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A cui e vina?
S’a făcut, cum văzurăm în tim

pul din urmă multă vorbă în dietă 
și prin foile unguresc! despre noi 
Românii și despre naționalități în 
genere. Și care a fost la urma ur
melor resultatul acestei discusiun! 
înfocate? Contrarii limbei și ai nea
mului nostru s’au întărit ei pe ei în 
credința, că stăruind mai departe 
pe calea cea nenorocită, pe care au 
apucat, vor reuși a ne maghiarisa.

De unde îșl iau șoviniștii noș
tri atâta curagiu, atâta cutezanță? 
Nu ne-am gândit bre, dâcă nu cum-va 
noi înși-ne purtăm cea mai mare 
vină, că pretutindeni prin țâră ni se 
face sîlă limbei și naționalității nbs- 
tre de tot tras-împinsul și că am 
ajuns pănă acolo, încât deregetori 
plătiți și hrăniți de noi contribua
bilii ne insultă înaintea tribunalului 
scumpa memoriă a bărbaților noș
tri mari și ideali? Nu ne-am gândit, 
că cu purtarea ndstră în cele națio
nale, lipsită de energia cuvenită și 
condusă mai mult de fatalul „la- 
să-me se te lasu în viâța noatră pri
vată și socială, ca și în cea poli
tică, am dedat și dedăm pe con
trarii noștri să ne vadă tot cedând 
și plecându-ne, ori de câte-orl e 
vorba de validitarea dreptului de 
limbă, îi încuragiăm a crede, că 
limba și naționalitatea lor trebue se 
fiă tot-dbuna și în tote de-asupra?

Se cercetăm, aducând înainte 
numai câte-va cașuri mai bătetore 
la ochi și având în vedere în prima 
liniă ținuturile, unde poporul nostru 
este în mai strînsă atingere cu ele
mentul maghiar.

Dâcă un Român ia de soțiă o 
Unguroică, de ce ea în cele mai multe 
cașuri maghiarisâză tbtă familia lui? 
Și cei ce locuesc între streini în
grijesc ei bre, ca pe copiii lor se-i 
crâscă cu simțăminte românescl? 
Decă un Ungur fiă și cel de pe 

urmă cismar, salută pe un Român 
unguresce, de ce Românul îl resa- 
Iută tot unguresce, întărindu-1 numai 
în închipuirea, că limba lui e mai 
pe sus de a nbstră? Mai mult, când 
se întelnesce cu vre-un cunoscut 
maghiar, deși acesta scie bine 
românesce, în cele mai multe cașuri 
îi vorbesce tot unguresce ; nu re- 
cunosce el bre printr’asta supremația 
limbei lui? Tot așa se întâmplă față 
cu funcționarii maghiari, cari sunt 
puși pentru popor, de esemplu la 
poște, la notariate, la. cassieriile 
dela căile ferate, și deci, sunt da
tori se-i cunbscă limba; nu le vor
besc unguresce și acestora cei mai 
mulți dintre cărturarii noștri? — 
Ba prin unele locuri se găsesc și 
Români de aceia, cari vrând să giu- 
giulescă simțibilitatea maghiară, își 
fac chiar bilete de visită și în limba 
maghiară, ba la arangiări de petre
ceri tipăresc extra și invitări ma
ghiare, fără ca Maghiarilor să le fi 
venit vre-odată în minte, de când 
locuim împreună cii ei într’o țâră, o 
asemenea urbanitate față cu noi; și 
bre nu tot cărturarii români sunt 
aceia, cari în mare parte stau de 
vorbă, ba adeseori dau și voturile 
lor unor astfel ' de Români, cari 
chiar cu cuvântul și cu fapta și-au 
renegat naționalitatea și biserica?

Spre ce servesc tote acestea ? 
Spre încuragiarea inimicilor și descu- 
ragiarea luptătorilor pentru dreptu
rile naționale.

Dâr greșim încă și mai mult, 
când negligem, ba dăm uitărei chiar 
memoria bărbaților noștri celor mari.

Câți bărbați însemnați nu odih
nesc în pământul patriei nostre, câți 
luptători iluștri ai bisericei și națiu- 
nei nbstre, fără să li-se facă amin
tire serbătorâscă în tot anul la oca- 
siunl potrivite! Abia ’i-se face feri
citului Șaguna un parastas și neui
tatului Grojdu ’i se ține o vorbire și 
’i-se așâflă o cunună pe mormânt de 

stipendiștii săi în fiă-care an. De 
ceilalți nu-și mai aduce nimeni a- 
minte. Ii uită și cărturarii, âr popo
rul, pentru care au trăit ei și s’au 
jertfit, nici nu scie, că au fost pe 
lume. Iancu încă era aprope dat ui
tărei. Nemerniciei unui conte scă
pătat și ajuns la pânea simbriașilor 
avem să-i mulțumim puternica erup- 
țiune a adorațiunei pentru el.

Nu așa fac alte națiuni. Ele 
sărbătoresc memoria marilor lor băr
bați, isvorul adevărat pentru însu
flețirea tineretului și deșteptarea po
porului.

Asemenea trebue să facem și 
noi. Mormântul din Țebea ar trebui 
să devină, cum scria un tînăr însu
flețit cfilele acestea, Mecca Româ- 
mânilor din patriă. Nici unul să nu 
moră, fără de-a fi cercetat în viâță 
măcar odată acel mormânt.

In genere trebue să opunem 
prigonirilor pornite în contra limbei 
și națiunei nbstre cea mai vădită 
manifestare a sentimentului nostru 
național pe tote terenele și la tote 
ocasiunile.

Pănă ce nu vom face acesta, 
pănă atunci nici noi, nici țâra nu 
va scăpa de șicanările, asupririle și 
prigonirile, ce o bântue de atâta 
timp.

Revista politică.
De-o săptămână încbce în cer

curile și în gazetele unguresc! nu se 
vorbesce și nu se scrie de altceva, 
decât despre afacerea Banffy. Ce s’a 
întâmplat adecă? Pe la sfîrșitul sep- 
tămânei trecute foia „Vaterland“ din 
Viena a publicat un articul trimis 
din Budapesta, cum flicea, și în care 
se făceau nisce descoperiri nimici- 
tbre pentru fostul ministru-președinte 
br. Banffy. Se dicea anume în acel 
articol, că la 1898 Banffy a plănuit 
disolvarea camerei deputaților, fiind
că nu mai putea birui cu obstruc- 

țiunea de pe-atuncl, și voind să facă 
alegeri nouă, a adunat spre scopul 
acesta sumedeniă de bani nu numai 
în Ungaria, ci a primit sume mari 
și din Austria și străinătate. Banffy 
însă n’a disolvat camera, n’a făcut 
dâr alegeri nouă, însă banii adunați, 
seu așa numita cassă electorală, n’a 
predat’o la 1899 urmașului său Co- 
loman Szell.

Articolul din .,Vaterland“, acă- 
cjut ca o bombă din senin asupra 
elicei Tisza-Banffy din partida gu
vernului și s’au luat îndată tote mă
surile, ca autorul lui să fiă desco
perit. Fbia vienesă însă n’a vrut să 
dea afară pe autor, a declarat nu
mai, ca nu i-a trecut prin gând să 
atace pe Banffy în onorea lui per
sonală, scopul ei a fost numai să 
arate una din căușele principale 
pentru cari Banffy trebue să-și dea 
dimisiunea din postul de mareșal 
la curte: că adecă încordarea între 
el și ministru-președinte de acjl, Szell, 
a mers așa de departe, încât n’a pre
dat acestuia nici cassa electorală 
dela 1899, ceea-ce a născut în cer
curile înalte ale curții din Viena un 
mare resens.

Opărâla acâsta l’a usturat cum
plit pe Banffy și pe ai săi; umblat’au 
și cu amenințări cu duel, numai se 
potă storce o retragere a celor scrise 
în „Vaterland“, dâr n’au reușit. Afa
cerea a ajuns să fiă tratată într’o 
ședință închisă a dietei, ce s’a ținut 
alaltăerl, unde „patrioții“ și-au spă
lat binișor rufele. Ședința închisă a 
cerut’o Rakovsky, el a și vorbit în- 
tâiașl dată și a adresat ministrului- 
președinte întrebarea, dbcă a luat în 
primire dela Banffy cassa electorală ? 
Ministru-președinte a răspuns, că el 
n’a stat în nici o legătură cu cassa 
electorală și n'a luat în primire nici 
un fel de cassă. Răspunsul lui Szell 
n’a fost dâr categoric, dâr diD ceea- 
ce a cjia, se pbte conchide, că Banffy 
nu i-a dat nici o socotâlă, ci i-s’au
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Indurare.
(U r m a r e).

în diminâța Bobotezii, tot satul era 
în mișcare. Trei dile de-a rândul ninsorea, 
viscolul troenise casele. Dela mic pănă la 
mare, cu lopata în mână, spintecau mor
manele de omăt, cari încunjurau casele mai 
sus de brîul ferestrelor. Făceau drumuri 
prin ogrădl și pe dinaintea porților. Ve
cinii mergeau dela unii la alții între două 
ziduri de omăt. Copiii îmbujorați la față, 
alergau printre zidurile albe ce sclipiau în 
bătaia sorelui par’că erau țintuite cu pietre 
scumpe. Și o lumină, de-țl lua ochii!

La căsuța, de lângă șipotul din vale, 
Ionel, ca un voinicel din poveste, se lupta 
și el cu mormanul de omăt, ce le troenise 
ograda. Moș Trifu, grămadă pe lavița de 
lângă ferestră, se uita cu drag la el prin 
geam, cum se lupta cu troianul.

Sorele era la prândul cel mare și Io
nel deabia desfundase ușa și prispa. Audea 
de departe strigăte vesele de copii, cari 

se chiămau unii pe alții și sgomotul ome- 
nilor, cari se chinuiau să spintece troianul. 
Se îmbărbăta și el mai tare și începu a 
ataca troianul din ogradă înspre portă.

Pe la amedă, tote drumurile din sat 
erau desfundate și toți, dela mic pănă la 
mare, stăteau mai mult pe afară. Și se pă
rea, că sunt în altă lume.

înserase bine; în dosul unui morman 
de omăt de lângă casa lui Sandu, Irina 
sta de vorbă cu mă-sa. Nu se văduse de 
vr’o trei dile.

--- Da cât ai stat, Irino, la Pleșa?
— Numai trei dile mamă. A fost așa 

de frumos la nunta Ghoerghinei! Și .... 
lume multă! Da tata e acasă, mamă?

— Din ajunul sfântului Vasile a ple
cat cu boerul la Galați.

— Da nu scii mamă ceva! Mama 
Paraschiva îi bolnavă tare. ErI dimineță 
am vădut’o în pat; numai pielea și osele 
i-au mai rămas.

— Săraca!
— Am rugat pe moș Sandu să des

funde de omăt și ograda ei, ca să mă pot 
duce la ea. Cine scie ce-o fi făcând!

— Ia un suflet chinuit, fată-hăi! Dec’ar 
lua-o Dumnezeu, mai bine ar face!

Moș Sandu cu lopata pe umăr, venea 
repede spre casa lui. Dădu peste soră-sa 
Zoița și peste Irina.

— Duceți-vă degrabă de vedeți, că 
săraca Paraschiva trage de morte! I-am 
desfundat ograda de omăt, am intrat în 
casă la ea și am găsit’o grămadă pe laviță. 
E înghețată lemn-. Nici nu pote vorbi.

Irina și cu mama Zoița, plecară re
pede spre casa Paraschivei. Nici o lumină 
nu se zăria la ferestră. Când deschise ușa, 
un miros înăbușitor și acru le lovi. Feres- 
trile înghețate bocurl, grindile din podele 
trosniau de frig.

— EscI aci, mamă Paraschivă? striga 
grăbită Irina.

Nici un răspuns.
— Ore o fi avend chibrituri, Irino ? 

Ia caută.
Irina bîjbăi cu mâna pe brâul horei 

și dădu peste vr’o două bețe de chibrituri.
— Ce frig e aici, mamă!
Mama Zoița, striga mereu pe Paras

chiva, bîjbăind cu manile dealungul laviței, 
dor o da peste ea. Irina aprinse o lampă 

cu gaz, cât o tărcuță de mare. La lumina 
lampei, vădură pe Paraschiva strînsă ghem 
într’un colț al laviței.

— Da ce ai, mamă Paraschivă? în
treba Irina, tremurând.

Paraschiva holba nisce ochi speriețl, 
fără să potă scote o vorbă.

— E înlemnită de frig, săraca, să-i 
facem puțin foc.

— Uite mamă cum dă din mână și 
din piciorul stâng. Privesce, gura i-se duce 
la urechi. Par’că are ducă-se pe pustiu! 
(amândouă se bat cu mâna peste gură).

Paraschiva încercă să se misce și să 
vorbescă, dâr în zadar; partea stângă a 
corpului era paralisată.

— Du-te repede, Irino, la noi și adă 
nisce lemne.

Irina eși năucă pe ușe. Mama Zoița, 
cu manile la subțioră, rămase un moment 
neclintită în mijlocul casei.

— Săraca femeiă, gândea ea, era să 
moră fără nici un ajutor! Ore o fi mâncat?

Ochii Zoiții se îndreptară spre po
lița de după ușă. Dădu acolo peste o 61ă cu 
zamă în care pluteau câte-va fire de fasole; 
alături un bulgăr de mămăligă înghețat. 
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presentat numai chitanțe, când se tă
cea darea de semă lunară. îndată 
după Szell a vorbit ministrui de hon
vezi br. Fejervary. Din vorbele lui 
s’a vecțut, că chiar între miniștri se 
află același antagonism, ca și în 
partida dela putere. Fejervary a 
aperat pe fostul seu coleg Banffy și 
a fiis, că banî din străinătate n’au 
întrat. Mai târziu ministru de hon- 
vecfl a declarat, că de erau banî la 
1898, Banffy ar fi disolvat camera, de- 
clarațiă, ce a produs mare sensațiă 
printre deputațî. S’a ridicat apoi 
Ugron. El declară franc, că o parte 
din articolul lui „Vaterland“ derivă 
dela el, și a provocat pe ministru- 
președinte Szell se spună rupt ales, 
decă a luat în primire cassa parti
dei? La acesta Col. Szell răspunse: 
Repet ce am cjis : nu s’a întâmplat o 
predare formală (de cassă).

Și s’au spălat unii pe alții cu 
vorbe așa mai departe, dâr la un 
resultat definitiv tot n’au ajuns, de 
nu cumva la dueluri, căci pe cum 
se vestesce, Banffy a provocat la duel 
pe Ugron, âr Ugron pe Fejervajy.

Din tote reiese un lucru : în par
tida dela putere sunt la culme neîn
țelegerile și frecările între aderenții 
„vechiului” și „noului” sistem și o boia 
seriosă bântue în șirurile combatan
ților din dietă. O fdiă ungurăscă gu
vernamentală, dând sema despre cele 
ce se petrec ÎDtre „părinții patriei”, 
fiice: „In general se crede, că cele 
ce s’au petrecut afiî (Joi) sunt nu
mai un apetitoriu pentru mușcăturile, 
ce se vor întâmpla mai târfiiu, la 
tomnă mai ales... Ura generală și 
mânia personală va grăbi dimisiona- 
rea acestei diete concepute în pă
cate... Decă certele vor mai continua, 
Szell nu pbte să facă alt-ceva, decât 
pe basa împuternicirei monarchului, 
pe care o pote căpeta în tot momentul, 
să facă nouă alegeri, pentru-ca din 
membrii de afiî ai dietei să rămână 
tabula rassa11. *

Pe când se petrec acestea în și 
afară de dieta din Pesta, un mare 
convoiu de așa fiișî „Magh’îarT greco 
catolici" au plecat Dumineca trecută 
la Roma. Au și sosit acolo în 4 Mar
tie. S’au dus cu jalba ’n proțap. 
Ci-că ar fi în Ungaria. 200,000 de 
„Maghiari grecu-cntolicî”, cari vor 
să-șî formeze o biserică deosebită și 
în scopul acesta vor cere dela Sf. 
Scaun binecuvântarea și se vor umili 
și ruga, să facă bine Roma să le dea 
dreptul de a introduce limba liturgică 
maghiară în biserică. Ei fiic, că sunt 
Unguri de baștină, că din pricină, 
că n’au avut limbă liturgică ungu- 

rescă, au rătăcit și s’au pierdut prin 
tre credincioșii români uniți și prin
tre rutenî, er acum vor se aibă bi
serica lor cu limba lor proprie ma
ternă. In fruntea mișcării acesteia 
s’au pus chiar vlădicii rutenî din 
Muncacih și Eperjes și pe fiiua de 
erî erau se fiă primiți de papa în 
audiență. Nu trebue se mai spunem, 
că aicî e vorba de o uneltire pecă- 
tosă în paguba bisericei. Sub forme 
religionare, vor se introducă maghia- 
risarea în biserică, îndreptând veni- 
nosa lor săgetă mai întâiu in con
tra, bisericei române unite de prin 
părțile sătmărene și sălăgene. Se 
vedem, ce va hotări Roma. Da-va 
ea voiă acestor rătăciți să arunce 
tăciunele aprins al desbinării și agi
tațiunilor pe altarul bisericei, ori îi 
va îndemna să se astîmpere și ogo- 
âsc.ă, de vreme-ce n’au nici un drept 
și nici o basă a veni cu astîel de 
planuri primejdiose pentru pacea și 
liniștea sufletescă a credincioșilor?

*
Nu vor să se mai liniștâscă lu

crurile în Austria. Poporele, cari o 
locuesc, sunt adânc nemulțumite. Nici 
în parlamentul din Viena, nici în 
dietele provinciale, reprezentanții na
ționalităților din Austria nu se pot 
împăca și uni, certele sunt mari în
tre ei, așa că afiî mai mult ca orî 
și când amenință, ca regimul consti
tuțional să fiă înlocuit cu regimul 
absolutist™.

In parlamentul din Viena con
tinuă obstrucțiunea Cehilor și opintirile 
ministrului președinte Koerber de a 
restabili stări liniștite în adunarea 
imperiului, s’au zădărnicit într’un 
mod, care nu mai sufere nici o în- 
doelă. Se fiice, că în cercurile înalte 
se ocupă cu gândul de a împrăscia 
„Reichsrath“-ul și de a-se face ale
geri nouă. De încercarea acesta însă 
se .sparie cu toții, mai ales guver
nul, căcî nu e nici o speranță, ca un 
nou parlament să o ducă mai bine, 
decât cel de afiî.

*
O mare încordare se observă 

de un timp încoce între FraîlC’a și 
Anglia. Mai ales de când sorții răs- 
boiului din Africa au început se fiă 
nefavorabili pentru Buri, domnesee 
în opinia publică din cele două state 
convingerea, că după-ce Anglia va 
fi sfîrșit’o cu Burii, va umbla să se 
răfuescă cu Francia. In cercurile gu
vernamentale din Paris convingerea 
acesta pare a fi prins rădăcini. Asta 
o dovedesce faptul, că Francia tri
mite necontenit soldați și material 
de răsboiu în coloniile sale, dâr mai 

cu semă în Madagascar și portul 
Saygon. Mesura cea mai însemnată 
e fără îndoială aceea, că s’a hotă- 
rît trimiterea de 4000 de omeni în 
portul Diego Suarez din Mada
gascar.

O foiă americană dinNew-York 
a publicat fiilele trecute o corespon
dență din Londra. în care se spune 
ca ceva sigur, că în capitala Angliei 
toți prevestesc un răsboiu între 
Francia și Marea-Britaniă, și anume 
după-ce se va sfirși resboiul din 
Africa.

Răsboiu! dintre Buri și EnglesL
După capitularea lui Cronje și 

după-ce Burii de bună-voiă au lăsat 
pe EngleeI să între în Ladysmith, a 
urmat o pausă de câte-va fiile între 
cei doi inimici. Timpul acesta a fost 
folosit și de unii și de alții la adu
narea de puteri pentru luptele mari 
viitore, căci desastrul dela Paarde- 
berg a fost departe de-a face pe 
Buri să îngenunche înaintea Engle- 
silor și se pună jos arma.

Burii și-au retras trupele lor 
din Natal și din alte colonii englese 
trimițându le aprope tote în statul 
liber Oranje, ca aici să întâmpine 
cu forțe unite năvala sălbatecă a 
Englesilor. Comanda supremă a luat’o 
erășl Joubert, care cu multe mii de 
Buri s’a dus la Bloemfontein, capi
tala statului Oranje, ca aici să se 
mâsure cu armatele lui Roberts.

Din partea lor Englesii încă au 
înaintat pănă la Ostfontein și au bătut 
aici taberă în fața oștilor Burilor. 
Luptele decisive s’au și început în 7 
Martie n. la Ostfontein, unde se aflau 
într’o mică depărtare avangardele 
Burilor. N’a fost însă decât o cioc
nire mai mică între cavaleria englesă 
și între un detașament de Buri, care 
s’a sfîrșit cu retragerea acestora în 
posițiuni mai favorabile. Burii au 
jucat și aici tactica dela Tugela față 
cu Buller; au apărat fiă-care păl- 
mac de pământ, fără a îndura pier
deri însemnate și s’au retras.

Se fiice și susține, că Burii dela 
Ostfontein s’au retras în imediata 
apropiere a capitalei Bloemfontein, 
unde se află Joubert cu grosul ar
matei. Aici se și așteptă o mare bă- 
tăliă între dușmani. Pănă când Ro
berts nu va ajunge să bată aici pe 
Buri, de-o victoria mai mare a En
glesilor nu pote fi vorba.

Intr’aceea se vestesce, că în jur 
de Ladysmith a fost Joi o luptă în
tre Buri șiEnglesI, aceștia din urmă 
fiind respinși de doue-orî, er Burii 
și-au continuat retragerea. Ei a dus 

cu sine 2000 de cară eu munițiunl și 
provisiuni și în retragerea lor au 
nimicit tote podurile și punțile în
tre Ladysmith și Glencoe. Mai îna
inte au aruncat în aer cu dinamită 
minele de cărbuni dela Elandslaagte 
și au aprins tot.

Spiritul răsboinic între Buri e 
fârte viu. Președintele Kruger a dat 
o proclamația cătră popor, în cared 
îndemnă la luptă pe viață și mbrte. 
Se spune, că la fortificarea Preto
riei, capitala Transvaalului, lucrâză 
fiilnic 5000 de omeni.

Mult îi îngrijesce pe Englesî 
rescbla Africanderilor din colonia 
Cap. In câte-va districte popora- 
țiuoea olandesă a prins armele con
tra domniei englese și doue din dis
tricte le-a proclamat anexate statului 
liber Oranje. Numărul resculaților 
este de trei mii.

Despre Cronje și armata lui prinsă 
se vestesce din Londra, că guvernul 
a hotărît să-l trimită pe insula S<. 
Elena și să-l țină acolo pănă la finea 
resboiului. In Insula St. Elena a 
fost dus odinioră și Napoleon Bona
parte.

Pilele viitore vor aduce de sigur 
mari și hotărîtore evenimente pe 
câmpul de răsboiu african, dat fiind 
că Burii sunt deciși a-se jertfi pănă 
la unul pentru libertatea și neatâr
narea lor.

Un conflict româno-bulgar la Dunăre.
Pilele trecute trupele bulgare, 

vrând se ocupe în mod volnic insula 
Bujoreanu din fața Zimnicei, la Du
năre, ce are aprope 2800 jugere în
tindere, și aparține României, au 
provocat un conflict cu trupele ro
mâne. Despre iscarea acestui con
flict se raportâză din Turnu-Măgu- 
rele următorele:

Pe acea insulă, se găsiau de pază 
atât un post de soldați de infanteria ro
mâni, oât și un post de soldați bulgari. 
Vineri 18 Februarie v. mai sosi pe insulă 
un numeros detașament de soldați bulgari, 
cari se puseră a construi un nou pichet 
în locul celui distrus de apă, căutând prin 
acesta a se stabili acolo în mod definitiv. 
Tocmai acest lucru fu observat și imediat 
raportat garnisonei din T.-Măgurele, care, 
după ordinele primite dela București, tri
mise la Zimnicea o numerosă trupă armată 
sub comanda d-lui maior Tetrat, a doi sub
locotenenți și a căpitanului Boris-Iavscki 
dela compania 11. Ajunse la fața locului, 
trupele române provocară prin legiuitele 
somațiunl retragerea imediată a trupelor 
bulgare, care părăsiră insula. Apoi trupele 
române distruseră noul pichet oonstruit al 
trupei bulgare. Așa că astădl insula,’cum

Irina întră sgomotos în casă, tîrând 
după ea un maldăr de crăci de stejar cu 
frunde uscate. Le rupse repede cu genun
chiul și le aședâ în vatră. Motanul, ascuns 
în fundul cuptorului, țîșni speriat sub laviță.

Mama Zoița mai frecă manile și pi- 
ciorele Paraschivei, tot nădăjduind să mai 
potă scote o vorbă din gura ei; der în 
zadar.

— Ce ne facem ore, Irino ? Mi-e frică 
să nu moră în noptea asta. Să chemăm pe 
părintele Vasile s’o împărtășâscă, că-i pă
cat să moră așa.

Prin troianul cel mare, Irina, turbu
rată din crescet pănă ’n tălpi, înotă spre 
casa părintelui Vasile, aruncendu-șl din 
când în când ochii spre ceriul senin și pre
sărat cu stele. Un ger de ți-se lipea genele 
și nările! Spre apus, Irina zări o stea că- 
dend. Un fior sguduitor îi trecu prin tot 
corpul. Cine scie, gândea ea, aceea o fi 
pote steua mamei Paraschivei! Se grăbia 
să ajungă la casa părintelui Vasile.

— Sărut mâna, părinte, fiicea Irina, 
bătând în geam. Vino, mă rog; mama Pa- 
raschiva trage de morte și nu sciu ce să 
facem.

— Care Paraschivă? întreba răstit 
părintele Vasile, deschidend ușa.

— Apoi... Paraschiva vădana, scii, 
acea care a avut un flăcău, pe Gheorghe.... 
acu e singură, flăcăul i-a plecat în milițiă.

— Da nu vedl ce vreme e afară, fă? 
Cum vrei să viu? Cine-a pus’o să se îm- 
bolnăvescă și ea tocmai acu?

— De, părinte, sciu eu!... Ce să fa
cem ?

— Lasa-mă în pace; nu pot veni; nu 
more ea pănă mâne.

Părintele Vasile îi trânti ușa în nas 
și dispăru. Irina rămase un moment aiurită, 
înaintea ușei. Ișl făcu cruce, blăstămând în 
gând și plecă.

înainte de a întră pe porta casei, la 
Paraschiva, se întâlni cu Moș Șerban.

— Da unde umbli așa târdiu, Irino, 
fată?

— Ia păcate, Moș Șerbane! M’am dus 
la părintele Vasile să-l chem, că mama Pa
raschiva trage să moră, și e singură săraca, 
fără nici un ajutor pe lume, de când i-a 
plecat Gheorghe în milițiă.

— L’ai găsit acasă pe părintele Va
sile ?

— N’a voit să vină. Era supărat pe 
semne. Mi-a dis, că nu more ea pănă mâne. 
Păcat de Dumnedeu moș Șerbane, se moră 
așa, negrijită. Cum nu-i-e frică c’o să-l 
scie cel de sus!

Irina vorbia, aprope plângând. Moș 
Șerban nu dise nimic; ferbea însă de mă- 
niă. Audi! gândea el, să lase o femeiă să 
moră așa ca un câne! Și mai fiice, că-i 
popă cu carte! Săracii părintele Constan
tin, era om cu frica lui Dumnedeu. ’Ml-aduc 
aminte, că la mortea nevestei mele a stat 
o fii și o nopte la căpătâiul ei.

Tot gândind așa, moș Șerban se vădii 
intrând în ograda părintelui Vasile. Bătu 
la ferâstră.

— Er ai venit, fă? striga o voce ră
gușită din casă.

— D’apoi bine, părinte, fiicea. moș 
Sandu, nu e păcat de Dumnefieu să lași să 
moră un suflet de creștin așa negrijit?

— D-ta ești, moș Șerbane?
— Apoi... eu părinte. Fie-ți milă de 

creștina ceea de Paraschiva, că-i femeiă 
săracă, să n’o lăsăm să moră așa!...

— Ce să-i fac, și eu îs bolnav. Da, 
oih veni, plâcă înainte, că te ajung.

Moș Șarban plecă cu sufletul împăcat, 
că a făcut o faptă bună.

Se crăpa de diuă și Irina, obosită de 
veghiere, stetea înaintea vetrei, ascultând 
cum Paraschiva horcăia într’una. La lumina 
focului, abia zăria luminarea de ceră gal
benă din dosul iconei din părete. Din când 
în când o fura somnul și er se deștepta, 
când Paraschiva scotea câte-un horcăit 
mai tare.

De n’ar muri, pănă o veni părintele! 
gândia ea.

Abia începeau se se distingă lucrurile 
din casă la lumina slabă a fiilei, ce venia 
prin ferestruici. Irina sări de-odată drept 
în picidre. Somnul o doborîse și adormise. 
Stătu un moment nedumerită, ținendu-șl 
suflarea. N’audia nici o mișcare, nici o su
flare. Se repefii spre laviță, dând un țipăt 
de spaimă. Luâ repede luminarea de după 
iconă, o aprinse și voi să i-o pună în mână. 
Mânile și piciorele Paraschivei erau sgâr- 
cite și țapene ca de ger. La flacăra plân- 
gătore a luminării, dări fața Paraschivei 
galbenă ca ceara. Gura deschisă, ochii hol
bați și stinși.

Piciorele. i-se tăiară. înfipse repede 
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de drept se cuvine, să găsesce ooupată de 
trupele române. Se mai găsesoe la fața lo
cului, sosit un vasromân^de răsboiti pentru 
protecțiunea trupelor în cas de vr’un even
tual atac din partea încăpăținaților vecini 
bulgari.

In legătură cu informația de mai 
sus se mai comunică, că Bulgaria 
ar fi trimis trupe mai multejla Sistov, 
oraș bulgăresc din fața insulei, pen
tru cașul unei eventuale reocupări 
a insulei. Deca se va adeveri acbsta, 
atunci fîresce, că și Românii vor sci 
se ia contra-mesurile de lipsă. De
ocamdată se spereză, că conflictul 
se va aplana curend pe cale diplo
matică. Ministrul afacerilor streine 
d-1 Ioan Lahovari a avut deja o con
vorbire cu Dr. Teodor, agentul Bul
gariei la Bucuresci în afacerea acesta.

SOIRILE DTLEl.I
— 26 Februarie v.

Dela „Academia Română11. In pri
mele dile ale lunei Martie se vor deschide 
ședințele anuale generale ale Academiei 
Române. Vineri a avut loc, la ora 1, șe
dința ordinară la Academia Română, fă- 
cendu-se mai multe comunicări importante, 
între cari una a d-lui V. A. Urechiă asu
pra unui discurs al lui Mihail Gogălniceanu.

Damele române la jubileul lui 
Gubernatis. La vitrina „Independenței 
Române11, pe calea Victoriei, se află espus, 
pentru câte-va dile, frumosul obieot de 
artă, pe care femeile române, din inițiativa 
d nei Smara Gheorghiu, îl vor oferi ilus
trului scriitor și filo-român Angelo de Gu
bernatis în d’,ja de 7 Aprilie, cu ocasia 
jubileului său de 60 ani de verstă și 40 de 
ani munoă cu condeiul. Statua este de bronz 
cu piedestalul de marmură roșiă și repre
sent^: „Gloria încoronând geniul11. Pe cu
nuna de inmortale este legată o panglică 
tricoloră; pe o parte a ei scrie: „Femeile 
române, Omagiu11; er pe cealaltă : „Jubi
leul de Gubernatis, 7 Aprilie11.

Duel între diariștl maghiari. De o 
săptămână și mai bine douâ foi unguresel, 
„Magyarorszagu și „Egyetertes11 se cârtă 
ca la gura cortului. „Egyetertes11 portă o 
violentă companiă în contra lui Ugrcn, pe 
care îl învinuesce cu tot felul de lucruri 
așa <fise „incompatibile11 cu mandatul de 
deputat. I-se impută lui Ugron, că liferâză 
ovăs pentru armată, mijlocind transportul 
prin o firmă din GlușiQ. Cărta pentru ovă- 
sul lui Ugron a degenerat în insulte per
sonale, și redactorii responsabili dela numi
tele foi și-au dis unul altuia vorbe vătă- 
mătdre. Lucrul a ajuns la duel. Prim-re- 
dactorul Hollo Lajos dela „Magyarorszagu 
a provocat la duel pe redactorul Dienes 
Marton dela „Egyetertes11. S’au bătut cu

luminarea într’un cuiu de pe colțul lădii 
din capătul laviței și alergă într’un suflet 
la masa..........................................................

Peste un ceas, casa Paraschivei era 
plină de lume. Babele într’una făcendu-șl 
cruce și rugându-se lui Dumnedeu s’o ierte.

Irina, mama Zoița, mama Ruxanda și 
alte femei, făceau pregătirile de înmor
mântare.

Pe la amâdă deabia veni și părintele 
Vasile, însoțit de dascălul Irimia. Se în
grozi și el de sărăcia ce vădu în casa aceea. 
Ceru, răstit, dascălului patrafirul și cartea; 
mormăi câteva cuvinte și plecă spunând 
dascălului se-i mai cetâscă el ceva.

Tot satul puse mână dela mână, și 
numai așa părintele Vasile se îndură să vie 
a doua di la înmormântare.

Când moș Șerban și moș Sandu așe- 
dau sicriul pe năsălii, Irina începu a plânge 
cu hohot.

Un prapur, două sfeșnice și o stra
chină cu colivă completau cortegiul sărac.

Patru omeni pun umerii sub capetele 
năsăliilor și cortegiul plecă tăcut, înotând 
prin troianul de omăt, spre biserică.

Mai din tote casele eșiau omeni, fe- 

săbiile, în condiții grele. Urmarea a fost, 
că Hollo a căpătat o rană mai ușbră la 
cap, âr Dienes tot la cap a fost rănit 
forte greu.

Cestiunea Călindarului. In ședința 
de Sâmbăta trecută a Senatului român a fost 
atinsă și cestiunea călindarului. D 1 Sefen- 
dache spune, că a cetit în „Ahwa Revistă 
Românăa, că în anul 1898 d-1 dr. Istrati, 
ca secretar al societftței sciențifice, a în
sărcinat o comisiune, ca să studieze ces
tiunea călindarului. Acum după oe aoâstă 
oomisiune și-a înaintat raportul, întrebă pe 
d-1 ministru al cultelor, ce are de gând să, 
facă cu aoâstă cestiune? D-1 dr. Isfrafi mi
nistrul oultelor spune, că într’adevăr soien- 
țificesce suntem ÎDapoi cu 13 (file. Dâr 
cestiunea trebue studiată împreună cu sân
tul sinod, oa să se ajungă la o înțelegere, 
deși acâstă cestiune a fost deja studiată de 
răposotul episcop Melhisedec. Aștâptft, ca 
comisiunea să-’și înainteze raportul și gu
vernul va redă, ce are de făcut. Metropo- 
litul Moldovei protestâsă în contra tendin
ței de a se lovi în temelia bisericei. Me- 
tropolitul Primat spune, că acâstă cestiune 
nu o pbte resolva nici camera, nici sena
tul, nici sinodul, ci tote sinodele întrunite 
într’un sinod ecumenio. E adevărat însă, 
că e mai mult o cestiune sciențifioă, decât 
religiosă, și decă totă biserica ortodoxă o 
adoptă, atunci crede, că s’ar putâ adopta 
și în România. (Aplause.)

Despărțământul Treiscaune-Ciuc 
al Asocisțiunei, ce avea să se constitue Joi, 
în 2 (15) Martie 1900, precum aflăm, s’a 
amânat pentru altă ocasiune. Terminul ține- 
rei adunărei se va comunica mai târcjiu.

«
Arderea Teatrului frances. In Paris 

s’a întâmplat ajaltăerl'o mare nenorocire. 
Pomposul edificiu al Teatrului Frances, o 
zidire colosală, a fost cu totul nimicit, flă
cările mistuind și o parte din tesaurii de 
artă ai teatrului. Focul, s’a iscat în urma 
topirei sîrmei dela conductul eleotric și 
în urma acesta materia focdsă a cădut între 
decorațiile cortinei, oare și lua imediat flă
cări, s’a lățit c’o repediciune uimitore și a 
cuprins de-odată interiorul murei sale a 
a representațiilor. Curend luâ foc coperișul 
zidirei, care căcju ofun vuet oribil. Cu tote 
că flăcările erau oolosale, câțl-va pătrun
seră prin mijlocul lor, și aflară un cadavru 
prefăcut în scrum. Era al unei tinere ac
trițe, domnișora Henriot, pe care flăcările 
o surprinseră într’o loge. Din construcția 
întrâgă a teatrului n’au rămas decât pă- 
reții goi, cari vor ^trebui să fiă dărîmațl. 
Pompierii au desfășurat o muncă uriașă, ca 
să loca.liseze fooul, ceea-ce li-a și succes, 
așa că palatul Louvrului de vis-â-vis a 
fost mântuit de o catastrofă.

Bibliotecă poporală în Homorod. 
La stăruința vrednică de laudă a d-lui pa- 
roch George Repede, harnica tinerime ro

mei și copii, ca să petrecă la gropă pe să
raca Paraschiva.

Ce păcate! se văitau babele. A murit 
săraca, fără să-și vadă băiatul.

La marginea gropii, părintele Vasile 
ceti prohodul de-o scăpare. Toți aruncară 
câte-o mână de țărînă peste sicriu, pe când 
Irina întindea peste gropă, o găină de po
mană. Lumea începu să se depărteze de 
gropă ștergând o lacrimă.

— S’o dus de-acu, săraca Paraschiva 1 
dicea Zoița.

— Da mai bine c’a strîns’o Dumne
deu, dicea mama Ruxanda, că tot se chi
nuia degeaba.

** *
— Bună vremea, Ruxandă. Desâră 

mergi la vecernia?
— Cum nu, Zoițo !... dâcă mâne-s 

sfintele Blagoveștenii.
— Da Irina unde-i?
— S’o dus la plug cu Sandu.
— Ce vreme frumosă de arat e adl!
— Așa e; pote o da DumneZeu să 

avem totă primăvara așa. Ne-ar răsplăti 
DumneZeu de munca zădamică din anul 
trecut. Totă valea satului și dealurile înveci

mână din Homorod lucrâză cu multă inimă 
pentru adunarea unui capital, din care să 
se înființeze o bibliotecă poporală și în Ho
morod. In scopul acesta s’a dat și o produc- 
țiune cu petrecere, despre care publicăm 
raport mai jos. Vrednică de laudă este cu 
deosebire consciențiositatea și cruțarea, cu 
care arangiatorii acestei petreceri și produc- 
țiunl au sciut întocmi lucrul ast-fel, ca chel- 
tuela să nu trecă peste 7fi. și 42 cr. și ast-fel 
s’a putut face, ca din modestul venit brut 
28 fl. 95 cr. se rămână totuși un profit cu
rat de 21 fl. 53 cr.

Arta, română la Madrid. Ilustrul 
pictor român d-1 Grigorescu a fost rugat 
de d-1 consul general al Spaniei să espună 
tablourile sale la esposiția artiștilor în vieță 
din Madrid din anul acesta. Eminentul ar
tist a promis, că va îndeplini dorința gu
vernului spaniol.

Librăria și compactoriă în Fă
găraș. D 1 loan Berescu, care nu de mult 
a deschis o librăria în Făgăraș, anunță 
acum, că a instalat și un atelier de com- 
paetoriă, în care se vor esecuta tot felul 
de lucrări privitore la broșatul și legatul 
cărților, caetelor, protocdlelor, etc. în legă
turi dela cele mai simple pănă la cele mai 
frumose. Conducător al atelierului de com
pactoriă e d-1 I. Hățegan, care a practisat 
și lucraț în deosebite orașe și capitale, ca 
Budapesta, Bucuresci etc.

Import de oi și capre în România. 
Consulatul român din Cernăuți a comuni
cat guvernului român, că guvernamentul 
Bucovinei a permis importul oilor numai 
din județele Constanța, Ialomița, Covurluifi, 
Tutova, Suceava și Vaslui, âr cât pentru 
capre a permis importul din totă România.

Pinteni scumpi. La Londra s’a vân
dut Zilele trecute pentru frumdsa sumă de 
2700 lire sterlinge, adecă cam la 62.500 
franci, o păreche de pinteni de fier, cari 
au aparținut lui Matia Corvin de Hunyad, 
regele Ungariei, care — după cum se scie 
— a domnit dela 1458 pănă la 1490, a bă
tut pe Turci și a pus mâna aprope pe tote 
provinciile austriece. Pintenii aceia au nisce 
plăci de argint, er mărginele esteriore sunt 
aurite. Ei sunt lucrați de un Italian și da- 
tâză dela sfîrșitul vâcului al 15-lea.

Album de coinposiții românesc!. 
D-1 G. Șorban a scos în editura propriăun 
album de composiții românescl, cuprinzând 
21 piese. Partea I o formeză 12 cântări 
arangiate pentru voce cu acompauiare de 
pian, âr partea a doua 9 bucăți pentru pian, 
cor bărbătesc și cor mixt. Prețul unui esem- 
plar e 5 corone, legat 6 corone. Se pote 
procura dela autor, Viena Lazarethg. nr. 6, 
său dela librăria A. Todoran, Gherla.

Revisiunea granițelor. In decursul 
anului acestuia, când se împlinesc dece ani 
dela prima lucrare de regulare a granițe

nate par’că erau invioșate de primele rade 
ale sorelui de primăvară, sore, ce lucea 
deasupra ca un părinte binefăcător. Nici o 
adiere de vânt. Copacii înmugurațl par’că 
lăcrămau de bucurie. Pământul din grădini 
și din bătătura ogrăZilor se sbicea vădend 
cu ochii, scoțând din el un abur ușor, ce 
se perdea molatec printre crăngile copaci
lor și printre nuelile gardului. Totă lumea 
stătea mai mult pe-afară. Omenii, la plug, 
răsturnau pământul în brazde măn6se; ne
vestele, acasă văruiau păreții și lipeau pe 
jos; babele și moșnegii, grămadă pe prispă, 
învioșațl de căldură, steteau de vorbă la 
sore; er pe costa delului, copiii săreau ca 
nisce iedl, săpând brândușe cu răzușe de 
corn. Moș Trifu, alb la față ca cola de 
hărtiă, sta și el grămadă pe prispă, învă
luit de rade calde și dătătore de viață; 
privesce cu drag pe Ionel, care-șl drege 
singur ițarii de Pascl.

Oe liniște, ce seninătate!
înspre sără, moș Șerban, moș Sandu 

și Irina se coborau încet în urma plugului 
spre sat. Vorbeau de nevoile lor, însă cu 
inima plină de nădejdea, că anul acesta o 
să fie mai mănos.

lor între Ungaria și România, se va face 
o revisuire a granițelor. Ministeriile române 
de răsboiti și de esterne vor desemna la 1 
Martie ▼. pe delegații lor, cari împreună 
cu delegații Ungariei vor fi însăroinațl cu 
lucrarea acestei revisuirl.

0 mare defraudare în Agria. Se 
scrie din Agria, oă de ourend, contabilul 
șef al băncii industriale de acolo s’a sinu
cis. Cașul fiind fârte suspect, direcțiunea 
bănoii a însărcinat pe secretarul Gaspardy 
să cerceteze condicele și t6te hârtiile. Toc
mai pe când contabilul Eliassy fu îmor- 
mentat, s’a dat de urma unei mari defrau- 
dărl. De 20 ani cărțile erau falsificate și 
paguba se urcă aprope la 300,000'fi.

Nouă cale ferată spre România. 
Se crede, că noua cale ferată, ce se oon- 
struesce din partea statului român pănă la 
Turnul-roșu, va fi terminată prin mijlocul 
lui Iunie a. c. Atunci noua liniă va fi pre
dată comunicațiunei și călătoria se va pută 
face în România cu trenul și pe la Sibiiu.

Un prinț ucigaș. Aoum vre-o trei 
ani prințul rus David' Orestchin se logodi 
cu o tîneră aristocrată din Petersburg. îna
inte de nuntă David se duse la fratele său 
din Caucas pentru nisoe afaceri. Soția aces
tuia, prințesa Celestina, era de o frumsețe 
orbitore cum sunt tote Georgienele. Prin
țul David se înamora nebun de ea și iubi
rea sa nu fu zadarnică. Logodnica sa, mi
rată de întârzierea tînărului, veni în Cau- 
cas și văZend cum stau lucrurile, se întdrse 
îndărăt hotărîtă a rupe orl-ce legătură ou 
svînturatnl prinț. Curend după aceea se 
răspândi vestes, că prințul oel însurat a 
dispărut cu aristocrata din Petersburg. 
Prințul David vendu moșiile și pleca din 
Caucas împreună ou frumosa sa cumnată 
și amantă. Peste oâțl-va ani, adecă în iârna 
acâsta, făoendu-se nisce săpături, se găsi 
acolo un schelet-și adevărul se descoperi: 
fratele fusese uois de frate. Prințul David 
și prințesa Celestina au fost prinși într’o 
provincia nordică și arestați. Prooesul lor 
va faoe sensațiă.

Defraudare. O tristă moștenire a 
lăsat după sine de curend răposatul oassar 
dela oficiul de dare din Zzombolya, Korek 
Erno. El a murit pe neașteptate în 5 Mar
tie n. c. După mortea lui înzadar s’au cău
tat cheile dela cassa cu bani, căol nu s’au 
aflat nicăirl. înaintea unei comisiunl s’a 
deschis apoi cassa și s’a constatat, că din 
ea lipseau 60,000 de corone. Acâsta e mo
ștenirea, ce a lăsat’o el după sine. Contro
lorul Schwartz a fost arestat, âr pe Korek 
s’a hotărît a-1 scite din fnorment pentru 
a fi supus unei oeroetărl, der nu judecăto- 
rescl, oi medicale, de dre-ce esistă bănuelă, 
oă el s’a sinuois. Korek era om înaintat în 
etate și trăia în timpul din urmă retras și 
modest, dâr înainte numai cu câțl-va ani 
ducea lume aibă, cheltuind și risipind peste

Inoptase bine. Cei mai mulțfl" trudiți 
de muncă se gândeau, la culcușurile lor. 
Liniștea și nădejdea într’un viitor mai no
rocos îi îndemna și mai mult la odihnă.

De-odată însă, în mijlocul acelei li
niști, care îndulcise^ în Ziua aceea, inimile 
tuturor, isbucni o turburare generală în tot 
satul. Vătășelul dela primăriă dăduse de 
veste la câțl-va săteni, că a doua Zi o să 
vie boerul dela Galați cu inginerul și cu 
d-1 subprefect, ca să facă din nou măsură- 
torea imașului.

Moș Șerban într’o parte, moș Sandu 
într’alta colinda pe la săteni, spunendu-le 
vestea neașteptată. Toți sătenii perduse 
somnul. Se adunau grupuri, grupuri pe la 
porțile ogrăZilor, sfătuindu-se ce-i de făcut.

— Ce spuneam eu, Zi°ea moș Șerban, 
cu glas sfâșietor: simțeam eu una ca asta! 
Va se dică el tot vrea să ne mai iee din 
dreptul nostru! Să nu ne lăsăm, omeni 
buni! Să ținem la dreptul nostru! Că drep- 
tatea-i cu noi!... Și... mare-i Dumnedeu!

Era deja târdiu și lumea din sat nu 
se liniștise încă de tot. Pe ici', pe colo, 
mai vedeai câte unul eșind dela vecini, 
dându-șl întâlnire pe a doua Zi- 
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măsură. Se crede, că în acel timp a defrau- 
dat el banii, âr acum s’a înfundat și sciind 
că altă scăpare n’a rămas pentru el decât 
temnița, său mormântul, și-l’a ales pe acest 
din urmă.

Escrocheria colosală în Italia. Din 
Palermo se telegrafeză: Prooesul Mafiei și 
al lui Palizzolo dispare cu totul în fața 
unei uriașe înșelătorii, care a fost desco
perită 4ilele trecute în Palermo. S’a oon- 
statat anume, că patru din oei dintâiQ frun
tași ai orașului, au făout un testament fals, 
ca să ajungă la o moștenire de două mi- 
lione. Se chiatnă: contele Badia, cavalerul 
Taiglio, advocatul Lanandi și proprietarul 
Musso, cari toți patru au fost prinși și 
arestați.

Celebrul pianist Raoul de Ko- 
czalski, va da, preoum am anunțat deja, 
și în Brașov două concerte, Marți în 13 și 
Miercuri în 14 Martie. Tînărul și genialul 
artis^, care a debutat în BuourescI în mai 
multe concerte, la Ateneu și la Curtea ro
mână, cu cel mai splendid succes, se bu
cură deja în totă Europa de un mare re
nume. Nu de mult Raoul de Koozalski a 
primit dela regele Danemarcei medalia de 
aur pentru artă și sciință, o distincțiune 
forte rară, ce a primit’o în timpul diD 
urmă numai Nansen, esploratorul polului 
nordic. Artistul posede pănă adl nu mai 
puțin, decât 26 de ordine și medalii dife
rite. Dâr nu numai de capetele încoronate, 
ci și de marii oritiol musicall ai timpului 
de față a fost distins, constatând toți una
nim prin recensiunile lor talentul mare și 
arta estraordinară a celebrului pianist. 
Prof. Hanslik sorie în „N. fr. Presse" : 
„Koozalski posede calități superiore sur- 
prindătore, strălucite. Technica lui deja 
acum se pdte înșira între a celor dintâiQ 
virtuoși11. Dr. H. Neumann, distinsul critic 
musioal berlines c]ice: „Ceea ce e de admi
rat și aprope fenomenal în prestațiunea lui 
Koozalski, nu e atât technica lui mult des- 
voltată și priceperea coptă, ce răsuflă din 
jocul lui; pătrunderea adâncă în fondul 
spiritual al composițiilor lui Chopin, Schu
mann și Liszt". Prof. Engel scrie: „în ese- 
cutarea pieselor lui Chopin, Koozalski 
ocupă locul lui Anton Rubinstein".

Programa primului concert este ur- 
mătorea:

1. L. von Beethoven sonată (op. 31 
Nr. 2.): a) Allegro, b) Adagio, c) Alle
gretto. 2. Fr. Chopin', a) Berceuse, b) Noo- 
turne, c) Impromptu-Fantaisie, d) Mazon- 
ska, e) Valse. 3. A. Rubinstein: Borcarolle; 
L. Delibes: L’Escarpolette ; Wagner-Liszt: 
Romanoe de Tannhăuser; 4. Raoul de Ko
ozalski: a) Gavotte, b) Etude (op. 67). F. 
Liszt: Rhapsodie hongroise (Cadence com
post par M. R. de Koozalski). — Bilete 
pentru ambele ooneerte se capătă la libră
ria Hieroesch.

Au murit în aceeași di. In Insbruck < «
doi soți bătrâni, bărbatul de 82 ani, âr fe

meia tot de 82 ani au. murit în aoeeașl 4’ 
de influență, el la 6 ore dimineța, ea la 6 
ore săra.

Trei copii prietini ai Burilor, pi
lele aoestea, trei copii, dela doi-spre-cjece 
la trei-spre-tjece ani, au sosit la Marsilia 
cu trenul de AlpI. îndată ce s’au coborît 
din tren, au pornit să afle informațiunl 
asupra modului, cum merge cine-va în 
Transvaal. Insistența și etatea lor fragedă 
atraseră atențiunea autorităților, mai ales, 
că atunci sosise și o telegramă, din care 
se vedea, că tinerii răsboinicl fugiseră dela 
liceul din Grenoble. Serviciul de siguranță 
găsi la dânșii, la perchisițiă: revolvere, 
cartușe, o hartă a Transvaalului și o sumă 
de 100 de franci. Spre marea lor mâhnire 
au fost reespedațl înapoi la Grenoble.

Ordinea de vară a mersului trenu
rilor tramwiyului din loc se pdte vede pen
tru orientare cu privire la eventuale do
rințe în biroul direcțiunei tramvayuhii Bra- 
șov-Săcele. Avis celor, cari au un deosebit 
interes la stabilirea acestei ordine.

6) Succes vindecător durabil. Durerile de 
reumatism, crucea spinărei și alte părți ale cor
pului se vindecă cu efect sigur folosindu-se spir
tul ți sarea A. Moli. Prețul unei sticle 1 Cor. 80 fii. 
Se trimite dilnic cu rambursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c. s. r. A. Moli Viena 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provinciă să se 
ceră Spirtul A. Moli, provăd^t cu marca de con
travenția și subscriere.

Persecutarea unei scole românesc!,
Din cercul Deșiului, Martie 1900.

E lucru ounoscut, că ministerial unguresc 
de culte și instrucțiune publică încă din 
incidentul faimosului mileniu a pus la cale 
deschiderea a 400 de soole de stat în ți
nuturile locuite mai ales de naționalitățile 
nemaghiare. Dintre acestea, 38 s’a hotărît a 
se înființa în comitatul nostru „de model" 
Solnoc-Dobâca și în numărul celor 38 a 
fost luată la oohl și comuna, Sân-Mărghita 
aprăpe de Reteag și are aprope 1000 lo
cuitori români și ceva peste 200 Maghiari 
și Jidani.

Aici încă a trebuit să se inaugureze 
scălă de stat, care să sape mormântul scolei 
conf. române gr. cat, care făcuse progres 
frumos prin diligentul învățător Paul Go- 
ron, cualificat și diplomat, ale cărui esa- 
mene erau întotdâuna lăudate. Geea-ce 
făcea acum umbră scâlei de stat, ce avea 
să se înființeze, era scâla confesională ro
mână și învățătorul ei, la a căror lumină 
se încălcjiau și deșteptau la viâță ținerile 
mlădițe ale Românilor din acestă comună. 
Inoepură deol uneltirile în contra acestei 
scole. IntâiQ au prins în cursă pe judele 
comunal. Anume așa, că în tomna anului 
1894, într’o 4' de Marți, când de regulă 
sătenii se duc la târg în Deș, pe neaștep
tate se convoca ședința comitetului co
munal, având speranță, că membrii comi
tetului vor fi duși la târg. In gura prima

rului, țăran român fără de carte, puseră 
propunerea de-a înființa o scdlă de stat și 
comuna politioă să se oblige, oă va plăti 
oele 5°/o statorite în lege pentru susținerea 
scolei de stat, apoi taxa la fondhl regni- 
colar de pensiune și oăratul materialului la 
scola ungurescă, ce avea să se clădâscă. 
Membrii oomitetului însă, cari din norocire 
au fost rămas toți acasă, în frunte cu 
preotul și învățătorul, au respins cu indig
nare propunerea primarului. Cu tâte aoestea 
protooolul s’a luat în sensul, ca și oum s’ar 
fi primit propunerea făcută prin primar. 
Comitetul a protestat și nu l’a subscris, ba 
a trimis și protest și la comisiunea admi
nistrators. Fisolgăbirăul a înoeput acum a 
face împutărl învățătorului român, flicându-i, 
oum de și dânsul faoe causă comună cu 
oeilalțl membri „renitențl" ai comitetului oo- 
munal. învățătorul însă i a răspuns, că aci 
e membru oomunal și ca membru ales de 
popor nu pâte lucra contra interesului 
alegătorilor săi.

r Atunol ii 4ise fisolgăbirăul și inspec
torul unguresc de scole: „No, te vom vedâ pe 
d-ta, că în ce runduială îți e scola", și cu 
acestea părăsind cancelaria comunală au 
mers la scola română și visit.ând tâte din 
fir în păr și aflându-o în ordine și ne pu
tând cârti mmio în contra ei s’au depărtat. 
Au întrebat însă pe învățător, câtă plată 
are? Și răspunc)ându-le, că are 300 fi. 
oonform prescriselor legei, ei s’au esprimat: 
„da credem, că le ai pe hârtiă; dâr mai 
bine vino la noi, că e pagubă de d-ta să te 
jertfescl fără de plată."

înființarea scâlei de stat ou ajutorul 
oomunei politice atunci s’a amânat neavend 
loc acomodat. Mai târ4iu însă s’a mai aflat 
o codă de topor, un țăran cu numele Pavel 
Ungur. Acesta s’a îmbiat a da grădina sa 
aflătore în centrul oomunei ca fond pentru 
scola de stat, de cumva Ungurii reformați 
din Sân-Mărghita îi vor da în schimb casa 
și grădina lor confesională cu adausul de 
50 fi. Așa s’a și făcut. Grădina lui Pavel 
Ungur s’a intabulat pe eclejia reformată, 
dâr fondul eclejiei, ce trebue să-l capete, 
nu s’a putut intabula pe el tot, ci numai o 
parte. Adausul de 50 fl. cerut de dânsul 
asemenea nu l’a căpătat, ci inspectorul a 
dat omului sfatul, că pănă se va lichida 
dela ministeriu, să împrumute banii dela 
bancă. A și împrumutat jdela o bancă un- 
guresoă din Deș. Când a fost la termin, 
n’a plătit, căci nu căpătase încă cei 50 fl. 
și banoa l’a împrocesuat, âr nenorocitul fu 
silit să-și vândă casa și grădina, pe care o 
căpătase în schimb. Ba s’a întâmplat, că 
dintr’asta s’a încurcat și în alte procese, 
âr la urmă nenorocitul Ungur Pavel, care 
s’a făcut câda Ungurilor, a ajuns în tem
niță, fiind închis 90 de 4110> âr prețul casei 
și grădiuei s’au dus în spese și glâbe la 
advocat, oomisii etc. Rămânând fără nimio, 
a trecut în România, ca se-i dea acolo pane 
de trăit, fiind-că a săpat gropa scolei conf. și 
învățătorului din Sân-Mărghita. Acest ti

oălos se află aoum la primăria din Giurgiu 
în România.

In mod și mai revoltător decât Pavel 
Ungur a procedat și procede ex-preotul 
din Sân-Mărghita Alexandru Mica, oare din 
preot celibe s’a făcut notar căsătorit, sub- 
notnr și scriitor pe la privați, dâr mai pe 
sus de tâte un intrigant, oum nu se pâte 
închipui mai altfel. Va da Dumne4eu însă, 
ca și pe acesta să-l ajungă sârtea, care 
l’a ajuns pe Pavel Ungur, căci de regulă 
așa se întâmplă ou cei ce lucră în oontra 
neamului, din oare au eșit

In oomuna Sân-Mărghita agitațiunile 
sunt la culme, procese peste procese, unel
tiri peste uneltiri — și tâte aoestea numai 
pentru nimioirea scolei române și impu
nerea scâlei de stat.

Etă, D-le Redactor, pe ce căi sciu ad
versarii noștri să lucreze la clădirea ‘„sta
tului lor național maghiar!"

X.

Producțiune și petrecere în Homorod.
Uomorod, 4 Martie n. 1900.

In comuna nâstră s’a dat în sera de 
3 Martie st. n. o producțiune teatrală din 
partea tinerimei române sub conducerea în
vățătorului loan Ciotlos. La producțiune 
am avut șfospeți din comunele învecinate, 
precum din Cohalm, Fântâna, Cața și Mer- 
chiașa.

Producțiunea a fost în șcâla română, 
fiind însă public forte numeros, o mulțime 
s’au reîntors pe acasă din causă, că nu mai 
era loc în șcâlă. Scopul producțiunei a 
fost înființarea unei biblioteci. încă în anul 
trecut fu constituită tinerimea pe basa unor 
statute, pentru susținerea ordinei, cerceta
rea bisericei și a școlei • de Dumineca, ca 
din pedepse plătite pe acestă cale și din 
taxa de înscriere să se înființeze o biblio
tecă. In modul acesta însă ajungeam prea 
târdiu la țintă, și ast-fel prin stăruința pa- 
rochului George Repede s’a făcut acâstă 
producțiune.

Producțiunea s’a început cu piesa: 
„Otravă de hârciogl", predată de B. Na- 
ghiu ca măistoriță și I. Naghiu ca ucenic. 
A urmat piesa „Sărăciă luciă", jucat de: 
Nicolae Sdnca, I. Ciotlos, Ioan Florea, Ma
ria Dumitru, Bucura Naghiu și George 
Gligor. Forte bine și-a predat rolul cu 
deosebire Bucura Naghiu ca țigancă vră- 
jitore.

Al treilea punct a fost un dialog co
mic „Țiganul la cununiă", predat de Nic. 
N. Naghiu ca notar și Nic. I. Naghiu ca 
țigan, care a produs atâta haz, încât N. 
I. Naghiu ca țigan a fost silit să vie a 
doua-oră pe bină.

Al 4-lea punct: „Vlăduțul mamei", 
jucat de: George Dumitru, George N. Na
ghiu, George T. Naghiu, Natalia Boeriu, Ana 
Naghiu. Forte bine și-a predat rolul G. Du
mitru, er Natalia Boeriu a încântat publicul 
prin cântările din rolul său.

Totă sera aceea, Irina nu se deslipise 
o clipă de moș Șerban și de moș Sandu. 
Se culcă și ea forte târdiu, nerăbdătore să 
vadă ce o să se întâmple a doua di. Cum? 
se întreba ea; moș Șerban dice, că Grecul 
cela vrea să ne ia imașu. Da de ce? Ce 
are el cu pământul nostru? Nu-i ajunge, 
ardel’ar focul, atâta amar de pământ cât 
îl mai are ? Mbș Sandu dice, că pentru cei 
4ec^ galbeni, care i-a luat dela dânsul, îi 
muncesce de trei veri și tot nu se mai pote 
plăti. Să ne ia imașu! Da de pe moșia lui 
nu scote atâta fân, că nu mai are ce face 
cu el?... Colo, în vale la sălcii, are sto
guri cât dealul de mari.... Ce urît îi Gre
cul acela!... Are o barbă și nisce ochi, 
par’că-i ucigă-ltoca! Și Gheorghe are ciudă 
pe el.... Eh, decă ar fi și el aici, mâne !

Amintirea de Gheorghe o făcu să tre
sară ca la lumina unui fulger neașteptat. 
Ore ce-o fi făcând el acu? Cine scie!.... 
Ore o să mai vie ?... Să temea să-și mai 
facă întrebări despre el. Inima și tâmplele 
îi svîcneau cu putere; se svîrcolea în pat, 
de-și perdea căpătâiul. Ori pe care parte a 
trupului se întorcea, simțea că o dore.

Doborîtă de atâta sbucium, începu, 

puțin câte puțin, să se liniștescă. Din tote 
gândurile, unul par’că-i rămăsese mai lă
murit: să-l vadă într’o di pe Gheorghe 
al ei.

Cu sufletul plin de dorul lui, îșl sim
țea tot trupul cuprins de aceleași fiori ca 
altă-dată. I-se părea, că Gheorghe e lângă 
ea. Ișl stringea sînul fraged cu mânile. Se 
simțea așa de bine acum! In liniștea asta 
adencă și nemăsurat de dulce, somnul o 
fură lin, ușor de tot ca să-o ducă departe, 
departe... acolo, unde trăesci un secol în
tr’o clipă, în lumea visurilor copilărescl.

** *
Neliniștea, ce isbucnise de cu seră în 

sat, crescea din ce în ce a doua di.
în diua de Blagoveștenii, după slujba 

din biserică, mai toți locuitorii s’au adunat 
în fața primăriei, așteptând, ca primarul să 
le vestescă oficial, ceea-ce aflase de cu seră.

Primarul, în pragul ușei, le spuse în 
adevăr, că boerul o să vie adi dela Galați 
cu inginerul și, că o să facă o nouă mă- 
surătore a imașului. Că după nisce docu
mente găsite, se dovedesce, că mai mult 
de jumătate din imașu satului ține de tru

pul moșiei. Dâcă boerul o veni târdiu adl, 
apoi atunci o să facă mâne măsurătârea. 
Cei cari vreți să fiți de față, să nu vă du
ceți mâne la câmp.

— Nici vorbă nu-i! 0 să fim cu toți 
de față, răspundea tare moș Șerban.

— Ecă, dice primarul, am aici mai 
multe citații, precum că sunteți chiămațl 
la înfățișare, care va fi peste o lună, adecă 
a doua di de sfântul Gheorghe. înfățișarea 
va fi la curte, că la tribunal, precum scițl, 
a câștigat satul.

—. Care va să dic&> striga moș Șer
ban, dumnealui tot mai vrea să se judece 
cu noi! Vrea să ne lase lipiți pământului! 
Apoi om vedea!... De unde mai scote 
dumnealui documente? Dor din pământ; 
că noi n’avem nici o scire.

— S’o vedea la judecată, răspunse 
primarul, plecând spre sat.

Țăranii se împrăsciară și ei grupuri, 
grupuri, spre casele lor, vorbind și gesti
culând într’una.

La păretele crâșmei despre drumul 
cel mare din mijlocul satului, moș Șerban 
încunjurat mai de tot satul, vorbea în
tr’una, arătând mulțimei, că măsurătorea, 

care s’a făcut acum un an și jumătate e 
bună și judecata li-a dat odată dreptate

— Alte documente n’au de unde să 
fie, omeni buni! Cuconul Radu, vechiQ pro
prietar, cât a trăit, nu s’a atins nicl-odată 
de imașul satului. Degeaba mai umblă dum
nealui să ne încurce. Nu-i drept, omeni 
buni! Măcar să vie și Dumnedeu să nu lă
săm să ni-se mute hotarul. Avem destule 
datorii la el, că nu ne mai putem plăti de 
ani întregi; vară și iernă îi muncim și tot 
nu ne mai scăpăm de el. Să mai plătim 
acum și pentru păscutul vitelor? Nu-i drept! 
Decă el, e om fără frica lui Dumne4eu> la 
ce am greșit noi? Munca nostră, din dori 
pănă ’n nâpte, să duce așa în vânt. Noi 
om trăi cum om trăi, da copiii noștri, să 
nu-i lăsăm așa pe drumuri, muritori de 
fâme!

Aprobări generale isbucnesc din tote 
părțile mulțimei.

Irina, nedeslipită de moș Sandu, și 
de moș Șerban, asculta și ea cu luare aminte, 
uitâpdu-se din când în când în spre porta 
satului, ca și cum ar aștepta ceva.

— Uite, moș Șerbane, dicea ea, în- 
trerupându-1; uite vine o trăsură spre sat
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SuprasolvirI au fost del a d-nii: Cră
ciun Pora subofiței’ 1 cor., G. Câmpian 
gendarm 80 b., N. N. Cohalm 1 cor., loan 
Pofa 1 cor., Tanci 40 b., Sturm 40 b., 
Miiller 20 b.

Venitul brut a fost: 57 cor. 90 bani. 
Subtrăgendu-se spesele de 14 cor. 84 b-, 
a rămas venit curat 43 cor. 6 bani.

Spesele nu s’au urcat, din causă că 
tinerimea dimpreună cu părinții lor au 
contribuit la cele necesare, nepretindend 
nimica pentru ostenăla lor. Suprasolvenți- 
lor și celor ce au ostenit pe acestă cale 
li-se aduce mulțămită.

La finea producțiunei a ținut preotul 
o vorbire, mulțămind învățătorului pentru 
instruarea tinerimei și publicului pentru 
participare, îndemnând tinerimea, ca și de 
aici înainte să dea astfel de produc- 
țiuni spre astfel de scopuri, câștigându-șl 
prin acesta tot-odată și cunoscințe folo- 
.sitore.

Un participant.

Dare de semă și mulțămită publică.
Herman, 7 Februarie 1900.

La petrecerea din 9 (21) Ianuarie a. 
■c. dată de tinerimea română din Herman 
au intrat peste tot 186 corone 60 bani; 
Spesele au fost de 160 corone 46 bani. 
Venitul curat de 24 corone și 14 bani 
s’a administrat la fondul copiilor săraci, 
er două corone taxă de inserțiune. Cu 
ocasiunea acesta s’au încassat suprasolvirî 
dela următorii d-nl: Dr. Nehrer, medic 2 
cor. 80 bani; P. Horvath notar 1 cor. 20 
bani; Carl May preot 20 bani; Șt. Miltt 
înv. 20 bani; loh. Gork înv. 20 bani; alțî 
necunoscuți 2 corone.

Tuturor acestora li-se aduc cele mai 
sincere mulțămite.

Cassarul.

Șercăița, Februarie 1900.
Cu ocasiunea producțiunei teatrale-de- 

clamatorice, aranjată de inteligența ro- 
mânăj^din Șercăița-Bucium la 30 Ianuarie 
v. (11 Februarie n.) a. c. în localitatea 
■șoolei române din Șercăița, au inscurs 
preste tot: 96 cor. 46 b., și s’au spesat 
80 cor., 12 B., rămânând un venit curat 
de 16 cor., 34 b., cari s’au și predat des- 
tinațiunei.

Cu acestă ocasiune au incurs supra- 
solviri și oferte benevole dela următorii 
marinimoșl p. t. d-nl: Iuliu Dombradi pretor, 
3 cor., Dumitru Bărbat preot, Petru Băr
bat v.-not., Pantilimon Nastea câte 2 cor., 
Iosif Opriș, preot, 1 cor. 20 b., George Do- 
brin înv., Reszner Mi-hâly veterinar, Schnei
der apot., Nicolae Bărbat preot, George 
Pop preot, George Bărbat, înv. pens., Alexe 
Bărbat prim., Leonte Oancea, propr., Aga- 
ton Popa propr., I. lenei, Moritz Licht, fie
care câte 1. cor., Galateon Ganea înv., Pe

tru Debu preot, câte 40 b., Nic. Boer înv. 
20 b., Salamon Licht 6 cor. 26 bani.

Ne facem o plăcută datorință, când 
venim a mulțumi și pe acestă cale tuturor 
acelor p. t. d-nl, cari într’un mod seu altul 
au contribuit la reușita acestei petreceri, 
— și în special se mulțumesce știm. fam. 
din Bucium: Fam. George Dobrin, înv. cl. 
sup. Voila, Aurel Opriș, înv., Nicolae Ghir- 
coias prim, și Octavian Dobrin tutor gen., 
cari au binevoit a lua parte activă la aran- 
giarea producțiunei; de asemenea și d-lui 
Visarion Bica, înv. în Șinca nouă.

Pentru comitetul arangiator:

D. Bărbat.

Sfaturi prețidse.
i.

Ce foloseece a dori și a aștepta 
timpuri mai bune? Schimbați-ve voi 
și se vor schimba și timpurile. Fără 
ostenelă nimic nu se câștigă! Cine 
are meseriă, are și avere, după cum 
dice proverbul: „.Meseria plătesce 
cât o moșiă“ seu „Meșteșugul la om 
e brățară de aur“, și cine are func
țiune, are o însărcinare de încredere ; 
însă și meseriașul și funcționarul 
trebue se muncescă și se se oste- 
nâscă, decă vor se nu-și perdă cins
tea, omenia și averea. Cel ce lucreză, 
tot-deuna câștigă pânea, după cum 
dice proverbul: „Omul muncitor, de 
pâne nu duce dor“. Fomea se uită 
în casa omului muncitor; însă în 
casă nu îndrăsnesce se între. Băr
băția e muma norocului, și celui 
muncitor Dumnedeu îi dă de tote. 
Lucrâză a(ți, că mâne nu scii ce te 
aștăptă; unul adi, face mai mult de
cât, doi mâne. Apucă lucrul bărbă- 
tesce, der nu uita, că numai singura 
bărbăția nu e de ajuns, căci trebue 
să fim și cu ochii la lucru, și afară 
de asta se nu ne lăsăm în nădejdea 
altora, căci: „ochiul stăpânului îngrașă 
vitele", deci, decă vrăi; ca lucrul tău 
să se facă bine și cu spor, apoi du-te 
tu la lucru.

Nu părăsi nicî-odată lucrul tău 
și nici el nu te va părăsi. Cine vre 
să se înavuțescă după urma plugului, 
singur el trebue să se țină de cor
nele lui. Ochiul domnului face mai 
mult, decât amândouă mânile. Vă 
aduceți aminte de povestea cutiei 
făcetore de minuni ? Să v’o mai rea
mintesc : Unei mame de familiă nu-i 
mergea bine economia casei, și ave
rea ’i se împuțina din di în di- Nu 
departe, într’o poiană din pădure, 
trăia un călugăr; la acesta se duse 
femeia, îi povesti amanta sa stare 
și sfîrși dicend: „Nu e lucru curat 
în casa mea, învață-me părinte ce 
să fac?“

Călugărul, om sfânt, însă pățit, 
îi dete o cutiuță sigilată și înmânân- 
du-i-o îi dise: „Vedl cutiora acesta! 
un an întreg s’o porțl, de trei-orl 
diua și noptea prin bucătăriă, prin 
celar, prin grajd și prin tbte unghiu
rile casei tale și, bun e Dumnedeu, 
economia îți va merge mai bine".

Femeia avu mare încredere în 
cutiora călugărului și a purtat’o cu 
sfințeniă prin tot cuprinsul casei, în
tocmai cum o sfătuise călugărul.

In c|iua dintâiu, când a intrat 
în celar, dădu peste un servitor, care 
scotea pe furiș o cană cu vin. Mer
gând noptea tâi’diu în bucătăriă, gă- 
sesce pe servitore cocându-și plăcinte. 
In coșar, mergând, găsesce vacile 
îngropate în gunoiu și fără nutreț, 
caii nețesălațl și înaintea lor numai 
nisce ogrinji; de fân nici pomenelă. 
Purtând astfel cutia, tot-dâuna afla 
câte ceva de îndreptat.

După-ce trecu anul se duse cu 
cutiora la călugăr și, plină de bu- 
curiă, c|ise • Părinte, acum tâte-mi 
merg mai bine. Te rog să mi-o mai 
lași un an; lucru mare e într’ânsa.

Atunci, călugărul deschise cu- 
tibra. Oe să vedl într’ensa? Numai 
un mic bilețel, pe care era scris 
vorbele: „Ochii stăpânului păstreză 
averea “.

Invețați din istoria acesta a fi 
cu ochii în patru după lucrurile 
vostre!

De multe-ori o mică greșâlă are 
mari și triste urmări. Un cuiti dela 
potcovă dicem, că nu e lucru mare; 
însă pentru un cuiti se pierde pot- 
cbva, și pierdându-se acesta, calul 
pote să cimpăvâscă ori se șchiope, 
și din acestă pricină cât nu pierdem, 
său ce nenorocire nu ni-se pbte în
tâmpla? Păstrarea e lucru mare. Nu 
seim păstra? pierdem repede tot ce 
agonisim. Bucătăria grasă face tes
tamentul slab. Precum vine, așa se 
duce, dâcă nu seim păstra? ceea-ce 
agonisim.

De când bărbații și-au lepădat 
hainele făcute din lâna oilor lor și 
opincele, și-au început a îmbrăca țâ- 
lele ce ne vin dela străini, arse, pu
trede și plătite scump; și de când 
femeile nostre nu mai portă cămăși 
lucrate de mânile lor și fuste făcute 
din in și lâna oilor, și au început a 
purta stamba putredă ce i-o vinde 
jidanul și alțî străini, ce se hrănesc 
ca lipitorile în țâra nostră, de atunci 
sărăcia a găsit loc după soba nostră. 
De când rachiul nu pote lipsi din 
casa nostră, de când, cârciumele sunt 
Dumineca pline de omeni beți, er 
bisericele gole; de când jocul de cărți 
a luat locul hărniciei de altă-dată; 

de când femeile au părăsit furca și 
resboiul, de când unor femei le place 
a umbla de icl-colea purtând poșta 
satului, în loc se-șl vacțâ de copilași 
și de gospodăria casei; de când multe 
s’au făcut cocone, — deși n’au mă- 
laiu se pue în căldare; — de atunci 
multe averi s’au pierdut; și dor ave
rea se pierde lesne și se face forte 
greu.

Mai lăsați-ve de luesul cel nebu
nesc și nu veți mai avea a ve plânge 
în casele vostre de atâta lipsă. A 
întreține o nebunia costă mai mulțl 
bani decât a cresce doi copii. Pu
ținul, decă îl repeți de mai multe-ori, 
face mult. Pădiți-ve de cheltuelile 
dese, fiâ ele cât de mici. O spărtură 
forte mica cufundă o corabie mare, 
și traiul cel scump și risipitor îți 
pun ștrengul în grumaz. Sunt unii 
omeni, cari rabdă de fome și iau 
pânea dela gura copiilor numai ca 
se-șl pbtă cumpăra lucruri de lues, 
fără de cari ar putea fbrte bine trăi. 
Apoi nu avem dreptul a cțioe, ca 
am ajuns timpuri când avem mai 
multe trebuințe meșteșugite, decât 
firesci ?

Londra, 9 Martie. Din Pretoria 
se telegrafâză, că președintele Kruger 
a sosit Marți în Bloemfontein. La 
gară l’a așteptat președintele oran- 
jean Steyn și o uriașă mulțime de 
popor, cătră care Kruger a adresat 
o vorbire dicend: „Dumnedeu a tri
mis ispite și încercări asupra Bu
rilor, der sperăm, că suferințele se 
vor curma încurând. Se ne punem 
încrederea în Dumnedeu și El nu 
va lăsa să perim“. Cuvintele acestea 
au stors lacreml din ochii celor de 
față și au cântat imnul național bur.

Kriiger și Steyn a plecat ala’l- 
tăerl la trupele bure dela rîul Mod- 
der. Numerose femei s’au oferit a forma 
gardă națională.

Bruxella, 9 Martie. Generalul en- 
gles French a îndurat o seriosă bă
taia. Generalul bur Pe Wette a prins 
un întreg batalion de EnglesI, con- 
stătător din 400 de ămeni. Englesii 
au avut 7 morțl și 68 răniți.

Rescbla Africanderilor se es- 
tinde tot mai tare. Resculații au tă
iat firul telegrafic dintre Kimberley 
Și Capstadt.

Or TT LvdZ ZEL
Judele (cătră un țeran): „Dâr, 

omule, fii bun și nu striga așa 
tare“. — J&ranul: „Me rog, d-le jude, 
boii mei sunt cam surdl și așa m’am 
dedat să strig și cu alții".

Toți îșl îudreptară privirile spre porta 
satului și zăriră o trăsură cu patru cai 
înaintași.

Pe drumul cel mare din mijlocul sa. 
tului, trăsura lui eueonu Ieni sbura în ga
lopul cailor spre curtea boerescă. Alături 
de cuconu Ieni, în trăsură, era inginerul, 

•er pe scăunașul din față un elev al școlei 
de poduri și șosele. In urma lor, venea și 
sub-prefectul în trapul cailor, însoțit de 
doi călărași. Omenii începură a se resleți 
împrejurul crâșmei și în fața Primăriei. 
Sub-prefecr,ul se opri la Primăriă. Primarul, 
notarul și ceilalți săteni se string împre
jurul lui. După-ce spuse câteva vorbe pri
marului, sub-prefectul se adresă sătenilor, 
întrebând u-i, decă au luat cunoscință de 
noua înfățișare cu cuconu Ieni, mai spu- 
neudu-le, că a doua di se va face o nouă 
măsurătore a imașului.

— Apoi, domnule sub-prefect, ce mai 
tot umblă boerul să ne chinuescă cu jude
cata, dicea moș Șerban. N’am câștigat 
odată ? Păcat de Dumnedeu să avem atâta 
sdruncin cu drumurile și mai ales acum, 
•când ecă începem munca câmpului! Sun
dem destui de nevoiași, de ce să ne mai 

ia acum și hrana vitelor? De ce atâta ur
gie pe capul nostru?

— Eu, omeni buni, nu mă amestec. 
Decă veți avea dreptate, judecata vă va 
da-o.

— Tot satu-i martor, domnule sub
prefect, din bătrâni seim, că imașul e al 
satului.

— Ce să vă fac, dicea sub-prefectul, 
suindu-se în trăsură. Cum o scrie la lege, 
așa v’o da dreptate.

Așa!... așa! strigau mai multe gla
suri, așa să-i ajute Dumnedeu! I-o cădea 
pe cap blestemul satului întreg!

Trăsura sub-prefectului pleca spre 
curtea boerescă, er țăranii rămaseră un mo
ment tăcuți și desnădăjduițl.

Se însărase. O parte din săteni ple
cară înspre casele lor, er alții cu moș Șer
ban și moș Sandu intrară în crâșmă, ca se 
se mai sfătuăscă. Crâșma era plină de omeni; 
unii intrau și alții eșiau. Era o ferbere ge
nerală în tot satul. Femeile, pe la porțile 
caselor lor, începură și ele a blăstema. 
Repetau și ele ce audise din gura bărba
ților lor.

La curtea boerescă era lumină în tote 

părțile. Ograda plină de argați, er la bu
cătăriă, slugile dădeau din colț în colț 
grăbind să gătescă mâncările, ce poruncise 
boerul pentru ospeții din astă sără. în su
frageria, cuconul Ieni, inginerul și sub
prefectul își deschideau pofta de mâncare 
cu nisce păhăruțe cu mastică. Vorbiau sgo- 
motos despre măsurătorea de a doua di, 
cădend mai tot-deuna de acord.

Elevul dela, școla de poduri și șosele, 
aședat pe scările ceardacului, privea cu ne
saț satul întreg. ’I se părea, că privesce 
satul lui. Cerul acela senin, liniștea și mi
rosul acela dulce de primăvară îi aduse 
aminte de satul și de totă copilăria lui. Ce 
plăcere neașteptată, se gândea el, că în 
vacanța asta, a Pascilor, a putut să facă 
o preumblare la țeră. Are ocasiă să facă 
și puțină practică, ajutând inginerului la 
măsurătorea de a doua di. Ce frumosă 
seră! esclama mereu în gândul lui.

Din liniștea asta adencă și fermecă- 
tore, elevul fu deșteptat de sgomotul dis
cuției din casă. în același moment, ingine
rul eșia sgomotos din casă, venind spre el.

— Da d-ta ce stai aici singur, dom
nule Paltin?

— Uite, domnule inginer, privesc și 
eu satul.

îi așa de frumos afară! Ml-aduc aminte 
de satul și de copilăria mea.

— Masa e gata. Avem bunătăți de 
tot felul. Vino înăuntru!

Elevul se scula încet. Par’că nu se 
îndura să părăsescă priveliștea satului. 
Masa era plină cu tot felul de mezeluri. 
Bietul elev nu scia cu cari să începă. Cu
conul Ieni lăuda într’una măslinele și icrele 
de chefal, cumpărate dela Galați, spunend 
ospeților, că acele sunt din patria lui.

Farfuriile cu mâncări nu se mai is- 
prăviau. Sub-prefectul îndrăgise foc vini- 
șorul cel de cinci ani al lui cuconu Ieni. 
Era bun, în adevăr. Cuconul Ieni nu-1 sco
tea dela pivniță, decât numai când avea 
musafiri de samă.

Jupânesa Lina, femeia de încredere a 
lui cuconu Ieni, servea de minute. Îmbră
cată curat, legată pe cap cu o batistă albă 
ca omătul, cu mânecuțele capătului sufle
cate pănă la cote, ca se-șl arate brațele 
albe și grăsulii, arunca și ea câte-o vorbă 
încercând să facă glume pe sema boerilor. 
Când servea eâte-un fel de mâncare, veani
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Bucovină.
La. o tufă de sulfina

Car cu patru boi 
S’a oprit și ți-se 'nchină, 
Bucovină, Bucovină,

Legăn de eroi.

’Ți se ’nchină, că se duce
Nevoiașul car

Cătră valea dela cruce, 
Unde omul o s’a puce

Drumul spre hotar.

Ah, Ștefane Voevdde,
Scolă din mintean, 

Că duiumul de nerdde 
Inima din el i-o rode,

Bietul pământean.

Sc61’ și buciumă-țl feciorii
Din Homor la Reni,

Sună se resune norii,
Se-ți deștepte roșiorii

Dela Resboienl.

Și la muche te arată.
Furios pe sur;

Prinde-fi paloșul din spată 
Și ’nvertește-te odată

Rotă împrejur.

Că Jidanii și Rutenii
Pripășifl pe-aicl

Pic că-s dânșii pământenii, 
Er că noi și Moldovenii

Suntem venetici.

Alei, Domne, dă de frânge, 
Frânge-i dela brâu,

Că noi plugurile-om strînge 
Și-om mai semena prin sânge

Ghindă ’n loc de grâu.
Duiliu Zamfirescîi.

Episode dela asediul Ladysmitului.
(Evlavia Burilor. — Vitejia copiilor lor. — Cum 

petreceau asedianții. — Veoinică grijă. — 
Lăncerii dela Elandslaagte).

Răsboiul din Transvaal nu e pentru 
Buri o luptă brutală; e un cult, săvârșit 
prin lovituri de tunuri, un cult de ispășire. 
Chiar tinerii, cari au stat mult timp prin 
Universitățile din Europa și cari, fără a fi 
chiămațl, s’au dus repede în țera lor, spre 
a lua parte la răsboiul sfânt, n’au scos stri
găte de bucuriă, deși bucuria și nerăbdarea 
făceau să le bată inima: ei s’au dus cu 
capul plecat, cu gândul, că Dumnedeu a 
pus la încercare poporul lor, ca să-l pedep- 
săscă pentru greșelele sale. Omenii aceștia, 
atât de nepăsători de morte, atât de ini

moși, au o atitudine de evlavioșl căduț! în 
păcate și pocăiți. Acesta e și secretul is- 
bândelor lor de pănă acum, tăriei lor față 
de un dușman mult superior.

Păstorul lor, care nu lipsesce nici un 
moment din tabără, le cetesce dimineța și 
săra psalmurile cu accente, ce le aprinde 
curagiul: în tote serile răsună cântările lor 
religiose. Mai toț.1 preoții din Transvaal 
sunt pe câmpul de răsboiu și ei contribue 
la luptă cât și ofițerii, decă nu mai mult.

„AdI, scrie un Bur dintre cei cari 
asediau Ladysmitul, avem cu noi pe toți 
păstorii noștri. Chivotul legei a părăsit Ie
rusalimul; e în mijlocul fiilor lui Israel, 
porniți contra Filistenilor14.

De altfel, nu numai preoții au lăsat 
„Ierusalimul11, ca să ia parte la luptă. Ma- 
gistrații, femeile, copiii cer' locuri în pri
mul rang. „Judecătorii noștri, scrie același 
corespondent, luptă cu noi, și se culcă 
lângă noi pe pământul gol11. Copiii iau 
parte la răsboitt dela versta de 15 ani. 
Decă nu sunt de ajuns pusei și pentru 
dânșii, încarcă pe ale soldaților, alergă me
reu între ei și depoul de munițiuni, distri
buind dmenilor cartușe și bombe. Se citeză 
mai ales un copil, nepot al căpitanului 
Wiliers, pe care Burii înși-șl îl admiră ca 
pe un erou. E primul la atac, cel din ur
mă la retragere.

** * *

Cum se fiii cftldura în odili? 
De multe-ori causa catarurilor și a tu
sei este, că în odăi e prea cald. Este 
bine ca în odaia se nu fia o căldură 
mai mare, decât de 16 grade R., 
apoi se se aeriseze în fiă-care cji lo
cuința.

*

Cel mai bun esercițiu corpo
ral este săpatul. La acest lucru 
întregă musculatura e pusă în miș
care. Sângele circulă regulat și sto
macul consumă ușor prin încordarea 
mușchilor.

Asediul Ladysmitului, care a ținut 
atât de mult, ar fi scos din răbdare pe alțl 
omeni mai puțin flegmatici decât Burii. Ei 
n’aveau nimic de făcut,, și erau siliți a se 
păcii mereu; fără trebă tătă diua, dormiau 
numai cu jumătate ochii. In fie-care mo
ment o bombă cădea în mijlocul unui de
tașament. „Riua, spune unul într’o scrisore 
particulară, fabricăm bombe și săpăm șan
țuri; noptea ne luptăm. în opt-decl de ore 
abia am dormit noue“. Pe lângă acesta 
mai socotiți căldura înăbușitore, furtunele, 
care luau noptea corturile, ploile diluviane, 
apa de rea calitate, lipsa de tutun.... Apoi 
de-odată totă tabăra e sculată în piciore; 
s’a dat semnalul, de alarmă; se aude în în- 
tunerec un vuet, care cresce ca o mare re
vărsată ; asediații dau asalt colinei. Impo
sibil de a vedea ceva; împușcăturile merg 
la întâmplare, se perd în vid. Une-ori e o 
spaimă zadarnică, și când se face diuă use- 
diații îșl dau semă, că au tras degeaba în 
stânci și în tufișuri!

într’o nopte, un sgomot surd turbură 
tabăra lui Joubert; în câte-va secunde, 
omenii au pus șeua pe cai, au pornit drept 
înaintea lor în noptea adâncă, descărcân- 
du-șl armele; cu tote aceste focuri de salvă, 
sgomotul urmeză, cresce mereu, și de-odată 
înceteză de tot. în dori se limpedesce mis

terul : Englesii încercase a surprinde tabăra 
cu o locomotivă cuirasată. Acesta era încă 
pe loc, ciuruită de glonțe, der omenii ve- 
nițl cu densa dispăruse.

Totuși petrecerile nu lipseau; asediații 
găseau mijloce de a omorî untul. îșl făceau 
visite, dela un post la altul; sera beau bere 
și fumau împreună, cântând arii din patrie. 
După-ce se isprăvea serata, visitatorii erau 
recondușl la corturile lor cu lanterne, prin 
dedalul stâncilor și tufișelor.

** *
Nenumărate au fost aventurile mira- 

culose, catastrofele, surprinderile și cursele 
ce țineau pe totă lumea într’o grije conti
nuă. Englesii isolațl cad în mijlocul Buri
lor; nisce Buri se lovesc cu EnglesI fără 
se scie ; prin întunerec, un prieten îșl omoră 
prietenul, fără a-1 recunosce; un detașa
ment întreg de EnglesI trece la doi pași 
de un Bur, pitit în ierbă și care le aude 
conversația.

* ■* *
Faptele de vitejiă nu se mai socotesc, 

într’o c]i, patru-decl de Buri, în altă di 25, 
cer să li-se dea voe să ia cu asalt o colină, 
ocupată de EnglesI. Ei. o cuceresc, sunt 
nevoițl a se retrage în fața unui număr în- 
decit de dușmani, o iau din nou, sunt erășl 
siliți a da înapoi. La 8 Noemvre, 20 Afri
cander! și Olandesi, căutând să ia pe la 
spate o redută englesă, sunt asaltați de 
salve cumplite.

„Nu puteam, scrie unul dintr’ânșii, 
nici să înaintăm, nici să dăm îndărăt. Tu- 
pilațl după o rid’cătură de păm'ânt, eram 
năbușiți de căldură, de ploia de bombe 
dum-dum; setea ne omora. Ne chemam unul 
pe altul pe nume, ca să ne asigurăm, că 
mai trăim.... Gând, tot târându-ne pe pla
toul ce domină colina, ascundându-ne după 
tufișuri, am ajuns la tabără, eram galbenl- 
verdl, ca nisce cadavre. Totuși toți au răs
puns la apel: unul numai scose din buzu
nar un glonte, care-1 aj unsese, der nici nu-1 
sgâriase măcar11.

* * *
Der episodul cel mai cumplit al res- 

boiului, despre care și Burii și Englesii 
vorbesc cu jumătate glas, pe care printr’un 
acord tacit și unii și alții ar voi să-l facă 
uitat, e măcelul Lăncertlor dela Elandslaagte. 
Așa numesc Burii regimentul 5-a de lăn- 
cerl, care după lr^pta dela Elandslaagte, au 
străpuns cu lăncile și au ucis pe nisce ră
niți germani și olandesi, care se predase 
de bună voe și pe care-i desarmase. Burii 
jurase, în schimb, că nu vor cruța pe nici 
un lănc er, ce le va cădea în mână.

însă, la 18 Noemvre, în toiul nopții, 
o trupă de 25 de Buri, care pădiau lângă 

un tun, fu subit alarmată de o eșire a ase- 
diaților; era același regiment de1 lăncerl,. 
compus din 600 omeni, care asalta colina. 
Cei 25 de Buri începură a bate în retra
gere pas cu pas; și, pe când resistența lor 
absorbea atențiunea dușmanului, o divisiune- 
de OrangiștI se strecură din dosul lănceri- 
lor. Lăncerii fură înconjurați și din 600; 
nu mai rămaseră decât 5. Aceștia fură cru
țați anume ca să „potă spune celor din 
Ladysmith, ce sortă au avut sugrumătorii 
dela Elandslaagte11.

iLiteraturtiu
A eșit de sub tipar Al doilea Capi

tol din contabilitatea doplă, de I. C. 
Pantu. Acestă 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
cos, întocmai așa, după cum se întrebuin
țezi în practică, arătându-se încheerile lu
nare și încheerea anuală.

La afacerile de bancă, după o împăr- 
țâlă 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 
dureză trei și șese luni, arâtându-seînchee- 
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 -|- 10 bani porto. 
De vendare în Brașov: la Tipografia „A. 
Mureșianu11 și la Librăria N. Ciurcu. In Si- 
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.

POVEȚE.

tot înspre partea inginerului, atingându-i 
mereu umărul cu brațele ei. Mesenii deve- 
niau din ce în ce mai sgomotoșl. După trei 
sticle de vinul cel vechitt .de cinci ani, sub
prefectul nu mai cunoscea, decă a patra 
era tot de acela. Curiositatea sciintifică a 
inginerului, îl făcuse să încerce tote vinu
rile, și tot căutând să găsescă unul, care 
i-ar plăcea mai bine, ajunse și el că nu le 
mai putea deosebi. Guconul Ieni era forte 
cumpătat la băutură. Rare-orI trecea limita 
hotărîtă.

— Da d-ta nu bei nimic domnule ? 
elicea cuconul Ieni, adresându-se’ elevului.

— Mulțămesc, domnule, am beut deja 
vre-o două pahare; nu pot mai mult; ’ml-e 
frică să nu mă doră capul.

Sub-prefectul eră vesel de tot. Par’- 
că-i venia să cânte. Inginerul istorisea în
tâmplările lui pe vremea când îșl făcuse 
studiile la Paris. Istorisea și rîdea, făcând 
singur haz de ele; nimeni nu asculta, că 
sub-prefectul îșl lăuda într’una o părechiă 
de cai, ce-șl cumpărase, er cuconul Ieni 
părea grav și forte preocupat. Elevul nu
mai, îl asculta cu un fel de interes și cu- 
riositate. Cuconul Ieni, credend că a sosit 
momentul, deschise vorba despre măsură- 
torea de a doua di.

— Mi-au scos sufletul țăranii ăștia! 

se plânge el. De ani întregi îi fac să înțe- 
legă, că imașu nu e al lor. Ecă acum am 
găsit și un document, prin care o să le 
probez la judecată, că mai mult de jumă
tate din imaș ține de trupul moșiei mele. 
Cuconul Radu, dela care am cumpărat mo
șia scia și el de acesta, der m’a rugat să-i 
las pe țărani să-și pască vitele pe imaș. 
Documentul dateză de mai nainte de a fi 
fost el proprietar. E vechitt de tot; der 
cred, că tot o să aibă valore. Eu i-am în
găduit destul. Trebue acum să mă gândesc, 
și la interesul meu. De ce să nu-mi capăt 
un drept, care-mi aparține?

— Deh, cucone Ieni, eu nu cam pri
cep legile, dicea glumind inginerul, da dău, 
nu sciu cum ai să probezi proprietatea ima- 
șului cu un document de pe vremea lui 
tata Noe. De vreme ce țăranii au folosit 
acel imaș de atâta vreme, ca nisce pro
prietari, poți se le mai contesei dreptul? 
Ce did domnule sub-prefect?

— Eu cred, domnule inginer, că ță
ranii au stăpânit pe nedrept imașu. Heh, 
domnule! dumneata nu cunosc! pe țăran! 
E cârciobav al dracului! Și dâcă ar putea, 
totă viața lui n’ar face decât să se judece. 
E în stare să se ducă ȘÎ nopți întregi 
pe jos numai de gustul de a se judeca.

— Și când ați sci, dicea cuconu Ieni, 

cu glas insinuător, cât am făcut pentru ță
ranii ăștia! Li-am dat în tot-deuna parale 
și tot ce li-a trebuit. Am să iau peste o 
sută de galbeni dela ei. O să-mi muncescă 
ei, nu-i vorbă, pentru banii aceștia, der de 

I datoriă tot nu o să se mai scape, că dâcă, 
de esemplu, unul plătesce datoria în vara 
acăsta, în cursul iernii viitore âr vine să 
ceră parale. Și ia să nu le dai! că nu-i mai 
prindl la muncă.

— D-tale ce-țl pasă, nu pierdl nimic, 
dicea inginerul; munca tot trebue să o plă- 
tescl. Ba încă, cred că-țl vine mai bine 
d-tale împrumutând bani așa înainte. Că 
omul fiind la nevoiă în timpul iernii, îl ai 
d-ta în palmă și poți să-i pui condițiile 
cum voescl pentru munca din timpul verei.

— Așa e. răspunde cuconul Ieni, cu 
jumătate de gură. Der... vedeți, eu nu pot 
nici odată se-ml am banii mei.

— Eu pariez, continuă inginerul, că 
cu sistemul acesta plătescl diua de muncă 
eftin de tot, nici pe jumetate. Că decă ță
ranul nu ți-ar fi dator de cu iarnă, ar tre
bui să-l plătescl mult mai scump, angajin- 
du-1 vara în toiul muncei. VedI, cucone 
Ieni, eu spun cum cred, că sunt lucrurile. 
De alt-fel mie ml-e egal. Mâne o să fac 
măsurătorea așa cum cred! d-ta că ai drept 
și curtea va hotărî, decă trebue menținută 
măsurătorea mea seu nu. Pănă atunci îți 

doresc reușită, continuă inginerul, sorbind 
de dușcă încă un pahar de vin-

Elevul urmăria cu o atenție încordată 
totă discuția asta. In mintea lui se desfă
șurau nisce amintiri vechi, vagi de tot.. 
Când eram mic, îșl dicea el, par’că tot așa 
audiam mereu vorbind pe tata și pe moș 
Vasile de proprietarul dela noi. Tot-deuna 
erau plângeri prin satul nostru din causa 
imașului. Tot-deuna, tata se plângea, că nn 
mai pote scăpa de datoria ceea dela pro
prietar. Și de aceea, în timpul verei, tata, 
nu mai putea nicl-odată să are bucata nos- 
tră de pământ. în mintea lui se limpedia. 
acum totă starea asta nenorocită între ță
ran și proprietar. Și acum simți a mai bine 
dându-și sema în care parte e dreptatea».

(Va urma).

Poesii poporale.
Prins’am patru boi la jug 
Și m’am dus cu ei la plug; 
Și-am arat, șî-am sămănat 
Sorele s’a ridicat
Eu nimica n’am mâncat, 
Mă uitam p’aci la vale 
Vine tonta cu mâncare 
Cu-un bobou dăbălăzat
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MULTE ȘI DE TOTE.
Cea mat efttnă taxă poștală.

Din câte țări sunt pe lume, în Japo
nia portul postai este cel mai eftin. Acolo 
o epistolă timbrată cu 2 Sen (cam 6 bani 
său filer!) cutrieră totă țâra. Acesta e cu 
atât mai de admirat, fiind-că comunicația 
în Japonia e forte grea, mai ales printre 
munți. Calea ferată e încă prea puțin cu
noscută în Japonia, trăsuri cu cai numai 
pe unele drumuri principale' pot circula.

*
Obsceiu curios.

Pe insula Corea este obiceiul, că mi
resei în diua cununiei îi este strict oprit 
•de a vorbi. De cumva scote din gură nu
mai un cuvent, seu. de face vr’un semn 
ore-care, atunci este batjocorită de toți. Pe 
la tote ușile și ferestrile pândesc servitori 
să audă, decă nu cumva miresa vorbesce 
său rîde cu cineva, ceea-ce decă s’ar în
tâmpla i-ar nimici totă vada în societate. 
De multe-orl trec săptămâni, ba chiar și 
luni de-arendul, fără ca bărbatul să fi auclit 
vre-o vorbă cu voce plină dela nevastă-sa. 
Față de socru, acâstă tăcere e și mai strictă, 
așa că trec ani întregi, fără ca tinăra ne
vastă să fi îndrăsnit a privi în fața socru
lui său, seu se-1 fi agrăit.

rinții, ca -se-șl ferescă copiii de or- 
biă; Cum se tracteze părinții pe 
copiii lor orbi ; Bune sunt beuturile 
pentru copii? Urmeză apoi partea 
economică: Vitele roșii (pinzgau), 
de I. Qeorgescu. 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). Tenta
torii primesc rabatul cuvenit.

Calendarul septemânei.
MARTIE. are 29 dile. GERMENAR.

țJilele

Dum. 
Luni 
Marți 
Mere. 
Joi.
Viner 
Sâm.

Călend. Iul v. Căleud. Gregor.

27 P. Proc. Decap.
28 S. păr. m. Vasiliu
29 C. P. Oasian

1 ț Ouv. Eudochia
2 Sf. Teodot, Ciril
3 S. Eutrop, Vabil
4 C. păr. Gherasim

11 Rem. Heracli-
12 Gregorie
13 Rosina
'4 Mafcild
15 M. Longin
16 Henrieta
17 Gertruda

CursuS Ba bursa din VseBia.
Din 9 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0...................
Renta de corone ung. 4%. . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 .
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/20/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis,
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale croate-slavone . .
Impr. ung. cu premii .... 
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin 
Renta de argint austr..................
Renta de hârtie austr..................
Renta de aur austr.......................
Losuri din 1860............................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 186.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 234.86 
NapoleondorI...................................... 19.29
Mărci imperiale germane .... 118.40 
London vista.................................  242.50
Paris vista.......................................96.32 (/2
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 99.35
Note italiene...........................................90.05

Bursa de mărfuri din Budapesta

. 98.15
. 93.75
. 100.60
. 100.—
. 99.40
. 93.—
. 92.75
. 163.40
. 141.30
. 99.30
. 99.25
. 98.30
. 136.—

din 7 Martie n. 1900,

Semințe
ts A
2 ©
5 CQ
d h 
a £o

Prețul per
100 oh ogr.

delx 1 panii

Grâu Bănățenesc 
Slrâa dela Tisa 
<4râu de Pesta
Srâu de Alba.regela 
Crâu de Bâcska 
Grân ung. de nord 
Grâu romanesc

bO
80
80
80
80
80
80

7 8'>
7.90
7.85
7.80

8.10
8.—
8.—
7.95

cri’ non4

<
2 te

Prețul por
100 ohilgx.

* «A pănâ

Săcară
Orss
Orz
Orss
OvSb
OuCUlUb 
Cucurua 
OucuruB 
Hirișeă

nutreț 
de vinars 
de bere

biin&ț. 
altB soi».

f»
t*

?-:;-72
-;o-62
42.64

9.4J
75
73

Ii25 
6.10 
5 «5
5.45
5.45

5 30

6.35
6.20
5.70
5 50
5.55

5 80

Gu-.-r.u’J

QĂLBDARUL PLUGAKULU
pe anul visect 1900.

se află de weeadare Ba
Tipografia A. Alureșianu din JBrașov.

Acest Călin dar au Intrat în anul 
VIII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmâză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anutimpurilor, sărbătorile și alte (jile 
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 resboiului 
pentru neatârnare de Gr. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica“, poesiă de Dim. 
Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de G. Coșbuc etc. In partea higie
nică și economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce se facă pă

Prețmle serealsler din piața Brașov.
Din 9 Martie 1900

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

V aluta 
austr.

Kor. [fii.

1H. L. Grâul cel ms> frumos 11 80
• f Grâu ’■ ijlr.Hu . . 11 40
sv Grâu mei slao . . 11 —
î» Grâu mestt cat 9 40

.Săcară frutndsă . 7 20
îî Săcară mijlocia . , 6 80
P Orz frumos . ■ 6 80
H Orz mijlooiu , . 6 40
J3 Ovăs i,-iimos . 4 80
î J Ovă-; mijlociu 4 40
îi Cucuruz . . . 8 40

Maiaiu ..... 8 —
Mazăre . . . . 14 —
Linte 18 40
Fasole ..... 9 40
Sămânță de ic 22 —
Sămânță de cânepă 8 40
Cartofi................... 1 80
Măz^riohe .... — —

1 kilă Carne de vită . . — 88
57 Carne de porc ■ . . — 88
• 1 Carne de berbece . . — —

100 kih Său de vită prdspăf 50 —
„ 1 Aătz de vită topit . | 72 —

S □ f a a doBucureseî.
din 8 Martie n. 1900.

"V a, lori. o
3 Scad.

cup.
Cu 

bani 
gate

Renta
n

n

amortisabilă . . .
(Impr. 1892 . . . 
din 1833 
1894 int. 6 mii. 
(Impr. de 32. ’/2 mii. 
(Impr. de 50 mii. 
(Imp. de 274 m. 1890 
(Imp. de45m. 1891 
(Im. de 120 iul. 1894 
(Im. de 90 mii. 1896

n

n

n

H
n

de Stat (Conv. rurale/ 
Casei Pensiunilor fr. 30" 
comunei

Scrisuri

!5

15

»•
fonciare

BucurescI 
din 

„ din 
„ din 

j rurale .

J883
1884 
1888
1890

ii
H

1»

,. urbane Bucurescl 
I! » laȘt • *

Oblig. Soc. de basalt artificial

12.81
86.—

95.'/. 
OV’/j 
95.'/.

n
15
n
ii

n 
ft 
n

82.—
83 —
83 V,
83. '/2
83?/2
84. '/.
H4.'/;
99.—

doza | pânăl’iodMCfS'ir»

Scm. de triA LuteiDă țbgu;. 41 — 48—
— transilvană _ __ t .
— băn ățenă ------
,, rogiâ 58— 64—

Oleu de rar; rafinat fiuplu ,— ...,—
Olau de in
Uns. de pore dela Peste 52.- 52 50

dela țâră —.— ____
Slănină b von tată 43&O 44-50

Sâu
Prune

afumată 45- 46.-

din Bosnia în buț; 15 50 1G. -
din Serbie îa saci 14 — 14-25

Lxicrar slavon nou 18- 18-&0
ir. bâiiățeaose 16.— lf.5u

Suci din Ungari»
Gogoși unguresc!

serbescl
Miere brută

galbină strecurat?. —.—
Ceară de Eosenp.u ■
Spirt brut *

Drojdiuțe dc- aeirt —.—

Cursul lossrHiir j» r ; v a i *

Târgul ds rîmăîori din Sîeiiibcuca.
Starea rîmătorilor a fost la 6 

Martie de 25,984 capete, la 7 Martie au 
în.trat 1084 capete și au eșit 404 capete, ră
mânând la 8 Martie un număr de 25 665 
apete.

Se noteză marfa nngnrâscă : veche 
grea dela 92 — 96 fii. marfă ungurâscă 
tinără grea dela 100—102 fii. de mijloc 
dela 100 — 101 fii. ușdră dels 99—100 
fii. — Serbâscă: grea 97—99 fii., de 
mijloc 96—98 fii. ușbră: 94 — 97 fii. 
kilogram fii.

Sanaa Rom. uit div. fr. 
etenca Națion. uit. div- 
Banca agricolă . . .
Dacia-Eomânia uit. div. 
iXațioiiala de asig. uit. div 
8oe, Baralt. Artif. uit. div, lei 3C 
9oe. Bom.de Consw..nlt.div.l51 
7oe. Bem. de Hârtie nit. •• 
..Patria-1 Soc. de asig. uit d 4 lei 
soc. rom. ie petrol 1 em. u. d. 0

„ ,, „ ,, 2em.u. d. 0
Soc. de rur. militare u. d. 60 lei 
,,Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 
aociet. p. const, de Tramways 
20 trancl aur

v150
într, v,

v. 
într. v

»
15
17

57

9

1)

15
11

■1

•»

2530
300.—
281.—
450.—

SCOMPTURÎ:

Banca naț. a Rom 8'7o Paris .... 3'/,
Avansuri pe efecte 97o Petersburg . . b’A
Casa de Depuneri 12% Berlin .... 57-,
Londra . . . 47o Belgia .... 47o
Fiena.................... 4% Elveția .... b“/o

din 7 Martie 19C0

'imp. vinde.

.țlasilică 13 25 14 25
Credit 395. - 397.
Clary 40 fi. m. c. 130 - 132. -
Navig. pe Dunăre —
Insbruck 65.- 67.—
Krakau 60.— 61 —
Laibach 50 — 51.—
.Buda ... 113 — 135. -
Palfly 132 — 133 -
Crucea roșie austr.. 43 - 4.,—

dto ung. • 22.25 23.25
dto .tai. ..— —

Rudolf 6'4 — 66. -
Salm 172.50 174 50
Salzburg , 58 - 60.-
St. G-enois 180 = 182. -
Stanislau . — — —
Trieitina 41/,0/., 100 ra. e, 178 — 184.

dto 4"/„ 60 80 —
Waldstein 178.— 184- -

dto de 10 trand — — — —
Sanca h. v.ug. 4% — —.—

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

C’un mălaiu încenușat.
Cum o-am văd’t m’am săturat 
De departe am strigat:
Nu mai veni c’am mâncat....
Mă uitam p’aei la .vale 
Vedeam pe mândra venind
Cu vin roșu subsuoră
Cu puicuță friptă în polă : 
Bun lucru, badeo, la plug 
Mergu-țl boii bine ’n jug? 
Firea-i, mândro, sănetdsă 
Că mi-ai dat vorbe frumose, 
Firea-i badeo, sănătos 
Că mi-ai mulțămit frumos.

*

Tinerea m’am măritat 
Socră rea mi-am căpătat, 
Soeră rea, bărbatu rău 
Când dă’n câne, dă și ’n mine. 
Cătră câne dice ne
Cătră mine ne, cățe,
In câne dă de două-orl
In mine de nouă-orl.
Dec’ am văcj’t lucru de-așa 
Mi-am pus secerea la brâu

M’am dus la holdă de grâu. 
Seceram pănă la prând 
Tot cu 1 aerăm! și cu plâns, 
Seceram păn’ la amiadl 
Tot cu lacrăml pe obraz, 
Seceram păn’ la ojină 
Tot cu lacrămî cu suspine. 
Tote socrele veniau 
Numai socra cățaua 
Nu venea cu ojina. 
Dec’am văcl’t lucru de-așa 
M’am făcut o păsărea 
Și-am sburat la nașa mea 
Și cântam și ciripiam 
Și diD gură blăstămam: 
Nănașă, nănașea mea, 
Fi-ți-ar fi săcat mâna 
Când mi-ai pus tu cununa. 
— Fină, finișora mea, 
Ochii tei au fost la tine 
Cununa a fost la mine 
Să te fi uitat mai bine, 
Nu să vii acum la mine.

(Ludite dela Agafia Bucur din Agârbiciu 
com. Ternavei-marI).

M’a făcut măicuța’n zori 
In Dumineca de flori; 
Câți feciori în astă țâră, 
Toți alărgă să mă ceră; 
0 lume de-ar alerga 
Că măicuța nu m’a da, 
Că pe mine m’a făcut 
Cum măicuței i-a plăcut: 
Nici înaltă, nici micuță, 
Cum e fata mai drăguță; 
M’a făcut în ierbă verde 
Să fiu dragă cui mă vede, 
M’a făcut între bujor 
Să fiu dragă tuturor.

*
Frundă verde de bujor, 
Colo’n vale la isvor 
Este-o fată și-un fecior 
Se judecă de s’omor. 
El îi dice: fată, fată, 
Nu ședă nemăritată, 
Ca mora neferecată, 
Ca mărgeaua ne’nșirată. 
Fata din gură-i grăia: 
Ba eu nu m’oiu mărita 
Păn’ tu nu ti-i însura

Să văd pe cine-i lua;
De-i lua o bălăioră,
Să dea Dumnezeu să moră;
De-i lua vre-o ocheșă,
Să nu ai parte de ea; te. 
De-i lua una ca mine 
Să-ți dea Dumnedeu tot bine.

*

Frundă verde de săcară 
îmi veni o veste-asără,
Că mândra trage să moră;

* Nu sciu Domne, ,ce-oi d’oi face 
Să mă duc să văd cum zace; 
Ea zace culcată’n pat 
Cu doru de sărutat,
Cu fața cătră părete 
Cu gura arsă de sete, 
Și-apucai pe două dealuri 
S’aduc mândrei mele leacuri 
Să le pun pe trei vergele 
Să le scot săra la stele.
Dimineța la răcore, 
ț)iua la amedl de sbre,
Dor void pune-o în piciore.

M.

Cel ce are grijă de 
sănătatea sa. se bea Apa amară „Francise Iosif" care mai bine de 20 ani se trimite în totă lumea

și este recunoscută ca singurul mijloo natural sa
lin purgativ. Acăsta apă se pole căpăta pretutindnm•

ijlr.Hu
Bom.de
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Cursul pieței Brașov.
Din 10 Martie 1900.

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

18.90 Vend. 18.96
18.70 Vend. 18.75
19.08 Vend. 19.14
11.20 Vend. 11.30

2.54 Vend. — .—
118.— Vend. —.—
21.40 Vend. —.—

100.— Vend. 101.—

Nicu A. Popovicl
Doctor în drept, 

avocat.
Bucuresci, Strada Dionisie 58.

0 
$
■

Duuuresui, istraua ommsie uo. s 
VtoBOffi EH OG OO ® «■ E8O3^

£0
£1
0

OOOOOOOOOOO

Loc de Rendez-vous
ei TL dîxA. loc si streizx-

DINTÎ!
)

Am onbre a face cunoscut, că 
am predat D-lui 3Jr. Bttfsler con
ducerea, operațiunilor ce cad în sfera 
dentiatică, er conducerea operațiuni
lor technice fiicei mele Luise.

Ore Dentrsi erdinația medicala fe dinți:
dela 11—12 ore a. m. și (lela 3—4 ore p. m.

Lucrări technice in ori și ce timp. 
Operații de dinți fără dureri, dife

rite plombări (cu porcelan și aur), 
precum și dinți artificiali și dentari 
se execută după metoda cea mai 
nouă, cu cea mai mare esactitate,
8881_9

technic de dinți.
Decorat cu cruce de aur pentru merita.

De
® casă CM CtagÎM În strada 

Nisipului de sus Nr. 12 (Scheiu) se 
vinde din mână liberă — Doritorii de 
a o cumpăra se se adreseze la pro
prietarul, Br a ș o v u 1 - v e c h i u stra
da lungă nr. 103. 879 2_3

ooooooooooo
In casa cea nouă de Concerte

Marii în 13 și Miercuri in U Martie i
—= la 8 oi’c sei*a  ——

2 Concerte

D
j

0 
fi 
u 
d o
11
o

•H
(li 
O

De afii încolo CAFEA NEAGRĂ se vinde cu 20 filed.
©ifec’ăte gazele ârcterne cum și din streinâtate 

(în 3 limbi).
Bb 8ia ir de bune.
Tot felwS de beuturi, mâncări calde și treci.

BERE de STEIHBRUCH și locală,.
—3 VixxTzri escelente. I=—

Bufet în tot tâmpul.
Jocuri de petrecere.

Sex-vicitA cu a,ten.țivLne.
Prețuri moderate. “W

Gazete se dau în sub-abonament cu a treia parte din preț. 
Rugându-mă de a lua la cunoscință despre acesta

sunt cu tdtă stima

Friedrich Schmidt,
Nr. 886,1—3. antreprenor.

B I L I A R DE BUNE. -®g

0

(D
P
(9

9
®
P-
0
11
®

De închiriat 

Eocuhlțe frWJMOSe, în fața sdre- 
lui, în casele din strada Castelului 
nr. 1, etagiul I, dela 29 Septemvre a. c.

O locuință elegantă cătră stradă 
cu 5 odăi, bucătăria, pivniță, etc.

O locuință mare în curte cu 3 
odăi, bucătăriă, pivniță etc.

Pentru informațiunl a se adresa 
a D d m n a 885,1—4

Mathilde Scheer născ. Leonhardt, 
tot acolo în curte, partere spre drâpta.

D®la oficiul vice-comitatens al Brașovului

Nr. 23004-899.

PUBLICAȚIUO.
Pre basa botărîrei adunărei co- 

mitatense, de dtto 29 Aprilie 1899 
punctul prot. 77 nr. 8280—899, prin 
acesta public concurs pentru patru 
stipendii, fiă-care de câte 600 corone 
și pentru cinci stipendii, fiă-care de 
câte 400 corbne, în scopul de a 
studia industria.

1) La stipendiile de 600 corone 
fără distingere de religiune și na
ționalitate aparținetori la comitatul 
Brașov, pot competa calfe de in 
du8triași ori începători de industriă 
cari Be obligă a frecuenta o 
șcblă de industriă în străină
tate, său așa numitul curs special 
de industria și după acesta se sta- 
bilesce în comitatul Brașovului.

2) La Btipendiul de 400 corbne 
pot competa calfe de industriă, ori 
începetori de mdustriă, fără deose
bire de religiune și naționalitate, de 
asemenea aparținători la comitatul 
Brașov, decă se oblică a freduenta 
într’un an cursul special de in
dustriă în patriă și după aceea se 
stabiie8ce în Brașov.

Cererile instruite cu carte de 
botez, adeverință despre ubicațiune 
și moralitate, precum și despre ocu- 
pațiunea de pănă aici, cu indicarea 
că : unde, când și ce fel de șcblă 
voesce potentele se frecuenteze, sunt 
a se așterne la mine pănă în 20 
Aprilie 1900.

Brașov, 28 Februarie 1900.

Dr. Frideric Jekel m. p. 
vice-oomite.

ale Pianistului de curte

Pianul pentru Concert este din 
Fabrica c. și r, de piane de curte 
a lui Julius B 1 u thn er în Leipzig.

Bilete de intrare a 3 Corbne, 
2 Corbne 40 bani, 2 Corbne, 1 Cor. 
60 bani, 1 Cor. 20 bani și 1 Cor. 
se capătă în librăria lui W. Hie- 
mesch.

ANUNCIDRI 

(inserțirai și reclame) 

suni a se adresa subscrisei 
A isEsinistratiuiraî. In cașul pu»

Brassâvârmegye alispănjâtdl.

Szâm 23004 — 1899.Î '

Pâlyâzati hirdetmeny.
Brassbvârmegye tbrvenyhatbsă- 

gi bizottsâgânak 1899. 6vi âprilis hb 
29-en tartott rendes tavaezi kozgyfi- 
lăseb.en 77 jkv. a. 8280—899 sz. a. 
hozott hatârozata ărtelmăben negv 
egyenkent 600—600 korona es bt 
egyenkent 400—400 koronâs ipar- 
tanuîmănyi bsztondijra pâlyâzatott hir- 
detek.

I. Ezen bsztondijak kOzîil a 600 
koronâsokra pâlyâzhatuak vallâs es 
nemzetisăg kulbmbseg nelkul Brassb- 
vârmegyeben illetoseggel birb iparoa 
segedek, vagy kezdb mesterek, kik 
magukat kotelezik egy even ât kiil- 
foldi iparszakiskolât vagy ugy 
nevezett iparmesteri szaktan 
folyamot lâtogatni s ez utân 
ismet Brassbvârmegyeben letele- 
pedni.

II. A 400 koronâs Osztondijakra 
pâlyâzhatuak szinten nemzetiseg es 
vallâs kulbmbseg nelkul oly Brassb 
vârmegyei illetb3egu iparos segedek 
vagy kezdb mesterek, kik egy even 
ât îly b e lf bl di tanfolyamot vagy 
Bzakiskolât lâtogatni es azutâ.n Bras- 
soban letelepedni magukat kbtelezik.

A keresztlevellel, illetbaegi 6s 
erkblcsi bizonyitvâoynyal, valamint 
eddigi foglalkozâsuk igazolăsâval fel- 
szerelt kărvănyek, armak megjelble- 
se mellett, hogy: mikor, hol es mi- 
nb szakiskolât szândekozik a pâlyâ- 
zb lâtogatni, hozzâm legkesbbb fo- 
lyb evi âprilis ho 20-ăig beadandbk.

Brassb, 1900 evi febr. hb 28-n.
Dr. Jekel,

889.1—2 alispân.

blicăriî ugwi anumu mai nusSi 
de odată se face scădemenf. 
care cnesce cu cât publicarea 
se face mai de mufite-orS.

Admi istr. „Gazetei Trans.H

Femeile din Viena frumseța, lor
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect

Origmal Pasta Pompadour ■
inventată de fericit med. Dr. A. RIX. |

Cine se folosesce de acest mijloc, capotă o colore saneldsă 
a fetei, teint frumos fără încrețituri până la bătrânețe, depăr- 
teză pistruie, pete de ficat, bubat, coși, roșăță și tdte necu
rățeniile pielei, despre ce se garanteză, său se dă bani îndărăt.

S’a aplicat acâsta pomadă, de persone distiuse, artiști etc., deja de 40 ani, 
ce se pote dovedi cu atestate șt epistole de recunoștință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate și efectul ei est®, că esistă de 40 ani și în intervalul acesta sute 
și mii de mijloce pentru fruinsețe seu inventat și ărășl au dispărut. Prețul unui 
borcănel pe 6 luni 1 fl. 50 CI*.  Sul de probă bucata 50 er.

I cufala Pfimnctinill*  dă pielei o albă ă ca laptele, care române și după ce se 
UdjJiUIU I UiilpCluUUa spală fapt. Un flacon original 1 fl. 50 er.

Pompadour săpun 30 cr. Pompadour pudră roșa creme albă I fl. 25 cr.
A se adresa cu confiență la WILHELMINE RIX Di*.  Wwe S0HNE (Anton 
Rix & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF § 
TOROK Konigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR ROTH Farmacia rla urs“ H 
lângă teatru, la TEUTSCH & TARTLER. — Pachetele sunt plombate. 1—9,889. if

f Vei-itahSIe nututii, deen flăeare eut9ă este provecțută eu marea de 
9 apărare a lud A. M«JB șsi eu subscrierea sa.
t Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-SeidIitz de A. Moli în contra greu-
l tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 

inach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
•. a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
'i cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. i

decă fiecare sticlă este provăflută cu marca de scutire și cu ci/ 
) plumbul lui A. Moli.

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

b Franzbrațintwrein și sas9© a lui
Veritabilii numai

X
K
w Săpun de copii a lui Moli.

Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- / 
tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul anei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Bie-care bucată de săpun, pontru copii este provegută cu marca 
de aperare A. Moli.______________________________________________________   <

Trimiterea principală prin 1
Fai-MBacistaal A. WOSLIL, r

c. și r. fnruisor al curții impenaie Vieiia, Tuciilauben 9 e
Comande din provincia se efectueză jlilnic prin rambursă- poștală.

La deposite se' se c&ră anumit preparatele proveițute cu iscălitura marca A 
de ap&rare a lui A. MOLL. ș

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen șiengrosla S 
D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _#

JU

"V Z S-
Prenumerațiuniie la Gazeta Transilvaniei se pottl face și reîaoi 

i>ri și când dela 1-rna și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca eapedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din non s6 binevoiască a serie adresa, 

lămurit și să arate și posta ultimă.
Âdmmistraț. „Saz. Trans/

ml to I&ggaMî

7^

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


