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Recensământul poporațiunii.
Este deobște cunoscut, că în 

urma congresului international dela 
Petersburg, care a luat hotărîri uni
forme pentru tâte statele lumii ci- 
vibsate cu privire la statistica po- 
porațiunilor lor, se face din 4eoe 
în c]cce ani în fiă-care din aceste 
state recensământul seu numărarea 
poporațiunii.

Este de mare interes din tâte 
punctele de vedere un astfel de re
censământ și pentru a înțelege acâsta, 
n’avem decât să asemănăm ceea-ce 
este în mare, cu ceea-ce se petrece 
în mic. De pildă e de un pref ne
spus de mare pentru o casă și o 
familia, ca stăpânul și tata de fa- 
miliă să scie despre tâtă suflarea 
ce trăesce în casa și pe moșia sa 
și despre tot ce are și de ce dis
pune, căci numai așa va pută să 
cunoscă de ce puteri dispune, cum tre- 
bue să le folosâscă și ce trebue să 
facă ca să îndrepteze ce-i de în
dreptat și să acopere lipsurile, ce se 
ivesc, fîă în viața sa familiară, eco
nomică, socială etc.

Acesta o înțelege fiă-cine și 
deci nu trebue multă esplicare, ca 
să înfelegem, cu cât mai mult tre
bue să cunâscă un stat starea lui, 
trebuințele lui și lipsurile lui pen
tru-ca să pâtă progresa pe tâte te- 
renele.

Cea mai mare îngrijire trebue 
să o dea însă statul poporatiunei 
sale, prin care trăesce și în care își 
razi mă puterea. Intr’un stat poli
glot, adecă cu popâre de mai multe 
limbi, este de-un deosebit interes 
pentru fiă-care dintre popârele ce-1 
compun de ași cunâsce propriele 
sale forte, ca se scie câtă greutate 
și însemnătate are el alături cu po
pârele conlocuitore.

Nu pâte se fiă nepăsător nici 
un individ din sînul acestuia cum 
și unde va fi el numărat. Românu
lui nu pâte să-i fie egal, dâcă este 
socotit ca Ungur ori ca Neamț, ori 

ca Slav în listele de numărare, ci 
fiă-care va voi și va stărui să fiă 
pus și numărat acolo, unde se cu
vine, decă este Român la Români. 
Pentru poporul nostru însă e și mai 
important să-și păstreze tot ce -e al- 
său și să nu sufere, ca, fiă din nes- 
ciință, seu din rea voință, fii de-ai 
lui să trâcă în liste ca aparținând 
altor nâmurl străine.

Ungurii îșT dau de mult tâtă 
silința de-a face ca la numărarea 
poporului se fiă induși cât mai multi 
din sînul celorlalte naționalități ca 
Maghiari. Pe Românii, cari mărtu
risesc, că sciu vorbi și unguresce 
i-au scris comisiile de prin comitate 
acum <jece ani parte mare, pe ne
drept și cu rea tendință, în rubrică 
ca având de limbă maternă pe cea 
maghiară. Urmarea a fost, că de 
esemplu față cu școlele române con
fesionale din Nir-Adon și Nir-Aciad 
în Bihor au ridicat pretensiunea, că 
trebue să fia șcâle maghiare, deâre- 
ce elevii lor ar fi toți Maghiari, 
fiind-că sciu vorbi și unguresce și 
poporenii de acâlo de aceea au fost 
înscriși toți ca având limba maternă 
maghiară.

Etă dâr marea îndatorire ce o 
au autoritățile nâstre superiâre bi
sericesc! și școlare și toți fruntașii 
români dela orașe și sate de a ve? 
ghia să nu se scurteze dreptul po
porului la recensemântul poporal. 
Numărarea poporului se va începe 
peste cjece cțile și se va săvârși de 
la 1 pănă la 10 Ianuarie stil nou 
1901. Ea se face prin împărțirea de 
„cărți de numărare41, cari conțin 
mulțime de întrebări.

Intre tâte întrebările pentru noi 
cele mai însemnate sunt acelea dela 
punctul 8 și adecă: d) care este 
limba d-tale maternă, adecă limba, ce o 
mărturisesci ca a d-tale și pe care o 
vorbesci mai bucuros ca pe ori, ce alta?

Fiă-care Român, ori cât de bine 
ar vorbi limba maghiară său altă 
limbă, să scrie hotărît său să ceră 

a^se scrie la punct 8 litera a), că 
limba sa maternă, ce o vorbesce mai 
bucuros, e limba română. Să nu sufere 
cu nici un chip, ca să se Introducă 
la acea rubrică altă limbă, care o 
vorbesce, căci pentru acâsta este ru
brica următâre: b) Vorbesci afară de 
limba d-tale maternă și alte limbi? 
aici e locul să se spună, dâcă mai 
scie și unguresce, ori nemțesce etc.

Să fiă dâr Românii pretutindeni 
cu băgare de sâmă în apărarea drep
tului lor, de-a fi trecuți în liste ca 
Români și numai ca Români, adecă 
cu limba maternă română. Atunci 
nu se va mai putâ lăuda oficiul sta
tistic, că ărăși s’a înmulțit neamul 
maghiar cu 4eci și sute de mii — 
fîresce numai pe contul poporului 
nostru.

Din congregația dela Făgâraș.
(Desbaterea asupra adresei Secuilor.)

In fața informațiunilor de mai 
jos, ce le primim despre discusiunea 
urmată în congregația din Făgăraș 
asupra adresei comitatului Treiscaune i 
prin care se cere modificarea legii I 
de naționalități, nu putem să nu 
ne aducem aminte de tradiționala 
slăbiciune a Românului, pe care 
am putâ-o numi mai bine vechiul 
.păcat al lui, de a lăsa să fiă in- 
fluințat de vorbele și promisiunile 
amăgitâre ale adversarului său, chiar 
și în nisce clipite, când se trateză 
de dreptul său cel mai sfânt, de un 
interes mare și de viață al lui.

Cele ce ni-le comunică cores
pondentul nostru, ne fac să ’nțelegem, 
că în adevăr vorbele fiișpanului Bausz- 
nern au contribuit a potoli focul dis- 
cusiunei și că membrii români au 
susținut în urmă propunerea lor de 
respingere a adresei secuesci mai 
numai pentru onârea, drapelului, fără 
ași mai încorda tâte puterile, ca ea 
să iâsă învingetâre.

Dâcă acesta tălmăcire, ce re
iese din șirele informațiunei de mai 

jos, corespunde esact adevărului, 
atunci trebue să ne pară cu atât mai 
rău, că apucătura șirâtă a fișpanului, 
n’a fost demascată și combătută 
cum se cuvine de membrii români, 
cari simțiră și cunoscură îndată, că 
„luarea spre sciință44 a adresei Să- 
cuilor, nu era decât o aderare la 
propunerea acestora, de a se șterge 
urgisita lege de naționalitate.

In congregația din Lugoș Ro
mânii au făcut altfel și din capul 
locului au dovedit învederat și neîn
doios, că luarea la cunoscință, pro
pusă și acolo de comisia permanentă, 
nu pâte însemna, decât aprobare și 
aderare. De aceea fișpanul de acolo 
s’a ferit de a cjice măcar un cuvânt 
și s’a mărginit a cere se se procâdă 
la votare, sciind, că resultatul va fi 
pe partea lui.

In Făgăraș însă fișpanul n’a avut 
acel tact, ca cel puțin să fi tăcut și 
el, și dâcă n’a vrut să dovedâscă prin 
faptă, că are cuget leal față cu legea 
de naționalitate, se fi încunjurat a 
declara acâsta prin vorbe seci și 
gâle într’un moment, când însa-și 
propunerea comisiunei permanente, 
ce o lua în apărare, îl da de min
ciună. Căci doră nu putea crede 
Guido de Bausznern, că âmenii au 
uitat în timp de doi ani, că dânsul 
a fost tocmai așa iinâlta docilă a po
liticei lui Banffy, cum este acjf unâlta 
politicei lui Szell și că nu și-a câștigat și 
păstrat încrederea stăpânilor săi prin 
aceea, că a stăruit pentru conBcien- 
țiâsă respectare a legii de naționa- 
ționalități. Fișpanul Făgărașului are 
multe crestături pe răboș din causa 
volniciilor sale, cari numai cu textul 
și spiritul legei de naționalități nu 
se pot împăca.

Ce a asigurat însă în cașul de 
față fișpanul Bausznern? A asigu
rat, că comisiunea permanentă, ce
rând simpla luare spre sciință a 
adresei Secuilor, n’a înțeles a esprima 
aderența sa la acea adresă, ci a în
țeles numai, ca actul să se pună la 
dosar.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44

Cine a face ca el, ca el sg ajungă.
E Sâmbătă la 24 Noemvrie, (ți 

de tâmnă ploiâsă și rece. Tâtă nâp- 
tea a plouat, după-ce clocise vremea 
mai bine de două săptămâni. Acum 
era o tină mâle și rece, ceriul era 
posomorit, ploua mărunt și îndesat. 
Omenii erau p’acasă, că cine să 
iasă p’o vreme ca asta? Nici nu 
prea aveau unde eși, că cei ce 
erau ceși-cevași omeni cu socotâlă, 
își gătase tâte lucrurile câmpului; 
cu aducerea de pe câmp a bucate
lor și a nutrețelor erau de mult gata, 
holdele cele de tomnă erau răsărite 
frumos, că fu tomna bună, de pu
tură bieții âmeni ara și sămăna cu 
odihnă, fără grabă. Ba cei mai mulți 
își și măcinase pentru iernă și-și 
aduseră lemne să le fiă de ajuns 
barem pănă se face cale de saniă.

Acum erau p’acasă, grijau de 
vite și așteptau pănă s’a aspri vremea 
să prindă a ucide porcii, că nu mai 
mâncau cum se cade, numai prădâu 

bucatele. Oă așa-i când e vremea 
mole, tot schimbă, o c|i două mă
nâncă și o c|i două nu, fără gorho- 
tesc și fac o larmă de ai crede că-s 
morți de fonie, âr când mergi de-i 
cauți, afli troca plină de grăunțe 
păsătite, nici mâncate, nici lăsate, 
numai bucate stricate. E trecută, că 
pe vreme așa mole nu se încumetă 
bieții âmeni a-șl ucide porcii, că li 
s’a mocni carnea și va merge în pa
gubă. Stau der âmenii p’acasă, și 
mai mocoșiau câte ceva pe lângă 
șură, mai desfăceau cucuruz pentru 
porci, mai tândăliau de ici pănă co
lea câte ceva, dâr vitele la jug nu 
le prindeau pe o vreme ca asta, că 
se strică la grumazi.

Eu eram acasă, mă preumblam 
prin pridvor și priviam la puținii tre
cători, cari erau siliți a eși de acasă 
și pe o vreme ca asta. Stând așa 
veni la mine un moșnâg, prietin de 
al tatii, fie ertat și mâie pe unde a 
înserat, cunoscut în tâtă împrejuri
mea sub numele de badea Vna, om 
cuminte și povestitor vestit. Venise 
să-i caut cartea de dare, că plătise 
bietul creștin vre-o 42 corâne și-l 

mai căutau de 7 corâne, âr lui i-se 
păru că prea multă dare-1 strigă, de 
âre-ce el, când ținea moșia întrâgă 
nu plătia mai mult de 40 corâne, 
âr acum după-ce a făcut părți la 
trei feciori și două fete, îl strigă cu 
mai multă dare, decât când ținea 
moșia întrâgă.

Cum stăm și povesteam cu ba
dea Vila, âtă trece pe drum un biet 
de om cu o căruciâră încărcată de 
lemne și la căruciâră era înhămat 
un biet măgăruț cât un țap. Omul 
era bătrân, sbârcit și îmbulzit de ani 
și de năcasuri, hainele pe el tâte 
sdrențe și pline de glod, prin mâ
necile sumanului îi eșiau câtele, er 
pe umere erau în suman găuri ca 
gura căciulii de mari. Tot mergea 
câte doi trei pași împingând cu 
umărul de leucă și strigând la cel 
biet de măgar și er sta să răsufle 
atât el, cât și măgărușul, apoi âr 
mai mergea câțl-va pași și âr sta de 
poposea. Se putea cjice, că mai mult 
împinge el căruciâră de cât o trage 
măgărușul. Nici nu era modru să o 
pâtă trage, că el era mic, nepotco
vit, cu o burtă mare ca doba, flo- 

cos, cât gândea-i, că-i un berbec, și 
hămisit, de i-se vedea spinarea as
cuțită. Er căruciorul era totuși prea 
mare pentru el și rotele, fiind nefe
recate, se rosese de nu mai erau ro
tunde cum le este data, ci cornu- 
rate, și cu atâta mergeau mai greu; 
una cât se învârtea, mai mult mer
gea plută ca sania, ducând cel glod 
înaintea ei, și încărcată era căruciâră 
prea tare, pentru o vreme atât de rea. 
Da-i trecută, era înhămat la ea și 
cât de silă cât de milă trebuia să 
o tragă, că moșnâgul îi striga me
reu și-l și mai îndemna dintr’o rudă, 
âr cu umărul împingea, când la o 
leucă, când la alta, de-i mai eșiau 
ochii.

Mă prinse mila vec}endu-l și cli
sei cătră badea Vila :

— „Vai de, cjilele lui moșneg, 
uite dumnâta cum se trudesce prin 
astă vreme rea, ore de unde ama
rul lui este și cum de trebue șă ro- 
bâscă așa greu pe o vreme rea ca 
asta ?44

— „Lasă-1 în fundul temniței 
să-l mănânce!44 îmi răspunse badea 
Vila, „că pănă avea patru boi și
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De când „luarea spre sciiuță" 
pote avâ însemnătatea, ca obiectul 
respectiv se se puna ad acta? In adu
nările comitatense se cetesc de re
gulă rescriptele ministeriale și se 
presentă legile sancționate, — cari 
apoi se iau de adunare „spre sci
ință". Ore acâsta se însemne, că 
actele se pun fia dosar, ca de aici 
încolo nimeni să nu mai aibă grija 
lor? Ori că însâmnă, din contră, că 
comitatul vrâ să țină semă de ele? 
De sigur, că numai acest înțeles îl 
pote avă „luarea spre sciință".

Dâcă coinisiunea permanentă 
dimpreună cu fișpanul, care a pre- 
sidat’o, a voit să se pună la dosar 
adresa comitatului Treiscaune, atunci 
n’aveau decât să propună, ca congre- 
ția se trecă la ordinea (pilei peste acea 
adresă, fără de nici o discusiune. 
Atunci acâsta ar fi fost în adevăr 
propunere ad acta a ei.

Fiind-că cestiuuea era așa de 
clară și fiind-că fișpanul a susținut 
o curată absurditate, era de dorit și 
de așteptat, ca membrii români, cari 
au făcut contra, propunerea de a-se 
respinge adresa secuâscă, se-1 ia la 
refec pe d-1 de Bausznern cum se 
cuvine și să pună în adevărată lu
mină fariseiâsea sa apucătură cu care 
a voit se amăgescă congregația.

Că nu s’a întâmplat acâsta e 
forte regretabil, fiind-că dovedesce, 
că congregația nici într’o cestiune 
așa de importantă, n’a lăsat la o 
parte considerațiile față cu persâna 
fișpanului — ceea ce pută fi. numai 
în detrimentul causei celei mari de 
drept a naționalităților.

Vorbele frumose—nici ale miniș
trilor — nu mai cumpănesc acpt ni
mic, ci numai faptele asupra cărora 
nu mai pâte fi îndoială.

Singura mângăere, ce ni-o lasă 
discusiunea despre care e vorba este, 
că membrii români — înafară de 
notari și alți funcționari, de omul de 
cauciuc, dipotatul dela Voila, și de 
șiretul protopop, care pentru „varia- 
țiune" s’a abținut dela votare — au 
votat contra propunerei de a-se lua 
spre sciință hotărîrea celor dela 
Sepsi-St.-Georgiu și au cerut respin
gerea ei.

E fârte trist, că funcționarii ro
mâni administrativi l'ăgărășeni au 
crecjut, că și față cu apărarea unor 
legi esistente — care apărare ar fi 
de datoria lor — trebue să rămână 
tot acei mamelucl fără voință, cari 
sunt în celelalte cestiunl.

Dâr ce să le faci, dâcă nu văd 
și nu simt, că printr’o astfel de ati
tudine numai se dejosesc?

Revista politică.
Faimdsa adresă a Săcuilor din 

Treiscaune pentru modificarea său 
mai bine cjia desființarea legei de na
ționalități, care-șl face drumul prin 
tâte comitatele din țâră, a venit în 
discusiune și în adunarea estra-or- 
dinară a comitatului Car aș-Severin, 
ținută la 15 Decemvrie n, în Lugoș. 
Comitetul permanent venise cu pro
punerea, ca adresa secuăscă să fiă 
luată simplu spre sciință. Membrii 
români ai adunărei nu s’au mulțumit 
însă a striga cu fișpanul Pogany: 
„szavazunk“ (să votăm), ci prin graiul 
oratorilor lor au propus respingerea 
cu indignațiune a cererei de aderare 
la faimdsa hotărîre secuâscă. Pro
punerea acâsta și-au sprijinit’o prin 
puternice argumente. D-1 O. Bredi- 
ceanu a arătat printr’un discurs în
temeiat, că propunerea elicei, care 
predomnesce aeji în comitat, este o 
barbariă; apoi a pus în lumină ade
vărată ticăloșia, ce se face cu acea 
lege botezată de altfel în batjocură 
„lege pentru egala îndreptățire a 
naționalităților1'. Alt vorbitori ro
mân, d-1 Dr. Isidor Pop a arătat, 
că legea din cestiune nu conține 
decât nisce fărimături de drepturi 
problematice, âr dâcă ea s’a sus
ținut totuși pănă acum, a fost pen- 
tru-ca să servâscă Maghiarilor ca 
mijloc de a amăgi străinătatea și 
de a acoperi păcatele mari și ru
șinea falsului liberalism unguresc. 
In sensul acesta a' vorbit și d-1 
Dr. G. Dobrin. Și dâcă cu tâte 
acestea membrii români ai congrega
ției din Lugoș sunt contra hotărîrei Să
cuilor din Treiscaune este, pentru-ca 

?să se pună stavilă curentului bolnă
vicios și stricăcioe, care pâte să 
creeze o tristă situațiune pentru stat 
și popârele lui, — cum a 4i9 d-1 0- 
Brediceanu.

Majoritatea membrilor maghiari 
însă au primit propunerea comite
tului permanent, ca adresa-circulara 
să se ia simplu la cunoscință.

*

Săptămâna acâsta dieta ungară 
a luat vacanță de sărbătorile Cră
ciunului gregorian. Deputății s’au 
împrăsciat, care încătrău, cei mai 
mulțl mergend se colinde prin cer
curile electorale, cari le-au dat man
date și să-și câștige popularitate 
pentru viitârele alegeri dietale. Dieta 
nu se va întruni decât la 14 Ia
nuarie, pentru a vota proiectele de 
legi, cari n’au putut fi trecute încă 
prin desbaterile camerei și pentru a 

reîncepe discusiunea specială asupra 
budgetelor diferitelor ministerii.

•

In partea de dincolo a monar- 
chiei, în Austria se fac tocmai acum 
alegerile de deputațl pentru „Reichs- 
rath“. Cetitorii noștri cunosc resul- 
tatul alegerii în Curia a cincea din 
Bucovina. Marția trecută s’a făcut 
alegerea și în Curia a patra, în care 
partidul poporal național român și-a 
pus doi candidați, unul din ei fiind d-1 
baron Eudoxiu Hormuzachi. Ca și 
la alegerea din Curia a cincea gu- 
vernorul Bourguignon a combătut 
din tote puterile candidaturile par
tidului poporal național român, pu
nând în mișcare totul, ca să iese 
biruitori omenii săi, recrutați tot 
dintre Români. După scirile din 
urmă sosite din Cernăuți, silințele 
lui Bourguignon au fost încoronate 
cu succes, căci amândoi candidații 
români în Curia a patra au fost 
trântiți la alegere. Purtarea acâsta 
dușmană a urgisitului guvernor a pro
dus o justă indignațiune în sînul 
tuturor Românilor de bine, cari to
tuși nu se puteau aștepta, ca ura 
și dușmănia în contra adevăraților 
representanți ai intereselor naționale 
a fraților noștri bucovineni, să mârgă 
așa departe și să se deslănțuescă cu 
atâta patimă condamnabilă.

*
In micul Muntenegru s’a petre

cut cJDele acestea un fapt, ce are și 
âre-care însemnătate politică. Prin
cipele Nichita și-a serbat în 19 De
cemvrie n, aniversarea de 40 ani a 
domniei. Cu ocasiunea acâsta consi
liul de stat din Cetinje, însoțit de 
înalții demnitari și de membrii cor
pului diplomatic, a fost primit în 
sala de serbări a palatului. Preșe
dintele consiliului a ținut o cuvân
tare, cerând principelui, ca în semn 
de recunoscință din partea poporu
lui pentru numărosele binefaceri pri
mite, să ia titlul de Alteță Regală. 
Principele a răspuns, că primescesă 
ia acest titlu și a mulțumit celor de 
față, precum și corpului diplomatic 
și suveranilor europeni, pentru-că în 
aceste împrejurări i-au dat o nouă 
dovadă de prietiniă, aprobând noul 
său titlu

Principele Nichita a pășit pe 
tron în vârsta de 19 ani. In primii 
ani ai domniei s’a luptat cu Turcii, 
el însu-și fiind comandantul armatei 
sale și tot-odată unul din cei mai 
viteji militari. In numărâse ciocniri 
a învins pe Turci. El a luat parte 
și în luptele dela 1876 și 1877. Noua 

Alteță Regală e tot-odată și scriitor, 
drama lui „Balkanska Qarișa" fiind 
în tote privințele o operă literară de 
valore.

Propunerea Secuilor în congregația 
din Făgăraș.

Ni-se scrie din comitatul Făgă
rașului cu data de 21 Dec. n. urmă- 
târele:

In congregația comitatului Făgăraș, 
ținută în. ‘20 ]. o., a fost între altele la or
dinea dilei și propunerea Săcuilor din comi
tatul Treiscaune, cari cer modificarea res
pective ștergerea legei de naționalitate.

De data asta cei din fruntea comita
tului Făgăraș s’au ținut mai în reservă și, 
se pare, au aflat a fi mai consult a nu brusca 
prea mult sentimentul poporațiunei curat 
române băștinașe din colțul acesta al țării,

Comisiunea permanentă a venit cu pro
punerea, oa oererea Săcuilor să bă simpla- 
minte piuată la cunoștință*.

Propunerea oomisiunei permanente nu 
a putut mulțămi pe Românii presențl, de 
aceea s’a început îndată o discuție aprigă, 
luând cuvântul Dr. loan Șenchea advocat, 
preotul săsesc Fleischer și Dr. N. Mănoiu.

Intr’aceea președintele, fișpanul Bausz
nern, afiâ de lipsă a spune, că comisiunea 
permanentă sub espresiunea „luare la ou- 
noscință" nu voiesce a înțelege aderență, 
ci punerea aotului la dosar, nimic mai 
mult.

Mai adause fișpanul, că densul voieme 
și doresce a-se eusținâ și observa legea de 
naționalitate și că însuși personal întot- 
dâuna a observat și pănă acum și va ob
serva și în viitor numita lege.

Enunoiațiunea acâsta curmă firul dis
cuției, ce promitea a fi fbrte înfocată. Față 
de propunerea comisiunei permanente Dr. 
loan Șenchea înainta o contra-propunere de 
ou prin sul, că adresa Săcuilor trebue respinsă 
și trebue cerut dela guvern și°organele sub
alterna respectarea legei de naționalitate.

La votarea, ce a urmat, propunerea 
din urmă a căcjut.

Dintr’o altă corespondență, ce 
am primit’o mai în urmă, în aceeași 
mat.eriă, estragem încă următorele, 
spre întregirea celor de mai sus.

Intre oei ce au luat parte la discu- 
țiunea adresei comitatului Treiscaune, este 
a se nota și Dr. Turcu, advooat în Făgă
raș. Dr. Șenchea a vorbit despre legea de 
naționalități, arătând câte abusurl se comit 
de guvernul unguresc și de slușbașii săi în 
contra acestei legi, apoi a formulat contra
propunerea Românilor. Advcoatul Dr. Mă
noiu a ținut o vorbire lungă asupra ace- 
leeașl teme, citând între altele un articul 
mai nou dm „Budapesti Hirlap“, spre a

vaci și oi și moșiă mare, nu putea 
trăi fără bani împrumut dela câți 
toți, der amu pâte trăi fără casă și 
moșiă, fără loc cât sS pui palma, 
numai din zâla lui și a măgărușului 
ăluia! In zadar îi spuneau âmenii 
de omeniă și nâmurile să lase ’n 
trăsnet beutura și ospețele, că el 
gândea, că sârele de diminâța ține 
pănă la miecjul nopții, acum înglode, 
vedu-1 șperlă, și fiă de pildă și la 
dușmani!"

Vedeam cătrănit pe badea Vila 
cel cuminte, care n’ar fi grăit reu 
■de cineva, pentru câtbine-i pe lume. 
Mă gândii deci al întreba se-ml 
spună mai cu de-ameruntul ce-i pri
cina, de n’are milă de acel neferi
cit. II și întrebaiti: Oine-i neputin
ciosul acela și cura de vorbesc! de 
el așa fără milă? fir badea Vila’ml 
răspunse așa: domnule, de acela și 
de alții ca acela nu mi-e milă să 
văd că scot limba de un cot de tru
diți, ce ar fi! Uite, domnule, acela 
e de-o vârstă cu mine, de 80 de 
ani trecut, că de-odată am fost în 
revoluțiă cătane la Orban, cum ni-a 
fost scos dela Unguri. El e Pavelu 

diacului din Săcărenî. Tată-so a 
fost om harnic și învățat ca un popă. 
Avea avere mare ca un boier. Pe 
odorul de Pavel l’a fost dus pe la 
școli să-l facă popă, dâr crecjl, că a 
stat la învățătură? Feri Domne! min
tea lui sbura, p’acasă prin șezători. 
Așa l’a rupt dela șcâlă și l’a lăsat 
acasă. In 47 l’a însurat, și în 49 pe 
tată-so, pe diacul, l’a spânejurat Un
gurii colo în prăhărie ca pe popa 
dela ei și încă ca pe câți-va popi și 
diecl.

Slobocjia îl află ca cel mai 
avut om în Săcărenî. La frați și la 
surori le dădu din averea rămasă 
de diacul, cât voi, âr lui își opri ce 
fu niai bun. După-ce veni țâra în 
rând îl puseră sătenii primar, că ori 
cum, era gazdă și scia o lecă de 
însămnătură, câtă brumă se legase 
de el cu puterea. Fiind primar, se 
purta așa de bine, că trebui să-l 
scotă din slujbă cu rușine, că el lua 
bani din lada satului ca din lada 
lui. Așa l’au sciut afară din slujbă. 
Apoi s’a pus pe găzdușag; dâr nu 
mai porte nimenea găzdușagul, cum 
l’a purtat el! Tot gătat umbla dela 

o cârciumă la alta, tot țâpăn era mai 
mult de cât trez, pănă se scăpă de 
vite.

Atunci se puse a vinde din lo
curi, și de năravul lui cel vechiu 
nu se lăsa, cu tote că-1 năpădiseră 
copiii.

Așa, când era amu de vre-o 60 
de ani, de-i erau copiii împrăsciațl 
prin lume, se treefi că-1 scot și din 
casă pentru datorii. Nici atâta n’a 
lăsat la copiii lui, cât să legi pe 
lângă un deget; der las’ că așa văd 
și ei de el și de bătrânețele lui. Ei 
sunt așecjațl, care mai bine, care 
mai cum o dat Dumne4eu, dâr el 
este acum muritor de fome. Șâde 
cu baba lui, care încă avu mintea 
lui, și zlotesc iârna-vara, cjiua-noptea, 
ca să aibă câte un brnș de mămă
ligă. De șefiut șed la un creștin mi
lostiv într’o cămăruță cât un coteț 
de găini. Măgărușul l’a căpătat de 
pomană dela un domn, âr căruciora 
i-o dete de milă jidanul, la care și-a 
băut tot ce a avut. Acum pote zloti 
4i-nopte cu măgarul alăturea, dâcă 
n’a putut trăi din o moșiă sostășescă 
și din plug cu 4 boi! De aceea nu 

mi-e milă de el, ci ori păcat, ori ba, 
4ic: Dă Dâmne, câți vor face ca el, 
ca el să ajungă!

I. P. R.

Norocul cu nenorocirea.
-POVESTE.—

A fost odată — dâr de mult de mult 
— un om tare sărao. Atât era de sărao, 
încât nu avea niol o oodă de purcel pe 
lângă oasă. El mergea în totă <fiua P&‘ 
dure și aducea câte o sarciuă de lemne, 
pe oare o da la alțl omeni pe făină și pe 
alte de-aie gnrei.

Mergend el așa în pădure, odată vine 
la densul norocul ou nenorocirea și-l în- 
trâbă: „Ce vii atâta în pădure, mâi omule ?“ 
Densul le spune, că e sărao și vine să 
ducă vr’o două lemne oa să capete ceva de 
mâncare pentru ele. Atunci nenorooirea îi 
întinde mâna și-i d’00 '• »Na omule o sută 
bună ți te fă gazdă și nu mai veni pe aoi“.

Pliu de bucuriă omul plică o’o sar 
oină de lemne în spate. Ajungând acasă 
ascunde suta de zloțl în tindă într’o dlă 
ou cenușă și apoi mâncând ce i-a , utut 
căpăta femeia din sat, s’a culoat. Diminâța 
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arăta ou ce tendință s’a pornit mișcarea 
contra legei de naționalități.

La înoheierea discuțiunei s’a ridicat 
deputatul Șerban, care — de sigur numai 
de frica alegerilor, oe s’apropie — s’a ală
turat la propunerea oomisiunei permanente, 
ca să se ia spre sciință adresa Săoui- 
lor. Venind la vot propunerile, proto
popul Șerban, tatăl lui „Liță" din Voila, 
votâză cu „nu", adeoă să nu se ia spre 
soiință adresa săoubseă, pe când Șerban 
fiiul, mare dipotat, votâză ou figen“. (!!!) 
Părintele protopop Dan deolară, oă se ab
ține dela vot, sub cuvânt, oă voiesce să mai 
fiă variațiune. (!?)

Alt act de brutală violență*).

*) Dăm loc corespondenței de mai sus, 
care descrie prea eloovent și ou colori prea 
vii oașul de violență brutală petrecut în 
Ilia-Mureșană, deoât să mai fiă lipsă de 
comentar. — Red.

Deva, 20 Dec. 1900.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Erl au venit în Ilia-Mureșană (de 
lângă Deva) doi domni tineri din România 
(Bucuresoî), d-1 Constantin C. Popescu și 
Nicolae Alesandrescu, oa să oerceteze după 
o causă de lăsământ (testamentară), la jude
cătoria și la notariul publio.

Aparițiunea lor în acea oomunăafost 
de-ajuns, oa să turbure și să îngrozbscă pe 
edificatorii statului național maghiar.

S’au pus deol pe sfătuirl și la șbpte, 
spărgându-șl oapul, că bre ce vor fi cău
tând acești dmenl, după ei, „suspecțl".

La plecare săra ou trenul de 8 bre, 
numiții tineri toomai conversau în sala de aș
teptare a gării, când de-odată se deschide ușa 
și întră un gendarm înarmat și fără ca să 
întrebe pe oine-va oeva, mai întâifl seadre- 
sbză oătră însoțitorul lor, d-1 advocat 
Dr. Alesandru L. Hossu, care umblase cu 
numiții pe la judecătoria, și-l declară de
ținut împreună ou cei doi tineri și cu o 
domnișoră, fiica unui jude de tribunal din 
Deva, provooându-i să plece înainte.

Inzadar d-1 Hossu și șeful gărei au 
protestat și au dovedit, oă aoi trebue să 
fiă o neînțelegere, căci reprezentatul pute
rii statului maghiar, le <j'se rfistit, că el 
n’are să disoute cu nimeni, oi d-lorsăpleoe 
numai ou el înainte.

Intr’aoeea sosise trenul și gendarmul 
provooâ de nou pe deținuți, să plece și-i 
amenința ou baioneta. Ce draou să faoă? 
Au pleoat și ajungând la oasarma gendar- 
milor, a venit și solgăbirăul și apoi i-au 
eliberat.

D-1 Ales. Hossu și numiții au fost 
nevoițl să dormă în hotel, âr în (jiua ur- 
mătbre d-1 Hossu a sosit cu trăsura și 
Bucurescenii ou trenul în Deva.

Ișl pbte omul înohipui cât de mult 
s’au spăriat soția și familia d-lui Ales. 

Hossu și consternarea, oe a trebuit să ou- 
prindă și pe tinerii călători din România 
ale căror hârtii erau în tbtă ordinea și a 
căror înfățișare și purtare numai „suspeotă" 
nu era, cum pretindeau Ungurii, cari văd 
pretutindeni „resvrătitorl0 și „conjurați".

Așa se vede oă-i mustră consoiința! 
ittă unde am ajuns atjl!

— i. —

Răsboiul din Africa-sudică.
Pe când foile englese vesteau 

în tâtă lumea, că Burii sunt înge- 
nunchiațl cu desăvârșire, âtă că din 
Africa-de-miacjă-cji sosesc sciri, cari 
dovedesc tocmai contrarul.

Săptămâna trecută generalul bur 
Delarey a bătut greu la Magalies 
aprope de Pretoria oștile generalului 
engles Clemens, omorînd mulțime de 
soldați și ofițeri și prinzând patru 
companii din regimentul Northum
berland.

Victoria acesta a Burilor a pro
dus o nespus de mare neliniște la 
Londra.

N’au trecut nici 3 — 4 cjile și te
legraful a adus sciri despre nouă 
succese ale Burilor. Generalul bur 
Dewett, care era urmărit de genera
lul engles Knox, a reușit se spargă 
linia de luptă a Englesilor, după 
lupte înverșunate, ce le-a avut cu 
aceștia. Dewett liberându-se acum, 
pbte se-șl îndrepteze bstea sa de 
vre o 4500 în contra inimicului în 
Oranje. La Zastron, două detașa
mente din trupele generalului Dewett, 
au susținut o luptă înfocată cu vo
luntarii engles! din Capland ai ge
neralului Brabant. Burii au tăcut 
120 prisonieri engles!.

Temerile Englesilor le măresce 
cu drept cuvânt împrejurarea, că un 
numer de peste 3000 de Bur! au 
isbutit să trâcă prin două puncte 
rîul Oranje, deși apele rîului sunt 
umflate de câte-va Năvălitorii
buri trecând astfel în colonia en- 
glesă Capland, au ocupat îndată 
mai multe sate. O colină englesă 
i-a urmărit, dbr Burii au pus’o pe 
fugă, ucigând și rănind un mare nu
măr din soldați.

înainte de-a trece rîul Oranje 
spre a străbate în Capland, Burii au 
susținut o luptă înverșunată cu tru
pele englese de sub comanda gene
ralului Knox, la Rouxville, între rîul 
Oranje și Caledon. O telegramă 
spune, că trupele lui Knox au fost bă
tute de Bun, fiind 11 Engles! uciși, 
15 răniți și 84 cavaleriști prisonieri. 
Scirea acâsta a produs o mare panică 
la Londra. Se crede, că Burii au 

fost conduși de generalul Dewett și 
se bănuesce, că înfrângerea Englesi
lor e mult mai gravă.

După scirile sosite din Cape
town, capitala coloniei Cap, situa
ția în coloniă e forte critică. Olan- 
desii din Cap sprijinesc cu bucuriă 
pe Buri. Tot din Capetown se ves- 
tesce, că Burii ar fi prins pe generalul 
engles Baden-Powel, apărătorul de anul 
trecut al orașului MafekiDg. Scirea 
acesta are lipsă de confirmare.

Pe când se petrec acestea în 
Oranje și în colonia Cap, generalissi- 
mul bur Botha se întăresce (ți de cți 
în partea nordică a Transvaalului. 
Numai trecute Botha a luat
dela Engles! mai multe locomotive 
și peste 100 vagone, așa că En- 
glesii sunt avisaț! acum numai la 
cavaleriă.

In fața acestei situațiuni lord 
Kitchener, care a luat comanda su
premă dela lord Roberts, telegra- 
fâză la Londra se i-se trimită ca în
tărire încă 40,000 soldați, cu tbte 
că Anglia are acj! în Africa-de-miaflă- 
cji — după înse-și spusele unui ofi
țer engles — 300,000 de soldați.

De sigur, că numai în urma 
acestor succese, președintele statului 
Oranje, Steyn, a dat de scire preșe
dintelui Kruger, care petrece acum 
în Amsterdam, ca la ori-ce cas în 
negocierile eventuale de pace se sus
țină cu ori-ce preț și cu totă ener
gia absoluta independență a Burilor.

Aici stă răsboiul din Africa-de- 
miacjă-cji după 1 an și aprâpe jumă
tate de lupte mari sângerose.

SCIRILE DILE1.I
— 9 (22) Decemvrie

Convocarea „Reichsrath“-ului. După 
o telegramâ din Viena, „Reiohsrath“-ul 
austriac se va convooa pe fiiua de 28 sbu 
29 Ianuarie 1901.
I

Kriiger în Amsterdam. Din Am
sterdam (Olanda) se anunță, că președintele 
Kriiger a sosit alaltăerl înainte de ambdl 
acolo. La gară i-s’au făcut ovații de nedes- 
oris. El a fost întâmpinat de tbte autori
tățile, de oonsiliul comunal în frunte ou 
primarul, de oomitetul buro-fil, etc. De-a- 
lungul stradelor, splendid pavoazate, Ze°i 
de mii de bmenl aclamau ou căldură pe 
Kriiger. Cortegiul s’a dus la palatul pri
măriei, unde primarul a ținut un discurs, 
urând celor două republici o pace onora
bilă. Kriiger a răspuns, oă are încredere în 
Cel de Sus și aștâptă cjiua oând Dumnezeu 
îi va face cunoscut voia sa. In timpul aoesta 
în fața primăriei era o îmbulzâlă enormă.

/
Primăria a dat apoi un djun de gală în 
onbrea lui Kriiger, la care au participat 
tbte autoritățile. După dejun, Kriiger a vi- 
sitat ospelul, unde se află adăpostiți fugarii 
olandesl din Afrioa de Sud.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai întrat următorele oon- 
tribuirl: 1) d-1 S, Luca învățător în Săcele 
2 cortine; 2) d-1 Nio. Premia, oomeroiant în 
Brașov 10 cortine; 3) d-na Maria Munteanu 
din Hunedbra pentru eternisarea memoriei 
soțului ei Nicolae și a fiului ei Cornel: '20 
cortine; 4) In loc de cunună pe mormântul 
micului Traian-Vasilie Pop, au trimis două 
rudenii, oarl l’au iubit mult, 6 cortine.

Primâsoă nobilii donatori oele mai 
vii mulțămite. — Administrația fondului me
sei studenților.

Un omor îngrozitor s’a întâmplat 
Zilele trecute în comuna Rogoz, iltă oe i-se 
sorie de acolo „Tribunei" din Sibiiu: Mo- 
rariu Chira Vasilie a mers ou fiul său loan 
la oâroiumă cu alți bmenl și au beut ou 
toții la olaltă. Când a fost la 10 bre s’au 
dus oare la casa sa și Chira Vasilie s’a dus 
la primarul comunal să-I spună oâtă dare 
are de plătit, br fiul său Ioan a rămas în 
oâroiumă. Pe oând tatăl său s’a întors dela 
primar, fiul său loan i-a eșit înainte și s’a 
prins la bătaie ou petrii. Chira Vasilie a 
voit să mbrgă să aduoă gendarmii și atunoî 
fiul său a fugit după densul și ajungându-1, 
l-a bătut cu petrii și i-a băgat ouțitul în 
grumazi — așa oă în timp de 2 bre a mu
rit. Acum Ioau este în înohisbre în Dej. 
Aobstă întâmplare este din oausă, că în 
comuna ntistrd de 17 ani nu se ține sctilă fi 
copil gândeso, ca așa-(i bine, decănu-’sîn- 
vățațl si nu sciu oe-i păoatul.

Greva a 30.000 lucrători din An
vers. Din Anvers se telegrafâză, oă 30.000 
lucrători ai portului s’au pus în grevă. Ar
mata este consemnată în port spre a păzi 
vasele armatorilor în contra unui eventual 
atac al greviștilor. Armatorii din Anvers 
s’au întrunit și au încercat să impună lu
crătorilor, ca să munoâscă pănă sâra la 
orele 6, în loc de brele 5 oa pănă aoum. 
In urma aaesteia toți muncitorii din port 
s’au pus în grevă. Apoi armatorii s’au în
trunit din nou și au respins condițiunile 
muncitorilor, precum și propunerea iprima- 
rului din Anvers, ca aoest oonflict între 
munoitorl și patroni să se defere unui tri
bunal de arbitrii. Mai tărcjiu armatorii au 
oferit munoitorilor uroarea salariului ou 50 
la sută, dboă vor munci nbptea. Lucrătorii 
au refusat pănă nu se tranșbză Gestiunea 
munoei de Z1- Oe Sâmbătă și pănă acjl 50 
vase au părăsit portul, pentru oa să evite 
întârzierea, ce ar proveni în urma grevei. 
Un număr mare de magazineri au oferit 
armatorilor serviciile lor în vechile condi- 
țiunl de muncă. CâțI-va armatori au primit

n’a apucat a-se face bine <jiuă ȘÎ 01 a și 
plecat în pădure, oă așa era învățat. Adună 
br o saroină de lemne și venind ou ele 
aoasă le vinde la un veoin ou cjeoe bănuți.

Pe oând era în pădure, în sat veni 
un argăsitor și înoepu a striga în gura 
mare, oă cine are oenușă s’o aducă la el, 
oă o plătesoe bine. Femeia aucjând pe ar- 
găsitor, îșl aduse aminte, că are în fundul 
tincjei o blă ou cenușă. O și ia și o duce 
la argăsitor, oare i-a dat 30 de bănuți 
pentru ea, br oenușa o goli într’un sao 
mare. Femeia era veselă vexând oă și ea 
va pute arăta bărbatului, că a făcut vr’o 
doi bani.

Venind bărbatul săra aoasă femeia 
și înoepe a-i spune: „Măi bărbate, și eu 
am făcut ac)I vr’o doi bani".

— „Da pe oe năoasul tău ai făout", 
îi dice bărbatul, „oă dor noi nu avem ni
mica."

— „Ba am făout" tj100 femeia. „Sci 
oă am avut colo în fundul tinejii o blă cu 
oenușă. A venit pe aci un argăsitor și i-am 
dat'o ou 30 de bănuți."

— „O! bată-te Dumnezeu" — Zi°e 
bărbatul suduindu-o în tbtă forma, „dor 
acolo am avut eu o sută bună". Femeia 
sare cu gura la el, oă de ce a pus’o aoolo, 

ori pentru-ce nu i-a spus și ei. Tbtă nbptea 
nu s’au putut odiohni bieții bmenl, s’au 
tot tânguit și sfădit.

Cât ce se făcu Z'u& omul și pleoâ 
supărat în pădură și inoepu a stringe lemne, 
îndată vine Ia el noroool ou nenorooirea 
și-l întrbbă: „Pentru-ce ai venit br aci, oă 
dbr ț’am dat bani să te faci gazdă?" Atunci 
omul le povesti totă întâmplarea.

Nenorocirea îi întinde atunoî două 
sute bune, Z'eându-i să mbrgă acasă, să se 
faoă gazdă și să nu mai vină în pădure.

Omul ia oele două sute, dbr și lem
nele și se duoe acasă. Intrând în tindă 
asounde cele două sute intr’o blă ou tă- 
rîțe și apoi întră în casă și oere dela fe- 
meiă să-i dea ceva de oină. După-oe a 
oiuat s’a oulcat fără a spune femeii despre 
ce'e două sute.

Diminâța, nu se putu omul răbda, și 
âr s’a dus în pădure. Strîuse âr , o sarcină 
de lemne și veni acasă.

Câtă vreme fu densul în pădure veni 
prin sat un cojocar și înoepu a striga: 
„lele! oine are tărîțe să vie îneboe, oăol 
le plăteso bine!" Femeia auZ0nd acâsta 
îșl aduoe aminte, oă are o blă cu tărîțe, 
o și ia și o dă cojocarului pentru 25 bă
nuți. Venind bărbatul din pădure, îi spune 

femeia, că și ea a făout vr’o doi bani. 
„Da pe oe biata" Z'oe bărbatul. „Soi, oă 
am avut o blă ou tărîțe în tindă, Z’ce f0- 
meia, a venit pe aci un cojocar și i-am 
dat’o pe 25 bănuți."

— „O, bată-te DumneZeu — Zi°e 
bărbatul — dbr acolo am avut două sute 
bune"-

— „Ba bată-te pe tine — Z’00 fe" 
meia — da de oe nu ml-ai spus". Cam 
așa s’au sfădit tbtă nbptea.

Cât ce se făcu Z’uă omul îșl luâ să- 
ourea în mână și năoăjit oa vai de el, se 
duse br în pădure.

Aoi începe a strînge lemne, dbr în
dată vine la dânsul norocul ou nenorooirea 
și-l întrbbă, cnm de a venit âr în pădure, 
când i-au dat bani, oa să se faoă gazdă. 
Omul le povesti br tbtă întâmplarea.

Atunoî norocul îl dete omului 3 bă
nuți, Zicendu-i: „du-te și te fă gazdă și mai 
mult să nu vii aid."

Omul luă banii și lemnele și plbcă oă
tră cBsă. Pe drum s’a tot socotit, că oe să 
scie el faoe ou oei 3 bănuți, câud aoasă îl 
aștâptă oopiil și femeia flămeuZl- Dbr mer
gând mai în colo se întelnesce ou o cofă- 
riță, dela care oumpărâ trei mere oa să le 
duoă la copii.

Apropiiudu-se de sat vede trei copii 
sfădindu-se pentru otoorbnă de aur, pe care 
o aflase în drum. Omul ounosoend cât de 
soumpă pbte fi aoea coronă, dise oătră copii: 
„Dați-ml mie corbna acbsta, oă vă voii! da 
oâte un măr". Atunoî copiii și înoepură a 
întreba oă „unde’s merele ?“ Omul scbse 
merele, le dete oopiilor și luând oorbna o 
duse aoasă și puindu-o pe masă se uita ou 
toții oum străluoea de frumos.

Se întâmplă de trecu pre aoolea pe 
drum o oalbsă ou un armân bogat. VăZend 
armânul din drum luminăția aceea frumbsă, 
oăol fiind nbpte oorbna străluoea la zarea 
focului din vatră, — întră în lăuntru și 
uitându-se la coronă, Zi°e oătră om, să i-o 
dea lui pentru 20 de mii de zloțl buni. 
Omul oeru 30 de mii, în urmă i-o dete 
pentru 25 mii.

Ast-fel omul se făcu gazdă mare, pre- 
oum nu era nimeni în jurul acela.^

In zadar i-a dat nenorooirea trei sute 
bune, oă pănă nu i-a dat norooul trei bă
nuți, tot sărac a fost.

, Marga*  
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aeâstă ofertă. Vasul german „Pfalz* înde
plinesc© munca de îneăroare și de descăr
care ou eohipagiul său.

„0 voce din popor*. Sub aoest titlu 
am publiost în Nr. 246 al fâiei nâstre o 
coresponden ță,dela un țăran din Săliște asu
pra stărilor de acolo. Precum este la noi 
răul obiceiă, oâțl-va nemulțumiți din inte
ligența săliștână ou ce s’a scris în acea co
respondență au început să arunce suspițiu- 
nea asupra tâmplarului Nicolau Moisin. De 
ar fi nimerit’o calea valea, dâr omul este 
espus a întâmpina 4’1°!° privirile săgetă- 
târe ale celor snpărațl, fără să fi avut vre
odată timpul sâu plăcerea de a scrie co
respondențe la gazete. Acâsta nu nu
mai, că e lucru seoant, dâr și necuviincios, 
căci fără dovadă neîndoioaă nu e permis a 
bănui pe nimeni. D-l N. Moisin în cele d n 
urmă se vede constrîns, — fiind-oă, dice, 
îndură din amintita causă atâta idispreț și 
ură—a declara, că nu el 6ste scriitorul acelei 
corespondențe. Deâre-ce susținem decla- 
rațiunea sa, numai e de lipsă să i-o publi
căm din cuvânt în cuvânt. Rugăm însă pe 
cei ou musca pe căoiuiă să se desbare odată 
de răul obiceiu, care, cum văd, strică altora 
fără a-le aduce lor înși-le nioi un folos.

0 bandit de falsificatori Consula
tul român din Constautinopol (Turcia) a 
descoperit o fabrioă secretă de paspdrte 
și ștampile oousulare. Falsificatele în parte 
mare sunt austro-ung->re, românesol și bul
gare. Banda falsificatorilor oonsiă din oincl 
membri.

Concert la Villa Kertscli. Atragem 
atențiunea asupra anunoiului de pe pagina a 
7-a relativă la oonoertul, oe se va da Du
minecă sâra în restaurantul dela Villa 
Kertsch, care s’a deschis de curând și este 
cu totul renovat și luxurios aranjat dim
preună cu cafeneaua de aoolo, de noul 
arendaș M. Lebovits.

Sortea unei școle române.
De pe Valea Almașului, Nov. 1900,

Onorată Redacțiune! Sciind, cât de 
mult vă zace la inimă sortea școlelor nos- 
tre, Vă rog să faceți loc în colonele „Ga
zetei* următorelor șire:

Comuna Jimborul-mare e locuită în 
majoritate de Români. Sunt însă în ea 
vre-o 10—12 familii maghiare și pote pe 
atâția Jidani. Pentru acestea și pentru ma- 
ghiarisarea Românilor, societatea „Emke* 
din Clușiti a ridicat acolo o școlă cores- 
pundătore încă cu câțl-va ani mai nainte 
de acâsta, la care a susținut un învățător. 
Românii încă au avut școla lor confesio
nală, pe care au susținut’o la olaltă cu co
muna vecină Chendermal. După-ce școla în
ființată de „Emke* în lipsa de elevi era 
aprope golă, s’au socotit conducătorii ei 
se nimicdscă de toi esistența școlei române, 
ademenind pe Români ca să-și dee copiii 
la școla ungurescă, că apoi nu va trebui 
să plătâscă plata învățătorului. Ba spre a-i 
pută atrage și mai tare la șcdla „Emkei“, 
la Crăciun li-se împărțiau băeților mai să
raci unele daruri mici: cărți, unele vest
minte etc., cari erau cumpărate pe spesele 
magnatului Sombory Lajos, care e un mare 
proprietar acolo.

S’a întâmplat apoi, mai ales de când 
s’au urcat salariele învățătorescl la 300 fi., 
că a fost silit învățătorul • român a purta 
o adevărată luptă cu omenii săi. Aeâstă 
luptă s’a continuat din an în an, din causa 
încassărei salarului învățătoresc.

Omenii, cari ș’au fost dat băeții la 
șeâla „Emkei* însă se opuneau a plăti, 
căci primiau sfat în acesta dela protopre- 
torul de atunci Sombori, adl mort, ca să 
nu plătâscă învățătorului confesional nimic 
— decă le umblă copiii la școla „Emkei*. 
Așa s’a încins o luptă înverșunată între 
popor și învățător, din causa salarului în
vățătoresc.

Copiii români în număr de 70—80 au 
fost în fiă-care an, de vre-o 5 — 6 ani în- 
coce, parte însemnată dațl la școla „Emkei* 
cu gândul, că apoi respectivii părinți nu 
vor fi datori a plăti plata învățătorâscă, 
ăr învățătorul român numai prin esecuțiune 

îșl mai putea scote puțina sa lâfă. Ma
ghiarii văzând cum să înbulzesc copiii de 
Român și mai tare la școla lor, an mai în
ființat un post de învățător© la acea școlă, 
pe spesele statului, și ajl dispun de 2 pu
teri didactice, âr Românii nici de una.

înainte cu vre-o 3 ani Consistorul 
din Sibiiu a fost votat pentru școla confe
sională un ajutor anual de 100 fi. Acest 
ajutor însă a fost sistat și prin acâsta s’a 
înmormântat așa dicend esistența școlei 
gr. or. din Jimborul mare, pote pentru 
tot-dâuna.

Cu începutul anului școlar 1900/901 
Românii și-au dat cu toții băieții la școla 
maghiară, âr învățătorul român, după-ce a 
prestat atâtea jertfe, între cari întreg cuin- 
cuenalul ce i-s’a cuvenit, căci nu i-l’a dat 
nicl-odată, s’a dus la altă stațiune, âr școla 
românescă din Jimborul-mare a rămas în= 
chisă.

Acâstă sorte o aștâptă și pe școla 
din Hida și alte școle.

Decă cestiunea încassărei salarului 
învățătoresc nu va fi resolvată în un mod 
mai favorabil pentru învățători și pentru 
asigurarea progresului nostru cultural, pu
tem fi siguri, că cașurile asemenea celui 
din Jimborul-mare se vor repeta. Pană 
acum s’au ivit cașuri de mulțl învățători 
de ai noștri au trecut la școlile statului, 
atunci când ale mostre duc forte mare lipsă 
de învățători și unii au trecut la cele co
munale, căci comunele sciu incassa sala- 
rele învățătorescl fără de a face neplăceri 
învățătorilor și — prin acâsta ași periclita 
esistența școlei lor.

La școlele nâstre în mare parte ne
cum să fiă asigurate cuincuenalele recerute 
de lege, ci nici cei 300 fi. nu-i pâte primi 
învățătorul; ori de-i capătă, atunci numai 
Dumnezeu sfântul scie pe lângă câte ne
plăceri. .

Corespondentul.

o sa v o ear e.
Membrii Casinei române din Abrud, prin 

acâsta sunt invitați la adunarea generală 
ordinară a Casinei, ce se va țină la 30 De
cemvrie 1900 la 3 bre d. a. în localul Ca
sinei.

O b i e o t e 1 e :
1) Raportul comitetului,
2) Raportul cassarului,
3) Alegerea comitetului,
4) Propuneri.
Abrud, 20 Decemvrie 1900.

Dr. Laurențiu Pop, Dr. Alexandru Bordia,
preș. seor.

Pentru masa studenților din Brad.
In urma apelului publicat în diarele 

nostre, s’au înscris pănă în present la pro
iectata „Reuniue a tinerimei studiose din 
Zarand și jur* pentru masa studenților dela 
gimnastul român gr. or. din Brad, următorii:

Membrii fundatori: I. P. S. Sa Me- 
tropolitul loan Mețianu (cu taxă duplă) și 
Dr. Nicolau Oncu dir. de bancă și adv. 
Arad. 3. D-na Letiția Oncu, 4, D-na văd. 
Dr. Caian, Ofenbaia, 5. D-l Silviu Suciu, 
secret, ministerial B.-Pesta, 6. Demetriu 
Moldovan not. cerc. Criscior.

Membrii pe viață: 1. D-na Leonidia
Șerban, prop. Deva. 2. Aron Feier prop. 
Brad, 3. George Almășian prop. Criscior, 
4. loan Galdeu econom Ponorel, 5. Teodor 
Lung econom Țărețel, 6. Ioan Grama, 1. 
Solomon econom Țărățel, 7. Ioan Ometa 
econom Țărățel, 8. Dumitru Grec oficiant 
Țărățel, 9. Petru Floruța econom Țărețel,
10. Adam Lung econom Țărățel, 11. Iosif 
Țura băiaș Țărățel.

Membrii ordinari: 1. Savu Stănilă
paroch Ribiță, 2. loan Irimie paroch Mes- 
tâcăn. 3. Aron Faur paroch Potingani, 4. 
Nicolau Mateifi paroch UibărăscI, 5. loan 
Rusu paroch Vaca, 6. Emanuel Pop teol. 
abs. BucurescI, 7. Petru Cîrco teol. abs. 
SesurI, 8. loan Borza teol. abs. Dupapâtră, 
9. loan Faur înv. Criscior, 10. Avram Lăs- 
lău înv. Ormindea, 11. Sabin Bogdan înv. 
Valea Brad, 12. Georgiu Jula înv. Brad, 
13. loan Sipos teol. abs. Mesteacăn, 14. 
Sabin Dan student Criscior, 15. Petru 
Giurgiu înv. Bulcjescî, 16. Ioachim Ivan 

înv. Podele, 17. loan Bârna înv. Vaca, 18 
Pavel Lazăr înv. Țărățel, 19 Dionisiu Ma- 
teeș teol. abs. HerțeganI, 20. George Ometa 
comerciant Țărățel, 21. Elisabeta Faur soț. 
de inv. Criscior, 22. D-ra Maria Toda Cris
cior, 23. Pavel Pop funar Brad, 24 Teodor 
Benea econom Țerețel, 25. Teodor Oprea 
băiaș Țărățăl, 26. Grozav Iga econom Ță
rățel, 27. văd. Maria Floruța Țărățel, 28. 
George Faur econom Țărățel, 29. George 
David econom June, 30. Nicolau Popa teol. 
31. Nicolau Tiu teol. 32. Avram Giurgiu 
teol., 33. George Almășan teol., 34. Petru 
Câmpean teol., 35. Ilie Mateș ped., 36. 
loan Jula ped., 37. loan Ardeu ped., 38. 
Adam Iezan ped., 39. Petru Rusu ped., 
40. Silviu Glava ped., 41. Nicolau Faur 
ped. 42. Nicolau Toma ped. 43. IoanPascu 
ped. 44. Emiliu Reit ped. 45. A. Ghișoiu 
ped. 46. loan Vălean ped. 47. Vasile Hă- 
răguș ped. 48. Danii Petrașcu ped. 49. 
Emanuil Scrobote ped. 50. Aurel Nistor 
teol. 51. Nicolau Duma teol. 52. George 
Borescu teol. 53. Emil Gheajă teol. 54. 
Dumitru Borcea teol. 55. Nicolau Radoiu 
înv. în Aldoboly, 56. loan Popa înv. în O. 
Hidegkut, 57. Grigoriu Nicola teol. 58. 
Oct. G. Simtion teol. 59. George Tulbure 
teol. 60. Sebastian Ciocan teol. 61.Valeriu 
Bonea teol. 62. Onoriu Sasu teol. 63. Ale- 
sandru Mânu teol. 64. Augustin Cupșa teol. 
65. Constantin Oancea teol. 66. loan Ro- 
mosan teol. 67. Zaharie Mihălțan teol. 68. 
Dumitru Șica teol. 69. S. Liviu Mihălțan 
teol. 70. Dumitru Purece teol. 71. Mihăil 
Jampa ped. 72. Oprea Cruțin ped. 73. Fi
lip Budoiu ped. 74. Miron Bota ped. 75. 
Corneliu Cosma ped. 76. Alesandru Duvlea 
ped. 77. Emil Lungociu ped. 78. Petru 
Doroga ped. 79. C. Banda ped. 80. Ștefan 
Goicea ped. 81. loan Crengă ped. 82. Eu- 
geniu Muntean teol. 83. Sebastian Stanca 
teol. 84. loan Anca teol. 85. Vasile Brotu 
teol. 86. Aron Mețian teol. 87. loan Câl- 
nicean teol. 88. Ioan Coman teol. 89. Ioan 
Chivariu ped. 90. Nichifor Borza ped.

Membrii ajutători: 1. Iuliu Pop cassar 
Criscior, 2. George Pleșa băiaș Criscior, 3. 
loan Perian paroch Criscior, 4. Nicolau 
Grec of. Gurabarza.

(Lista membrilor din Brad, nefiiud 
completă, se va publica la timpul său).

ULTIME SCIRL
Berlin, 21 Decemvrie. Prin Am

sterdam vine soirea, că situația în 
Africa-sudică a intrat într’un stadiu 
nou. Poporațiunea din teritoriul si
tuat spre nord de Capland, s’a rescu- 
lat în contra Englesilor. Armata năvă
litorilor buri cresce <ji de cji, alătu- 
rându-i-se numeroși Olandeșl. Gen- 
ralii englesl Rundle, Knox și Macdonald 
se retrag grabnic, ca se apere, decă 
se mai pote, interiorul coloniilor Cap. 
In Oranje Burii au ocupat centrele 
de comunicația mai însemnate. In 
unele locuri au prins garnisânele englese.

Lordra, 21 Decemvrie. Genera
lul Dewett în aim teză spre TicKburq, gra
nița Natalului. E temere, că Dewett și 
Botha plănuesc sS între în Natal, 
avend țînta principală de a ocupa 
portul Durban și linia ferată Dur
ban-Pretoria. Pierderile totale ale 
generalului Dewett, când cu eroica 
sa retragere dela granița Caplandu- 
lui, se cifreză la 50 morțl, 100 pri- 
sonierl și 3 tunuri.

Londra, 21 Dec. Ultimele scirl 
din Capetown anunță, că toți fermi
erii și O’andeșii din Capland se vor uni 
cu Burii. Se simte forte mult lipsa 
cavaleriei și lordul Kitchener, gene- 
ralissimul trupelor englese, a cerut 
guvernului din Londra, ca se trimită 
de urgență întrega cavaleria din Engli- 
tera în Africa de sud •

Londra, 21 Dec. Din Capetown 
sosesce soirea, care produce aici o 
mare emoțiune, că trupele bure, după 
ce au susținut Marți o luptă sângerosă 
în Filipstown, acum se apropie de Coles- 
berg.

M u 11 u m i r e.5

Subscrișii octogenari din causa 
betrânețelor înaintate, neputend par
ticipa la îngroparea fiiului nostru 
iubit Romul Petric, fost funcționar 
la institutul „Albina*, aducem pe 
ac6sta cale mulțumirile ndsfre cor
diale Domnilor și Dbmnelor din Si
biiu, cari l’au petrecut la gropa, pre
cum și celor ce ne-au arătat condo- 
lențele lor în scris, amici și cunos- 
cuțl din depărtare, a căror cuvinte 
de mângâiere ne-au mai alinat du
rerile inimei ndstre.

Brașov, în 9 Decemvrie 1900.
Obidații păricțl:

Ioan Petric, protopop. 
Zoe Petric nasc. Oniliu.

RJ e c r o S o g.
Maria Caudal© năso. Pop, ca soțiă, 

Victoria, Valeriu, Nicolau și Anchedim oa 
fii, Alexiu șef inginei’ silvio de circum
scripția în Mălin România, Dumittu, Ne- 
chita, Ion, Raveoa și Matron a ca frați; 
Dănilă Pop și soția Maria ca socrii; Elvira, 
Dănilă, Paraschiva, Gacea, Nastasm, Ion 
și Condrate, <-a cumnațl și oumnate, în Du
mei© lor și al număroșilor consângeni, afini 
și prietini — anunță ou inima frântă de 
nemărginită durere încetarea din viață a 
prea bunului și neuitatului soț, tată, ginere, 
frate, cumnat, oonsângean și prieten

Anchedîm Candale,
preot și protopop onorar gr.-oat. în BorgO- 
Bistriță, membru ord. tsl Asociațiunei pen
tru literatura și cultura poporului român, 
membru al congregațiunei și oomisinnei 
permanente al Comitatului Bistriță-Năsăud, 
membru în comitetul și comis, admin, 
a fondurilor școl. grănițerescl din Năsăud, 
membru în Direcțiunea societății de îm 
prumut și păstrare „Speranța* in Borgo- 

Prund, ș. a.
întâmplată după un morb scurt și greu în 
al 45-lea an al iaboriâsei sale vieți pentru 
binele și prosperarea nâmului și bisericei, 
a oăror. fiiu pururea oredinoios a fost, în al 
17-lea an al prea fericitei sale căsătorii și 
în al 16 lea a preoției, la 18 Deosmvri© a. c. 
ârele 9 din nâpte.

Osămintele pămentesol ale scumpului 
defunct se vor astruca în 22 1. c. la ârele 
10 a. m. în cimiterul familiar din Borgo- 
Bistriță.

Borgo-Bistriță, la 19 Deoemvrie 191-0. 
Fiă-i țărîna ușâră și memoria neuitată!

Un steg românesc de 144 ani.
D-l canonic Dr. Augustin Bunea 

a ținut o conferență forte intere
santă cn ocasiunea înaugurărei se
ratelor Casinei Române din Blașiu, 
la 9 Decenivre c. Conferențiarul a 
vorbit despre un stâg românesc de 
144 ani, care se află în biserica ca
tedrală a metropoliei. Publicăm aci, 
după fdia bisericescă din Blașiă, 
acesta interesantă conferență:

Dintre câți ne-am întrunit astădl în 
sala casinei române, nu este pote nici unul, 
care pănă mai deunădl să nu fi vădut, că 
în biserica catedrală din Blașitt, în corul 
din drâpta presbiteriului, atârna de o rudă 
un steguleț.

Pulberea aședată în pătură grosă pe 
el, spărturile și destrămaturile lui produse 
de dintele timpului și de alte cause necu
noscute, nu ne lăsa să distingem din de
părtarea, în care-1 priviam, nici materia 
scumpă, din care era făcut, nici decorațiu- 
nile lui prețiose, nici frumosele icone, ce 
le purta pe amândouă fețele.

Era un obiect, de care nu ne puteam 
da sâmă, pentru ce este pus în loc așa de 
frunte în Cassa Domnului, și de care, în 
tocmai ca și mine, nici alții nu sciau să-ți 
povestâscă ceva interesant, căci din gene- 
rațiunea de astădi, abia se mai află unul, 
ori doi, cari sciu ceva confus despre ori
ginea și trecutul lui glorios.

In luna lui Septemvre din anul acesta, 
când în prejma sărbătorilor sfintei Uniri,
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s’au făcut unele reparaturi în lăuntrul bi- 
sericei catedrale, stegulețul a fost luat și 
scoborît dela locul său. Curiositatea m’a 
îndemnat să-l esaminez mai de-aprope, și 
am rămas încântat de frumsețea lui. El 
este pregătit din două pături suprapuse de 
mătase. Pe o față, sub inscripția „Cleri 
Uniți Transilvani^, tocmai la mijloc pe un 
câmp vânăt, este chipul sfintei Treimi în 
fir de aur, și încadrat cu greu brocat tot 
de aur. Pe cealaltă față, la mijloc, este 
aședată, între capetele și aripele vulturului 
negru austriac m,arca Transilvaniei, adecă 
o coronă împodobită cu imitațiunl de petri 
scumpe, și sub ea șâpte turnuri medievale, 
cari represintă 7 cetăți. Câmpul întreg, și 
pe-o față și pe altă, este decorat cu rica- 
matură său broderiă de flori din fir de ar
gint, și jur împrejur stegul este tivit cu 
posament (posmantrie), de care atârnă dese 
fire de aur pe margini.

Văd end acestea mi-au venit în minte 
cuvintele istoriografului Samuilă Clain: „Pe 
la anul 1755, când ținea Maria Teresia bă- 
taiă cu Prusul (Burcușul), Episcopul Aaron 
de împreună cu tot clerul au dat o com
pania, adecă 130 de husari, cu arme, cu 
cai, cu haine, și cu tote cele de trebuință. 
Tot preotul spre ridicarea companiei aces
teia au dat câte-un galbin**.) ’)

Am cercat deci să aflu, că ore nu 
sub stegul descris mai sus a plecat în răs- 
boiii și s’a luptat compania de husari amin
tită de Clain în contra Prusienilor, și ac
tele, cari le-am găsit într’un protocol din 
archiva mitropolitană din Blașiti, in’au con
vins, că stegul acela este al călăreților ro
mâni, cari nu la anul 1755, cum dice Clain 
din greșălă, ci la 1756 au fost, oferiți îm- 
părătesei-regine Maria Teresia în răsboiul 
de șâpte ani cu regele Prusiei Frideric, și 
că el este prețios nu numai ca obiect de 
artă, ci și ca o mărturiă clasică despre 
patriotismul pururea curat și desinteresat 
al părinților noștri și despre devotamentul 
nobil, de care Românii au fost tot-deuna 
animați pentru tron și dinastiă.

Dați-ml dâr voiă, domnilor, se vă po
vestesc ceva din istoria acestui steg, cât 
îmi este cunoscută pănă acum.

Vestitul rege al Prusiei Frideric, pe 
cum spune împărătesa Maria Teresia în 
scrisorea sa din 11 Octomvre 1756, adre
sată. guvernului transilvan, a năvălit fără 
de veste în Saxonia, și de aci, fără a ține 
sămă de dreptul ginților, s’a aruncat și 
asupra Boemiei, atacând cu totă puterea 
sa oștea austriacă de sub comanda mare
șalului Brovn.

Impărătâsa în situațiunea acesta grea 
a monarchiei și a tronului seu, apelă și la 
patriotismul poporelor sale din Transilva
nia, și în deosebi la al magnaților, nobili
lor și orașelor, cari aveau moșii nobilitare, 
cerându-le ajutor grabnic. Avea să fie acest 
ajutor un număr de călăreți, îmbrăcațl, 
înarmați și proveduțl cu cai pe cheltuiela 
celor ce îl vor da de bună voiă.

Guvernul transilvan în 2 Noemvre 
1756 împărtăși episcopului unit Petru Pa
vel Aron din Blașiti porunca împărătâscă, 
rugându-1, să nu-șl pregete în acele mo
mente critice a se înțelege fără amânare 
cu ai săi, și a se declara, câți călăreți pote 
da pentru răsboiă. Asemenea provocări 
primi episcopul și dela alțl dignitarl înalțl 
din Viena, și anume: dela cancelarul aulic 
transilvan, cornițele Gavrilă Bethlen, care 
la scrisorea sa ofioiosă mai adaugea la 
urmă cu mâna sa propriă, că acum este 
timpul cel mai potrivit pentru clerul unit 
de a-șl manifesta sentimentele sale de lo
ialitate față cu tronul, dela ministrul Fer
dinand K migsegg Erps președintele cole
giului pentru afacerile monetare și mon
tane, care spunea, că clerul și națiunea ro
mână țclerus et națio valachica) trebue să se 
arete vrednici de privilegiile dobândite, — 
și dela generalul comite Antoniu Kâlnoki, 
care făcea cunoscut, că el este însărcinat 
cu misiunea de a furma în Transilvania un 
regiment de husari.

Episcopul primind acestea scrisori în 
7 Noemvre 1756, imediat convocă la o 
întrunire pe diua de Luni, 15 Noemvre

’) La Cipariu : Acte și fragmente, pag. 107. 

1756, pe toți asesorii consistoriali, adecă și 
pe cei din Blașiti și pe protopopii de afară, 
cari erau învestiți cu demnitatea de ase
sori, și pe lângă aceștia pe mai multi nobili 
români. Acestora din urmă, fiind-că pe atunci 
ei învățau numai în școle streine, și astfel 
cu cirilice nu sciau ceti, episcopul le-a 
scris unguresce: „hogy Kegyelmed is mint 
Ecclesiănknak es Natiânknalt edgyilc nemeș 
tagja a jovo hetfiire, ugymint 15 ik ez hol- 
napnak napjăn reggel itten lenni ne ter- 
heltessâk**.2)

2) Romaneses: „Ca și Domnia Ta, ca un 

voescl a te presenta aci [pe Lunia viit6re,xadecă 
pe

3) însemnezi: sfirșit, deplinire.

4) însemnezi: ordin.

5) însemnezi : ori.
6) însemnezi: comitat, județ.

Toți cei adunați în săbor — sunt cu
vintele lor — „cu o inimă și cu o voiă în 
dată, vădend crăeștile renduell s’au făgă- 
găduit și au fost gata a face și după pu- 
tință a ajuta, pe cum se poftesce, cu câte-va 
cătane călărețe, și s’au concludăluit, să se 
dea o companiă de o sută și treizeci de 
cătane, pe cum în următorele răspunsuri la 
acei mari domni date se va vedea. Așiș
derea și modru în ce chip să se facă acea 
companiă s’au aședat, pe cum se arată în 
comisia scrisă pentru acestă trăbă la cins- 
tiții protopopi.

Hotărîrea acesta fu adusă la cunos- 
cința Guvernului, a cancelarului Bethlen, 
a generalului Kâlnoki și a ministrului Ko- 
nigsegg cu scrisorile din 16 Noemvre 1756, 
în cari episcopul nu uită a accentua, că 
clerul și poporul român, deși este cel din 
urmă la bine, totuși nu voesce să rămână 
înapoia nimănui, când este vorba de a-șl 
manifesta prin jertfe devotamentul său față 
cu căpetenia statului și iubirea sa sinceră 
de patriă.

Protopopilor a scris episcopul, între 
altele, acestea: „Pentru a căror plinire și 
ducere în vig3), am adunat cinstiții asesori 
a clirosului nostru, cu cari împreună înțe- 
legându-ne, de lipsă am aflat, cum acest 
prilej de vredniciă se nu trâcă, ce după 
măsura slăbiciunii nostre cu tot deadinsul 
împreună să alergăm, și pentru aceea s’au 
aruncat de tot preotul cinci florini unguresd 
într’acesta chip: ca luându-se comișeul4) în
dată să se vestdscă, și a se strînge să în- 
cepă, și strîngendu-se îndată aici la per
ceptorii, cari s’au rânduit, preacinstitul no- 
tariuș Avram Dăianul, și cinstitul protopop 
Maniu Tiureanul, să se trimită, așa cum 
pănă în viitorele sărbători a Nascerii Dom
nului nici o restanțiă să nu rămână, că 
fiind lipsa obștii și slujba împărătăscă, cu 
ecsecuțiă și cu mai mari cheltuell se va 
scote.

„Lângă acâsta luând acesta vei ave 
grije, unde s’ar găsi cai spre slujba cătă- 
nâscă, acar5 6) de ce păr or fi, numai alb nu, 
cu dirept preț să-i iai și în credință pănă 
la o vreme, care credem, că nimene din- 
tr’ai noștri nu l’ar tăgădui, spre acest bine 
de obște.

„Așișdere vei avă datoriă și mare 
strădaniă, să vestescl pentru voinici, cari 
vor ave voiă și lor, și neamului a face cinste 
și înălțatei crăiese credinciosă slujbă, spre 
binele viitoriii să-i aduni, ca să fie cătane 
călărețe bine îmbrăcate ca voinicii din re- 
ghimentul lui Kâlnoki, și armate....

„Fiind-că nemeșii sunt datori a da 
ajutor, cari ar da cu noi cătane gata, său 
numai cai, său voinici, nu ar fi datori a 
da cu varmeghia °) și aici și-ar face bun nume 
neamului11.

Generalul Kâlnoki rămase încântat de 
ofertul clerului și poporului românesc și de 
disposițiile luate de episcopul. Deplina sa 
mulțămire o manifestă în scrisorea de dto 
Sibiiu 20 Noemvre 1756, în care dicea 
cătră episcopul Aron: „Acâsta este într’a- 
devăr și trebue săfiă cea mai plăcută jertfă, 
când cineva cu cât să pote plânge mai 
mult, că este asuprit, cu atât se silesce 
mai tare, ca să nu fie întrecut de nimeni 
în vădirea fidelității sale. Domnia Ta, Prea
cinstite, escl cel dintâiîl căruia se pote 
oferi cu distincțiune toga gloriei**.

nobil membru al Bisericei și Națiunii nostre să bine-

a 15-a di a lunei curente11.

Cu acâstă scrisore generalul Kâlnoki 
a trimis episcopului și o listă a tuturor 
obiectelor, cu cari trebuia să fiă provădut 
fie-care călăreț, însemnând și prețul lor 
după „calculul cameratic^.

Din acâstă listă vedem, că provederea 
unui călăreț cu arme și haine costa pe atunci 
66 fl. 32 cr. Renensi, ceea ce pentru 130 
călăreți face 8621 fl. 60 cr. Renensi. Afară 
de acestea trebuia să se cumpere corturi 
și vase de bucătăriă în valore del76fl. R. 
și un steg în preț de 100 fl. Renensi, și ast
fel echipamentul companiei avea să coste 
fără de cai, suma de 8897 fl. 60 cr. Re
nensi. Prețul cailor nu este indicat în lista 
generalului Kâlnoki, care numai atâta spune, 
că fie-care cal nu pote fi mai mic de 14 
palme, mai tînăr de 4 ani și mai bătrân 
de 7 ani. Cred, că un astfel de cal nu se 
pută căpăta mai eftin de 80 fl. Renensi. 
ceea ce pentru 130 cai face 10,400 fl. Re
nensi.

Așa-dâr caii și echiparea călăreților 
trebuia să coste cel puțin 8897 fl. 60 cr. 
-j-10.400=19.297 fl. 60 cr. Renensi. Decă 
însă vom considera, că unele obiecte au 
costat mai mult, decât era socotit în lista 
generalului, așa d. e. stegul nu a costat 
100, ci 200 fl. Renensi, și decă vom avâ 
în vedere, că feciorii și caii au trebuit să 
fiă întreținuți cât-va timp în Blașiti pănă 
la asentarea lor, credem, că compania ofe
rită de clerul și poporul român a costat 
cel puțin 20,000 fl. Renensi. Dâcă însă vom 
socoti, că banii erau pe atunci de trei-orl 
mai scumpi ca astădl, pote că nu exage
răm, afirmând, că jertfa Clerului și popo
rului ar face astădl în bani de ai noștri 
60.000 fl. v. a. seu 120,000 corone.

(Va urma).

„Câlhdard Plugarului11.
țlilele acestea a eșit de sub tipar 

„Călindand Plugarului* pe anul comun 1901, 
anul IX, cuprin rând : In partea calendaris
tică: Cronologia anului 1901, Regentul anu
lui ; Sărbătorile și alte dile schimbătore; 
Calculul sărbătorilor mai mari; Posturile 
etc. Urmeză partea strict calendaristică : 
cele 12 luni ale anului cu sfaturi pentru 
plugari și semnele de timp după calenda
rul de 100 de ani.

Urmâză Genealogia domnitorilor; Ta
xele telegramelor și poștale; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor'; apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
rescă după datele oficiose îndreptate și pu
blicate de ministrul de comerciîi.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfu)"; Dorobanțul (G. 
Coșbuo); Crainicul primăverei (Sân-Petrea- 
nul); Testamentul lui Moș-Cârlig, schiță de 
I. C. Panțu; o frumosă Poveste de pe vre
mea când Mântuitorul Christos umbla pe 
pământ; Cuvinte înțelepte ș. a.

In partea economică: Lucrarea pămân
tului; Crescerea vitelor; Hrana vitelor; 
Grijile de avut la hrănirea vitelor; Hrana 
țăranului și crescerea caprelor; Puterea de 
nutrire a pomelor.

Economia casnică: Prăsirea curcilor; 
Clocirea și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmâză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.
■ ; In' fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

De astă-dată „Călindarul Plugarului" 
cuprinde ilustrațiunile: edificiul gimnasiului 
român din Brașov și sală festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul se pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu, Brașov, pe prețul de 
25 crucerl său 50 bani esemplarul, (-|- 5 b. 
porto postai.) Vendetorilor se dă rabat cu
venit.

Literatură.
La „Tipografia*4, 9ociet. pe aoții în 

Sibiiu, a apărut „Sâmbăta morților*, 
dramă din popor în 5 aote, looalisată de 
T. V. Păcățanu. Prețul unui esetnpl. e 60 
de bani.

ECONOMIA.

Prepararea pământului la înfiin
țarea unei vii.J

Prepararea pământului are mare 
însemnătate la înființarea unei vii; 
dela modul cum este pregătit pă
mântul pentru a primi vițele, atârnă 
în parte viitorul viei. Va fi pămân
tul bine lucrat și adânc, viia va avă 
o vegetațiune puternică și o produc- 
țiune mare. Din contră, decă se va 
sgăria numai pământul, vițele vor 
da curând de un pământ tare, prin 
care vor străbate cu anevoință, cres
cerea lor va fi mai mică și rodul 
mai puțin.

Eta ce sfaturi dă în privința 
acesta un pricepător al acestei lu
crări în „Albina11 din Bucuresci:

Timpul cel mai bun pentru des
fundat este tdmna, așa că pământul 
rămânând espus la înghețuri peste 
iernă, se mărunțesce singur și se 
îmbogățesce. Desfundatul se pote 
face și primăvara. Pentru acesta tre
bue să se alegă momentul când pă
mântul nu e prea umed, căci ve
nind îndată căldurile de primăvară 
se pdte întări. De multe-orl însă 
alegerea timpului când se se facă 
desfundarea nu e la voia podgorâ- 
nului. Decă cineva voiesce a face 
plantarea tomna de timpuriu, atunci 
trebue să aibă locul desfundat, ni
velat, pichetat. In asemenea cașuri 
e de recomandat a-se desfunda pămân
tul cu câte-va luni înainte și a se 
lăsa espus în bulgări la ploi și sdre, 
pănă aprope de timpul când se va 
face plantatul. Atunci se va trece 
cu grapa peste el spre a-se nivela 
și apoi se picheteză.

Cu cât un pământ este lucrat 
mai adânc, cu atât vițele se vor 
găsi mai bine. Cu tdte acestea adân
cimea la care se desfundă pământul 
viei depinde și de natura sa și de 
voința proprietarului de a-1 lucra. In 
pământurile adânci și espuse sorelui 
e bine să se desfunde la o adâncime 
de 50—60 cm.; din contră acolo 
unde subsolul devine petros, seu cu 
totul sărac, desfundatul se pote face 
numai la 40—50 cm.

Pentru a desfunda pământul la 
acestă adâncime, se pote întrebuința 
plugul de desfundat seu cu hârlețul.

Desfundarea < u hârlețul e ne
tăgăduit cea mai bună, fiind-că se 
pote mărunți și întdree mai bine 
pământul; de asemenea se strâng 
mai bine buruenile. Desfundatul se 
face la două hârlețe, punându-se pri
mul hârleț de pământ dedesubt și 
hârlețul al doilea deasupra. Desfun
datul unui hectar cu hîrlețul costă 
între 5—800 corone.

Ori-care ar fi instrumentul în
trebuințat la desfundare, deca pă
mântul trebue plantat mai târejiu, 
atunci se lasă nenivelat adecă în 
bulgări, astfel cum rămâne din plug 
seu hârleț. După-ce a sfărîmat ge
rul seu ploile bulgării, se trece cu 
o grapă de fier odată seu de 2 ori, 
așa ca pământul să se niveleze. In 
acestă stare e bun de însemnat cu 
țăruși.

In pământurile prea înclinate, 
cari pot fi tîrîte de apă, desfunda
rea se face numai parțial prin șan
țuri de 1 metru lărgime, 60—70 cm. 
adâncime și făcute perpendicular 
pe panta terenului. In fine cel mai 
economic sistem de desfundare par
țială este prin facere de gropi mari 
de 60 — 70 cm.

Ca ori-ce plantă, vița i-a din 
pământ mare parte din elementele 
ce-i sunt necesare pentru formarea 
cordelor, frunzelor și strugurelui. In
tre mulțimea de elemente, cari în
tră în composițiunea plantelor 4 
sunt mai importante și anume : Aso- 
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tul, Potasa, Acidul fosforic și Car
bonul. Acest din urmă element se 
găsesce tot-dduna în cantitate îndes
tul ătore în aer, apă și în păment, 
așa că podgorenul n’are nevoia a-se 
îngriji de el. Remân însă azotul, 
acidul fosforic și potasa, cari tre- 
buesc redate pământului sub formă 
de îngrășeminte pe măsura ce i-se ia 
de vițe.

Se pote obiecta, că pană la rod 
vița nu ia lucru mare din păment 
și prin urmare nu e nevoie a în
grașă pământul la plantare. Ingră- 
șarea în momentul plantării are un 
îndoit scop și anume :

1) Să-i dea pământului, în ca
șul când e serac, dela început nu 
numai elementele de care are ne- 
voiă pentru a deveni bun, der să-i 
dea și o reservă de hrană pentru 
plante.

2) In cașul când pământul e 
deja bogat, i-se dă îngrășeminte nu
mai ca să-i servescă de reservă, 
adecă se ia de unde se crescă vița 
pănă la rod.

3) Cu cât un pământ este mai 
bogat în principii hrănitore (cele 4 
enumerate cu deosebire), cu atât 
prinderea vițelor plăntate e mai si
gură și odată prinse vițele cresc cu 
putere, se desvoltă în rădăcini mai 
mult de cât într’un pământ serac și 
rădăcinile fiind astfel răspândite în 
o masă mai mare de păment, vița 
se va hrăni cu ușurință.

Intr’o cultură rațională, cu cât 
se vor pune mai multe îngrijiri la 
plantarea și îngrijirea în primii ani, 
cu atât viitorul viei va fi asigurat.

Vița fiind o plantă, care trăesce 
tot-deuna în același pământ, e de 
recomandat a i-se da îngrășeminte, 
cari se conțină cele 3 elemente (Azo
tul. Acidul fosforic și Potasa) în can
tități îndestulătore și în astfel de 
condițiuni, ca planta se le ia treptat, 
adecă se ajungă pentru mai mulți 
ani. Gunoiul sâu băligarul de vite 
bine format, îndeplinind aceste con- 
dițiunî, este cel mai bun de între
buințat.

Gunoiul mai are avantagiul pen
tru pământurile grele, că mai de- 
părteză moleculele din care e for
mat și pământul devine mai mobil.

Cu cât se va îngrășa pămân
tul la început mai tare, cu atât va 
fi mai bine. Decă nu se pote mai i 
mult, o cantitate de 40—50.000 chi- 
lograme la hectar, pentru 4—5 ani 
e trebuinciosă.

Jumătate din acest gunoiu se 
pote întinde pe deasupra pământu
lui înainte de desfundat și în mo- 
nentul desfundării se amestecă cu 
pământul. Cealaltă jumătate se va 
pune la rădăcinile vițelor în gropi 
în momentul plantării.

Când nu dispune cineva de o 
cantitate îndestulătore de gunoiu 
pentru a proceda ca mai sus, atunci 
se recomandă ca se se facă îngră- 
șarea parțială, punându-se numai în 
gropa fie-cărei vițe câte 4—5 chilo- 
grame gunoiu bine făcut. In nici un 
cas nu e bine a-se întrebuința la în
grășat gunoifi. păios.

Aducerea boului moscat în Europa.
Pănă acum era lucru rar se afli 

asemenea animale în grădinile zoo
logice. De acum o se fie altfel, căci 
vasele europene, care visiteză țărmul 
răsăritean al Gronlandei prind și 
aduc asemenea animale. Boii moșeați 
se află acum, numai în archipelul 
înghețat dela Nordul Americei, apoi 
în Gronlanda nordică și resăritână.

In Gronlanda răsăritână i-a aflat 
espediția polară germană din 1869 — 
1870 și de-atunci felurite espediții 
polare au împușcat asemenea boi 
pentru a avâ carne prospătă, precum 
și pentru prepararea sciențifică. Der 

dâca vor începe a-i vâna regulat, 
apoi n’au, de bună sâmă, multă viâță. 
Noroc, că e trebă anevoiosă în acele 
meleaguri. Se scie cum lăcomia că
lătorilor a nimicit renii din Spitz- 
berg. Numai cea din urmă espediție 
italiană a ucis o sută de reni și sute 
de pasări, fără nici o nevoie. Nu se 
scie decă boii moșeați ar putea trăi 
îndelung în Europa.

In ori-ce cas ar trebui încercat 
în Laponia.

Cânii eschimoșilor au putut fi 
ținuți în bună stare în grădini zoo
logice, dâr dându-le din când în când 
pește și untură de pește.

Vinul.
(Urmare.)

După-ce a trecut prima ferbere vio
lentă (tare) cu desvoltare de mult acid car
bonic, urmâză ferberea posterioră moderată, 
care durâză pănă cătră anul nou; și anume 
cu cât a fost mai răcore în pivniță, cu atât 
dureză mai mult. Vinul alb rămâne tot în 
buțile în cari a fert, adăogându-se tot vin 
de acela, ca butea să fie tot plină. Vinul 
roșu se trage de pe cotdre în altă bute. 
In decursul ferberei acesteia moderate se 
așâză pe fundul buței drojdii și petra 
de vin; acâsta din urmă cristalisâză, cu 
atât mai tare, cu cât e vinul mai tare (al
cool). Dăcă cineva voesce ca nu tot ză- 
harul din must să fârbă, să se transformeze 
în alcool, apoi întrerupe ferberea prin aceea, 
că adaogă spirt, său că trage vinul numai 
în parte fert în buțl, cărora le-a dat îna
inte puciosă multă. Vinul nou, după ce nu 
mai conține zachăr aprâpe de loc, și după 
ce s’a limpedit, se trage în alte buțl de 
stejar și se astupă bine; cu cât sunt buțile 
mai mari, cu atât se păstrâză vinul mai bine 
în pivnițl răcorose. Vinul acesta încă nu e 
destul de bun pentru băut, și nu e matur 
pentru pus în sticle. Prin stare sufere o 
serie de schimbări, cari în cea mai mare 
parte se reduc la procese de oxidațiune.

Prin porii buților pătrunde adecă 
oxigen din aer și tot odată evaporâză flu
iditatea, mai cu sâmă alcool.

Vinul sâcă, se formâză un loc cu aer 
de-asupra vinului și locul acesta gol trebue 
în conținu umplut ârășl cu vin, căci alt
cum se încuibă mucezâla, florea. Cu cât e 
butea mai mică, cu atât e prin urmare mai 
mare suprafața în proporție cu conținutul, 
cu atât e mai mare și primirea de oxigen 
și secarea. Mai tare se pote accelera oxi- 
dațiunea și învechirea vinului prin deșer
tarea mai dâsă în alte buțl. Buțl prin cari 
nu pote întră oxigenul aerului și nu pote 
evapora fluiditatea, cum s’a încercat în ultimii 
ani în Germania, buțl de țiment și din sti
clă, s’au adeverit de necorespundătore. In 
decursul învechirei vinului, albuminase oxi- 
dâză și se așâdă pe fund. Vinul destinat 
pentru pus în sticle nu e iertat să se mai 
tulbure. Și colorile vinului se schimbă; 
vinul alb devine mai închis, cel roșu mai 
deschis. Tanina, respective productele for
mate prin discompunerea ei, se așâdă pe 
fund, luând cu sine și ceva din colore.

înainte de tote se desvoltă gustul vi
nului. Deja în decursul fermentațiunii prin
cipale și posteridre s’au format oleiurl 
mirositore (Fuselole) și acide mirositore; 
aceste se combină cu timpul, formând cor
puri plăcute la gust și miros, singuraticele 
gusturi se contopesc. De regulă după 1—2 
ani vinul je destul de gustos și bun de 
beut; de multe-orl însă și numai după mai 
mulți ani. Altcum timpul când a devenit 
destul de bun pentru beut, e pentru fie
care fel de struguri altul. Decă ferberea 
mustului în urma temperaturei prea scă- 
dute, nu a ajuns la desvoltare suficientă, 
apoi și bunătatea vinului se pote manifesta 
forte târdiu. Se întâmplă chiar, că vinul 
deja limpedit începe primăvara a-se mișca 
în urma desvoltărei de acid carbonic solut 
din causa temperaturei mai urcate, seu în 
urma unei fermentațiunl nouă, causată de 
nisce microbi. La un timp anumit stă vinul 
la culmea desvoltări sale. După timpul 
acesta se prea învechește și pierde ârășl

din gustul plăcut. Esterele se înmulțesc, 
alcoolul se împuținâză, parte prin evapo
rare, parte prin oxidațiune, transformându-se 
în oțăt. Corpurile extractive și pâtra de 
vin se înpuțineză; vinul forte vechili are 
gust uleios, cam ca o medicină, și e acru. 
Vinul așa numit copt, adecă cum e mai 
bun de beut, e nici prea vechifi, însă nici 
prea nou. Pentru-ca să se învechiască mai 
iute, trebue tras mai des, se pote face însă 
lucrul acesta tot numai după-ce s’a limpedit; 
se forțâză deci limpezirea în forma aceea, 
că îndată după tragere se adaugă corpuri 
limpeditore. Acestea sunt; Beșică de pește 
(Hausenblase), gelatină (cleiu), albuș de 
ouă, sânge și lapte, cari tote cu tanina îm
preună formâză precipitat, se așădă, luând 
cu sine totă turburâla. Prea mult din cor
pul clarificător e însă de evitat, fiind-că 
totă tanina nu e permis să se precipitese ; 
ba vinurilor sărace în tanină, li-se adaugă 
acâsta. In Spania și Germania folosesc așa 
numitul păment pentru limpedire (Klărerde) 
Kaolin, care conține silicate solubile, cari 
apoi cu vinul acru formâză un fel de reci, 
ce se așâcjă pe fund.

In deoursul aședării corpurile fine sus
pendate în vin, cari causâză turburâla, cad 
și ele pe fund.

Și filtrarea s’a adeverit în multe ca
șuri ca folositdre. In Francia folosesc de 
mulți ani gips pentru limpedire; pe acesta 
de multe ori îl adaugă deja în must. Gip
sul pe lângă că limpedesce forte bine, 
face și colorea vinului roșu mai intensivă 
și descompune o parte din petra de vin. 
Din motiv însă că o parte din gips rămâne 
disolvată în vin și gipsul e stricăcios sănă- 
tăței, adăogarea gipsului de vre-o câțl-va 
ani încoce e cu totul oprită prin lege.

Morburile vinurilor derivă mai cu 
sâmă dela desvoltarea de fungi, bureți stră
ini, cari se pot încuiba în vin prin folosi
rea de struguri bolnavi, putredl, precum 
și prin negligență (murdărie) la preparare, 
său apoi decă temperatura e prea urcată, 
seu buțile prea subțiri, în urmarea căreia 
vinul sâcă prea tare.

Inăcrirea, oțătirea vinului o causâză 
un fung, burete mărunt (Essigpilz), care se 
formâză și înmulțesce tare în vinuri slabe 
(sărace în alcool), și dâcă ajung în contact 
prea mare cu ăerul. Puțin oțăt se află în 
fie-care vin. La început de regulă se ivesce 
pe suprafața vinului mucezâlă, flore, în 
formă de peliță subțire, care oxidâză spir
tul vinului, formând din el acid carbonic 
și apă; în cantități mari însă mucezâlă 
amintită formâză corpuri străine cu gust 
rău.

O bolă de care se tem toți manipu- 
lanții cu vinuri, e stricarea lui (Umschla- 
gen); acâstă bolă atacă cu deosebire vi
nurile roșii, storse din struguri roșii pu
tredl, pe timp călduros; e un proces de 
discompunere, causat prin un fel de muce- 
dâlă, care semănă mult cu aceea, care 
causâza înăcrirea laptelui, și pote strica cu 
desăvîrșire vinul, în așa grad, încât să nu 
se mai potă direge nici într’un chip.

Ingroșarea, întinderea vinului, constă- 
tătore din formațiunea de Mannită Dextrină 
și mlăcl de plante, se formâză din zăchar 
prin ferbere flegmosă: se observă câte-o- 
dată în vinuri albe.

Amărîrea vinului roșu o causâză tot 
un fel de microb (fung). Prin influința 
aerului vinul alb pote se-și schimbe cold- 
rea în brună. Inegrirea vinului causată 
prin fer tannic se pote delătura prin limpe- 
cjire.

Hidrogen sulfurat (miros de ouă clo
cite) se formâză prin reducțiunea sărurilor 
cu conținut de sulfur, precum și prin pu- 
tredirea drojdiilor sâu a albușelor. Se de- 
părtâză acest miros prin tragerea dâsă sâu 
prin tratare cu acid sulfuros pe lângă mare 
grije-

Precipitarea cu săruri, cari conțin 
plumb, nu e permisă. Mirosul de bute sâu 
de flore se evită prin curățirea și spălarea 
radicală și minuțiosă a buților.

Tote bolele vinurilor jcausate prin 
germeni, mucedâlă, flore, fungi bureți, la 
început se pot cura de regulă prin paste- 
risare, sâu prin tragere în buțl, cărora li 
s’a dat petră puciosă, sâu prin adaogarea

de acid salicylic, precum și alte corpuri 
antiseptice, prin scăderea temperaturei și 
chiar prin adăogarea de zachăr, ca să mai 
fârbă odată ca mustul.

Pasteur a introdus sistemul de a în- 
căldi vinul la 60° pe basa descoperirei 
causei ferberei și a morbilor vinului (numit 
pasterisare), care ridică puterea de conser
vare în grad însemnat așa că vinul pasto
ri sat se pote esporta în depărtări mari, 
chiar în țări tropice, fără să sufere.

Deși la 60° nu mor toți microbii, to
tuși în genere ajunge acăstă temperatură 
la morbii vinului. Calitatea vinului nu su
fere mai de loc prin pasterisare și aroma 
rămâne totă, dâcă încălzirea nu a durat 
prea mult și temperatura nu s’a urcat peste 
60°. Prin pasterisare și învechirea se acce- 
lerâză. Mai simplă și mai sigură e paste- 
risarea vinurilor în sticle. La pasterisarea 
vinurilor în buțl se purcede în forma aceea, 
că se lasă să curgă vinul .din bute prin o 
țeve sucită și așeZată în apă ferbinte, âr 
imediat după aceea să recoresce ârășl.

Contactul cu aerul să se evite cât se 
pote de mult. Pretutindenea e folosită afir
marea cu puciosă, adecă arderea acesteia 
în bute. Puțină puciosă de regulă nu se 
escepționâză, vinul însă nu se pote bea, 
pănă ce mirosul acela nu dispare în urma 
oxidațiunii. Mirosul și gustul fumului de 
puciosă causâză dureri mari de cap. Acidul 
salicilic adăogat în cantități forte mici (6 — 
10 gr. la 1 Hlitru), face de se ține vinul / 
forte mult; mai cu sâmă se adaugă vinu
lui, care se esportâză. Vinurile, cărora li 
s’a adăogat puțin acid salicilic, cum am 
Zis 6—10 gr. la 100 litre, nu capătă nici 
un gust deosebit, și pare a nu fi stricăcios 
sănătății, totuși în Germania, Francia și la 
noi e oprită adăogarea lui, precum e oprită 
și aceea a acidului boric. (In Francia 
aceste 2 corpuri chimice nu e permis să 
se adaugă la nimic ce e de mâncare sâu 
de beut).

(Va urma).

Scrieri economice.
HHTanualul de agricultură, al d-lui 

Dr. George Maior, profesor de agricultură 
la șcâla superidră din BucurescI; a apărut 
complet.

Manualul cuprinde patru volume, și 
anume: I Agrologia sâu rAgricultura 
generală?, 524 pag. Prețul 5 cortine (cu 
posta recom. 5 cor 50 b.)

II. Fitotechnia sâu „cultura spe
cială a plantelor? pe 611 pag, și 202 
gravuri. Prețul 8 cor. (cu posta recom. 
8 cor. 50 b.)

III. Zootechnia sâu „cultura gene
rală și specială a vite’or1. Prețul 8 co
rone (cu posta recomandată 8 cor. 50 bani). 
Volumul acesta se extinde pe 775 pag. și 
are 225 gravuri. A fost premiat și-de Aca
demia Română.

IV. Economia llurală sâu „or- 
ganisațiunea și administrarea moșii
lor mari și mici'1' cu 35 figuri interca
late în text. Se estinde pe 704 pagine. Pre
țul 8 cortine (cu posta recom. 8 cor. 50 b.)

Manualul d-lui Dr. George Maior a 
fos călduros aprețiat din partea întregei 
presse române. Se află de venZare și la 
tipografia A. Mureșianu, Brașov. Gele patru 
volumurl se pot procura și deosebit cu pre
țurile arătate mai sus.

Caterina II-a și credința în stafii.

In anul 1776 pleca la St. Petersburg 
cunoscutul vrăjitor, contele de Cagliostro, 
care dete representațiunl în curtearusâsca, 
zăpăcind lumea cu aparițiunile de stafii, 
și tot-deodată umplendu-șl sdraven buzuna
rele. Atunci împerătesa Caterina, înțele
gând în ce constă totă arta înșelătorului, 
hotărî să-l atace cu arma cea mai puter
nică, cu condeiul. Ea își bătu joc de re- 
presentațiile șarlatanescl, scriind trei co
medii; „înșelătorul14, „Zăpăcitul11 și „Co
merciantul siberian11.

In curend credințele în stafii și apa- 
rițiunl dispărură, în urma acestor comedii.

Pentru fie-care din aceste comedii,, 
care se representară cu mult succes și mă
riră averea teatrului cu 20.000 ruble, îm
perătesa scrise câte un prolog, care trebuia
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recitat de un actor 'și în care se esplica 
publicului înșelătoriile lui Cagliostro.

Acesta fu în curând silit să-și ia [tăl
pășița și să mergă într’altă parte să înșele 
lumea.

*
Glume iniperătescl.

Paul I, împăratul tuturor Rușilor, un 
nebun încoronat, — întâlni într’o di pe un 
soldat care îi atrase atențiunea prin înfăți
șarea lui plăcută, și îi dise:

— Urcă-te în trăsură, d-le Locote
nent !

— Eu sunt simplu soldat, Sire.
— împăratul nu se înșală nicl-odată 

căpitane!
— Mă supun, Sire!
Forte bine, die major! ȘedI lângă 

mine.... așa că e vreme frumosă adl?
— Sire nu îndrăsnesc....
— Ce însemnă asta d-le colonel?
Fatalitatea făcuse, că împăratul tre

buia să se întorcă de vreme la palat.
Decă ar fi durat primblarea sa numai 

câte-va minute mai mult, tovarășul său de 
drum ar fi devenit mareșal. Din lipsă de 
timp însă trebui să se mulțumescă noro
cosul soldat cu gradul de general-maior.

Este adevărat, că peste câte-va cfil0, 
în aceleași împrejurări, general-mniorul a 
fost din nou jocul capriciilor împărătesei, 
de a întorselea, și într’o jumătate de ces 
scădu din grad în grad, dela general-ma
ior pănă la soldat. Paul I repetă des 
aceste nebunii.

într’o dimineță, pe când defila pe 
dinaintea lui regimentul de gardă, de care 
nu era tocmai mulțumit, Țarul strigă cu 
un ton ca și când ar fi făcut o simplă co
manda.

— Unul după altul! drepta împrejur... 
La Siberia,.. înainte.... marș!

Și regimentul întreg în frunte cu ofi- 
cerii, trebui imediat să plece în marș gră
bit la Siberia.

De abia ’i succese contelui Rostopcin 
să facă pe împărat să dea un ordin de re
chemare.

Regimentul s’a întors dela jumătatea 
drumului.

Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/0 99.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . . 9140 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.25 
Impr. ung. cu premii................... 166.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.— 
Renta de argint austr..........................98.65
Renta de hârtie austr............................ 98.45
Renta de aur austr............................. 117.65
LosurI din 1860.................................  135.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.91
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 677.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 670.75
NapoleondorI...........................................19.13
Mărci imperiale germane . . . 117.65
London vista.................................. 240.10
Paris vista...................................... 95.75
Rente de corone austr. 40/0 . . . 98.65
Note italiene.......................................90.75

Cursul pieței Brașov.
Din 22 Decemvre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/n

18.70 Vend. 18.80
18.30 Vend. 18.40
19.- Vend. 19.10
11.30 Vend. 11.40
127. Vând. 128.-
58.50 Vend. —.—
10.74 Vând. —.—

100.— Vend. 101.—

Bursa de măriuri din Budapesta
din 20 Dec. 1900

Semințe
Cuali 
tatea 
per

Hect,

Prețul per
100 cliilogrume

dela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.62 7.80
Grâu dela Tisa 80 7.62 7.75
Grâu de Pesta 80 7.40 7.70
Grâu de Alba regală . . 80
Grâu de Bâcska .... 80 .— .—
Grâu unguresc de nord . 80
Grâu românesc .... 80

Cuali-
Semințe vechi

Soiul
tatea Prețul per

ori nouă per 
Hect. 100 chilograme

dela pănă la
Săcara. . . 70—72 7.16 7.21
Orz . . . nutreț. . 60—62 6.60 6.70
Orz .... de rachiu 62—64 5.7 b 6.—
Orz .... 
Ovăs . . . 
Cucuruz . .

de bere . 64—66 5.50
5.i'5
4.87

5.75
5.66
4.88bănățdn . 75

Cucuruz . .
Cucuruz . .

alt soiu . 73 —.— —.—

Hirișcă . . 5.30 5.40

SoiulProducte div.

dela pănă
Săm. de trifoii!

Calendarul septemânei.
DECEMBRE. are 31 dile. ANDREA.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Vnerl 
Sâm.

10 f M. Mina, Erm.
11 0. Daniil stelpn.
12 f Sf. Spiridon
13 Păr. Auxentiu
14 M. Tirsu
15 M. Eleuter
16 Păr. Ageu

23 Victoria
24 Adam și Eva
25 f Născ. D-lui
26 f Mart. Stef.
27 Ev. Ioan
28 Pruncii nev.
29 TomașiDav.

n
i»
n

Ulei de rapiță 
Ulei de in . .
Unsdre de porc

Slănină 
Prune .
T.» 
Lictar .

Luțernă ungur.
„ transilvană
„ bănățenă
„ roșiă . .

rafinat duplu

dela Pesta . 
dela țeră . 
sventată . .
din Bosnia .

59.50 60.—

Tergul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 18 

Dec. n. de 35,941 capete, la 19 Dec. au 
întrat 306 capete și au eșit 196 capete 
rămânând la 20 Doc. n. un număr de 
35,051 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 90—94 fii. tînără grea dela 
96—97 fii., de mijloc dela 95 — 96 fii., 
ușdră dela 94—95 fii. — Serbescă: grea 
90—92 fii., de mijloc 86—88 fii., ușoră 
82—84 fii. kilogram.

oncerte de Piano electric

in
afeneua-Bestanraflt-Bonlevard 

(Vila BCertsch^.
Sâmbătă în 22 Decembre 1900

Începutul la 8 ore. Entre 20 bani.

Bursa de Bucuresci
din 20 Dec. 1900.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
baDl 
gata

Renta amortisabilă..................... 6"/o Air.-Oct' 87.'/,
„ „ Impr. 1892 . . . 5„ lan.-lul. 88?/,
„ „ din 1893 . . . 6 ii n n. S8.’/2
„ „ 1894 int. 6 mil. 5 „ Apr.-oct. —
„ „ Impr. de 321/, mil. 4 „ Iau,-iulie 75 —
„ „ Impr. de 50 mil. . 4., ii n 75-3/<
„ „ Impr. de 2(4 m. 1890 4 „ H 11
„ „ Impr. de 45 m. 1891 4.1 11 11 75-3/4
„ „ Im. de 120 mil. 1894 4 „
„ „ Impr de 90 mil. 1896 4 ,, n n 74.3/<

Oblig, de Stat (Conv rurale) 6 n Maî-Nov. 74.3/4
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei Bucuresci 18s3 5% lan.-lul. ——
„ „ din 1884 5 „ Mai-Nov, —.—
„ „ „ din 1888 Iun.-Dec. —.—
„ „ „ din 1890 5 „ Mai-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . & „ ian.-mii. 90?/,
Scris, fonciare rurale din 18! 0 4„ 74?/4

„ „ urbane Bucuresc 5„ n n 78.—
H M l ’ 5„ D H 73 —

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 „
V. N.

n n -.-

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 '50 v. —
Banca Națion. uit. oiv. 86.-— 500 într. v. 2160
Banca agricolă................................ 500 150 v. 281-
Dac’a-România uit. div. 35 lei 200 într.v. 204-
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 D H 383.-
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 384.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 If H —»—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 ff ff —.—
„Patria11 Șoc, de fțsig, plț, 4 lei 10Q H h ------ -
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 » n 100.-

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 n
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —.—
20 franci aur................................. — —.—
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 85.—

S e o na p t w r i:
Banca naț. a Rom. 8% Paris .... 37o
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . B7o
C isa de depuneri TL Berlin .... &’7n
Londra .... 8 n Belgia .... 47o
Viana..................... 47, Elveția .... b’/n

Duminecă în 23 Dec. 1900
CoiiEBrt io Clavir electric

la 3 ore d. a. Sera la 7*/2 6re

Concert cu mustea militară
£Csita*e 40 Jjasai.

Cdră
Spirt

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 21 Decemvrie. 1900.

Măsura 
sdu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor.l fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 11
1

80
n Grâu mijlociu . . . 11 40
n Grâu mai slab . . . 11 —

Grâu amestecat , . 9 70
Săcară frumbsă. . . 8 60

yi Săcară mijlocia. . . 8 —
Orz frumos .... 7 —
Orz mijlociu. . . . 6 60
Ovăs frumos. . . . 4 70

n Ovăs mijlociu . . . 4 20
n Cucuruz .................... 7 —
n Mălaiu (meii!) . . . 8 —

Mazăre........................ 17 20
n Linte........................ 21 —
n Fasole........................ 10 20
yj Sămânță de in . . . 21 60
n Sămânță de cânepă . 8 60
n Cartofi........................ 1 80
îi Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 88
a Carne de porc . — 88
71 Carne de berbece, — 64
kil. Său de vită prospăt . 50 —

100„ Său de vită topit. 72 —

Nuci
Gogoși.

ii 
Miere .

Slavon și Serbia 
din Serbia în s. 
slavon nou . 
sârbesc . . 
din Ungaria . 
ungurescl. .
serbescl . . 
brut . . .
Drojdiuțe de

0 
O 
rl
h 
0
P.

«j

ii
s.

47.50
15.-

18.25

Cursul losurilor private
din 20 Dec. 1900.

47.50
15.50

18.50

cump. vinde

Basilica...................................... 13.50 14 50
Credit..................................... 397.— 399.—
Clary 40 fi. m............................ 142.— 144.—
Navig. pe Dunăre..................... —
Insbruck ................................ 75.50 77.—
Krakau...................................... 72.— 75 —
Laibach................................ ..... 58.80 60.50
Buda........................................... 152.— 155.—
Pa'fiy............................................. 143.— 145 —
Crucea roșie austriacă . . 45 50 46 50

ii „ ung...................... 20 75 21.75
,, „ ital....................... 58.60 60 50

Rudolf...................................... — —.- -
Salm........................................... 178.25 180.25
Salzburg....................................... 72 — 75 —
St. Genois ........................... 203 - 205 50
Stanislau................................ 150 — 158 —
Trientine 4l/2°/o 100 ns. c. . 386 - 388-—

,, 4»/0 50 ..................... 26.50 27.50
Waldstein................................ 50.— 51.—

„ de 10 franci . . . —t— —a__
Banca h. ung. 4% ....

Proprietar: Dr. Aurel DTureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

Cursul la bursa din ^iena.
Din 21 Deoemvre. n. 1900.

Renta“ung. de aur 4%......................116.90
Renta de cordne ung. 4°/0. . . . 92.45
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2% * 119.80

Abonamente
Ia

„Gaaeta Transilvaniei^
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Caută aplicație.
Subscrisul învățător cualificat, 

în pensiune, am funcționat 18 anî 
ca atare, am înființat 14 coruri vo
cale, de presinte ocup postul de can
tor la biserica rom. gr. or. din Clușiii 
și scriitor în cancelaria protopresbi- 
terală, caut aplicare ca diriginte de 
cor în și afară de țeră, ca cantor bi
sericesc seu ca scriitor, la vre-o bancă 
său în orî-ce cancelariă românăscă.

Traian H8ratescu? 
diriginte de cor, 

Kolozsvâr, 
(Gdrogtemplom-utcza 6).

PUBLICAȚIUNE.
Acei posesori de casă, a căror 

casă este provisor liberă de darea 
casei, 'se provdcă prin aedsta din 
causa mesurărei aruncului general 
de venit după edifîciurî liberate de 
darea casi a înainta fasiunile respec
tive la offîci'ul' orășănesc de dare 
până la 31 Decembre a. c.

Brașov, 17 Decemvre 1900' 
Oficiul orășenesc de. dare.

Nr. 6463 -1900.

PUBLICATION
Constatându-se isbucnirea epi

demiei în rîmătorii de pe teritoriul 
orășenesc, se aduce spre cunoscință, 
că față de aceste animale s’a dispus 
în sensul art. de lege VII. din 1888 
carantina.

Brașov, 17 Decembre 1900.
1191,1-3 orășenesc.

A i £
Analisat de autorități medicale 
și aplicat in spitalurl cu mare 
succes ca medicament exterior s

CL. 
o

alina îxi 5 mixLixte.
Prețul unei sticle w jnșțrucția lolosirei 
1 coronă, calitate mai tare cor. 2.40
Se capătă în t6te farmaciile.

Ou posta ou rambursă sâu după 
primirea prețului trimite pro

ducătorul
WIDDER GYULA, 
farmacist în S.-Â.-UJHELY.

Depou principal în Budapesta : în far
macia d-lui Josef v. Torok Kirâly uctza 
Nr. 12, și Egger's farmacia Nador VI. 
Vâczi-Korut 17. - In Brașov : la far
maciile d-lor Victor Both, farmacia 
la „Ursu11, Prânz Kelemen, Carl Schus
ter, Friedrich Stenner, Alexina Jeke- 
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas.

REUMATISMULUI
vindecă iute și siguir1

soldină, Rheuma, îs^hias și alte.
Efectul în unele oasurl este 

extra-ordinar, că după o mi, ă 
întrebuințare, încet âză dureri] 
și la bole înveohite.

ll
O descriere a- 
devSrata. Mis
terul unul om bă
trân se trimite 
gratis, după pri
mirea de 10 fii 

porto.

Do mult ași fi 
mort, dâcă nu 

gjnși fiîntrobuin- 
HI țat renumitul 
M fluid Elsa. Ac t'8- 

tui fluid am ae 
g mulțumesc vi
ra Ațn, prerie RAcb 
jHZsi|,-m. FOldeB.

FLOIOOL
11 loi

FELLER 
care are un efect mi
raculos și probat de 
autoritatea sanitară, lo- 
iusesce la CQle mai 
multe morburi, înti e- 
buințat atât estern, 
cât și intern, așa:

La friguri, junghiuri, podagra, reuma, tuse, 
trdnă, durere de stomach, disenterie, dureri de 
pept, cap, dinți, greță, durere de ochi etc. etc.

Prețul 12 sticle împreună cu instrucția 5 co
rone, 24 sticle 8 cor. 60 fii., 48 sticle 16 cor. 
Trimite franco cu rambur.-ă seu după primirea 
prețului singur producentul

EUGEN V. FELLER 
farmacist la „Heîligen Dreifaltigkeit“ în Stubica 

Nr. 135 (Comitatul Agram)
Fie-eărui sunt de reco

mandat 

Piluiele-Rabarber 
ale lui

Feller 
marca „E L S A“. 
efect sigur și făiă

„Otrși'cui'voiu 
' sptlhe și scrie, 
! că numai 

„Fluidul EÎsa“ 
mi- a’ s căp at 
viața", scrie 
;ifj. H. Szabo 

Istvân în 
Păkozd.

O istorie forte 
interesantă 

din viață Mie- 
torul unui om 
bătrân se trimi
te gratis, după 
primirea de 

10 filerl porto;

CU
Au
dureri de mistuire, câr
cei, constipațiă, limbrici, 

BMSaSESBBa anemie, gălbinare etc.
1 Sul (6 cutii împreună cu inscripț. franco 4 cor,

Depou principal în Budapesta 1« farmaciile :
Torok Jdzsef, Kirâly-u. 12., Zoltdn Bela, N.-Ko- 

rona-u. 23.

» decătore!
jMari efecte vin-

Mv” «Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
Ia Ersmias Nepoții.
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H.h? fae-osre vine ia

Bere prâspătă PILSNER URQULLE lă
css pahara și în sticle cu 4® bani sticla.

—....... La vendetori se dă rabat. .
5

Lista de ^uca^e se 9ch’rnbă în fie-care 4î- Fruțnrilo forte tfiftiiw. 
Preparația mâncărilor de calitatea cea mai fină.

Cast în abonament se sSă atât în local, cât și afară.
ȚI ejimuri, Dineuri, Supeuri la nunți, botezuri se execută 
** de renumitul bucătar Imbery Jbzsef, în local și afară de local.

Cti totă stima

Restaurația „Pilsner UrqueH“
EBrașov, strata Porții ni*. SS.ft 1185,5-5

H
H

rx\ ^woooooc^ /qoX*^XXXXXXX>'H ; Ș $5 U5 xocxxxxxxxy w
Fondată 1867. | |l Fondată 1867.

Eredii L. HELMBOLD
(Proprietar: VICIOS HSLOOO.) 

trad-a INzEilxail T^Teiss nr

8
«îi

<î<

!
$

tjwii

X
24, (cașa proprie),

Deposit mare: o1

is giuvaere, obiecte de aur,
Saaele «le logodnă 

în diferite mărimi, greutate și forme 
fin luicra,te.

de ciasornice elvețiane

grefai, 8® â c k. e L

Articole de ta cărnuri de argint.
ATELIER de REPARATURI.s.

Brânză prospetă de Liptau prima calitate,

Miere de fag’ur,
/ in fie-care cji

Oâraătei ferbmți cu hrean, 
*9 Uni prospet (Theebutter) din Lăptăria Centrală. 

Cărnuri afumate escelente,
SC Capela pe lângă un serviciu cu atențiune la 

E. R. FERNENGEL 
m Strada Hirsclier, gw du? Bătansâiar Nr. 

10.1150.

GaeaaBesaGoaesaeaaGBaossasBsoos1 ©

1

»

X
X

X
X

X

P o. p ® » p d.o oloiecte -veclxi de aur, 
W IIIII Uva wio argint și petri scumpe.

x x x xx x x x xxx

.Oi

XXX $

$

a
(Tlxee'Toxxter) 

din Lăptăria Centrală 
îa â§»ea?§ di

a
$

0'9
în prăvăliile mai de frunte de delicatese și coloniale, 
p a Lăgfâw tutela Ste ie mîjha ir- SI
XXX XXX XXX XX XXX

Sub aera natul aduc la eunoscința publică, că am des
chis cn i sept. a. e. un atelier cu salon pentru 

Croitorie civilă și militară 
ârs gsâața reseller (sub Bucium) nr« S5.

Atelie: ul meu î-1 conduc cu calfe dintre cele mai esperte, 
care au învățat meseria acesta în cele mai bune ateliere 
Budapesta.

Am și un deposit binișor asortat cu tot feîui de materii 
braoja acesta.

Practica mea de mai mulți am ca croitor în Viena, 
curescî, Cluj ș. a. me pune in plăcuta posiție de a putb esecu- 
ta solid și prompt ori-ce comandă mi-sar face în branja achsta, 
po lângă condițâunile cele mai convenabile.

Beci me rog de sprijinul și concursul binevoitor al onor, 
public amator.

1O Z^etxTx
c r o i t o r.eeeeGG@Geeeee@@@eeeee6eeee@ee&
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Articol Universal, Export în tote țările.
CHIEF-OFFICE 48 CRIXTON-KOAD. LONDON S. W.

Cele mai sigure, mai bune și totă lumea lăudate și căutate mij- 
ldce de casă de vindecare sunt

Balsamul A. Thierry farmacist 
un mijloc de vindecare neajuns pentru bole de pept, plămâni, 

ficat, stomac, și alte interne. întrebuințat pe din afară 

w- Mijloc de vindecare miraculos.
veritabil numai cel provădut cu marca coldre vărde Nonnenschutz" 

marke înregistrată în tote statele culturale, și cu capsula tipărită firma: Allein echt- 
Producția anuală documentată 6 millione de sticle.

12 sticle mici său 6 sticle duple trimise franco cu posta 4 corone. — O sticlă eu 
prospect și însemnarea depounlor din tote țările lumei fi corone 20 bani.

bus Trimiterea se face numai după primirea banilor, m

A. Thierry numită Alifia miraculosâ 
mult cautată, n-numită pentru efectele ei vindecătbre. Face operațiuni de prisos! 

Cu acesta salbă sau vindecat un caries învechit de 14 ani, declarat de incu
rabil, de curând și o bo ă de rac învechit de 22 ani. Are efect antiseptic, alină 
durerile, vindecă ranele de tot felul, îrimoie, disolvă, trage din rană ori-ce corp 
strein. — Un borcan costă 1 cor. 80 bani. — Se trimite numai după primirea 
banilor. La comande mai mari se dă mai ieftin. Se produce anual 1000.000 borcane. 

Despre amendouă mijldcele de vindecare se pote vedea o archivă de atestate 
originale din tote țările lumei. — Atrag atențiunea a se feri de falsificate și a fi cu 
atențiune <ă borcanele se fie provedute cu firma: Apotheke zum Schutzengel des 
A. Thierry. — Unde nu sunt depourl se nu se cumpere falsificate, ci să adreseze 
comandele direct la

Apotheker A. Thierry’s Fabrik în Pregrada tei WiMSanrtM.
(Liferant des listen’. k. k. Staatsbeniiiten.Verbandes.)

(Contractor of the War-Office utstS the AdmâraSfty, London.J
—

X
X $

MAREA BANCRUTĂ!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul euro

pean și marea faUsrică de argintării s’a văcjut necesitată să dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei răsplate mici pentru muncă. 

JSu sunt împuternicit se îndeplinesc acest mandat.
EU P[in Prmar\orI cui, următorele g 0.00 și adecă:

«***:*>w b obiecte pentru mica sumă de
lingură de argint pen

tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru 
lapte patent american ;

cescl Victoria englezescl; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru ceiă; 
zaharniță;

42 bucăți la un loc fl. 6.60.

te
1 
g
@1

icuțite fine de masă cu 
lamă veritabilă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o 
bucată;

linguri de argint patent
american;

lingurițe de argint pen
tru cafea patent ame
rican ;
T6te cele 4S de obiecte sus amintite au costat mai 

înainte fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de 11. 6.60.

Argintul patent american este un metal alb, care îșl păs- 
treză colorea argintului 25 de ani, despre ceea-ce se garantâză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e șarlataniă, mă 
simt îndatorat în public, că orl-cine, căruia nu-i convine marfa îi trimit 
banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiunea acesta favo
rabilă, de ași procura acestă garnitură pomposă, care cu deosebire se po- 
trivesce pentru

Cadouri de crăciun și anul nou!
și în economia casei.

Oe|»ou numai fia ffi A. HIRSCHBERG-s 
Exporthaus f ■ amerik. Patent Siiber-waarenfabrik 

■W I JE-. 151, IS., IB.emfi)B-andtstrasse 19/9
Se trimite în provincia numai ou rambursa poștală său ou trimiterea sumei 

înainte. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr. <
Veritabil numai cu marca: JJiX î

Estras dîn scrisorile de reewnosciBiță..
Ce mi-ațl trimis, sunt mulțumită Ve recomand și altoi a.

Bigaun, Post Hallein, Salzburg. Johann Gruber, preot.
Garnitura am p imit, sunt forte mulțumit. TirimitețI din nou una.

L n b ac z ov, (Galiția) B a b i c, căpitan.
Sunt fdrte mulțămit cu trimiterea ga’-niturei, și se’ml mai trimiți încă o garnitură 

cu fl. 6.C0. -Kolozsvar. • Exelens Baronin Bânffy.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


