundaționale 
populare superiâre din Năseud.

Pentru cașul când acâstă adunare nu s’ar putâ ținâ din lipsa vo
turilor recerute, prin acesta se convocă tot-odată a dua adunare, care 
va avâ loc în 1 Aprilie 1900 la âra și locul ficsat, în care vor aduce 
hotărîrl valabile membrii presențl.

Ordinea dileî z
1. Raportul direcțiunei, și al comisiunei censuratâre.
2. Statorirea bilanțului pre anul 1899, distribuirea profitului, darea 

absolutoriului pentru anul de gestiune espirat.
3. Alegerea directorului pentru un period de 3 ani.
4. Alegerea alor doi membri în consiliul administrativ pre timp 

de 3 ani.
5. Alegerea comisiunei censurătore pre timp de un an.
6. Propunerile consiliului administrativ și eventual alte propuneri 

insinuate în sensul statutului.
N. B. Domnii membrii vor primi raportul tipărit in terminul 

prescris, prin poștă.
868,1—3. Oirecț bușea.

ale lui
P Veritabile numai, «Secii ffiăeare cutia este jirovecjută eu marea de 
’’S aperare a lui A. Moli și cu subscrierea sa.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 
j/ tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
A mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
\ a celor mai diferite bâle femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 

cresce mereu de mai multe decenii încdce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 
$ Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescâ.

g Franzbranntwein și sare a lui iM.
VJ hîIn niimni dâcă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu
X W Ol ILdUIlU iiuiiaui, plumbul lui A. Moli.
W Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de-

X osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Corone 1.S0.

Săpun (ie eopii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat 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 provâțfută cu marca 
de aperare A. Moli.

Trimiterea principală prin 
Farmacistul A. 3IOLL, 

c. și r. ftirnim al curții imperiale Viena, Tuchlaubeu 9
M Comande din provinciă se efectueză țiiinic prin rambursă poștală.

La depășite se se căra anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca 
M de apărare a lui A. MOLL.
X Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekeiius, Franz Kellemen și engros la

D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. W
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


