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Cronje, eroul învins al Burilor.
Tragicul capitulațiunei lui Cronje, 

a căruia vitejiă este admirată aflî 
de lumea mtrâgă, are ceva gran
dios, împuitor. împresurat de oști
rea înflecit mai numerosă englesă, 
generalul Cronje s’a luptat nu nu
mai ca un leu, ci ca un adevărat 
gigant din vechile basme. Timp de 
doue-spre-dece cjile întregi s’a lup
tat el cu câta lui vitejescă, respin
gând atacurile din ce în ce mai ve
hemente ale dușmanului, espus fiind 
dimpreună cu oștirea sa cea mică 
și cu femeile și cu copii, ce se aflau 
în tabăra ei, focului omorîtor, ce-1 
revărsau asupra acestei tabere tunu
rile englese.

Astfel încordând tote forțele fi- 
sice și intelectuale pănă la estrem, 
eroicul comandant al Burilor a spe
rat pănă în momentul din urmă, 
că-i va veni un ajutor, care se-1 
scape dimpreună cu ai săi din si- 
tuațiunea desperată, în care se afla. 
Comandantul oștirilor englese, ma
reșalul Roberts, a provocat de repe- 
țite-orî pe Cronje să depună armele; 
a oferit femeilor și copiilor din ta
băra Burilor scutul său, ca să pâtă 
eși de acolo, der nimic n’a putut 
îndemna pe Cronje se se supună și 
să capituleze, pănă-ce mai putea să 
resiste și mai avea speranță de a 
primi vre-un ajutor. In cele din 
urmă veflend, că puterile bravilor 
săi s’au sleit, că s’au sleit și provi- 
siunile și munițiunea lor, și înțele
gând, că detașamentul de Buri din 
Transvaal, ce i-l’a trimis generalul 
Joubert ca întărire, a fost respins 
de oștirea englesă, mișcat, în fine, 
de suferințele femeilor și ale copii
lor, ce se aflau sub pază lui, gene
ralul Cronje — care și-a făcut da
toria pănă la cea din urmă conse 
cență — n’a avut să mai alâgă, ci 
s’a vădut silit a capitula.

Cronje a capitulat ca un ade
vărat erou, mare și în căderea sa, 
a capitulat necondiționat, cum a ce
rut dela început mareșalul Roberts. 
Atitudinea eroică a generalului bur, 
este admirată chiar de inimicii săi. 
„Asupra lui Cronje“ scrie una din 
foile englese cele mai înverșunate 
contra Burilor, „nu cade nici o um
bră pentru-că s’a predat, deore-ce tru
pele englese erau în număr covîrși- 
tor. Nimeni nu mai pote astăfli de- 
nega lui Cronje și trupelor sale în- 
cunjurate stima sa pentru admira
bila vitejiă“. Er un Irlandes a es- 
clamat ironic în camera comunelor: 
„trei mii de Buri au fost făcuțl pri- 
sonierl de patru;fleci de mii de En- 
glesl. Ce victoriă gloriosă!“

Ori cum, der acâsta victoriă 
este primul succes însemnat al En- 
glesilor în decursul acestui neno
rocit răsboiu, care dureză deja de 
aprope cinci luni și care a dus 
pănă acum numai mârte și peire 
în șirurile combatanților marelui im
periu britanic, de ale căror cadavre 
a fost literalmente presărat întreg 
câmpul de răsboifi de-alungul și de- 
alatul Africei de sud.

Bucuria în capitala Angliei pen
tru acâstă victoriă a lordului Ro
berts, este firescă și ea lingușesce 
cu atât mai mult orgoliul național 
engles, cu cât capitularea lui Cronje 
s’a întâmplat tocmai în fliua aniver
sară a desastrului Englesilor dela 
Majuba (27 Februarie 1881) în urma 
căruia Burii transvaalienl și-an fost 
recâștigat independența sub suzera
nitatea englesă.

Prin capitularea lui Cronje este 
paralisată așa flicend armata repu- 
blicei Oranje și Englesii nu vor mai 
da, pâte, de mari piedeci în acest 
stat. Der Burii din Transvaal stau 
încă în piciâre, neînvinși și se asi
gură, că vestitul lor general Joubert 
dispune încă de șâse-flecl de mii 

âmenl. El ține încă în lanțul seu 
de fier Ladysmith-ul și nu e de loc 
sigur, că acesta nu va cădâ încă în 
mânile Burilor. De aci încolo En- 
glesii vor avă să întâmpine cele mai 
mari greutăți, aflându se în țâra ini
mică, unde după cum s’a dovedit, 
vor întâlni la fiă-care pas cea 
mai desperată resistență.

Se ridică voci din tâte părțile, 
cari sfătuesc pe Englesi de a-se îm
păca cu acest popor brav și eroic și 
de-a nu voi să nimicâscă esistența 
lui; voci, cari aștâptă, ca Anglia să 
întindă mâna de pace și să încheie 
acest răsboiu, care numai stimă și 
simpatii nu i-a adus din nici o parte.

E puțină speranță însă, că cei 
ce au pus la cale acest răsboiu, și 
cari predomină afli situațiunea în 
Anglia, vor asculta de acele sfaturi. 
Din contră, după vocile organelor 
lor, ei nu vor considera prestigiul 
Angliei restabilit, pănă-ce nu vor fi 
nimicite cele două republice sudafri- 
cane.

Nu este nici-decum scris, că 
planurile răsboinicilor fii ai lui Al
bion se vor realisa așa ușor. Trans- 
vaalul, care are un teren favorabil 
de apărare, va pregăti încă mârtea 
a flec! de mii de soldați englesi, 
căci capitularea lui Cronje, după 
cum se pronunță toți militarii com
petent, este a-se considera numai 
ca un episod puțin însămnat în de
cursul acestui răsboiu sângeros.

Continuând dâr răsboiul, An
glia îșl va crea din nou cea mai 
grea situația, riscând de-a fi sur
prinsă de neașteptate complicațiunl 
pe vastul teritoriu al coloniilor sale 
din totă lumea. Căci ori și cum, 
acest răsboitî, în care un mic po
por de trei sute de mii de suflete 
înfruntă cu bărbățiă colosalul im
periu, i a sguduit mult prestigiul 
pretutidenî.

Szell și majoritatea.
In pressa maghiară, de tote nuanțele 

— afară dor de câte-va diare, cari stau 
mai aprope de capul guvernului, -— se dis
cuta. ou adevărată pasiune asupra raportu
rilor dintre ministru-președinte Szell și ma
joritatea guvernamentală.

Adversarii lui Szell din partidul dela 
putere — și nu sunt puțini la număr —• au 
început de mult să se pună pe lucru. Ei 
formâză garda lui Tisza-Banffy, care mișcă 
tâte pietrile, ca să-și recâștige predomina- 
țiunea în partid și să eseroite în parlament 
influența lor de odinioră. Grupul Tisza- 
Banffy se și pregătesce din greu, oa la vii- 
târele alegeri — oarl după unii s’ar face 
între lunile August și Ootomvre anul cu
rent — să câștige mandate cât mai multe 
pentru omenii lor.

Intre „vechii" și „noii" liberali esistă 
afară de acesta certe și neînțelegeri, de-o- 
camdată latente, cu privire la câte-va fo
tolii ministeriale. Lupta ascunsă se dedea 
la început numai în jurul portofoliului in
ternelor. „Vechii" liberali (tiszaiștii) pretin
deau, că acest portofoliu trebue să fiă dat 
grofului Tisza Pista, pe când „noii“ libe
rali (szelliștii) susțineau, că ministru de in
terne numai Horanszky pote fi, căci pe oa- 
lea acâsta s’ar pută recompensa servi
ciile aduse de apponyiști prin fusiune. 
Mult timp a durat oârta acâsta ascunsă, 
dâr ea nu s’a resolvat pănă acum într’un 
fel, ba se pare, oă pănă la nouele alegeri 
nici nu se va resolva și Col. Szell va ține 
încă multă vreme și portofoliul internelor.

Acum se face ârășî mult sgomot în 
jurul portofoliului ministrului cultelor. Ao- 
tualul ministru de culte Wlassics e înoă 
tot în vacanță la Meran și se șoptesce pe 
sub mână, oă el nici nu se va mai reîn- 
torce ca ministru; ba unii asigură ohiar 
de pe acum, oă looul lui îl va ooupa Ho- 
ranszlcy, care oăcjend din combinația la in
terne, trebue totuși să fiă avansat la alt 
loo, pentru-ca d-1 Szell să-și asigure spri
jinul mai departe al apponyiștilor. Apoi 
mai este încă un portofoliu „dificultat",

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Portul perucilor și bărbierii la 
Romani.

Comunicare făcută în ședința Academiei 
Române, de Ioan Kalinderu.

I.
In ședința dela 4 Februarie curent 

d-1 loan Kalinderu, membru al Academei, 
a întreținut auditorul ou lectura, ce-a făcut 
asupra perucilor și eseroitarea meseriei băr
bierilor, subieot atins numai în treacăt în 
sesiunea generală trecută, când a vorbit 
pe larg despre portul ooafurei și barbei la 
Romani. Cu acea ooasiune arătase im
portanța istorică, timpul de când, datâză 
obiceiul de a tăia părul și barba, despre 
briciti, forfeol și consacrarea părului fleilor; 
apoi ajutat de numărose stampe, artistio 
esecutate de pe monefll vechi, medalii, 
busturî etc., ni-a înfățișat portul barbei și 
părului a primilor Cesari Romani pănă la 
împărțirea imperiului sub Valentinian și 
Valens; asemenea coafura femeiâscă cu 
varietățile ei escentrice și termină arătând 
influența bine-făcetore a creștinismului, ce 

se resumă în îndemnul dat dmenilor de a 
evita deșertăciunile vieței, găsind satisfacția 
în facerea de bine, milă pentru cei ne- 
voioși și rămânând statornici ideilor de 
credință și modestiă.

Cu aceeași espunere limpede, spiri
tuală și instruită, d. Kalenderu ne faoe — 
scrie „Constituționalul14 — să privim aoum 
alt tablou al vieței intime a Romanilor, 
abordând în detalii! portul peruoilor și 
eseroițiul meseriei bărbierilor. întrebuin
țarea perucilor, flice d-sa, este un vechili 
obiceiO, ce găsim nu numai la Romani, 
der și la celelalte popore din anticitate. 
Scopul era une-orl a satisface cochetăria 
și modele, mai ou deosebire în epoca, când 
ooafura se purta piramidală, alte-orl pentru 
a acoperi aooidentele capilare, causate de 
diferitele boiell, ou care se da pe cap și 
în fine când tradițiunea cerea, ca părul na
tural să fiă jertfit, în care cas se indica 
ca cel mai bun mijloc portul perucei, con
fecționată din păr străin. Acâstă falsă po- 
dâbă avea numiri diferite: galeria, gale- 
riculum, oorymbium, cappilamentum, co- 
liendarum. Moda oerea, ca perucile să fiă 
blonde și curentul era așa mare, încât fe
meile brunete, neisbutind adese-orl a da 

părului lor natural acâstă colore auriă, îșl 
tundeau părul, ba îl și râdeau, găsind sa- 
tisfacțiunea sufletbscă de a-șl fi pus peruca 
blondă pe cap. Așa cerea moda!

Marțial pomenesce de Galla, care a 
usat de acest mijloo, âr Properțiu rîde ou 
finețe de femeile, cari pârtă cu atâta mân
dria părul oumpărat, cu care îșl împodo
besc oraniul I Dâr abusul merge așa de 
departe, încât chiar capetele statuelor sunt 
espuse acestui capriciu al timpului. Soulp- 
torii artiști esecută minunat peruci în mar
mură, ce matrânele le puneau pe capetele 
busturilor lor, când înfățișându-se ou părul 
negru, când blond... după oum cerea 
moda!

Pentru cei mai cunoscători, era greu 
chiar de a reounosoe și precisa de când 
datâză statua, așa că vîrsta aoelei femei 
trebuia dedusă după modă. Așa vedem 
bustul Luoilei dela Capitoliu, a careia pe
rucă de marmoră negră este mobilă și de- 
montabilă. In grădina dela Potsdam statua 
Iuliei Matnmea, mama lui Alesandru Sever, 
și altele asemenea în museul Pio Clemen- 
tino din Roma.

in privința esistenței perucilor la an
tici, pe care câte-va persone au încercat a 

le nega, d. Kalinderu flioe, că atât istoria, 
cât și poesia, tradițiunea, monumentele 
vechi protestâză contra acelei păreri și ne 
citâză pe scriitori moderni ca Legendre, d. 
de Guerle, în lucrarea sa „Elogiul peru
cilor*, Mânage în Dicționaire ttimologique, 
ca și Saint Foix, cari toți dovedeso, că 
Grecii și Romanii au făcut us, ba ohiar 
abus de acest accesoriu de toaletă, oa ceva 
bine venit în ajutorul farmecelor firesol 
pentru sexul doritor de a place. Acade
micianul ne înfățișâză scene din viața Fe
nicienilor, ale căror femei jertfeau părul lor 
Venerei din Tyr, Ergatto ; la AsirienI, unde 
tăierea părului se impunea tinerilor de 
ambele sexe, spre a se putâ căsători — 
deci nuntă cu peruci! Chiar Grecii, oarl 
țineau mult la podoba naturală a capului 
lor, imitară pe Fenicieni și scenele din 
„Ajax furios" a lui Sofocle, oa și din 
„Electra" ne schițâză solemnitatea, ou care 
se făceau asemenea jertfe. Doliul impunea 
de asemenea tăerea părului, oum vedem în 
„Oreste" a lui Euripide, când corul cânta: 
„Etă Tindar, acel spartan, împovărat de 
ani, oare se apropiă, îmbrăcat cu haine 
negre, cu capul ras, sub povara durerei în 
care l’a afundat fiică-sa 1“ Perșii, pentru a-și 
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acela al ministrului de justiția Plosz, la 
care ar rîvni „sfinxul14 Szilagyi.

Despre Szilagyi se flice, că. — minu
nea minunilor! — l’ar voi chiar tiszaiștii. 
Motivul ar fi, că Szilagyi, om ou aspira- 
țiunl, adl mâne nu s’ar mulțumi cu foto
liul dela justiția, ci ar vrâ să se uroe mai 
sus: chiar la ministru-președinte. Tiszaiștii 
oontâză pe calea aoâsta la o desbinare și 
mai accentuată în sînul partidului, ba 
speră, că frumos frumușel vor trage pe Szi
lagyi în partea lor, și atunci va fi pace: 
Szell va cădâ.

Vorba e însă, că atâta minte are și 
Szell, oa să vadă ața albă, ou care e cu
sut acest oomplot. Din causa acăsta el și 
încunjură cu mare diplomația un conflict 
cu Szilagyi și omenii lui, pe cari însă, dăcă 
nu i-ar pută disciplina altfel, le va închide 
la timp gura ou vorba, că Szilagyi e per
sona ingratissima la ourte.

Ori cum ar fi însă, un lucru ese lă
murit la ivâlă: dilele de paoe și liniște ale 
lui Szell au treout deja. Cu vorbe dulol și 
ou promisiuni, el a sciut să țină timp de 
un an la un loc pe „vechii" și „noii" mem
bri ai partidului, adecă pe așa numitul „po- 
pulus Banffyanus", pe gentry-ii lui Apponyi, 
pe meroantill și agrari și tote nuanțele din 
tabăra guvernamentală. Acum însă toți din 
tote părțile se ridică cu pretensiunl, și cei 
oe pană aoum păreau a fi mai neutri încă 
înoep să se misoe și să se alăture care 
unde crede, oă va ajunge la os de ros.

In astfel de împrejurări d-lui Szell îi 
va fi forte greu a susțină neatinsă solida
ritatea majorității guvernamentale. Totul 
apare ca un „rebus" forte cu anevoie de des- 
legat pentru d-1 Szell.

Resboiul din Africa sudică,.
Cum a capitulat Cronje.

Alaltăerî săra la 8 ore ministeriul de 
răsboifi din Londra a publicat o telegramă 
dată în aceeași di la amădl de cătră lord 
Roberts în Paardeberg asupra circumstanțelor 
în care a oapitulat eroicul general Cronje, 
care timp de 8 dile s’a luptat și a resistat 
cu 3000 de viteji în contra a 56.000 de 
Englesl. Etă telegrama lui Roberts:

„Secția mea însărcinată cu aflarea de 
soiri, mi-a câștigat informația sigură, că 
trupele lui Cronje și-au perdut curagiul, că 
soldați! sunt forte indispușl și ^oă între 
conducători s’au declarat neînțelegeri. In
dispoziția lor o potența și aceea, că se de- 
dară ou speranța, că trupele, ce le-au venit 
în ajutor, îi vor scote din situația primejdi- 
6să. Speranța acesta li-s’a nimicit oât ce 
au dat de veste, că regimentele englese au 
respins trupele trimise în ajutor.

„După tdte acestea am decis să esercit 
o nouă presiune asupra inimicului: Ne apro
piam tot mai mult de el și tot-odată am 

dispus, ca artileria să desohidă asupra la
gărului Burilor un foc mai violent.. . Adl 
dimineță la 3 ore o parte a regimentului 
din Canada, mai departe o trupă de pio- 
nirl, și o companiă a highlanderilor s’a apro
piat 600 de pași de șanțurile inimicului, 
așa oă numai 80 de jpașl ne despărțiau de 
el. Soldații noștri s’au șănțuit și s’au ținut 
în posiția acăsta pănă diminâța, relativ ou 
pierderi bagatele. Așa se vede, că îna
intarea acăsta suooăsă a copt și 'mai mult 
momentul crisei. Burii au trebuit să recu- 
noscă, că acum nu se mai pot susține și 
atjl des de dimineță a venit la noi un par
lamentar sub scutul unui stăg alb și a dat 
anteposturilor nostre o scrisore a lui Cronje. 
Cronje declara în scrisorea acăsta, că se 
predă necondiționat. La acăsta eu i-am dat 
de soire, că trebue să vină personal în la
gărul nostru și că tote trupele lui, nearmate, 
se-șl părăsescă posițiunile.

„Cronje a venit la mine în personă la 
7 ore și am început a negocia despre ca
pitulare. Iu decursul convorbirii Cronje 
m’a rugat să tratez amical cu el și să-l 
împărtășesc de plăcerea, de-a avă în capti
vitate alături de el pe soția sa, pe nepoți, 
pe secretarul său privat, pe adjutantul său 
și pe servitori. L’am liniștit pe Cronje și i-am 
promis, că-i voiîi împlini tdte dorințele. I-am 
împărtășit mai departe, că-i void pune la 
disposițiă dmenl, carl pe drum să-l trateze 
cu cinstea cuvenită.

„încă ajl după amiacll Cronje va pleca 
la Capstadt însoțit de generalul Prettyman. 
Trupa englesă bură încă voiîi trimite-o 
deja ajl la Modder-River, de unde în mici 
grupe se va transporta la Capstadt."

Intr’o telegramă de mai târdiu Ro
berts anunță, că numărul captivilor buri e 
de aprope 4000, dintre cari 1150 oranjenl, 
ceilailțl toți transvaalienl. Intre ofițerii prinși 
sunt, afară de Cronje, colonelul ~Wolneerand, 
apoi alțl doi coloneii, patru sub-colonell, 
doispre4ece majori și un comisar de tabără. 
Toți aceștia sunt transvaalienl; e3te între 
ei și un scandinav. Au mai cădut în cap
tivitate 14 ofițeri oranjenl, între cari co
mandantul de artileria AlbrechtJ

Dr. Leyds despre sîtuațiune.

Agentul transvaalian Dr. Leyds din 
Bruxella declară — spune o telegramă din 
capitala Belgiei — că adevăratul răsboiii 
urmăză numai acum. Burii sunt deciși a 
continua răsboiul pănă la cuțit. Situația 
este adl următorea : Probabil, că fără a în
tâmpina resistență mare Roberts <va ajunge 
la Bloemfontein. După-ce Burilor nu li-au 
succes a țină pe Englesl departe de capi
tala statului Oranje, tote nisuințele lor se 
vor îndrepta spre un alt punct, unde re- 
sistența să aibă succes. Joubert îșl va con
centra trupele de-alungul rîului Val, unde 
sunt deja acum fdrte bine întăriți. Burii 
au pierdut 3000 de omeni, dâr n’au fost 
serios bătuți.

Bucuriă copîlărescă.

Faptul, în sine aprdpe ridiool, oă 
56,000 de Englesl au pus mâna pe cei 3000 
ai lui Cronje, a produs la Londra o ade
vărată bucuriă indescriptibilă. Flegmaticii 
Englesl au fost ca și electrisați. Bătrâni și 
tineri nu mai spiau cum să dea espresiune 
bucuriei, în care se legănau. Telegrama lui 
Roberts a sosit în oapitala englesă Marți 
la ora 11 a. m., și deja la amiadl întreg 
orașul era plin cu scirea sensațională, ba 
unele diare o publicaseră în edițiă separată 
cu litere cât pumuul. Ca și când ar fi o 
sărbătdre națională, așa umblau omenii în 
sus și în jos pe strade. La punctele mai 
principale se adunaseră grupuri mari de 
popor, neounoscuții îșl strîngeau mânile și 
se sărutau poftindu-șl noroc și urându-șl 
ferioire. Prin mijlocul stradelor se aujiau 
cuvântând oratori populari, îudumne4eind 
pe regina, pe Roberts și pe Chamberlain. 
Acumulația cea mai mare era la Maison 
house și înaintea ministerului de esterne. 
Aici mii de omeni așteptau apariția func
ționarului, care să vesteseă oficios soirea. 
Funcționarul nici nu așteptă mult. Cu fața 
strălucind de bucuriă păși el în hala ofi
ciului vestind, că Cronje s’a predat. Publi
cul îl răsplăti cu un cheer teribil. Miile de 
dmenl năvăliră apoi la stradă, ca să împăr- 
tășâsoă la ai lor scirea îmbucurătore. La 
Maison house s’au petrecut scene agitate. 
Acolo însu-șl viee-primarul a lipit pe pdrtă 
oopia telegramei. In câte-va minute abia, 
multe mii de omeni se adunară înaintea 
primăriei și funcționarul ceti cu glas tare 
depeșa, și fiind-că lumea voia s’o audă din 
nou și repețit, funcționarul o cetia într’una, 
punendu-șl la probă întrdgă forța plămâ
nilor.

D-1 T. Maiorescu și-a serbat alaltăerî 
a 60-a aniversare a nascerei sale. Cu aoestă 
ocasiune colaboratorii revistei „ Convorbiri 
Literare11 s’au presentat în corpore la d-1 
Maiorescu, pentru a-1 felioita. D-1 P. Missir, 
în numele colaboratorilor „Convorbirilor Li
terare^ a presentat d-lui Maiorescu un mare 
volum, conținând scrieri de-ale tuturor ce
lor cari, direot său indirect, s’au resimțit 
de influența magistrului critic. Volumul, 
forte elegant tipărit, legat în piele, de un 
aspect sobru, pdrtă inscripțiunea: „Lui Titu 
Maiorescu, Omagiu, 15 Februarie 1900'1. S’au 
remarcat în asistență d-nii Iacob Negruți, 
Petru Missir, D, Onciul, I. Bogdan, li. Său- 
lesou, D. Evolceanu, Bungețeanu, N. Basi- 
lesou, D. Dragomiresou, Fr. Robin, I. S. 
Floru, St. Orășanu, C. Litzică, D. Nădejde, 
D. N. Burghele, Borgovanu, Manliu, Dulfu 
și alții.

A pati’a prelegere economică aran- 
giată din partea Reuniunei române de agri

cultură din comitatul Sibiiului, s’a ținut 
Dumineca trecută în Seliște. A vorbit d-1 
D. Comșa despre întrebuințarea pdmelor, 
recomandând întrebuințarea pomelor în 
stare uscată și arătând, că uscarea se pdte 
face mult mai cu folos la cuptore anume 
făcute pentru acest soop, aflându-se și la 
Seliște un asemenea ouptor. D-1 notar pens. 
St. Milea, ca un vechia și espert cultiva
tor de pomi, încă a dat multe povețe pre- 
țiose. Viitdrea prelegere o va țină Dumi
necă d l R. Simu, vorbind despre stupărit.

„Societatea culturală a Românilor 
din Merclieașa, domiciliațl în Bucuresol", 
societate înființată de curând, la 13 Febr. 
a dat o petrecere poporală în sala „Dacia" 
pentru îumulțirea fondurilor sale. Despre 
decursul ei ni-se scrie: Petrecerea a fost 
bine cercetată și cu multă animațiă, ca 
tote petrecerile țăranilor noștri, cari în joc 
uită tot amarul vieții. Venitul curat e 
aprdpe 500 franci. Publicul a făcut fru- 
mose ovații presidentului și comitetului, ce 
a întrat în sală în sunetul musicei militare, 
cântând „Deșteptă-te Române". Cinste bra
vilor români, c»rl pricep spiritul timpului, 
ca prin puteri unite să luoreze pentru aju
torul fraților de acasă! — L. B.

Logodnă. Anunțăm cu plăoere, că d-1 
Nicolae P. Dima, comeroiant în Ploiesci, 
fiiul d-lui profesor gimnasial Panteleimon 
Dima din Brașov, s’a logodit ou d-ra He
lene I. Safrano. — Urăm fericire tinerilor 
logodnici!

Pentru Buri. O mulțime ostilă En- 
glesilor s’a strîns în fața consulatului bri
tanic din Chicago, și aolamând pe Buri, 
striga: „Joi drapelul englezesc!" O pldiă 
de pietri, de bastdne și de bulgări de ză
padă că4u asupra oonsulatului. Intr’un târ
diu poliția isbuti să risipâsoă mulțimea. — 
Vaporul francos „Gironda" a sosit la Lou- 
renșo-Marquez, cu 150 de pasageri de di
ferite naționalități, pentru Transvaal. Prin
tre ei sunt și opt spre-4ece Muntenegreni 
în costum național, precum și un mare nu
măr de atașați militari străini.

Oprirea colportagiului. Ministrul 
unguresc de comerciîi a aprobat regula
mentul orașului Poprad, din Ungaria, prin 
care se interflice comerciul de colportagiu 
pe teritoriul aoelui oraș.

Un Ungur cădut în resboiul din 
Africa. „Reichswehr" publică scirea, că tî- 
nărul maghiar Barna Antal din Budapesta 
a plecat în luna lui Noemvre a. tr. la Lon
dra cu dorința să fiă înrolat în armată și îm
preună ou trupele englese să plece în Africa- 
sudioă. Se scie însă, că în armata englesă nu
mai supuși de-ai reginei Angliei pot întră în 
armată și astfel pe Barna l’a costat multă 
ostenâiă pănă a putut să-și ajungă soopul. 
S’a dus în fine în răsboifi, dăr nu i-a fost 
de-a bună, oăcl în lupta dela Spionskop a

arăta întristarea, spune Erodot, râdeau nu 
numai capul, ddr au tuns chiar părul tu
turor cailor.

Mai departe d. Kalinderu vorbesce 
cum acest obieeiîi de-a purta peruoe s’a 
întins pănă la lumea templelor, desoriin- 
du-ne pe preoții Dianei, ce aveau peruce 
cu părul sbârlit, pe preoții bunei 4®’țe Ci- 
bela, cari considerau ca un talisman aoul 
întrebuințat la coafura aoestei deițe deter
minând mai târ4iu pe Serviu a face din 
acâstă statue chezășia gloriei și duratei 
imperiului roman. Adaugă apoi curiositatea 
lui Mausol, Regele Cariei, soțul frumosei 
Artemisa, porunoa ce a dat de a se tunde 
toți supusil săi, âr pe de altă parte a cum
părat tot părul dela popdrele veoine, pu
nând apoi bir mare pe peruci, spre a umple 
golurile visteriei sale!

La Romani peruoele, devenind o ade
vărată epidemia pe la sfârșitul Republicei, 
scriitorii de talent ca Ovidiu, Properțiu, 
Tibul, inspirați de perucile iubitelor lor, 
au dat la lumină versuri eșite din fundul 
inimei, armonioee, une-orl cu o duioșiă 
mișcătdre, alte-orl pline de saroasm și ici 
pe colo preserându-le cu imagini sensuale. 
Și etă cum ne descrie d. Kalinderu varie

tățile aoelor peruci, din informațiunile lă
sate de soriitorl:

Părul, ce împodobea capul, era lăsat 
când în voia vântului pe un gât alb și 
frumos ca fildeșul, când se întindea în 
sulufl pe un sîn de alabastru, seu se ridica 
drept în sus. Așa disele peruci ale Ploti- 
nei, soția Iui Trajan, formâză un turban în 
trei suluri, ce se ridică în caturi, ce împo
dobeau de minune pe damele de statură 
nu tocmai înalta. Cele 14 medalii, adunate 
de ilustrul Adrien Valois, ne dau imaginea 
unei astfel de peruci, purtată de împărăte- 
sele romane. Coafura galericon de forma 
unui casc dă fisonomiei grațiă, ^făoându-o 
atrăgetore, dr oorymbion este destinată 
pentru spectacole, visite de etichetă, etc. 
Tote aceste varietăți de peruci se schim
bau de femeile elegante de mai multe-orl 
în aceeași 4i- De aceea acâstă esagerare a 
luxului a întâmpinat oposițiă, dâr zadarnică 
oposițiă din partea filosofilor și a pioșilor 
preoți ai lui Christos, căci âtă oe 4iee Ter- 
tulian, care aruncă trăsnete împotriva pe
rucilor: „purtațl spoliile unui cap străin, 
pdte ale unui șcelerat, care arde acum în 
flaoările iadului."

Suveranii încă purtau peruol și citâză 

pe Oton, pe împărătesele Popea și Iulia. 
împăratul Comod ni-se presintă pe cap ou 
un corymbion de totă frumsețea, priu în
grijirea ce-i da acest elegant suveran, oare 
nu putea îngădui nici un coafor său băr
bier a-i face toaleta, bănuindu i, că vor 
să-l ucidă; prefera astfel a-șl rade singur 
părul și barba, fixându-șl pe cap peruca 
piramidală unsă și parfumată. Atât de pre
țios era acest ornament al timpului, încât 
ce dar mai frumos .putea face plăcere cu 
ocasiunea Anului Nou, dâcă nu o perucă! 
Apuleu, care prețuesce frumusețea părului 
femeesc, se esprimă, oă dâoă tai părul unei 
femei cât de frumosă, i-ai sărăcit fața, și ai 
lipsit’o de farmecul ei firesc.

In adevăr, 4i°e d-1 Kalinderu, ce pdte 
să fiă mai încântător, ca un păr lucios și 
de-o coldre frumdsă, care la radele sclipi- 
tore ale sorelui îți ia vederea! Să nu ne 
mirăm, dâr, dâcă femeile lipsite de acdstă 
podobă naturală, au căutat să acopere 
aoest gol!

Venind la confecționarea perucilor, 
arată, că se fixau pe piele de țap, și că cu 
totă îndemânarea celor oe se siliau a-le 
așe4a bine pe cap, vântul caprițios câte
odată nu prea ținea socotdlă și le sbură- 

tuia acdstă falsă poddbă, rămânând cu ca
pul ea genunchiul! Este picantă scena, ce 
ni-o povestesce Ovidiu, când intrând pe 
neașteptate în casa unei cochete, pe care 
o cre4use cu păr natural, o surprinde cu 
oapul... curățat, și în tulburarea-i sufletdscă 
îșl aruncă îndată peruca pe cap, însă n’o 
nimeri decât pe dos! Nu poți face aseme
nea urări decât dușmanilor, adaugă Ovidiu, 
și oă n’ar fi pățit acestă rușine mare, dâoă 
ținea soootâlă, că femeia, oare are puțin 
păr, să-și pă4dscă ușa! Numai acele cu 
păr mult pot primi visite, când se pâptănă, 
spre a li-se vedd pletele pe umeri.

Față cu acest progres al usului peru
cilor, ele se vindeau forte soump în baza- 
rele porticului Minucius, asemenea celui 
dela Palais-Royal din Paris, său ca acelea 
din piața San-Marco la Veneția. Erau însă 
unele persone, care neputând plăti atât de 
mult, îșl ascundeau ohelia, punând să se 
imiteze părul cu un fel de alifie negră și 
Marțial ne înfățișâză pe Phebus de acâstă 
ingeniositate.

Era însă pdte și o causă bine-ouvân- 
tată, ce esplică acâstă maniă de peruci și 
anume, că Romanii nu puteau suferi cheliile. 
Cesar, întorcându-se la Roma, âtă oum era 
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dat de viteji și „mai mari44 ca el. Burii l’au 
trimis pa cealaltă lume. El s’a dus în răs- 
boifi, cum spune „Reichswehr14, plin de 
ilușii, având firma speranță, că va faee mi
nuni și se va reîntoroe plin de goriă. Se 
vede însă, că s'a păoălit... Barna era de 32 
de ani. Cu 10 ani înainte fusese locotenent 
în regimentul 32 de infanteria, dâr înfun- 
dându-se în datorii, luă. lumea ’n oap, ră- 
tăoind prin străinătate mai mulțl ani pftnă 
când în fine la Londra îșl află un post 
bun. Der niol aici nu șl-a găsit stare. In 
1895 s’a reîntors în Budapesta, unde că
pătă o slujbă la oficiul de dare și aici a 
stat pănă în Noemvre a. tr. Atunci isbuc- 
nind răsboiul, imediat a plecat și el, ca 
să-i pună la regulă pe Buri. Apoi las, că 
i-a și pus!

Mâncătorii de omeni din Congo. 
Agenda „Reuter14 a primit soiri cu adevărat 
îngrozitore despre un trib de canibali, 
adecă mâncători de omeni de pe lângă 
Kassat din Congo. După intormațiile pri
mite, Zappazapsii, un înfiorător trib de ca
nibali, cari au făcut o mulțime de mișelii 
și se ocupă cu comerciul sclavilor, au nă
vălit în clilele din urmă asupra unor loca
lități din apropierea stațiunei IbanșI, au 
prefăcut casele în cenușă și au luat o parte 
din locuitori ca sclavi. Misiunea din Luebo 
trimise un misionar spre a cerceta lucru
rile. Acesta sosi la un lagăr împrejmuit cu 
șanțuri, îndărătul cărora se adăposteau Zap
pazapsii. Aci aduseră canibalii pe căpete
niile și personele principale din localitățile 
jăfuite; numărul robilor împreună cu al 
femeilor lor se ridică la 500. Zappazapsii le 
cerură un însemnat tribut de sclavi, ivoriu 
și alte lucruri. Deore-ce omenii nu-1 putură 
plăti, fură uciși. Numai forte puțin scăpară. 
Misionarul vădu dela 40 pănă la 50 de ca
davre. De pe trei cadavre carnea era tăiată. 
Alte cadavre erau ciopârțite. Misionarul 
mai văc|u tăiate 81 mâni drepte, cari tre
buiau să fiă trimise funcționarului de stat 
din Suluaburg, ca semn, că Zappazapsii 
sciu să ducă la bun oapăt afacerile înce
pute. Șâse-decI de femei le serviau ca 
sclave. Misionarul mai vădu o flamură a 
Statului Congo atârnată sus într’o prăjină.

In amintirea lui loan Petran.
Clușiu, Febr. 1900.

Ioan Petran mi-a fost prieten bun, 
prieten Bincer. De datorințele prietinescl el 
s’a achitat tot-dâuna precum sciu să se 
aohite numai inimele nobile și caracterele 
mari. Desfătatu-m’am în calitățile lui emi
nente, iubitu-i-le-am și lanțul dragostei ne- 
fățărite legatu-mi-am inima de a lui inimă 
nobilă. Prietenia nostră a fost vechiă, der 
învechindu-se n’a slăbit, ci a devenit tot 
mai intimă, tot mai fragedă.

Simpatică mi-a fost bărbăția lui, ce a 
manifestat’o în tote luptele vieții, dinain- 

întâmpinat de camaradii săi de arme: „Etă 
chelul adulter, bărbați, ascundeți-vă ne
vestele 1“

Der acest nume, era o poreclă, ce 
amintea ideia unei come mari (caesaries). 
Așa, că învingătorului Galilor, spre a fi ferit 
de spiritul bajocoritor latin, i-se permise 
de Senat a purta o cunună de lauri. Do- 
mițian pedepsea aspru pe cei ce rîdeau de 
omenii cheli. Vedem prin urmare, că dâcă 
chelia la strămoșii uoștri era ceva de rîs, 
nu mai puțin la noi adl dă loc la un surîs 
malițios.

Constatăm, deol, că usul perucilor s’a 
perpetuat în tdte timpurile, ou tdtă oposi- 
ția autorilor satirici, a părinților biserioei, 
■cari au combătut ou vehemență esagerările 
luxului.

Năvălirilor barbare se datoresce și 
disparițiunea pentru multă vreme a peruoi- 
lor, așa că reapărând mai târcjiu, se credeau 
ca oeva nou. Abia la finele vâcului XVIII 
începe să se simtă acea reacțiune ferioită 
și durabilă împotriva abusului acestor po- 
dbbe false. După-ce face elogiul virtuței, 
nădăjduim, dice d-1 Kalinderu, într’o eră 
•de moravuri sănătbse și mai firescl. 

tea cărora n’a reterat nicl-odată, ci ou cu- 
ragiîî rar a dat pept cu tote greutățile, ce 
’i-s’au ivit în calea vieții.

Petran a fost oopil sărac, din părinți 
săraci, dâr cinstiți, cari nu l’au putut ajuta 
la șoolă. încercarea de-a căpăta un stipen
diu dela Asociațiune, ori dela Consistoriul 
din Blașiu n’a succes, dâr el totuși nu și-a 
pierdut voia de muncă și prin propriele-i 
puteri a reeșit a se susținâ atât la gim- 
nasiu, cât și la universitatea din Pesta. 
Miseria pe el nu l’a putut desarma ori des- 
curagia. încrederea în puterile-i proprii a 
rămas pururea verde în peptul lui de oțel.

Sub stindardul muncii cinstite s’a în
rolat și sub el a rămas și în viâța publică. 
A muncit cu bărbățiă. Ce a simțit a vor
bit și a vorbit ce a simțit. Nici în cuvinte, 
nici în fapte el nu întrista pe nimeni, nici 
a căutat să-și răsbune, ori să țină minte 
nedreptățile și ignorarea, ce pote ’i-s’au fă
cut. Deși fără protecțiunl, fără legături so- 
oiale, el prin puterile-i intelectuale și es- 
celentele-i calități morale s a ridicat pe pe- 
destalul celor mai valoroși bărbați, rămâ
nând pururea în virtute, luând parte — pe 
lângă consciențiosa împlinire a datorințe- 
lor sale oficidse — la tote acțiunile de 
binefacere. Și binefacerea, cel mai frumos 
decor al inimei omenescl, i-a încununat și 
mormântul lăsând prin testament nerăstur- 
nabil tot rodul osteuelelor sale națiunei, în 
sumă de 80 — 100,000 fi., devenind prin 
acesta unul din cei mai glorioși fii ai ma
mei ndstre comune. Si importanța acestei 
mari binefaceri în ochii fiă-cărui om, ce 
scie să gândâscă și să simtă, este cu atât 
mai mare, ou cât mai nepretențios s’a ară
tat Mecenatele nostru atunci, când a dis
pus, ca numai după astrucarea osămintelor 
sale să ajungă la cunoscința publicului mă- 
râța faptă, oare este una din cele mai pre- 
țiose petrii în mosaicul virtuților sale.

A murit și l’au plâns la mormânt 
toți, oarl l’au cunoscut; plânsu-l’au prie
tenii lui iubitori și manifestatu-și-a senti
mentele sale de pietate despărțământul clu- 
șian al Asociațiunei și direcțiunea institu
tului de credit „Economul14, al căruia pre
ședinte, ba în multe rânduri chiar și salva
tor i-a fost el.

Drept recunoscință, comitetul despăr
țământului Clușiu al Asooiațiunei într’una 
din ședințele sale a hotărît, ca la șese săp
tămâni dela mdrtea regretatului, adecă în 
12 Faur a. c., să celebreze parastas pentru 
sufletul lui, esprimându-șl tot-odată dorința, 
ca Românii clușienl în tot anul să-și ma
nifesteze recunoscință față de memoria glo
riosului fiiu al națiunei loan Petran, fă
când comitetul câte un parastas întru 
odihna sufletului scumpului decedat.

Inițiativa acesta servesce spre laudă 
comitetului, oăcl a arătat, că soie să pre- 
țuâscă memoria și virtuțile binefăcătorilor 
și că e pătruns de adevărul, că acele po- 
pore, oarl în fața virtuții stau nepăsătore 
sunt șterse din oartea istoriei.

Dorim din inimă, ca hotărîrea acâsta 
a comitetului să fiă în viitor eseoutată. 
Pentru aoum însă mă văd cu durere silit a 
face constatarea, că spre marea mea uimire 
numărul publicului, care a asistat la paras
tas, a fost prea de tot mic. M’a surprins 
cu deosebire, că abia vre-o patru dintre 
tinerii noștri universitari au fost de față. 
Causa acestei împrejurări nu mi-o pot es- 
plica altfel, decât că pdte tinerimea n’a 
avut cunoseință de ceea ce se întâmplă, 
oăol a presupune, că absența tinerimei nos- 
tre, precum și a unei însemnate părți din 
inteligență s’ar fi făcut din indiferentism, 
ar fi prea dureros.

Celebrarea părăstasului a fost demnă 
în ce privesce modul și ținuta, cu oare 
oooperatorul Stefan Roșian a săvîrșit st. li- 
turgiă; potrivit i-a fost și ouvântul rostit 
asupra mult regretatului deoedat. Curs’au 
lacrăml din ochii văduvei răposatului, cur
s’au, Jaorăml din oohii prietinilor presențl 
și evlavia sântă s’a manifestat pe fețele ele
vilor dela școla confesională gr. cat., pe oarl 
i-a condus în s. biserică învățătorul Iacob 
Mureșianu.

Sfîrșeso ou cuvintele ultime ale preo
tului: Odihnesce în pace, tu suflet nobil, 
âr tu, iubit» mea națiune, strînge-țl rându

rile și fi reounosoătore! Și fao promisiune 
tot-odată, că void aduna datele biografioe 
ale neuitatului meu prieten loan Petran.

Sincerul amic.

Serată literară în Feldru.
Feldru, Februarie 1900.

Inființânda reuniune de oitit și cant 
din oomuna Feldru în 10 Faur a arangiat 
o petrecere cu joo, căreia i-a premers o 
serată literară, ce a decurs în modul ur
mător :
$ j|La 6rele 7 sâra, sala școlei conf., des
tul de spațidsă, se părea prea mică pen
tru publicul număros, care ou nerăbdare 
și curiositate aștepta începutul seratei li
terare.

Președintele reuniunei, d-nul Petru 
Neamțu, prin o vorbire acomodată, plină 
de ouvinte însuflețitore, arătând soopul no
bil oe-1 va urmări inființânda reuniune în
tru luminarea și deșteptarea poporului din 
comună, a deschis serata. Corul a cântat 
cântarea poporală „Sus opincă44. D-1 
a declamat poesia „Căpitanul Romano44, de 
V. Alexandri, ce a fost eminent declamată 
și urmată de vii aplause. Corul a cântat 
„Toastul lui Sforă44. Nu mai puțin bine a 
fost declamată poesia de G. Coșbuo „Re
crutul14 prin d-1 C. Varvari. Viu aplaudată 
și repetată a fost doina din Maramureș 
„Dorul14, prin d-1 P. Neamțu, care îmbrăcat 
ca cioban, cu un cojoc lânos, cu căciula 
pe ureche, sprijinit în bastonul de cioban, 
ne-a delectat cu melodiosul său ton, de 
par’ că l’am fi tot ascultat. „Rugămintea 
din urmă14, de G. Coșbuc, încă a fost de
clamată cu bun succes prin d-1 Octavian 
Do ci.

A urmat „Șoldan vitâzul44, monolog 
de V. Alexandri, predat de d-1 C. Varvari, 
îmbrăcat ca soldat, cu pușca la umăr, și-a 
jucat forte bine rolul și a fost viu aplaudat. 
Mult haz ni-a causat d-1 *** prin declama- 
rea poesiei „Țiganul cloșcă14 de Th. Spe
ranță, ce asemenea a succes peste așteptare. 
Corul a cântat „Cânepa14, ce asemenea a 
fost aplaudată și repetată.

Serata literară s’a încheiat cu vorbi
rea secretarului reuniunei, d-nul Octavian 
Boci, care prin cuvinte înălțătbre a espri- 
mat căldurdse mulțămite publicului, promi
țând, că reuniunea va mai araDgia astfel 
de petreoerl.

In genere serata literară, luându-se 
în considerare, că a fost primul început, a 
succes peste așteptare de bine.

După serată a urmat o oină comună, 
în decursul căreia ne-a delectat musica ou 
alese piese naționale românescl.

Să fi vădut la joc; tinerii înainte, bă
trânii urmându-i, poporul în mijlocul inte
ligenței, inteligența în mijlocul poporului, 
era ceva înălțător.

Intre ospețî am avut ondre a saluta 
în mijlocul nostru pe gentila d-ră Valeria 
V. Coșbuc, fiica d-lui preot din Leșiu și 
nepota cunoscutului nostru poet G. Coșbuc.

Poporul nu afla cuvinte destule spre 
a mulțumi inteligenței, care i-a procurat 
o sâră așa plăcută și ou lacrimi în ochi 
de bucuriă mulțămia și îi audiai esprimân- 
du-se: „Așa ceva nu am mai văcjut. — 
Dumnezeu să-i țină!44

Feldrihanul.

Dare de seină și mulțămită publîcă-
Cu ocasiunea petrecerei de dans aran- 

giată de damele române din Lipova în fa
vorul copiilor săraci dela școlele rom. din 
loc, ținută la 9 (21) Ian. a. o., au binevoit 
a contribui cu oferte și suprasolvirl urmă
torii P. T. d nl și d-ne:

D-nii Alexandru și Eugen Mocsonyi, 
Gydrgoy dep. dietal câte 20 cor.; D-na Lu- 
creția Aoiu (Murăș-Ilia) 16 cor. II. Sa d-1 
Desseffy Sandor epp. rom. cat., Pavel Ro- 
tariu adv., Dr. Marta adv., câte 10 cor., 
Zeno Mocsonyi, Dr. Traian Putiel prot, 
Barlay Sândor, câte 6 cor., Avram Păcura- 
riu protopop (Ilia) 5 oor.

Voicu Hamsea protop. Vanay Gustav 
not. public, Ioan Maximilian paroch (Stu- 
pinl), Nicolae Bejan, loan Oncescu (Rahău) 
Klepp, Zar. Mircu, N. N. (Arad), Vasile Be- 
leș prot. (Rudna) Lui Cineșiu (Hațeg), 
Lazar Tntean, Ioan Cimponer, Hepp Micloș,

E ș i t e :
Depuneri spre fructificare . cor. 214,449.07
Cambii escomptate . . . n 267,611.—
Conto curent .................... A 47,408 95
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... fi 22,322.-
Monetă ....... n 3,075.50
ComisiunI, cupone și efecte » 11,944.26
Interese și provisiunl . . n 2,190.34
Spese și salare .... n 3,343 23
B^no'.................................. fi 39,264.93
Diverse............................. fi 20,570.39
Numărar cu 28 Febr. 1899 . r 19,649.53

cor. 651,829.20

N. P. Petrescu m. p. C. Aiser m. p.
di'rigent. cassar.

Iosif OnciO'O m. P-
comptabil.

Dr. Iile, câte 4 cor. Emil Ianicek, N. N. câte 
3 cor., — Dr. Halie, At. Todan, Iosif Vu- 
culescu, Schvarz, loan Nenelcu, Ghiță Bom
băn (Arad), Isa Vuia, Cosma, Ios. Serb. 
Scheffer, Dr. Popescu, Ioan Maximilian jun. 
Victor Florescu, RubinovicI, Ales. Maniu, 
Ioan Becicherenu, Aurel Micu, Tomescu, 
Anastasia Putiel, N. N. câte 2 cor. — Pe
tru Ionaș (Timișora,) Traian Popovicifi, Nagy 
Endre, câte 1 cor.

La cassă au întrat 294 cor. Oferte 
153 cor. Peste tot s’a încasat 447 cor. Sub- 
tragându-se spesele de 193 cor. 72 fii , ră
mâne venit curat 253 cor. 28 fii.

Ne ținem de datorință prea plăcută 
a esprima și pe acâstă cale tuturor acestor 
binefăcători mulțămita cea mai căldurdsă.

Tot odată rugăm și pe acei^P. T. d-nl, 
cari au luat rolul de aranjerl la acâstă pe
trecere, să primâseă mulțămită cordială pen
tru sucursul dat.

Lipova, 24 Februarie 1900.
Pentru oomitetul arangiator:

Elena V. Hamsea.

ULTIME SUIRI.
Londra, 28 Februarie. Pe tea

trul luptei dela Colenso a fost Du
minecă armistițiu; atât Burii cât și 
Englesii și-au adunat morții de pe 
câmpul de luptă.

Erl Burii au voit să încunjure 
aripa dreptă a lui Buller. Decurge 
o luptă sângerosă.

Londra, 28 Februarie. împăratul 
Wilhelm și regele Umberto au tri
mes reginei Victoria căldurose tele
grame de felicitare. — piarele con
tinuă a apreția succesul dela Paar- 
deberg. „Standard44 Țice, că ofițerii 
și soldații englesl vor trebui se aducă 
încă de aici înainte mari jertfe. 
„Morning Post44 spune, că pacea nu 
se pbte face decât după-ce se vor 
șterge mai întâiu de pe hartă cele 
două republice bure. „Times44 es- 
clamă: „Putem fi pregătiți la con
tinuarea resboiului44.

Londra, 28 Februarie. Cronje a 
fost escortat la Capstadt; femeile și 
copii celor prinși au fost liberați. — 
Buller anunță, că lord Dundonald a 
întrat cu cavaleriă în Ladysmith. — 
6000 de Buri cu 8 tunuri au spart 
cercul de împresurare la Paardeberg, 
și s’au alăturat la divizia lui Botha.

Paris, 28 Februarie. Erl a fost 
o manifestațiă pe bulevarde pentru 
Buri.

„ALBINA11 institut de credit și de economii
Filiala Ilrașov.

Conspectul operațiunilor în luna lui Febr. 1900.
Intrate;

Numerar ou 1 Febr. 1900 . cor. 2G,864.07
Depuneri spre fructificare n 267,050.21
Cambii răscumpărate fi 243,822.44
Conturi curente . . . . n 34,709.30
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . n 22,058.60
Monetă.............................. fi 1,666.50
ComisiunI, cupone și efecte n 2,140.—
Bănci.................................. n 29,033.—
Interese și provisiunl . . n 19,222.99
Diverse............................. n 5,262.09

cor. 651.829.20
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QĂLIHDARUL PLUGARULUI
pe anul vised 1900.

se află de vendare ia
Tipografia. A. ALureșianu din Brașov.

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

Cursul la bursa din Vâena.
Din 28 Februarie 1900.

Fenta ung. de aur 4°/o........................98.40
Renta de corone ung. 4°/0. • • • 93.80
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/î°/0 . 101.80 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/2°/o • 100.20 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.40 
Bonuri rurale ungare 40/0 .... 93.30 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 94.—
Impr. ung. cu premii................... 163.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.50 
Renta de argint austr.......................99.30
Renta de hârtie austr.......................99.30
Renta de aur austr......................... 98.80
Losuri din 1860........................  137.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 126.50 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 236.30 
NapoleondorI...................................... 19.27
Mărci imperiale germane .... 118.30 
London vista.................................. 242.45
Paris visfa........................................... 96.30
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.20 
Note italiene. .   89.85

CONVOCARE
Domnii acționari, ai institutului de credit și economii 

societate pe acții, se invită la a

Vl-a, Adunare generală ordinară
care ae va țină în 8 Martie a. C la 10 ore a. m. în localul institutului, 
opidul Lipova.

Obiecte de pertractare:
1. Raportul direcțiunei pe al șăselea an de gestiune.
2.. Raportul comitetului de supraveghiare.
3. Darea absolutoriului direcțiunii și comitetului de supraveghere (§ 26

din statute)
4. Deciderea asupra întrebuințării profitului curat și fixarea dividen

delor pro 1899 (§§ 26 și 46 din statute).
5 Pertractarea eventualelor propuneri (§ 26 lit. g. din statute.
6. Alegerea a doi membri în direcțiune și a unui membru în comi

tetul de supraveghiere.
Domnii acționari cari voesc a participa la adunarea generală, în 

conformitate cu § 16 din statute se avisăză a depune la cassa institu
tului acțiile înainte de deschiderea adunării generale.

Lipova, 1 Februarie 1900.

Ales. Mocsonyi m. p.
președinte.

RAPORTUL
comitetului de supraveghiere.

Onorată adunare generală!
Avem onbre a raporta, că am 

urmat cu atențiune afacerile institu
tului din decursul anului de gestiune 
1899, și am aflat exemplară punctu
alitate și ordine la institut, atât cu 
ocasiunea revisiuniloi' prescrise de 
statute, cât și a celor extra-ordinare. 
Tot astfel reverend din posiție în 
posiție compunerea bilanțului și con
tului profit și perderl de pe anul 1899 
le-am aflat în deplină consonanță cu 
cărțile principale și auxiliare ale ins
titutului și conform legii comerciale.

Vă raportăm, în fine, că primim 
propunerea direcțiunii relațiunii re
lativă la distribuirea venitului curat 
de pe anul 1899 — conform bilan
țului de fl. 9707.93 —și rug-im ono
rata adunare generală să binevoiască 
a da absolutoriul pe anul de gestiune 
1899 atât direcțiunii, cât și comite
tului de supraveghiere.

Lipova, 1 Februarie 1900.
Prof. Teodor Ceontea m. p. 

președinte.
Teodor Gosma m. p. Stefan Bordoșiu m. p.. 

Terențiu Petroviciu m. p.

ACTIV.Pontul T31 le,zxț"u.l"CLÎ ' PASIV.
fiorini cr florini cr.

Cassa în numerar..................................... 4647 38 Capital pe acții........................................... 50000 —
Escompt...................................................... 292360 67 Fond de reservă.......................................... 12896 43
Credite personale..................................... 19826 80 Fond de pensiuni..................................... 734 —
Credite cambiale cu acoperire hipot. . 15961 — Depuneri spre fructificare..................... 195633 92
împrumuturi hipotecare........................... 12199 50 Reescompt..................................................... 77405 80
Lombard . -........................................... 3930 — pro anul 1897 fl. 40.—
Efecte publice................................................ 1479 — Dividende neridicate „ 1898 „ 80.— 120 —
Realități..................................................... 576 12 Conturi curente........................................... 2800 —
Mobiliar..........................................fl. 420.— 370 — Diverse conturi credităre........................... 433 15

amortisare „ 50.— Interese transitâre...................................... 3418 86
Diverse conturi debitbre........................... 1799 62 Profit curat...................................................... 9707 93

353150
1

09 353150 09

EȘITE. ZPKOZFZ'T SZ FZEWZHi INTRATE.

Cursul pieței Brașov.
Din 1 Februarie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.90 Vend.
18.70 Vând.

18.96
18.75

19.08 Vând. 19.14
11.20 Vând. 11.30
2.54 Vând. —

118.— Vând. —.—
21.49 Vând. —.—

100.— Vând. 101.- Voicu Hamsea,
director esecutiv.

florini cr.

Interese :
de depuneri spre fructificare 11071.10
de reescompt........................... 5351.42
de cont curent ...................... 130.90 16553 42

Spese :
salarii..................................... 3091.68
chirie, imprimate, registre,

diverse ................................ 1288 87
maree de presență. 459.— 4839 55

Contribuțiune :
directă ...................................... 2819.94
10% dare după interesele la

depuneri ................................ 1107.11 3927 05
Amortisare :

din cambii................................ 100.—
„ spese advocațiale . 100.—
„ mobiliar........................... 50.— 250 —

Profit curat ....... 9707 93

35277 95

LIPOVA, 31 Decembre 1899.

Interese: 
de

w
n

ProvisiunI

e3compt...........................
credite personale . . .

„ camb. cu acop. hip. 
împrumuturi hipotecare . 
lombard...........................
efecte ................................

28605.69
2408 71
1625.12
1362.43
497.20

59.22

Sever Bocii m. p,, 
prim-comptabil.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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■

Nicu Ă. PopoYicl t*
Doctor în drept, j.* 

avocat.
$ Bucnresci, Strada Dionisie 58.
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WF „Gazeta Transilvaniei “ 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. 1. Ciurcu și 
la Eremîas Nepoții.

I. Cimponeriu m. p., Dr, G. Popescu m. p , 
Confrontându-se cu cărțile

Teodor Ceontea m. p., 
președinte.

O © m i t e
Teodor Cosma m. p ,

£1 cirni or.

34558 37
719 58

35277 95

Direcțiunea;
1. Dehelean m. p., P. Papp, m. p., A. Ciugudean m. p., 

principale și ausiliare le-am aflat esaete.
LIPOVA, 1 Februarie 1900.

tul d. e svLpra.xreg'lniere:
Stefan Bordoșiu in. p., Terențiu Petroviciu m. p.

-ZZ ‘NT’ Z S.
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoi 

>n și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă. AdmifiiStraț. „OSZ. TraflS/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

I). Popoviciu m. p.

ANUNCIURI
sunt a se adresa subscrisei 

Sss cașul pu» 
^Uscării unui anunciu mai mult 
des odată se face scădfemfintj 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de muHe-ori.

Administr. „Gazetei Trans/


