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„gazeta** iese în flacare ți.

care, esclama vesel: Ah!! aștepți de mult, 
fă Marițo?... Va să dică tot nu te-ai mă
ritat? ...

— Da ajutorul meu unde-i, întreba 
inginerul, mângâind brațele jupânesei Linei.

— Ce fel de copil, dicea jupâneasa; 
închipueștețl domnule inginer, că n’a voit 
să vie să se culce în casă. L’am chiămat 
de vre-o trei-orl și mi-a spus, că vrea să 
se culce în fenul din podul grajdului.

— Ei, trăba lui!
** *

A doua di de cu nopte, tot satul era 
în piciore. Lumea se strînsese în fața casei 
lui moș Șerban, ca la primăriă. Sorele în
cepea să se ivescă de după deal, când 
Alexă și Gherghina din satul vecin întrau 
repede pe porta satului. Se opriră la moș 
Ștefan acasă, și de acolo plecară cu toții 
la moș Șerban. Ei venise înadins, ca să dea 
de veste, că adl o să vie aici soldați dela 
subprefectură.

Pe fețele tuturora vedeai o neliniște 
și o hotărîre îngrijitore. In mijlocul acelei 
neliniști, vedeai la fie-care moment isbuc- 
nind câte-un nou vorbăreț — și din cei 
mai voinici, — îndemnând lumea să-și 
apere dreptul ei. Pănă și moș Ștefan, om 
blăjin, începu să se întărîte.
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Fățărnicia și rea voință.
Trăim în timpuri cu totul estra- 

ordiuare, timpuri, cari nu-și au pă- 
rechiă în istoria nostră plină de cele 
mai triste esperiențe.

Nici în vremile de mai înainte 
Românul din aceste teri nu s’a bu
curat de-o viața liniștită, ci a fost 
mereu într’un chip seu altul asuprit 
și prigonit. Der atunci cel puțin 
sciea, că avea de-a face cu forța 
brutală a privilegiaților și că popo
rul era nu numai eschis dela tbte 
drepturile, dâr eta legat și ferecat 
în lanțurile iobăgiei.

Astă4i însă se dice, că suntem 
liberi, că ne putem împărtăși de 
aceleași drepturi ca cri-care ce- 
tățân, că suntem cu toții egali ÎDa 
intea legei. Ba ni se mai spune, că 
pentru noi Românii și celelalte po- 
pbre nemaghiare s’a adus anume o 
lege, care se ne scutâscă limba și 
cultură, adecă iaimbsa lege de na
ționalitate dela 1868; că legea de 
scole ne lasă se avem și scblele 
nbstre confesionale, și că prin lege 
s’a garantat și autonomia bisericei 
nbstre, care e chiămată a-le scuti.

Tote acestea se aduc înainte 
din partea maghiară ori de câte-ori 
se văd constrînși de a răspunde 
la plângerile nbstre, că ni-se calcă 
în picibre drept și libertate. Nicăiil 
în lume, ne die adversarii noștri, 
n’ațl pute-o avb mai bine în împre
jurările date. De ce ve tânguiți dâr? 
De ce atâta nemulțumire și amărî- 
ciune pe voi, când vă puteți bucura 
de aceeași libertate, ca noi?

Adecă, care și cum ar fi acbstă 
libertate ? Se ne uităm împrejur. 
Nici funcționari de stat, nici direge- 
torl la administrațiă nu mai avem 
nicăirl. Câți îi mai avem icl-colo, 
rămași mai ales din periodul de mai 
înainte, nici de prăsilă nu ar fi des
tui. Der nici cu funcționarii streini, 
ce-i avem, nu ne putem înțelege. 
Nu ne cunosc limba, nu năcazurile 

și trebuințele nbstre și vai de ju
decățile și hotărîrile, ce le aduc în 
cea mai mare parte față cu noi. 
Când e vorba să ne folosim și noi 
de dreptul de care se bucură Maghiarii, 
de-a ne aduna și a căuta mijloce de 
apărare contra reului, ce-1 suferim, 
cei ce ne împiedecă mai îutâiu sunt 
cei puși anume se păzbscă dreptul 
și libertatea cetățenilor. De ne în
trunim ca alegători suntem asemenea 
opriți pe cuvânt, că nu De putem 
manifesta ca naționalitate română.

Atunci de ce folos ne mai sunt 
scolele, de ce folos ne mai este au
tonomia bisericbscă, dâcă nu ne 
putem aduna pentru a le apăra pe 
terenul legal, pe care trebue să ne 
mișcăm ca pacînici cetățeni? Si ce 
libertate avem noi în învățământul 
nostru românesc, când statul nu face 
nimic pentru întărirea, desvoltarea 
și scutul lui, der tbte le întreprinde 
pentru a’l slăbi și a nimici; când 
nu ne dă nici un ban pentru scolele 
nbstre, și dâcă contribue ceva pentru 
ele, o face numai sub condiția, ca 
să șl pârdă libertatea și să devină 
unelte în mâna regimului maghia- 
risator? Și cum ne putem noi bu
cura de autonomiă în viâța biseri- 
cescă, când tbte se pun în lucrare 
și se înființâză un aparat groznic 
polițienesc, sub scutul guvernului și 
al legislațiunei, numai și numai pen
tru a-o submina și zădărnici.

Ce libertate este asta, când 
aprope nimic nu putem întreprinde, 
ce este spre binele și folosul nostru, 
fără ca. se fim împiedecați, ori grav 
suspiționațl ?

Nici chiar pe terenul economic 
n’am putut răsufla liber. Și pe acesta 
am fost și suntem persecutați. Le
gile economice, câte s’au adus pănă 
acum, n’au favorisat de loc intere
sele poporațiunei nbstre și ceea-ce 
am putut face pe acest teren cu 
mari încordări, alături cu conlocui
torii noștri, este un resultat, nu al 

bunăvoinței stăpânirei, ci al muncei 
și stăruințelor nbstre.

Cea mai viuă dovadă este fap
tul, că, pe când guvernul se pregă- 
țesce a lua nouă măsuri econumice 
și sociale în contra desvoltărei po
porului nostru, representanții așa cji- 
sei opiniunî publice maghiare de
clară resboiu institutelor nbstre de 
bani pe nisce motive din cele mai 
mincinosc și perverse, susțiind, că 
aceste institute ar urmări scopuri 
politice și ar tinde a despoia pe Ma
ghiari de proprietățile lor; nisce ca- 
lumnii, contra cărora s’a vădut con- 
strîns a-șl ridica glasul și consiliul 
de administrațiă al celui mai vechiu 
institut de bani al nostru, care — 
cum vom vedb mai la vale — se 
declară gata a dovedi, negru pe alb, 
multe cașuri, în cari, tocmai din con
tră, familii maghiare au fost scăpate 
prfo ajutorul acestui institut român 
din ghiarele miseriei.

Nu este der, decât nesincerita- 
tea și fățărnicia ajunsă la culme, 
care mână în mână cu răutatea și 
nerușinarea, stăpânesce timpul de 
față ,mai trist, decât tbte câte le-am 
trăit împreună cu adversarii noștri.

Revista politică.
Furtuna, ce se deslănțuise la 

sfîrșitul săptămânei trecute în dietă 
din causa afacerii Banffy, s’a liniștit. 
Cu- tbte acestea se simte încă o mare 
recelă în urma ei. Omenii lui Banffy 
țin cu orl-ce preț se facă greutăți 
guvernului Szell și pe cât se pote se 
lungescă desbaterile în dietă cu vor
biri lungi și numerbse, ca astfel se 
amâne pe cât se pbte votarea bud
getului pe 1900. Banffyștilor le vin 
în ajutor și kossuthiștii din stânga 
estremă. Numai desbaterea budgetu
lui ministeriului de comerciu s’a tră- 
gănat mai bine de o săptămână, âr 
acum de cinci cjile se desbate bud
getul ministeriului de agricultură. Cu 
prilegiul aeesta au vorbit un mare 

numer de deputați guvernamentali 
și oposiționall, arătând stările triste 
și înapoiate diD Ungaria pe terenul 
agriculturei etc. Câțl-va din aceștia, 
mai ales faimosul Bela Komjathy, a 
atras atențiunea guvernului asupra 
stării decăcjute a proprietarilor ma
ghiari de pământ din Ardeal, a spus 
cu vâlvă mare cum Ungurii ardeleni 
sărăcesc pe cji ce merge și cum pă
mântul lor trece în mâni streine. 
Primejdia o vede Komjathy tot în 
bieții Români, cari, după el, s’ar îm
bogăți în paguba Maghiarilor.

Multe și mari învinuiri ’i s’au 
adus, firesce, cu prilegiul acesta mi
nistrului unguresc de agricultură Da- 
ranyi de cătră adversarii guvernului. 
In primul loc i s’a făcut imputarea, 
că n’are o politică conscientă națio
nală maghiară, că nu se îngrijesce 
de întărirea nației maghiare și de 
mântuirea ei prin bunăstare mate
rială. Der las’ că nici Daranyi nu li-a 
rămas dator cu răspunsul.

într’un lung discurs ministrul 
și-a arătat tbte tainele politicei sale, 
a spus ce a făcut și ce are de gând 
să mai facă pentru întărirea elemen
tului unguresc — căci miniștri ma
ghiari numai de ai lor portă grija, 
ceilalți de alt neam pot să se pră- 
pădâscă, ori se ia lumea ’n cap. 
Despre două acțiuni de însemnătate 
mai mare a vorbit Daranyi. Prima 
este acțiunea de colonisare. Seim, că 
în favorul acestei acțiuni el a con
vocat o anchetă de omeni specialiști, 
care s’a ocupat cu cestiunea coloni- 
sărilor timp de vr’o efoce cțile în Buda- 
peșta. Ministrul a dat acum lămuriri 
în dietă, cum înțelege el să se facă co- 
lonisările. Deja la început a declarat, 
că nu vrea numai o colonisare din 
punct de vedere economic. Raportu
rile din Ungaria sunt de așa. fel, în
cât ori-ce acțiune s’ar întreprinde, 
ea trebue se se facă din punct de ve
dere al stalului maghiar. Drept comple
tare unul dintre deputați a strigat: 
și din punct de vedere național ma-

FOILETONUL „GAZ. TRANS'* *.

Iniurare.
(Urmare).

Ou inima sfâșiata de durere, văden- 
du-se, că a stat la masa unui asupritor, eși 
în ceardac să se răcorescă puțin, să aibă 
un moment de liniște. Se preumbla nervos 
prin ceardac vorbind și gesticulând singur. 
Făcea în mintea lui, o adevărată apărare 
a dreptății celor obijduițl; er prin picătu
rile de lacremî, ce-i umpleau ochii, satul 
în vale ’i se părea ca un cimitir uriaș. Din 
când în când se oprea la câte-o terestră, 
îșl ținea respirarea, ca să potă asculta dis
cuția sgomotosă din casă. Pumnii și făl
cile ’i se încleștau, audend strigătele ame- 
nințătore ale sub-prefectului:

— He! domnilor, țăranii ăștia nu mai 
sunt bmenl; sunt fiare sălbatice; trebue să-i 
iai cu biciu, ca să poți face ceva cu ei!

Elevul se depărta încetișor dela fe- 
răstră și se aședâ, copleșit de durere, pe 
scara din capătul ceardacului. Plângea ca 
un copil.

în amenințările sub-prefectului, simțea 
umilirea nemului lui întreg.

Sgomotul discuției din casă îl înfiora 

din ce în ce mai tare. Rămase împetrit pe 
scară.

Din întunerecul despre portă se des
făcea din ce în ce o formă de om, apro- 
piindu-se de casă. Era primarul satului. In 
dreptul elevului, îșl scose căciula și trecu 
repede spre bucătăria; dise câteva vorbe 
încet unui servitor și așteptă în fața cear
dacului.

Sub-prefectul eși în ceardac șovăind 
și trântind ușa sgomotos în urma lui.

— Ce e, mă primar?
— Sărut mâna, domnule sub-prefect! 

am venit să vă spun ceva.
— Ei, ce e? Vino încoa!
Primarul, cu căciula în mână, ridica 

scările, trecend pe lângă elev; se apropia 
de sub-prefect și ii șopti:

— Locuitorii încep să facă gură, dom
nule sub-prefect. Crâșma e plină de omeni. 
S’au sfătuit se se împotrivăscă la măsură- 
torea de mâne. Tot satul o să fie la fața 
locului. O să se împotrivescă la mutarea 
hotarului. Am venit să vă spun, ca se nu 
se întemple ceva. Șerban o dat vorbă în 
tot satul, să nu se lase nici morțl.

— Așa!.... răspunse sub-prefectul. 
Așteptă aci! Sub-prefectul întră repede în 
casă și după câte-va minute eși din nou.

— Uite, mă primar; să dai scrisorea 

asta călărașului, care a venit cu mine, să 
o ducă la sub-prefectură. Să plece numai 
decât.... să o dea în mâna domnului că
pitan. Haide... plăcă repede.... Ai înțeles?

— Am înțeles, sărut mâna domnule 
sub-prefect! Primarul plăcă spre capătul 
ceardacului.

— He! mă primar, ia vino încoa să-ți 
mai spun ceva!

La doi pași de elev, sub-prefectul șop- 
tesce primarului:

— Ia vedl de Marița ceea... scii!
— Am înțeles, domnule sub-prefect! 
Primarul dispăru ca o nălucă pe portă, 

er sub-prefectul întră vesel și sgomotos 
în casă. Nu spuse nici o vorbă de cele ce 
aflase dela primar, ca să nu strice cheful 
petrecerei.

Elevul aucjend tote acestea, credea că 
viseză un vis urît. îi venea să cadă de 
amețelă. Se scoborî repede de pe scara 
ceardacului șio porni prin ogradă, fără să 
scie ce face, unde se duce....

Era târdiu de tot. în vale satul zăcea 
ca un om îngropat de viu. Cuconu Ieni cu 
fruntea încrețită de grije se gătea de cul
care. Inginerul, cădut pe canapeaua din 
salon, se lăsa molatec pe brațele jupânesei 
Linei, care se chinuia să-l desbrace; er sub
prefectul, deschidend ușa odăii lui de cul-
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ghiar! Ministrul e de părere, că în 
orl-ce coloniă trebue se fiă un eli- 
ment inteligent, conducător, firesce și 
acesta maghiar, care se sprijinâscă 
cu sfatul pe cei fără carte., Adecă 
printre coloniștii unguri proști se fiă 
puși și de cei cu carte, căci altfel 
cei proști ușor pot să fiă seduși, și 
în loc de a maghiarisa, se va trecfi 
mâne poimâue statul, că se contopesc 
nafionalicesce în alte popore.

*
A mai vorbit d-1 Daranyi și des

pre o cestiune mult mai delicată, 
despre cestiunea fideicomisurilor Se 
pare, că Daranyi încă e de părerea, 
că proprietatea cuiva nu este numai 
a lui, ci și a țării, a statului, de care 
omul privat, proprietarul, nu pote 
dispune absolut liber. Fideicomisul l’am 
pute defini mai la înțeles așa, că 
legea opresce, de pildă, unui părinte, 
ca proprietatea lui mare de părnent 
să o împartă egal între fiii sei; o 
lasă ca moștenire familiară numai 
unuia dintre fii, aceBta din venitul 
moșiei împarte și celorlalți, el n’are 
însă drept se înstrăineze moșia, nici 
nu pote contrage datorii asupră-i.— 
Acest sistem (fise ministrul Daranyi 
că vrea să-l Introducă și în Ungaria, 
scopul fiind, ca moșiile mari neme- 
șescl și grofesci să nu se împartă, 
ci se rămână întregi și neatacate. 
Etă însă, ce a (fis ministrul: Spune, 
că pănă acum guvernul n’a propus 
Majestătii Sale înființarea de fidei- 
comisurî nouă, der, ca escepțiune, va 
face o astfel de propunere, eventual 
va înainta un proiect de lege pentru 
Ardeal și pentru ținuturile espuse, in 
interesul întăririi ideii de stat maghiar, 
căci, <4iseJ e uu interes de stat și 
national, ca în astfel de puncte es
puse ideia de stat maghiar să se 
întărescă și în astfel de puncte se 
fiă familii, a căror fidelitate cătră 
ideia de stat maghiar nu păte fi trasă 
la îndoălă.

Pe calea acâsta crede guvernul 
să mântuescă de peire clasa marilor 
proprietari maghiari din Ardeal, 6r 
pământul să nu trâcă în mâni străine 
Ce vor (fie® însă la acâsta Jidanii, 
cari nu se mai mulțumesc cu tot 
felul de gheșeftari, ci vor să fiă și 
moșieri mari, cum în parte au și 
ajuns șă fiă?

*
Dincolo în Austria lucrurile par 

a-șl fi luat un curs mai liniștit. Ob- 
structiunea Cehilor a început să se 
mai domolâscă ; ei n’au împiedecat 
anume votarea legii pentru recruți, 

ci s’au mărginit simplu a declara, 
că nu o primesc, deăre-ce nu au în
credere în guvernul de fată. — In 
camera deputaților a fost săptămâna 
acesta o ședință forte sgomotosă la 
desbaterea raportului comisiunei în
sărcinate cu studiarea căușelor gre
vei dela minele de cărbuni. Depută
ții socialiști s’au certat rău cu libe
ralii. — Erl era să se facă alegerea 
membrilor delegațiunei austriace. La 
început se părea, că nu se vor ri
dica greutăți guvernului la alegerea 
delegațiunei, în ajun însă o confe- 
rență a cluburilor din stânga s’a de
clarat contra alegerei. Când scriem 
aceste rânduri, n'avem nici o scire, 
dâcă și cum s’a făcut alegerea.

*
In străinătate face pentru acum 

mare sgomot scirea, că Rusia a dat 
ordin de mobilisare a armatei. Mobili- 
sarea acesta se (fice, că s’ar face 
contra Turciei, ba se susține chiar, 
că Rusia a trimis o parte din tru
pele sale în Trapezunt. Gazetei ger
mane „Kolnisclie Zeitung“ i-se ves- 
tesce din Constantinopol, că Turcia 
e forte îngrijată din causa agitațiu- 
nei, ce o face Rusia printre Bulgari 
în contra Portei otomane. Despre 
mobilisarea armatei rusesc! i-se a- 
nunță foiei „Slovo Polski" din Lem
berg, că în Varșovia a sosit din 
Petersburg un ordin secret, prin care 
se dispune, ca la stațiunea Pruskov 
să stea în tot momentul gata 300 
de vagăne pentru transportarea de 
trupe.

Românii si Rutenii în Bucovina.
La 3 Martie st. n. a. c. când 

s’a discutat in camera deputaților 
din Viena programa ministeriului 
Koerber, s’a ridicat și Nicolaj de 
Wasilko, poreclit Coco, și a vorbit 
„ca Rutean și Bucovinean" câte 
vercji și uscate, dovedind ura sa în 
contra partidului national român și 
a Românilor în genere. Acest re
negat Coco a învinuit între altele 
pe Români, că ar fi neleali în po
litica lor și a susținut cu mare ne
rușinare, că Bucovina ar fi țeră 
slavă.

îndată s’au ridicat doi deputațl 
români bucovineni br. Hormuzachi și 
d-1 de Lupul, mareșalul țârii, și au 
nimicit acusafiunile și afirmările min- 
cindse ale lui Coco. Etă cum a res
pins deputatul Iancu Lupul, afirmările 
proeatorului Rutenilor bucovineni:

E tot-dâuna un forte dureros spec
tacol, care cred, că. se caracterisâză de sine 

și nu are lipsă, a fi stigmatisat mai de 
aprdpe, când copiii uneia și aceleași țări 
năvălesc unul asupra altuia, apriucjând fă
clia vrajbei reciproce. Aoâsta face asupra 
mea impresia, oa și când în o familiă co
piii îndușmănițl între olaltă sar în contra 
propriei lor mame, și negâud oomuna lor 
obârșiă, păcătuesc în contra celei mai fn- 
damentale legi a firei. (Dep. Wassilko: Ro
mânii sunt mama ndstră mașteră!)

A oădut în acest moment observarea, 
că Românii ar fi mama mașteră. Nu Ro
mânii sunt maica, țâra e maica, oare îm
parte fiă-cărui darurile ei, și era un timp, 
în care națiunile Bucovinei — pe oare sub 
împrejurări am putâ-o numi o Austriă în 
miniatură — trăiau în deplină armoniă înt.re 
olaltă. Atunci toți locuitorii aoelui petec 
de părnent erau înainte de tdte Bucovineni 
fideli brazdei, ce i-a născut. Acji vedem cu 
regret, că și în Bucovina, oa în multe alte 
țări, esemplul rău strică moravurile bune. 
AdI vedem și aoea pacinică țerișdră pre
făcută în arenă de răsboiti.

A decide asupra caracterului țării, e 
chemarea istoriei, și rămâne fapt incontes
tabil recunoscut de istoria, fapt pe care 
nici cea mai îndrăsnâță afirmare nu-1 va 
pută altera, că Bucovina a format o parte 
a principatului Moldovei de odinidră, că 
prin urmare e o târă de caracter românesc. 
(Wassilko: NinI odată!) Nici odată, nu se 
pote spune.

Incorporându-se Austriei la 1775, con- 
traotul a fost încheiat între guvernul tur
cesc, respeotive românesc, și între Austria; 
între cel turcesc întru atâta, încât pă
mântul Moldovei sta atunci sub suverani
tatea Turciei. In tdte aceste tractate se 
vorbesce totdâuna — preoum se <fi°ea pe 
atunci — de-o populațiune moldovenâscă și 
nu de una ruteană, ou tote că nu voiîi să 
neg, că și pe atunol vor fi asistat deja 
Ruteni în țâră (Wasilko: Și că prinoipii 
moldovenesol s’au folosit de limba slavonă!)

Și aoăsta e esaet, că prinoipii mol- 
dovenescl s’au folosit în parte și de limba 
slavonă biserioăscă. Acâsta îșl are causa 
în împrejurări, cari a le disouta aici ne-ar 
duce prea departe. In secolul al XVII s’a 
întrodus limba românâscă a poporului în 
mod oficial și sus, drept dovadă a unei 
neoesitățl imperative dictată de caraoterul 
etnografic al țării. La încorporarea ei, Bu
covina avea numai puține școli mănăsti
rești, însă în tote se învăța în limba ro
mână, ba chiar și în acele părți alo țării, 
cari a<jl sunt rutene.

Trebue să concedem, că după statis
tică, numărul Rutenilor a<jl e mai mare, 
decât oela al Românilor. Partea nordică a 
țării și unele părți ale țării de mijloo sunt 
locuite de Ruteni, partea sudică de Ro
mâni.

Cum s’au întîmplat tote aceste, nu 
pot espune aiol în lung și lat, însă fapt 
este, că din înveoinata Galițiă au emigrat 
forte mulțl Ruteni. Pe de altă parte a fost 
decisivă pdte și împrejurarea, că Romanii 
oa un popor înzestrat c’un mare talent 
limbistio, deprind fdrte iute limbi străine, 
uitând cu timpul, sub presiunea străină, 
limba lor maternă, preoum se pote observa 
acesta atât de des în <fiua de adl.

Eu țin țera de română, țină-o alții de 
rutână, Insă AustriacI buni suntem ou toții.

Revin acuma asupra altui fapt. S’a 
vorbit aici de majoritatea și minoritatea 
camerei provinciale și s’a pretins, că ma
joritatea s’ar fi desconsiderat întru atâta, 
înoât chiar în comitetul țării, oa organ al 
camerei, membrii lui începând dela ma
reșalul țării, așa dâr dela mine, s’au luat 
din minoritate.

Esaot, d-lor, e numai aceea, că dor 
membrii ai comitetului aparțin partidului 
român, âr doi sunt recrutați din celelalte 
partide ale camerei. Eu sunt decretat ma
reșal al țării din grația Majestății Sale și 
acâsta esclude orl-oe observare. Accentuez 
însă franc, că eu sunt Român cu trup și su
flet și Român voiu rimând...

Răsboiul dintre Buri și Englesi.
Săptămâna acâsta a fost de o 

epocală însămnătate pentru Anglia 
și republicele bure din Africa de 
măcjă-cji.

Lupta despre care se credea, 
că are se fiă la Bloemfontein, capitala 
statului liber Oranje, nu s’a dat 
între cei doi inimici. A. urmat însă 
ceva mult mai trist pentru vrednicul 
popor al Burilor, anume intrarea lui 
Roberts, cu partea oștirilor englese 
conduse de el, în Bloemfontein, fără 
a li-se fi făcut vre-o împotrivire. Se 
vede, că Burii s’au socotit să nu mai 
jertfăscă omeni aici, și de aceea au 
lăsat pe Englesi să cucerâscă și ora
șul acesta.

Câte-va 4il0 înainte de intrarea 
Englesilor în Bloemfontein, Kriiger 
și Steyn, președinții celor două re
publice ale Burilor, au adresat gu
vernului engles din Londra o nota 
telegrafică, în care — după-ce arată, 
că răsboiul n’a fost întreprins de ei, 
decât ca o măsură de aperare pentru 
a scuti neatârnarea amenințată a Re- 
bublicelor, — declară, că sunt în
suflețiți de dorința de a restabili 
pacea] dâr, dâcă Anglia are de gând 
se nnnicescă neatârnarea Republicelor, 
poporul bur e hotărit a purta lupta pănă 
la capei.

— Se vie! decă le dă mâna, striga 
el, învârtind în aer un țăpoiu. Nu ni-e 
frioă! Noi suntem aici în casa și pe pă
mântul nostru!

Sorele era la prânzul cel mare, âr pe 
costa dealului, inginerul, sub-prefectul, cu 
fețele buliabe de petrecerea de cu seră, 
mergeau încet înspre imașul satului. Cuco- 
nul Ieni, mergea înaintea lor, sucindu-șl 
nervos barba și mustățile. Elevul, cu un 
ghiozdan cu hărtiă de desen la subțioră, 
pășea tăcut și neliniștit în urma ingine
rului. In urma lor se țineau doi călărași, 
primarul, vătășeii comunei și argații dela 
curte, aducând un car cu țăruși.

Pe măsura, ce grupul acesta înainta, 
se vedeau despre sat ridicându-se grupuri, 
grupuri de țărani, îndreptându-se și ei în
spre imaș. La capătul imașului se întâlniră 
aprope toți. CâțI-va țărani, rămăsese în 
urmă mai reslețl pe costa dealului. Printre 
aceștia și Irina mergea dela unul la altul 
neîndrăsnind să se apropie. Moș Șerban, în 
fruntea țăranilor se apropie de inginer.

— ]£că, omeni buni, dicea inginerul, 
am venit să fac măsurătorea imașului. Cu- 
conul Ieni, proprietarul moșiei, reclamă o 
parte din imaș ca ținând de trupul moșiei.

— Nu-i adevărat! domnule inginer, 
strigară mai multe voci din mulțime.

— S’o vedea la judecată, dicea sub
prefectul.

— Am documente, cu cari voifi proba 
la judecată, continua cuconul Ieni.

— Apoi, cucone! cjicea moș Șerban, 
adresându-se proprietarului, nu-i păcat de 
Dumnedeu se ne chinuescl atâta cu jude
cățile! Ne-am judecat odată. Tribunalul 
ni-a dat dreptate. Și acum ce mai umbli 
și dumneata să ne mai obijdueștl,... că 
suntem destul de nevoiași.... Să-ți fie milă 
și de noi!

— De doi-spre-dece ani, de când am 
cumpărat moșia asta, v’am lăsat să stăpâ
niți imașul, la care nu aveți drept, fiind-că 
cuconu Radu m’a rugat. De-acum nu mai 
pot să vă las; trebue să-mi iau drep
tul meu.

— Adecă cum? noi nu avem drept?
Da nu l’am stăpânit noi de când lu

mea ?
Jllcă moș Trifu i-e martor, om de o 

sută de ani și cu frica lui Dumnedeu. El 
spune, că pe vremea când era el copii, nu 
se pomenea alt stăpân pe imaș, decât satul. 
Ecă asculta-ti-1; să vă spună el, domnule 
inginer.

Țăranii se dau în lături, făcând loc 
lui moș Trifu, care pășea încet înspre in
giner.

— Așă e, măria vostră, dicea moș 
Trifu cu glas tremurător și stins. Din moși 
strămoși, noi am fost stăpâni pe imaș. 
Dumnedeu e martur!

Inginerul și elevul rămaseră uimiți, 
vădend figura impunătore a bătrânului. Li-se 
părea, că au în fața lor un sfânt.

— Se trăițî măria vostră, așa e! mor
măia într’una moș Trifu, făcendu-șl cruce, 
Dumnedeu e martur!...

— Câți ani ai, moșule, întreba in
ginerul.

— Apoi deh! măria vostră! oiO. fi de 
vre-o sută de ani.

— Ce are a face asta, domnule in
giner, dicea cuconul Ieni, eu am documente 
tot așa de vechi, cari probâză contrariul.

— N’are de unde să fie documente ! 
Noi n’avem nici o scire, dicea moș Șerban.

— Le veți vedă la judecată, răs
punse cuconul Ieni.

— Mă rog, pe mine tote acestea nu 
mă privesc, dise inginerul. Eu sunt dator 
să fac măsurătorea și la judecată se va 
vede cine are dreptate.

— Apoi, ce să vă mai osteniți de 
geaba domnule inginer, dicea Șerban. La 
măsurătorea de rândul trecut s’a constatat, 
că tot imașul e dedece fălci și jumătate. 
Tot așa o să găsiți și dumneavostră.

— Apoi, eu vreau să fac 0 măsură- 
tore conform planului, ce are cuconiți Ieni. 
Nu o să între tot imașul. 0 să vă mai ră
mână și vouă o parte.

— Adică cum? să ne schimbați ho
tarul imașului?

— Apoi, așa e! cum o eși la măsu- 
rătdre.

— Asta nu să pote, strigară mai mulțl 
săteni.

— Da ce e pe voia vostră ! striga răs
tit sub-prefectul. Autoritatea trebue să-și 
facă datoria ei.

— Nu-i drept! strigau mereu sătenii. 
Sub-prefectul dădu ordin celor doi călărași 
și vătășeilor ca să ajute inginerului la mă- 
surătore.

Inginerul îșl așâdă nivelatorul spunând 
elevului să se ducă cu jalonele înaintea lui.

— Ce nedreptate ! îșl <ficea furios 
elevul. Dâc’așI fi puternic în momentul 
acesta, n’ași lăsa pe nimeni să se atingă 
de pământul bieților omeni.

Plâcă tăcut cu jalonele înspre partea 
în care îi arăta inginerul. Țăranii priveau 
înferbîntațl de măniă pregătirile ce se fă
ceau. Inginerul hotărî o liniă, dând ordin 
primarului și vătășelului să înfigă țărușii.

— Nu se pote!, strigară țăranii, smu
cind țărușii din mânile primarului.
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Guvernul engles a respuna la 
nota acâata, și reapunaul seu e cât 
se pote de sumeț și neuman. In 
nota sa cetită și în camera lorcjilor 
englesî la 11 Martie n., ministru- 
președinte al Angliei Salisbury de
clară, că Anglia nu p6te sâ răspundă 
decât cu aceea, că nu e de loc aple
cată a lăsa nici Iransvaalului, nici sta
tului Oranje neatârnarea.

Anglia a hotărît așa-der mor tea 
politică și națională a Burilor și trac- 
teză cu ei ca cel mai nemilos tiran 
cuceritor.

Ce vor face Burii ? Se vor su
pune ei orbesce poruncei tiranului, 
cum doresce Salisbury, ori se vor 
lupta mai departe pana la ultimul 
om, .cum c)ic președinții Kriiger și 
Steyn, ca cel puțin se moră cu glo- 
riă și Europa se privescă cu brațele 
încrucișate, cum e dripit și pus sub 
călcâiul engles un neam de bmeni, 
cari vor se trăescă liberi, 6r nu 
sclavi ? Dela marile puteri europene 
Burii nu pot se aștepte nimic, nu 
pentru-că dor nu s’ar fi adresat la 
ele, ca se sară împreună și se oprâscă 
pe Anglia a-i nimici; ei s’au adresat, 
dăr nici un cuvent de mângăere, ori 
de sprigin moral n’au primit pănă 
acum. Nici Germania, nici Rusia, 
nici Francia nu vor se se strice acum 
chiar cu Anglia, ba nici Olanda, 
al cărei popor e rudit prin sânge cu 
Burii, nu îndrăsnesce a turbura pla
nurile Angliei, și tînera regină olan- 
desă a declarat, că numai dâcă tote 
puterile se vor fi învoit în afacerea 
intervenirei pentru pace, va păși în 
favorul Burilor.

D6r Burii au fost în clar cu „neu
tralitatea" Europei deja dela înce
putul resboiului. Ei soi au deja, atunci, 
că ajutor de nicăirl nu pot se spe- 
reze și ac[I sunt și mai mult con
vinși, că zadarnice le sunt tote ru- 
gările și că sunt avisațl numai la 
propriul lor ajutor. După părăsirea 
capitalei statului Oranje, armata bură 
din acest stat s’a retras spre miâcjă 
nbpte cătră frații sei din Transvaal 
și acum se vestesce din Pretoria, că 
Burii, în frunte cu guvernul lor, au 
luat hotărîrea se lupte pănă la ul
timul om.

Nu se scie, unde va fi marea 
luptă decisivă, dbr o astfel de luptă 
va trebui se se dea încă de aici îna
inte, după-ce Anglia e decisă se nu 
se astîmpere pănă nu va vede fâl- 
făind stindardul ei pe zidurile Pre
toriei. De fapt se vestesce, că bă
trânul general bor Joubert a plecat 
grabnic din Natal la Pretoria și pe 

când de-o parte se sfătuesce cu Krii
ger și cu Steyn, că ce e de făcut, 
de altă parte organisăză o mare îm
potrivire în Transvaal. Din tdte păr
țile îșl aduna trupe spre mântuirea 
patriei, căreia Englesii i-au pecetluit 
deja sentința de mdrte. După tote 
semnele se va da deci o luptă mare 
și ultimă între Buri și Englesî, lupta 
cea mai crâncenă din acest resboiu.

„A B b i n a“«
(Din raportul consiliului de aâministrațiune}.

„Allrnau, primul și cel mai vechii! 
institut de bani al nostru, îșl va ține adu
narea sa generală la 31 Martie n. 1900 în 
Sibiiu. In raportul consiliului de adminis- 
trațiune oătră viitărea adunare generală, 
semnat de d-nii P. Cosma direotor eseou- 
tiv și Al. Lebu vice-președinte se face con
statarea, că deși anul trecut a fost din 
punct de vedere financiar un an forte 
critic, institutul totuși a făcut și în anul 
acesta progres frumos. Venitul curat al 
anului a fost 126,922 fi. 64 cr., mai mult 
cu 1884 fi. 44 cr. ca în anul trecut. După 
propunerile direcțiunei, din acest venit cu
rat se va da acționarilor o dividendă de 
14 fl. după o acțiă. Pentru scopuri de bine
facere se vor da și de astă-dată 6500 fi., 
restul se va adauge la diferitele fonduri, 
așa că fondul special de reservă se va urca 
la 47,189 fi., fondul de pensiuni al funcțio
narilor la 151,828 fl. etc.

In raport se face amintire și de acu- 
sele acelor 6menl fără consciință, cari de 
un șir lung de ani, răspândesc prin <jiare 
acusa tendențiose ia adresa institutelor de 
bani românesc!, și mai ales la adresa „Al
binei", învinuindu-le, că urmăresc scopuri 
politice și că lucrâză la desmoștenirea Un
gurilor.

„Declarăm* 1, dice la asta raportul, „de 
tendențidse tăte afirmările de acdstă 

natură, și nu ne putem suprima mirarea, 
că se află și bărbați de stat și dmenl se
rioși, cari dau credăment ăstor fel de bâr- 
fell și stau de borbă ou cei ce le răspân
desc. ... Din contră, noi putem dovedi 
multe cașuri, în cari ni-s’a cerut ajutorul 
și Vam dat, oa să scăpăm familii maghiare 
de ruina sigură, la care le dusese cămătari 
și institute neromânești ; putem dovedi, că 
cu ajutorul nostru nu numai și-au scutit 
averea, der și-au acuirat averi consi
derabile familii maghiare. Desfidem 
pe ori și cine să arate măcar un cas numai, 
pentru care institutul nostru ar merita im
putările, oe cu atâta ușurință i-se fac".

Ore după o asemenea palmă mai cu- 
teza-vor fanaticii șoviniștl maghiari să 
sbiere atâta în contra băncilor nostre ?

Datoria creștînescă.
înalt P. S. S. Metropolitul-Pri- 

mat al României a adresat o pasto
rală cătra toți parochii din țâră, 
prin care le atrage atențiunea asu
pra decăderei morale, ce amenință 
pe popor din causa obicînuinței păcă- 
tbse, de-a nu cerceta s-ta biserică Du
mineca și în sărbători. Etă ce dice 
între altele I. P. S. Sa:

Putere» rugăciunei este mare pentru 
cel ce addră pe Dumnedeu și puterea ei 
deviue mai însemnată, oând se face în co
mun, cu toții aducând mulțumire lui Dum
nedeu, âr predica și esemplele sunt emu
latorii societății în practica virtuților. A 
predica cu timp și fără timp, și a da esem- 
ple de fapte bune, este prima datoriă a re- 
presentanților moralei lui Christos, căci o 
națiune, care nu este educată creștinesce, 
adecă în principiile evangeliee în loc să îna
inteze se nimicesce pe sine însa-șl, făoen- 
du-se prada tuturor scăderilor, cari ucid și 
corpul și sufletul.

Vă învit dâr să atragețî seriosa luare 
aminte a tuturor preoților asupra rolului 
important, ce au de împlinit în societate, 
și să le puneți îndatorirea sS țină regulat 
predici la biserică. Duminecile și la cjile de 
sărbători să caute a-se pune în atingere 
cât de des cu poporanii și să-i facă să în- 
țelâgă prin sfaturile, ce le va da, că îm- 
plinindu-șl fiă-care cu religiositate datoriile 
sale, că ferindu-se de robia patimilor și 
îndreptendu-șl sufletul cătră Dumne4«u tre
când prin diferitele fase ale vieței cu gân
dire la umilință și mărirea lui Christos, 
acestea sunt singurele mijlooe de a-șl asi
gura o fericire neperitdre.

Să îndemne prin urmare pe poporenl, 
ca împreună cu familiile și copiii lor să 
mârgă la biserică, să asculte sântele slujbe 
folositore de suflet. Să-i mai sfătuâscă încă 
de a-se păfli de ademenirile și dezmierdă
rile lumesc!, căci atunci omul tare și cu 
pași siguri pășesce prin tdt.e greutățile vie
ții, așteptând 6ra de mântuire, în oare să 
se desbrace de vestmintele cele grele pen
tru a-se înălța în regiuni spirituale, unde 
dispare grija trupâscă și unde tăria sufle
tului câștigă prin oredință. Nu ne îndoim, 
că preoții facându-șî datoria în conseiitață, 
sfaturile, ce vor da poporemlor, vor fi bine 
primite și ascultate, și acele oi rătăcite nu 
vor întârflia de a-se reîntârce la staulul 
părăsit și a se ține pe calea virtuței, ca 
adevărațl oreștinl și fii în Domnul.

SC I RILE DILEL
— 4 (17) Martie.

Pl’oces de pressă. Cetim în „Tri
buna" din Sibiiu: „Magyar Polgar" din 
Clușiă scrie în numărul de astă<jl, că pro

curatura regâscă de aoolo a înaintat tri
bunalului din ClușiQ actul de aousă, în 
ooDtra „Tribunei", pentru artioolele referi- 
tore la persona și aotivitatea oficiosă a 
vice-procurorului regesc din Alba-Iulia, 
contele Lazar Miklos, și că pertractarea fi
nală se va ținâ probabil în prima jumătate 
a lunei Mail!. Va să cjică, totuși s’a hotă
rît guvernul să ne dea satisfacția cerută! 
Noi insultați, noi batjoourițl, și tot noi 
dațl în judeoată! Trăâscă noua eră a „le- 
gei, dreptului și dreptăței!“

Protopop al Nireșului mare. Ni-se 
scrie din Salsig cu data 9 Martie n:: Trac- 
tul protopopesc al Nireșului-mare din die- 
cesa Gherlei, percjendu-șl șeful său înainte 
cu câțl-va ani, a fost administrat acest pro
topopiat de M. O. D. loan Petrișor preot 
în Rimeți și mai târziu de M. O. D. loan 
Sărb, v.-protopopul Șomcutei mari pănă în 
dilele trecute, când prea ven. Consistoriu 
din Gherla a însărcinat pe M. O. Dn loan 
Nistor, preot gr. cat. în Selsig, cu admi
nistrarea tractului amintit. Numirea acâsta 
e cât se pote de potrivită, de-ore-ce D-l
I. Nistor, care a funcționat ca preot în Sel
sig vre-o patru ani, a dat dovedi că este 
un adevărat preot și părinte al poporului. 
Putem fi siguri, că și în viitor va lucra cu 
zel pentru binele și înflorirea bisericei și 
pentru înaintarea poporului, doresc nou
lui administrator protopopesc să-l țină D-deu 
întru mulțl ani buni și fericiți spre folosul 
bisericei și al națiunei române ! Teodor 
Iile învățător român.

La Tergul din Orăștiă dela 11 și 
12 Martie n., s’au vândut 1448 boi și 
vaci, 600 viței și 36 cai. Intre vitele oău- 
tate, — dice „Bunul Econom.", — erau 
boii mari și bine hrăniți. Un singur pro
prietar a luat pe 2 părechl de boi mândri 
peste 1000 fl. Vita frumosă, bine hrănită 
și de soia, intotdeuna este căutată. De asta 
n’ar trebui să uite oultivatorii de vite.

Esportul galițelor (paserilor de 
casă). După datele statistice publicate de 
oficiile vamale, esportul galițelor din sta
tul ungar a fost în anul trecut 1899 cu 
cu 25% mai mare ca în 1898. Anume, în 
an. 1899 s’au esportat cinci milione 376,491 
de galițe pe când în 1898 s’au esportat nu
mai patru milione 587,065. Consumentul 
principal al galițelor dela noi este Austria, 
unde s’au esportat 3.200,000, er în Ger
mania 2.000,000. Tot așa s’a urcat și es
portul ouălor dela 313,276 de măjl me
trice din anul 1898 la 350,231 de măjl; 
prin urmare în anul 1899 cu 36,955 de 
măji s’au esportat mai multe; din acestea 
s’au espedat în Austria 212,132 măjl, în 
Germania 109,156 măjl, er în Anglia 18,775 
măjl. Ar fi interesant dâcă s’ar pute afla, 
că la esportul acesta și la dobânda, ce au

Vătășeii și argații dela curte sar în 
ajutorul primarului, căutând să înfigă ță
rușii în pământ. Țăranii hotărîțl, încep a-i 
îmbrânci. Elevul lasă jalonul la pământ 
privind hărțuiala. Suprefectul și cuconul 
Ieni strigau să se dea la o parte. Țăranii 
nu ascultau. Cei doi călărași voesc să in
tervină, der țăranii amenință și năvălesc 
spre căruță, punând fie-care mâna pe câte 
un țăruș. Sub-prefectul, furios, se apropie 
de un călăraș, dându-i ordin pe ascuns:

— Alergă și spune-le să vină în galop. 
Câte-va minute trecură| numai și des

pre zarea dealului se lăsau, în galopul cai
lor, două plutone de călărași, cari stătuse 
ascunse în cresta rediului de după deal. 
Țăranii rămase un moment desconcentrațl. 
Inginerul încercă să tragă o nouă liniă, 
dâr țăranii se împotrivesc și mai tare. Că
lărașii dau năvală, manevrând prin mul
țime. Țăranii, ca să se apere lovesc, Călă
rașii scot săbiile și lupta începe în mod 
hotărît.

Țăranii, cari rămăsese răslețl pe costa 
dealului, alergau în gonă spre ajutor, er 
alții din sat îi urmau cu brațele pline cu 
pari.

Irina, vădând groza ce era în deal, 
alergă în gonă să caute pe badea Codău, 
cel mai voinic flăcău de pe Jtotă valea 

aceea. îl găsi în dosul unei șuri de pae, 
încărcând un car. El nu scia nimic. Mai 
tot-dâuna era singuratec.

— Hai bade Codău la deal de vedl, 
ne omoră dorobanții!... Uite colo... Vor 
să ne ia imașu !...

Codău îșl încruntă sprîncenile, puse 
mâna pe țăpoiul cel mare și plecă în gonă 
spre deal. Pletele lui și mânecile cămeșii 
îi fâlfăiau în vânt, ca un steg a bătae. Pă
mântul duduia sub piciorele lui. Când să
rea peste câte-un șanț, malul se prăvălea 
în urma lui. Irina se ținea cât putea de el.

Intr’o clipă, Codău ajunse în mijlocul 
sătenilor, cari nu se dădeau învinși. Se re
ped! între călărași, vîjăind năprasnic țăpo
iul în aer. Intr’o clipă doi călărași fură 
culcați la pământ.

Suprefectul, inginerul, cuconu Ieni, 
primarul și toți vătășeii fugise înspre cur
tea boerâscă.

Femeile împrejurul țarcului din vale 
se văietau blăstămând. Țăranii se luptau 
grămadă. Lui Codău îi sburase cămașa de 
pe umărul stâng cu o bucată de came cu 
tot. în înfierbînțela luptei, moș Șerban, 
cât era de bătrân, se lupta ca un flăcău.

Totă valea răsuna de gemetele țăra
nilor, de țipetele femeilor, și înjurăturile 
soldaților.

Din mijlocul acelei învălmășeli groz- 
nice, se aud! de-odată mai multe detună
turi de carabine. Căpitanul, vădând că sol- 
dații lui nu o să potă dovedi numai cu 
săbiile, dădu ordin să dea câteva focuri 
orbe în vânt.

Cei mai mulțl țărani, speriațl la au- 
dul detunăturilor, începură să o ia la gonă 
spre sat. Cei mai voinici și mai curagioșl 
se luptau înainte.

Detunăturile carabinelor îi îngrozeau 
din ce în ce mai tare; credeau că mulțl 
din ai lor trebue săfie morțl. Obosiți și des
concentrațl, începură cu toții să bată în re
tragere. Călărașii îi urmară de aprope. Ță
ranii începură să se reslățâscă înspăimân
tați, întrând în sat care pe unde apucau.

în învălmășâla fugei, soldații reușiră 
să pună*  mâna pe Codău, pe moș Șerban, 
pe moș Sandu și încă pe vre-o 4ece țărani, 
cari se împotrivise mai tare. Veneau cu ei 
înspre primăriă. Erau într’o stare îngrozi- 
tore. Sub-prefectul, în fața primăriei, dădu 
ordin să-i pună la butuci.

— V’am spus să vă astîmpărațl! 4^ 
cea sub-prefectul, cu un accent satisfăcut.

— Las’ cucone! răspundea moș Șer
ban, noi vom răbda tote; seim, că într’o 
4i o să se facă dreptate și pentru noi.

Sub-prefectul și căpitanul dădură or

din călărașilor să se împrăștie prin 'sat și 
să aresteze pe câți vor pute pune mâna.

Mai toți țăranii steteau ascunși prin 
casele lor, legându-șl rănile, ce le căpătase. 
Fură arestați unul câte unul, legați și duși 
la primăriă......................................................

Liniștea fiind restabilită, inginerul, 
sub-prefectul și cuconu Ieni însoțiți de 
câțl-va călărași s’au dus să continue mă- 
surătorea. Ș’au măsurat, cum au voit.

Elevul, îngrozit de tote cele ce vă- 
duse, spuse inginerului să-l ierte, că nu 
pote să vie și el pe câmp. Așe4at pe ghiz- 
delele unei fântâni din marginea satului, 
privea, îngrozit, cum călărașii aduceau la 
primărie pe cei prinși, bătându-i, și cum 
vătășeii ciopleau butucii în care erau să 
fie încătușați.

înspre sără, arestul primăriei nu mai 
încăpea de omeni. Sub-prefectul dădu or
din să scoță băncile din odaia de școlă 
de-alăturî, ca să pună și pe cei cari mai ză
ceau în fața primăriei, trântiți la pământ și 
încătușați de mâni și de piciore.

Ușile primăriei fură închise cu lăcate 
și cu drugi de fier pe dinafară, er prim
prejur, un pluton de călărași pă4ea cu să
biile scose, ca la gros..................................  
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avut prăsitorii galițelor, ore câți Români 
și cu ce câștig au participat!

Trupa asociată română de varie
tăți din Bucuresci va da sub direcțiunea 
d-nei Fany lonescu, Duminecă, în 5(18) Mar
tie 1900, în sala otelului „Orient",’(Nr. 1), a 
doua representație, o’un program cu totul 
nou, și interesant. Htă ouprinsul programu
lui: Partea I-a 1. Of! Of! Of! bietul sluj
baș!- Canțonetă comică, cu dansuri, esecu- 
tată de d-1 Stefănescu. 2. Cuplete comice, 
din opereta „Vendătorul de paseri11 (Vogel 
Handler) cântate de d-1 I. Bellian. 3. Co
rurile din Cinei, Cinei, de V. Alexandri, 
cântate de Domnele: Bellian, Stefănescu, 
d-ra Bellian, și de Domnii: Niculescu, Bel
lian și Stănescu. Partea 11-a. 1. Dansuri: 
Bătuta, Brâuhțu și Călușerul, esecutate de 
d-1 S. Slănescu. 2. Pețitorea din Bucuresci, 
canțonetă în costum de damă, esecutatăde 
d-1 Stefănescu. 3. Alte anecdote comice, de 
D-nii : N. Țicu și Th. Speranță, esecutate 
de d-1 I. Bell>an. Partea IlI-a. 1. Ploia, 
cuplete cântate de d-na Bellian. 2. Quintetul 
din opereta Mascotta (aotul al 3-lea,) ese- 
cutat de totă trupa, dejd-nele: Bellian, Ste
fănescu, d-șora Bellian și D-nii Bellian, Ni- 
culescu, Stefănescu și Stănescu. Steaua, ver
suri de D-1 D. R. Rosetti, eseoutate de 
Domna Bellian, D-ș6ra Bellian, de D nii 
Bellian și Stănescu. Prețurile: (La mese) 
Locul I. 2 cor. Locul II. 1 cor. 40 b. Ga
leria loc numărotat 1 cor. Intrarea pe ga
leria 60 b. Biletele se pot căpăta la D-1 
D. N. Eremias, la oasina Română și sera 
la cassă. începutul la 8 6re sera.

Representația de diletanțl în fa
vorul „Crucei roșie“ se va da mâne, 
Duminecă la 5 6re d. a. în sala teatrului 
dela redută. Bilete se pot căpăta încă la 
cassa teatrului.

Pentru masa studenților dela ro
lele medii și superidre din Brașov au intrat 
următorele contribuirl:

a) Pe lista Nr. 5 (oolectant on. d-n 
paroch gr. or. din Brașovu-vechiQ) cu to
tul 22 cor. 10 b., și anume: N. Fize- 
șianu, preot militar 4 oor., Ios. Macsimi- 
lian psroch 4 cor., V. Șerban 60 b., Nic. 
Balea 1 cor., Luca Șincan 1 cor., D. Popa 
40 b., I. Bârsan 40 b., D. Oăpățînă 40 b.,
I. Oprea 2 cor., I. Voiou 60 b., I. Balea 
60 b., G. Puiu 2 cor., D. Grecu 60 b., C. 
Falin 60 b., G. Tampa 60 b., C. Sibiian 
40 b., I. Țițeiu 40 b., D. Jaliu 1 cor., 
Elena X50 b., G. Russu 1 cor.

b) Pe lista Nr. 19 (oolectant on. d-n 
parooh gr. or. din Feldiora): cu totul 21 
cor. 60 b., și anume:

1. anual: Biserioa gr. or. din Feldi- 
6ra 4 cor., Ios. Micu parOch 4 cor., Dr. 
Teod. Sbâroea medio cercual 2 cor., G. 
Silv. Pilția 2 cor., văd. Maria Stanciu 2 
cor., I. I. Tăban 1 cor., I. G. Olăvmar 1 
cor., I. B. Morariu învățător 2 cor., Ios. 
Morariu învățător pens. 2 cor.

2. odată pentru tot-deuna: d-șora Elena 
Taus 1 cor., I. Moga econom 1 cor., G. 
Sibiian 20 b., Ios. Nistor 20 b., Ana Zi- 
chil 20 b., Maria G. Muntean 20 b., G. 
Avr. Taus 20 b., Maria G. Kelement 20 b., 
G. G. R. Oonstandin 20 b., Irimie Sibiian 
20 bani.

o) D-1 Ioan Pop Craioveanu din Hăl- 
ohiu ne trimite 16 cor. 61 b. drept re- 
sultat a! unei colecte întreprinse în Hălcbiu.

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

Parocli al Tîrsolțului, în protopo 
piatul Țerii Oașului, după cum ni-se co
munică, a fost numit cailele acestea de că- 
tră Oonsistoriul din Gherla d-1 Eugenia 
Drcdean.

Nenorocire. Miercuri, 14 Martie n., 
lucrătorul G. Jugănaru dela fabrica de ci
ment din loc, pe când făcea unele repara
ții dinăuntru la coperișul fabricei, voind 
a-se apuca de un lemn spre a-se sui mai 
sus, de-odată cădu job și în urma isbi- 
turei puternice i-s’a despicat capul. Neno
rocitul lucrător a fost transportat la spi
talul din loc, unde după grele suferințe a 
murit, lăsând în urma sa o văduvă și un 
copil.

Vfindare de lemne. In 24 Martie a. 
o., se va țină licitația în magazinul prin
cipal de lângă drumul Sânpetrului pentru 
vendarea unei grămedl de stâlpi vechi de 
telegraf și lemne de brad de construcția 
cu bani gata.

0 domnișor» română, care să vor- 
bâscă și limba germană și maghiară, pote 
afla imediat aplicațiă, la cassă, într’o prăvăliă 
fruntașă din loc. Pentru informafiune a se 
adresa la adminisrația „Gaz. Trans.u

Musica orășenescă va concerta 
mâne seră la otel „Europa11. începutul la 
7*/ 2 ore. Intrarea 30 cr.

Producțiune poporală.
Eelescl, 6 Martie n. 1900.

In 25 Faur am luat parte la o pro
ducțiune poporală, ce s’a dat în comuna 
română Strâmbul din apropierea Cibleșului, 
tractul protopopesc al Reteagului. Dimi- 
neța vrednicul învățător Constautin Man a 
cântat cu școlarii în biserică, la orele 11/2 
ne-am întrunit în sala de învățământ, care 
era întru adevăr „chipul unei școle bune, 
cu un brav învățător11, ce numai spre laudă 
pote să-i servâscă d-lui învățător.

Sala de învățământ era ticsită de po- 
poreni, curtea de asemenea era plină de 
bătrâni, bărbați și tineri.

Programa a fost fdrtejvariată. S’a în
ceput cu „împărate ceresc11, cântat de șco
lari și rugăciunea Domnului. A urmat cu

vânt de deschidere rostit de on. dn preot 
local Augustin Bud, care vorbi bine despre 
însemnătatea școlei și a învățătorilor devo
tați chiămărei lor de crescători.

Poesia „Noi țăranii dela sate11 a fost 
cântată de elevii școlari. S’au declamat 
de școlari: Bălcescu murind, Cerșitorea, Ro
mânul, „Pui de leiu. Apoi cântarea „Bravi 
ostași11 esecutată de școlari. Un dialog 
„despre procese11, predat de doi elevi; di- 
sertațiune „despre urmările triste ale be
ției11, cetită de învăț, din LelescI Const. 
Georgiu.

S’a cântat după acâsta „ Carii pre Chero- 
vimlu apoi s’a cetit „Un cuvânt despre filoxera 
omenimei11, sâu vinarsul, de Aron B. Vel- 
chereanul, de cătră doi școlari. Poesia „Adio 
la CarpațI11 a fost cântată de școlari. S’au 
declamat: Bețivul, Secuiul la menageriă, 
Strigoii, Jidanul și hoții, Țara acesta, Limba 
mea, Românul, Ispita, îndemnarea. „Se tră- 
escă“ s’a cântat de corul școlarilor. Un trialog 
despre „superstițiunl11 a fost predat de trei 
școlari. „Drum bun11, după care au urmat 
încă mai multe declamațiunl, fiind tote bine 
predate.

Multă plăcere a produs în ascultă
tori poesia „Limba mea'-' predată de fiica 
d-lui preot local Aurelia Bud. Incheiarea 
s’a făcut prin d-1 preot, îndemnând popo
rul la îmbrățișarea sciințelor și luminarea 
minții asemenea îi îndâmnă la înființarea 
unei societăți de temperanță, precum și la 
înființarea unui grânar școlar, care să-și 
începă viața în tomna acestui an etc.

Cât de bine au fost esecutate tote 
punctele din programă și cât merit și-au 
câștigat arangiatorii în frunte cu On. 
Dn preot local și harnicul și zelosul în
văț. C. Mau ca urditorul acestor frumose 
lucruri, se vede din efectul momentan pen- 
tru-că nu mai decât s’a și făcut începutul, 
numitei „societăți de temperanță11 înscriin- 
du-se de membrii 52 de inși, luând hotă- 
rîrea bărbătescă, ca să numai bea în câr
ciumă. Pentru acestă societate se și fac 
statutele.

Decă fie-care învățător și preot ar face 
asemenea începuturi, Domne unde am 
aj’unge. Dea cerul, că aceste să servescă 
multora spre împintenare, âr celor ce le 
vor duce în îndeplinire spre laudă din 
partea omenilor buni, căci răsplata o vor 
ave dela Dumnedeu.

Constantin Georgiu.

Producțiune și petrecere în Draos.
Draos, 13 Martie n. 19001

Tinerimea română din comuna Draos, 
(cott. Odorheiu) a aranjat Sâmbătă sera în 
3 Martie n. cea dintâi producțiune teatrală- 
declamatorică împreunată cu joc, sub con
ducerea învățătorului Ioan Dumitrescu.

Producțiunea a reușit peste așteptare, 
dovadă de iscusința celor ce“au avut roluri. 
Programul a fost pe cât de variat în 
punctele lui, pe atât de potrivit și atrăgă
tor. Punctele au fost bine predate și pu
blicul pe deplin mulțămit.

Punct I. a fost „Nu e iertat a umbla 
după cuiburile pasărilor11, dialog de Dome- 
țiu Dogariu, predat de Nicolau Istvan și 
George Albu, ambii și-au priceput rolurile 
lor. Punct II: „Rugămintea din urmău, 
poesiă de G. Coșbuc, declamată de !Za- 
charie Stanciu îmbrăcat în haine de 
soldat.

Punct III „Săpătorul de bani11, co
media de Ant. Popp, jucată de Nic. Iosif, 
ca Stefan; Ana Bucur, ca Anuța soția lui 
Stefan; D-1 înv. Ioan Dumitrescu, ca ji
danul Lipitore și ca Păcală, făcând publi
cului distracțiă; Aron Iosif, ca Stângaciu; 
copilul de țigan a fost Petru Miți în aevea 
țigan, pe care vădându-1 publicul a erupt 
într’un rîs de nu se mai putea opri, toți 
și-au jucat rolurile bine.

Punct IV „Nerodul și Negustorul11, 
dialog de Ant. Pan, predat de Moise 
Drăghiciu și Ioan Iosif, acesta la dorința 
publicului s’a repetat. Punct V. „Noi vrem 
pământ11, poesiă de G. Coșbuc declamată 
de Nic. Iosif, pronunțând respicat și in
tonând corect.

Punct VI „Despre superstițiunl11, 
trialog, predat de copii )de școlă: 
George Helmu, George Bălăban și Stan 
Hâlmu; l’au predat forte bine, încât pe 
lângă aplause a mai primit fie-care bani 
din partea unor domni. Punct VII. „Țiganul 
împărat11, anecdotă de T. Speranță, decla
mată de Ioan Aron Iosif, care a imitat 
forte bine pe țigan, delectând publicul. 
Punct VIII. „Rușinea închipuită11, dialog, 
de Dom. Dogariu, predat de două fete: 
Ana Iosif și Ana Bucur, îmbrăcate în 
costume naționale românescl. Punct IX. 
„Herșcu Boccegiu11, canțonetă de V. Alec- 
sandri, predată de George L. Albu, care 
prin predarea comică a produs mult haz 
și voiă bună.

La începutul producțiunei s’a cântat 
de fetele de școlă „Astădi fraților Români11, 
și la fine „Sunt vânător11 instruate fiind 
de sus amintitul învățător, au fost esecu
tate spre laudă. In pausă s’a jucat de ti
neri jocul național „Călușerul11, fiind ins- 
truațl cu multă dibăciă tot de numitul în
vățător.

Apoi au urmat celelalte jocuri; între 
acestea a fost admirabilă hora de deschi
dere, care s’a jucat de vre-o 16 fete îm
brăcate tote la fel, în costum național ro
mânesc, ceva de admirat.

SuprasolvirI s’au incassat dela d-nl: 
Ludovic Torok, notar cerc. 2 cor.; Nic. 
Iosif, epitrop 20 b.; Maria Iosif 20 b.; 
Maria L. Albu 20 b. Tacsa de intrare a

Pe la asfințit de sore, se vedeau pe 
drumul cel mare din mijlocul satului două 
trăsuri, fugând în trapul cel mare al cailor 
spre porta satului. In una inginerul și cu- 
conu Ieni stăteau posomoriți și gânditori, 
având în fața lor elevul plin de groză și 
de mâniă, ghemuit pe scăunaș. După ei, să 
ținea și trăsura sub-prefectului, escortată 
de căpitan și de doi călărași.

Toți fugeau pe drumul Galațului, în- 
văluițl de un nor de colb.

In urma lor, satul rămânea amorțit 
și plin de jale.

Ultimele rade roși etice ale sorelui mai 
aprindeau vârfurile nucilor din darea dea
lului din față și se restrîngeau asupra sa
tului, ca flacăra unor luminări de câră pe 
un mormânt uriaș. Totă suflarea omenescă 
amorțise. Și cânii satului ascunși prin poiețl 
și prin fundurile grădinilor par’că muțise 
de groză. Din când în când numai mai 
scoteau câte-un lătrat, mai mult urlet a 
jale și pustiu.................................................

Ionel ciobănelul, care se lăsa cu ca
prele în vale, nu văduse nimic din cele în
tâmplate în satul lui. Audise el ceva de 
dincolo de deal, din depărtare, dâr sgomo- 
tul acela ’i se păruse ca și cum satul ar fi 
alungat un lup speriat din țarini. îngrijit 

și el de. frica lupului închipuit, venea cu 
caprele grămadă. Ce-1 mira însă, era, că 
nimeni, dela nici o casă, nu eșia înaintea 
lui, ca să-și caute capra seu oia. In zadar 
să iții printre gard la casa Irinei, n’a ză
rit pe nimeni. Caprele rămâneau una câte 
una în dreptul casei lor, intrând singure în 
ogradă.

Cu inima neliniștită, Ionel se grăbia 
să ajungă la căsuța lui de lângă șipotul din 
vale, nerăbdător să vadă și să afle ceva 
dela moș Trifu.

Cu ușa și ferestrile ferecate, moș Trifu 
galben ca cera, stătea în genunchi înain
tea iconei. Ionel îl cjâri prin ferestră; striga 
la el să-i deschidă.

De abia după mai multe chemări, moș 
Trifu îșl veni în fire, și recunoscând glasul 
lui Ionel, îi deschise.

Nici odată, Ionel nu l’a vădut așa de 
înfricoșat. Credea că se luptă cu mortea. 
N’a putut să înțelegă nimic din gura lui 
moș Trifu, decât cuvinte fără șir: doro
banți ... s’a bătut.... ne-au omorît .... 
domne păflește-ne. . . .

Ionel rămase înmărmurit în pragul 
ușei cu bățul în mână și cu traista în gât. 
Fără să-și dea socotâlă începu și el să fie 
cuprins de fiori de temă; îșl făcea și el

instinctiv cruce, privind înspre iconă cu 
lacrămile în ochi............................................

în arest, țăranii, trântiți la pământ ca 
nisce vite, zăceau încătușați de mâni și de 
piciore.

— Dreptatea lui Dumnedeu e mare, 
gemea moș Șerban. 0 să vedem noi sorele 
într’o di!

Sandu, mai slab de fire, credea că 
de-acum încolo o să-i putrezescă osele.

întunerecul nopții se întindea din ce 
în ce mai apăsător peste totă valea satului. 
Numai din când în când, se dărea, la lu
mina felinarului din fața primăriei, sclipi- 
tul săbiilor gole ale călărașilor de paclă. 
în puterea nopții, târdiu de tot, Irina, cu 
fața aprinsă, cu părul despletit și încâlcit, 
rătăcea învăluită de întunerec, ca o nălucă, 
pe costa delului despre sat. Cu pumnii și 
fălcile încleștate, îșl încorda totă firea cu 
o putere supra-omenescă, ca și cum ar voi 
să pună mâna pe taina mare a lumei, taina, 
care să-i deschidă porțile ceriului și inima 
pământului, taina, care să-i dea puterea 
de a sfărîma zidurile închisorii. ... Și așa 
învrăjbită de chinul acesta, fugea, ca luată 
de Ele, spre darea dealului, trasă ca într’o 
mreajă de întunerec fără sfirșit...................

— Dreptatea lui Dumnedeu e mare! 
gemea moș Șerban.

De multe-orl o radă de lumină și de 
căldură ajunge să renască o vieță aprope 
stinsă. Așa, o radă, pornită din inima ele
vului, care văduse și simțise de aprope chi
nul celor umiliți, lumină și încăldi mintea 
și sufletul celor, cărora el le povestise cele 
întâmplate în sat.

Vestea se duse repede mai departe și 
o anchetă orînduită, constată siluirea ne- 
drăptă a țăranilor.

Ei fură liberați din arestul primăriei. 
Și la lumina sorelui, eșind unul câte unul, 
îșl făceau cruce, sfințind dreptatea celui 
de sus...............................................................

** *

Mai erau două săptămâni pănă la 25 
Aprilie, diua înfățișării la curte.

Tot satul din dori pănă ’n nopte se 
sfătuia în taină ce-i de făcut: cum o să se 
plângă la judecată, cum să adune bani 
pentru avocat și în ce di să plece. Totă 
munca câmpului rămase baltă: dor femeile 
și copiii ce mai puteau dovedi.

Cuconul Ieni, înfricoșat, nu s’a mai 
întors la moșiă. Un nepot al lui și cu câți
va vătafi conduceau munca pe moșiă, îm- 
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fost mică, pentru a pută participa la pro- 
•ducțiune o parte cât s’a putut de mare din 
popor, care a dorit multj o ast-fel de pe
trecere. Sala școlii a fost ticsită de pu
blic. S’au încassat cu totul 34 cor. 30 b.; 
din cari subtrăgendu-se spesele de 19 cor.; 
'70 b., a rămas un venit curat de 14 cor. 
60 b., cari bani s’au adaus la fondul bi
bliotecii.

La finea producțiunii D-l învăț;. Ioan 
Dumitrescu, prin câte-va cuvinte mulțămesce 
publicului pentru participare.

Un participant.

C ® si v o c ă r i.
Brașov, 4 Martie n. 1900.

In sensul statutelor, art,. XIV, se con- 
vooă prin acâsta adunarea generală a „Aso- 
.ciațiunei pentru sprijinirea învățăceilor și 
sodalilor români din Brașov“ pe cj’oa de 
Duminecă 19 Martie a. c. st. v., orele 3 d. 
•a. în localul Asociațiunei (Strada Orfani
lor Nr. 15).

La oas, când nu s’ar aduna membrii 
în număr corăspuncjetor, adunarea se va 
țină în Dumineoa următore, 26 Martie st. v.

Agendele vor fi,:
1. Raportul comitetului despre lucră

rile sale în a. 1899.
2. Raportul cassei.
3. Raportul oomisiunei despre censu- 

■rarea socotelilor cassei și asupra raportului 
comitetului.

4. Alegerea comitetului.
5. Votarea budgetului pe a. 1900.
6. Propuneri eventuale conform art. 

XIX din statute.
7. Alegerea oomisiunei pentru revi- 

darea socotelilor pe 1900.
Președintele Asociațiunei.

Hațeg, 14 Martie 1900.
Membrii ordinari, respective activi și 

■ajutători ai Reuniunei române de cântări 
din Hațeg sunt prin acăsta cu totă stima 
invitați a lua parte la adunarea generală, 
ce se va țină în 25 Martie 1900 la 3 ore 
d. a. în localul reuniunei.

Obiectele de pertractare’.
1) Deschiderea adunării prin preșe

dinte.
2) Raportul secretarului.
3) Raportul cassarului.
4) Raportul economului.
5) Esmiterea unei oomisiunl pentru cen

zurarea rapărtelor.
6) Abcjicerea comitetului și darea ab- 

«olutorului pe anul 1899.
7) Alegerea noului oomitet pe anul 

1900 până la adunarea generală următore.
8) Statorirea budgetului pe 1900.
9) Esmiterea a doi (2) membri pen

tru verificarea protocolului.
La acăsta ședință sunt rugați a lua 

parte toți iubitorii artelor frumose, cari ar 
îmbărbăta cu presența denșilor pe mem

brii activi Ia ajungerea țintei, ce o urmă- 
reșce Reuniunea.

Dr. Gavril Suciu, loan Muntean,
președinte. secretar.

IJ LTIMK SC11U.
Viena, 16 Martie. In ședința de 

acfi a camerei, grupul Sclidnerer a 
provocat un mare scandal. Din causă 
că președintele camerei Dr. Fuchs 
n’a lăsat se se cetâscă o interpela- 
țiă a grupului numit, câți-va din mem
bri acestuia, au strigat președintelui 
vorbe urîte. L’au numit „om bun de 
temniță11, „polițai ordinar", „bou“, 
„bun de spâncțătdre", etc. — Par
tida progresistă germană a decis, se 
nu voteze pentru propunerea de a se 
lua dela ordinea cțilei alegerea mem
brilor delegațiunei.

Constantinopol, 16 Martie. Mai 
mulțl representanțl ai puterilor au 
primit sciri dela consulii din Rusia 
de mecjă-cji, despre mari pregătiri, ce 
se fac pentru mobilsarea armatei 
rusesci.

Pretoria, 16 Martie. Secretarul 
de stat Reitz a dat o proclamațiă, 
în care combate aserțiunile lui Sa
lisbury și cțice, că la timpul seu re
publica Transvaal a provocat pe 
guvernul britanic se-șl retragă tru
pele dela graniță, căci presența lor 
acolo e considerată ca declarare de 
răsboiti. Burii au trebuit s6 se lupte 
pentru neatârnarea lor și sunt în
credințați, că Dumnezeu le va scuti 
drepturile.

Literatură.
A apărut: ^JSxtras dintarifeie de 

postă și telegraf valabile dela 1 Ia
nuarie 1900u‘- Fiind tarifele anteriore 
în multe privințe esențial schimbate în 
urma introducerii valutei de corone, extra 
sul acesta e de cel mai mare folos pentru 
birouri și privați. Se pote procura dela 
librăria archidiecesană în Sibiiu, cu prețul 
de 20 fii.

Suspin și zimbire. Sub titul acesta 
a apărut în editura tipografiei d-lui Todo- 
ran din Gherla o carte de poesii și prosă, 
scrisă de d-l Awtoww Pop. Se pote procura 
și dela tip. „A. Mureșianu". Prețul 40 cr. 
(cu posta 43.)

NECROLOG. Iosif Pop de Lemeni, 
oreot în Remetea, după scurte suferințe a 
încetat din viăță în 12 Martie n. c. în anul 
al 67-lea al etății și al 45-lea al preoției. 
Pe răposatul îl jSlesc un mare număr de 
rudenii, între cari fiii, fiicele și ginerii săi: 
Ghizela Lemeni măr. Gr. Tamas, Iustina 
Lemeni văd. Fr. Șandor, luliu Lemeni și 
soția Stefania Bruchental; Iosif Lemeni, 

Valeriu Lemeni cu soția sa Virginia Diac; 
Elisabeta Lemeni și soțul Mih. Demeter.

— Ioan Butean, notar în Sautău, 
cercul Tășnadului, a răposat în 11 Martie 
n. c. în anul al 44 lea al vieții și al 13-lea 
al căsătoriei. ’L jălesee întristata-i soțiă 
Elena Butean născ. Bran cu trei fiice și 
doi fii ai săi, precum și un mare număr 
de rudenii.

Fiă-le țărâna ușoră!

Sfaturi prețiose.
— Fine. —

Se băgăm bine de sâmă: mân
carea, beutuța, hainele și locuința 
ne sunt trebuinciose. Da! NicăirI 
însb nu cjice, că trebue se mâncăm 
numai fripturi, și plăcinte, cum și 
alte scumpeturi, ci se mâncăm pâne 
de grâu, ori de secară, seu mămă
ligă, cartofi, varză, fasole, lapte, 
brânză, unt, ouă, cari sunt mâncări, 
cu cari pote trăi omul cum se cu
vine, mai adăogend cărnurile, un- 
sore de porc și galițele. Deci îngri- 
jescă-se tot omul mai întâiu se aibă 
cucuruz, grâu etc., apoi galițe și o 
vacă cu lapte și un porc pentru în
grășat. Nu cjice nimeni, ca din când 
în când se nu-și ia și câte puțină 
carne de vacă, când are poftă, nu
mai se nu se ție numai și numai 
cu cumpăratul.

Beutura naturală, care o căpă
tăm degeba dela Dumnezeu, e apa. 
Cu apa ne potolim setea mai bine 
decât cu rachiul, cel făcut cu esențe 
vătemătore sănătății; tot ce nu ne 
trebue e risipitor.

Să presupunem, că o familia 
consumă cji cu c|i, una peste alta 
câte 10 crucerl pe rachiu, ceea-ce 
face într’un an 36 fi. 50 cr.; să pre
supunem, că unul din membrii ace
lei familii fumâză, măcar de 2 cr. pe 
4i, ceea-ce vine 7 fi. 30 cr. într’un an. 
Decă adună la un loc banii beutu- 
rei spirtoselor, care ne bolnăvesce 
corpul, și cu ai tutunului, găsim, că 
cel mai sărac aruncă în vent 40 — 50 
florini pe fiă-care an, ca să se și 
bolnăvâscă. Și încă acestă socotelă 
e făcută pe suma cea mai mică. Cu 
acești bani și alții pe caii tot așa 
îi aruncăm, ce nu am face pentru 
folosul casei nostre? Decă rachiul 
și tutunul nu ne-ar aduce și alt rău 
și numai acela de a cheltui câți-va 
florini în vent, totuși trebue lăsate 
la o parte; înse, decă ne gândim 
câte rele nu mai vin după urma lor, 
cum sunt beția, certuri, bole, focuri, 
omoruri, temniță, copiii slabi și scro- 
fuloșl și câte alte mii de rele, pe 

cari nu-mi vin în gând a-le înșira 
aci. Hainele sunt trebuinciose să ne 
acopere corpul și să ne apere în 
contra frigului și în contra călduri
lor. Nu de mult hainele sătenilor 
erau făcute din pânzeturi lucrate de 
femeiă. Acum femeile au ajuns de 
cumpără cârpele stămbarilor, cari 
sunt scumpe și putrede; er resboiul 
l’au aruncat afară din casa lor. Nu 
mai țese cămăși trainice pentru ea, 
copii și bărbat din inul cultivat altă 
dată de ei; nu mai țese rochia din 
lâna oilor, ce le cresce pe lângă casă, 
ci își vend puținul rod al muncei 
dintr’o vară pe nimic, și alergă la 
terg, unde găsesce pe jupân Ițic cu 
stambă, barchetă și materiă făcută 
din sdrențe vechi și arse, din cari ea 
îșl face fustăj er soțului haine. Ba 
unele din fetițele plugarilor au ajuns 
de portă și pălării ca orășencele. Să 
lepădăm luxul, feții mei, căci acesta 
ne duce la ruină. Se căutăm a ne 
îngriji pănă mai e timp, ca nu mai 
pe urmă se fie prea târziu.

Prin clieltueli nebune și neso
cotite mulți omeni cu averi frumose 
au ajuns în mare serăciă, ba au 
ajuns chiar a cerși un codru de 
mămăligă dela. aceia, pe cari ei în- 
și-șl pote îi hrăniau de multe-ori, 
der cari prin muncă și silință și-au 
agonisit avere. Fiți cu multă băgare 
de semă și păstrați agonisela vostră 
ca nu mai târdiu să vă căiți. Păs
trarea și silința e lucru mare. Pro
verbul dice: „Legă sacul când e plin, 
nu după-ce a ajuns la fund", seu 
„decă iei din sac și în el nu mai 
pui, lesne îi dai de fund “. Măr
giniți der trebuințele vostre de tim
puriu și înfrenați-ve poftele. Păstrați 
și lucrați și nu veți ave a vă plânge 
de vremuri grele. Cel ce nu e cum
pătat se bagă în datorii, și acestea 
îl aduc la ruină. Proverbul dice: 
„Cine nu e dator e destul de bogat".

Proverbul mai dice: „Sacul gol 
nu stă în sus, și: mai bine țăran în 
piciore, decât boer în genunchi". 
Terminul de plată pentru datornic 
vine tot-deuna prea curend; er cre
ditorul se uită mereu pe contract și 
pe calendar. E mult mai ușor a te 
împotrivi la pofta cea dintâiu, decât 
la tbte cele ce mai urmeză, și să
racul, care maimuțeză pe bogat, e 
de rîs ca și brosca, care s’a umflat 
ca să se facă cât boul de mare. Ce 
mare nebuniă e, a ne îndatora pen
tru ca să luăm lucruri de acelea, 
fără de cari putem trăi. Nu luațl 
lucruri, ce nu vă pot folosi, și de 
caii n’aveți lipsă?

-pănată acum cu țigani-lingurarl, aduși din 
•alte sate.

— Să plecăm Luni, dieea moș Șer- 
han cu filosofia lui cea blândă, că Luni a 
fost diua, îQ care am vădut sorele după 
închisore. Și-o să ne ajute Dumnedeu.

Duminecă, pe la asfințitul sorelui, era 
■dor mare în tot satul. Moș Șerban, moș 
Sandu și încă vre-o dece țărani, cari aveau 
cară cu boi, se îndeletniceau fiă-care să 
mai drâgă câte ceva la car. Boii stăteau 
gata prin poeți și prin grădini, par’că sim
țeau și ei drumul lung, ce au de făcut. Ne
vestele și fetele găteau de-ale mâncărei. Pe 
fețele tuturor se vedea cum cresce din ce 
în ce o bucuriă plină de nădejde.

Der din tote fețele acelea, una, acea 
a Irinei, era ohiar strălucitore de bucuriă. 
Irina alerga într’una de acasă dela ei la 
moș Sandu și er acasă, umbla mereu în 
lada ei de destre, scoțând, când o basma, 
când o pestelcă frumosă, cănd un șirag de 
mărgele, er când rămânea singură în casă, 
și le potrivea în fața oglingidrei din părete.

— Când m’o vedea Gheorghe, ce-o 
să cjică, se întreba ea, înecându-se de bu- 
ouriă. 6re o să mă cunoscă? Trebue să fie 
frumos Gheorghe în haine de soldat!

Și er îșl scotea șiragul de mărgele 
■dela gât și pestelca cea frumosă. Le punea 

din nou într’o traistă, învălite cu alte lu
cruri, lua traista în mână ca și cum ar fi 
gata de plecare și, răcjimată, când de mar
ginea patului, cend de ușorul ușei, rămânea 
așa uitată, dusă pe gânduri, privind cu 
ochii umedl înspre darea dealului din fața 
casei.

Din când în când, fața ’i se însenina 
ca la amintirea unei povești frumose, er 
în colțul gurei ardătore se accentuau din 
ce în ce mai tare două gropiți drăgălașe, 
premergetore unui zîmbet ușor și visător.

Așa o găsi mama Zoița, când întră 
fără veste, în casă. Rămase și ea uimită și 
îndrăgostită de chipul neobicmuit de senin 
și de ângeresc al fetei ei.

— Da tu Irino ce faci aici? ... Sandu 
întrebă de tine.

Irina, zîmbind cu lacremile în ochi, 
tresări ca deșteptată dintr’un vis frumos.

— Eu mamă? . . . Ecă mi-am pus aici 
în traistă lucrurile.

— Deh! draga mamei Irină, vreai să 
te duci și tu la Galați ?........ Ce să faci
acolo? .... îi departe și o să fiți mulți pe 
drum. 0 să ai și tu loc în car?

— Eu o să stau, mamă, în car la moș 
Sandu! O să fiu eu și cu moș Trifu. Merge 
și moș Trifu, că el, la judecată, o să jure 
și o se spună drept. O să-l credă pe el.... 

Om de o sută de ani și cu frica lui Dum
nedeu. ... Ș’apoi... eu o să mai merg și 
pe jos. .. . Când oifi vedea pe Gheorghe, 
mamă, am să-i spun cum a murit mama 
Paraschiva. Pote el nu scie nimic. Ore o 
să-l găsesc acolo pe Gheorghe?

— Șerban scie unde să-l găsesc!. Da 
ce stai cu traista ceea în mână, Irino ? . ..

Ia las’o și pune de mămăligă.
— Ce di frumosă o să fie mâne, 

mamă! dieea Irina, privind ceriul spre Ga
lați. In câte cjile o să ajungem la Galați?

— Apoi deh! sciu eu Irino; par’că 
în trei dile am ajuns, când am fost și eu 
odată.

—- Da-i frumos Galațul, mamă? . . . 
Ce-i acolo ?

— Eh ... he! să vedl, fă Irino, nisce 
case cât biserica de înalte... și mai înalte 
încă... . Și să vedl dughene frumose și cu 
tot felul de mărfuri scumpe, par’că nu-țl 
vine să întri în ele ... și boerl și cucone, 
cari umblă așa pe drum, unii pe jos, alții 
cu droșca. .. . D’apoi, pe Dunăre? ... să 
vedl numai corăbii. . . ecă așa, una lângă 
alta,... una lângă alta, că par’că te ame- 
țesce, când te uiți la ele... și tot felul de 
omeni... lume multă, . . . ecă așa, ca pă
rul din cap.. . . D’apoi să vedl încă, fă 

Irino, o casă . . . așa par’că-i de lemn,. . . 
ori de țole ... nu mai sciu bine de ce dra
cul era,... boită pe dinafară cu tot felul 
lighione și de draci,.... nu sciu cum îi 
dice... o pararamă de cele,... și iese 
din ea nisce omeni îmbrăcați ca dracii cu 
tot felul de chitii pe cap și cu pantaloni 
cu dungi albastre, roșe, albe... de tot fe
lul,... și se strîmbă la omeni, ca nisce 
draci,... așa ca la comediă,... și țipă, și 
bat toba... și jocă,... se dau de-a tumba, 
de unde!... să vedl, par’că-i iadu acolo!...

— Da înăuntru ce era mamă?
— Da mai sciu eu ce era? Că n’am 

mai vrut să întru; îmi era frică. Tata, 
Dumnedeu să-l ierte, mi-a tot dis să întru 
cu el, da eu n’am vrut. 0 întrat singur și 
eu am rămas afară cu frate-meu, cu mosu- 
tău Sandu. Și ce să vedl, fă Irino! Când 
o eșit din comedia ceea, era galben la față 
ca ceara; ecă ’ml-a aduc aminte ca acum; 
par’că-1 ved ; de-abia. putea să răsbată afară, 
așa de multă lume era! Și ne spunea c’a 
veclut acolo nisce omeni morțl, ca de ceră, 
și un om viu negru cu părul mare, cu ochii 
holbați și cu un belciug de nas și, care 
mânca luminări de seu și găini vii, cu sânge 
și cu pene cu tot!... dracu gol! . . .

Irina încremenită pe colțul prispei, 
asculta cu gura căscată povestirea măsei.
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O parte din ce agonisiți, puneți 
tot-deuna la păstrare, adecă bani la 
economia, că nu sciți mai târcjiu ce 
timpuri ve sosesc și de nu aveți 
pus d’oparte ajungeți a peri de fome. 
Proverbul dice: „Adunați la tinerețe 
se aveți la bătrânețe", ori: „adunați 
bani albi pentru dile negre". Siliți-vă 
de câștigați cât se pote de mult și 
economisiți ce câștigați, acflsta este 
cât se pote de înțelept. Așa, iubiții 
mei prietini, sună învățăturile înțe- 
lepciunei și ale esperienței (pățaniei). 
Ce e drept, esperiența e o școlă forte 
scumpă ; der numai dintr’ensa'pot se 
învețe și nebunii câte ceva. Vai de 
cel ce nu învață nici din esperiența pro
prie, și ferice de cel-ce învață din 
esperiența și sfatul altora!

Acestea sunt, iubiții mei prie
tini, sfaturile, pe cari m’am credut 
dator a vi-le scrie. Ele sunt scose 
din scrierile altora și puține din ob- 
servațiunile mele.

(„Albina11.)

Prietini și dușmani.
Nici lupul frate cu mielul, 
Nici pisica cu cățelul; 
Și nici âmenii cinstiți 
Prietini cu cei îndrăciți.

I.
Ecă două cete dușmane de sol

dați pururea înarmați și în veci în 
răsboitî. Când mai stau câte odată 
armele, seu mai fac cetele pace în
tre ele, nu numeră aprope nimic. Se 
împacă pentru scurtă vreme, ca apoi 
cu puteri noue se se apuce erăși de 
răfuelă.

In luptele lor aceste cete își 
pricinuesc una alteia multe și nesoco
tite pagube, ba și omenilor paclnici 
încă le fac reu. Lupta e viața lor. 
Numai cei dibaci, curagioșl, pururea 
deștepțl și băgători de semă la pla
nurile, pornirile și lucrările lor, pot 
câștiga câte ceva. Ceilalți cad cu 
onore, ori cu rușine pe câmpul udat 
de sânge.

SWWter cțicea, prietinul și duș
manul îi făcea bine: cu prietinul se în- 
veselia, cu dușmanul se întăria, se oțelia, 
în lupta vieții.

Sunt prietini sinceri și adeve- 
rați, și sunt prietini vicleni, prefă- 
cuți și mincinoși. Cei dintâib. sunt 
forte rari, ca și corbii albi. Anevoie 
vei afla un suflet, care se fie deo
potrivă cu al teu. De aceea s’a c^9- 
că cine a aflat un prietin adevărat, 
mare comoră a câștigat și nu e ni
mic de preț în lume, ca să-l poți 
cumpăni pre el. Prietini prefăcuți și 

mincinoși, ca și dușmani afli destui pe 
tote potecile. Prietinii aceștia sunt 
mai răi, decât dușmanul teu, pen
tru-că ei îți cunosc tote păsurile și 
tainele tale; au întrat așa dicend 
în căsuța inimei tale și te-au jertfit 
dușmanului tău. Dușmanul fără aju
torul acestora, de unde să le scie 
tote. că nu e „cu spirituș" nici el. 
De dușman te poți apăra, de prie
tini mincioșl ba. De aci a venit apoi 
vorba: „Aperă-mc, Domne, de prietini 
mincinioși, că de dușman mă aper euu.

Prietinul adevărat să bucură 
împreună cu tine în căsurile tale de 
bucuriă și să întristeaă și sufere ală
turea cu tine, te încuragiăză și te 
ajută în năcasurile și suferințele 
tale. Și, Domne, bine îți cade când 
îți vine cine-va într’ajutor, măcar și 
numai cu o vorbă bună, în cțile și 
în vremuri de grea încercare.

Prietinul adevărat te iubesce, ca 
însu-și pre sine. El îți face bine din 
bunătatea și cu deplină voia lui. Insă 
inima dușmană, încânită și haină se 
bucură de paguba ta și crapă de năcas 
de isbânda ta. Numai răfi îți vre și ți-1 
și fa.ce, dăcă pote, fără nici o temă și 
fără vre-o remușcare a conscienței. 
Dușmanul însă de multe-ori îți face 
și bine, dâr nu din bunătate, ci din 
răutate, fără voia și cu nesciința lui, 
încredințat fiind că-țl face rău. Pre
cum și prietinul de multe-ori vrend 
să-ți facă bine, îți face rău, încre
dințat fiind, că-ți face bine.

Ast-fel nu tot răul e rău și nu 
tot binele e bine, că de multe-ori 
din rău ese bine și din bine rău.

Și cel rău ar face bine, der nu 
scie cum, pentru-că el când face rău, 
crede că face bine. Apoi când îi 
sar dușmanului într’ajutor mânia, 
pisma și ura neîmpăcată și vre se-ți 
facă rău, ți-1 face cu vîrf și îndesat 
și nu-i pasă nici de dmenî, nici de 
Dumnecfeu, nici de păcat, pice că: 
se te facă se simți pziterea lui, să-i șeii 
de frică și se-l cunosci de om, de domn 
și de stăpân. Numai atâta mai e no
rocul, că pământul nu se cutremură 
de ori-ce nimicuri.

Ba omul rău, când vre să te păgu- 
bescă și să-ți facă rău și vede că nu pote 
fără a-și face și lui pagubă, jertfesce 
o parte din averea lui, decă nu chiar 
totul, numai și numai se-țl facă rău, 
adecă să-și resbune. întocmai cum a 
făcut morarul acela, care avea prea 
mulți șoreci în rnoră, și vecjend, că 
alt-fel nu să pote scăpa de ei, atât s’a 
înverșunat asupra lor, încât ș’a uitat 
de paguba ce-șl face lui, și singur 
cu mâna sa a dat foc morii, ca să i 

arcță șorecii. Apoi orbit de isbânda 
lui a flis• „Las' să arcță mâra, numai 
sorecii se se prăpedescă“. Ei, câți morari 
în chipul acesta nu ș’au dat foc la 
mora lor, și au rămas pe urmă fără 
ea, der șoreci tot mai sunt destui! 
Să vede treba. că sciu ei unde să se 
ascuncjă, când văd primejdia.

Der bre cine ni sunt dușmani? 
Aceia, cari odată ne erau cunoscuți 
de aprope, ba chiar prietini, și încă 
unii intimi. Pe aceștia de cele mai 
multe-ori noi singuri ni i-am făcut 
dușmani seu răuvoitori, fie-că ei nu 
mai țin la părerile și purtarea nos- 
tră față de ei, fie-că și noi facem tot 
așa cu ei, său că ne-am tăcut vr’un 
rău unii altora, cu sciința seu cu 
nesciința, ori apoi că nu se nime- 
resce firea nostră cu a lor, și ast-fel 
am încheiat cu pretinia.

De cele mai multe-ori ni i-am 
făcut dușmani numai dintr’o vorbă 
nesocotită, său dintr’o probă neplă
cută, ce am făcut’o cu ei în parti
cular ori în comun. VedI bine, ast
fel de prietiniă, care se clatină la ori
ce adiere de vânt, nu mai e prietiniă 
și decă țînea mai mult, de bună 
semă că mai mult ni-ar fi stricat, 
decât însăși dușmănia, ce s’a născut 
în urma ei. Cu alte cuvinte, o astfel 
de prietiniă era prea pripită și în
cheiată în nisce împrejurări și con- 
dițiuni prea nesocotite. Și acum ne
am lămurit și ne-am răfuit unii cu 
alții.

De multe-ori causa pretiniei seu 
a dușmăniei este interesul. Acesta lu- 
creză cu noi fără consciință și după 
bunul lui plac: pe unii ni-i face 
din prietini dușmani și pre alții 
din dușmani prietini. Mulți se fac 
prietini de nevoiă și țin la tine 
pănă trec puntea, adecă pănă îl 
scoți din năcas, pe urmă drept mul- 
țămire îți întorc spatele și se duc 
er de unde au venit. Mai bine, că 
s’au dus! Tot așa sunt și prietinii 
de afaceri. Ai încheiat cu afacerea, 
s’a gătat și cu pretinia. Pentru interes 
ți-s’a făcut prietin și tot pentru in
teres te-a și părăsit.

Sunt apoi prietini așa cjișl de 
păhară, cari țîn la prietiniă pănă 
când văd, că sticla ’i plină și masa 
întinsă, er după aceea să duc, cum 
e vorba:

Păn’ eram cu punga plină, 
Me purta neică pe mână. 
Când era pe jumătate, 
Mă dedea neică la spate. 
Decă punga s’a golit, 
El s’a dus, m’a părăsit.

Avem și prietini clicașl și bu
clucași, cari adecă fac prieteni ă cu 
unii dintre dușmanii noștri și le 
duc lor vorbele și tainele nbstre și 
altă-dată ne aduc nouă dela ei. 
Aceștia fac și de-o parte și de alta 
cel mai rău și mai prost serviciu. Ei 
numai înăspresc raporturile dintre 
unii și alții și ast-fel pricinuesc multe 
răfuell de onore, te duc pe la ju
decătorii, te bagă în procese scanda- 
lose ș. a., cari tote aduc numai ne
plăceri și pagube însemnate în amân
două părțile. Decă îi chemi de mar
tori, sucesc lucrul și spun: „nu sciur 
n’am văfiut" ; „n’am aucjit bine" ș. a.

Mai sunt și prietini de aceia, 
cari îți îmbie serviciile lor numai 
atunci când văd, că tu n’ai lipsă de 
ele. Când ai însă lipsă la vr’un fie- 
cas, ei află o mulțime de chichițe și 
de scuse, ca să se scape de tine și 
totuși ca tu să nu te superi pe ei. 
Din pricina acesta apoi de multe-ori 
urmăm și noi cu ei tot asemenea la 
alte ocasii, când au ei lipsă de noi.

(Va urma).

POVEȚE.

— Da de ce mânca acela luminări 
de său, mamă?

— Deh! dracu să scie de ce mânca; 
ia o spurcăciune de om!

Totă povestirea asta buimăci așa de 
tare pe Irina și pe mama Zoița, că amân
două tresăriră, ca de spaimă, când simțiră 
că un om era lângă ele, fără se bage de 
semă cum a întrat în ogradă. Era moș 
Sandu, care venise să le anunțe, că totul 
era gata de plecare.

— Mâne diininețS, când o cânta co
coșul, să fii gata de plecare, Irino.

Sandu se depărta spre portă, er Irinei 
par’că ’i era frică să între în casă. Ii um
bla mereu prin gând povestirea măsei.

Oând mama Zoița stingea luminarea, 
întreba pe Irina, decă și-a făcut cruce astă- 
seră.

— Da, mi-am făcut, mamă, răspun
dea Irina înăbușit.

înzadar Irina încerca să adormă.
Tote cele povestite de mama Zoița se 

desfășurau în mintea ei cu o putere ame- 
țitore. Din întunerecul nopței, par’că năvă
leau asupra ei tote tablourile povestite-: 
acolo înăuntru... în pararama ceea, erau 
omeni morțl ca de ceră,... și omul cela 
negru, cu ochii holbați, cu belciug în nas.... 
și mânca luminări de său și găini vii cu

pene cu tot... și aceia cu chitii în cap... 
bat toba... ți se strîmbă la omeni,... par- 
că-’s nisce draci............................................
Irina adormi așa, cuprinsă de o ferbințelă 
copleșitore......................................................

** * *

Cmn sunt bune duele? Tutu
rora le este cunoscută puterea nu- 
tritbre a oului; acesta putere nutri- 
tore atârnă dela modul și forma 
cum se mănâncă. Ouăle fierte tari 
sunt grele de mistuit. Ouăle moi însă, 
decă se mănâncă cu lingurița fără 
a fi mestecate și fără pâne, atunci 
sunt încă și mai grele de mistuit 
decât ouăle tari. Ouăle mai trebue 
mâncate cu pâne și mestecate bine- 
în gură. Mai sănătbse și mai nutri- 
tore sunt însă ouele fierte și meste
cate în supă.

*
Contra duferei de urechi este 

o doftoriă bună vata (bumbacul) în
muiată în gălbinuș de ou și apoi 
pusă în urechia, care dâre. După 
ce vata se usucă, se înmoie erăși și 
ast-fel se continuă pănă ce trece du
rerea. Un mijloc bun mai e și oleul 
de migdale.

*

Contra înțepătunSor venindse. 
Se întâmplă, mai ales vara, că anu
mite musce înțepă atât de veninos- 
pe om seu animal, încât pot să-i 
causeze și mbrte. In cașuri de aces
tea e bine, decă numai decât locul 
înțepat de muscă se frecă cu spirt 
de salmiac pănă pote să fiă chemat 
vr’un medic.

*

A doua di, când se crepa de fliuă, 
tot satul era strîns în jurul celor ce ple
cau. Carăle cu boii înjugați stăteau gata 
de plecare, înșirate pe drumul cel mare din 
mijlocul satului. Moș Trifu grămadă, cât 
un nod, în carul lui moș Sandu, privea ca 
un copil în jurul lui. Irina îi tot potrivea 
paele, pe care ședea. loDel ciobănelul, 
aprope plângând, se învârtea desnădăjduit 
în jurul carului, în care erau moș Trifu și 
Irina, tot ce iubia el mai mult pe lume.

Moș Șerban, moș Sandu și toți, care 
cum eșiau pe porta satului, îșl luau smeriți 
căciulele din cap, făcendu-șl cruce și pri
vind spre gena roșietică a florilor despre 
răsărit.

— Domne ajută-ne!, se rugau toți..-. 
să ne vedem odată mântuițl!...

De două fiii0! merg aprope într’una, 
■fli și nopte. Moș Șerban simțind, că boii 
îs cam osteniți, hotărî să se oprăscă o 
nopte întregă în colțul unei păduri. Acolo 
pe Ia asfințit de sore, desjugară, lăsând 

boii să pască mai în răgas pe marginea 
drumului. Irina ațîțâ focul și puse de mă
măligă, âr moș Trifu, muiet de mijloc, de 
atâta sdruncin, stătea culcat în car.

împrejurul focului, stătură toți rotă 
pănă târziu de tot. Moș Șerban îi mai în
văța pe fie-care ce să mai spună la jude
cată, decă i-or întreba. Irina privea dornic 
cerul înseninat și presărat cu stele în par
tea Galațului. Mereu se întreba: ce o fi 
făcând Gheorghe? Și. când se gândea, că 
mâne său poimâne o să-l vadă, nu mai 
scia ce să credă și să flică.

Era în puterea nopții. Toți durmiau 
prin cără, sdrobițl de oboselă. Numai Irina 
veghia. înzadar încerca să ațipescă și ea 
puțin. Simția, că stând culcată îi face mai 
rău. Se sculă, rezimându-se într’un cot; îșl 
lipi tâmpla pe mâna stângă, sprijinită pe 
marginea carului și privea așa uitată, în 
tăcerea aceea adâncă, spre răsărit, aștep
tând să sosâscă florile.

încet, încet, începea să se zărescă, 
apărând despre răsărit, o lumină alburie ca 
o pânză străveflie, ce se întindea în sus 
pe bolta cerâscă. ț)iua se îngâna cu nop- 
tea, și Irina urmărea clipă cu clipă cum 
întunerecul se retrăgea misterios în văzdu
hul nevădut din fața luminei, ce înainta 
din ce în ce mai triumfătore și maiestosă. 

I-se părea, că o mână misteriosă, dumne- 
fleescă învârtea în momentul acela cheia 
mare a bolței cerescl.

țlorile îi mângăiau fața obosită și,, 
par’că erau gelose de atâta dor și iubire, 
ce întâlneau în făptura ei.

Fața ei albă și fragedă, cosița ei bă- 
lae, ochii ei adânci și negri ca noptea ce-L 
apăsase pănă acum, spuneau ciorilor tainice 
o lume îutregă de patimi omenescl.

Suflatul greoii! al boilor de lângă car 
o deșteptă din visul ei. Ridică în sus ca
pul, privind ca un copil, nedumerit, îm
prejurul ei. Lumina florilor devenia din ce 
în ce mai roșietică, ea anunța sosirea sore- 
lui, dătător de vieță.

Moș Șerban sări de-odată din car, do- 
jenindu-se, că a durmit prea mult.

Toți se gătesc din nou de plecare. Pe 
fețele tuturor vedeai o liniște, înseninată 
de nădejdea unei dile de noroc.

Și când moș Șerban îșl îndreptă ca
rul spre drumul cel mare, urmat de ceilalți,, 
îșl luă er căciula de pe cap cu smereniă 
și privea spre răsărit, făcendu-șl din nou 
cruce: Domne ajută-ne!

— Mai avem, Sandule, adaugă el, o 
fli de drum. Desâră ajungem la Galați!.. ► 
De acum cu Dumnefleu înainte!

(Va urma).



Pentru a cnndsce un lemn, 
decă e bun pentru construcții (clă
diri) ori nu, cel mai simplu metod 
este următorul: Ne punem cu ure- 
chia la capătul lemnului, pe care 
voim se-1 încercăm pentru construc- 
țiă, er la celalalt capăt al lemnului 
să bată cineva cu o cheiă seu un 
ciocănaș. Decă sunetul se va amți 
tare și deslușit, atunci ne convingem, 
că lemnul este în adevăr bun. Prin 
acest metod se pote cunbsce un lemn 
dela 40 — 50 metri lungime și chiar 
și la lungimi mai mari.
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PiBde și cugetări.
— Secretul tău nu-1 da altuia 

în păstrare, că acela nu-1 va ține, 
nici cât l’ai ținut tu.

— Acela, căruia-’i merge gura 
înaintea cugetării, pate ca țiganul, 
•ce și-a tăiat craca de sub picibre.

— Tote în lume se pot cumpăra, 
fura, schimba și căpăta, afară de 
onore și sciință.

— De multe-orl pentru tineri
mea rău crescută și fără esperiență, 
■sfaturile bătrânilor sunt ca lătratul 
cânilor.

— Grijile și năcasurile sunt 
îmbrăcămintea cinică a omului.

— O vorbă înțeleptă este un 
prietin în năcas.

— Și în casele de aur sunt de 
multe-ori cesurl de cositor.

Cursul Ia bursa din Viena
Din 16 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4% .... 
Renta de corone ung. 4°/0. • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 4t/2°/0
Impr. căii. fer. ung. în argint 4*/ 2°/0 . 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii . .
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.25 
Renta de argint austr...........................99.20
Renta de hârtie austr.......................99.—
Renta de aur austr..................................98.20
Losurl din 1860.......................  136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.80 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 188.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 234.85 
Napoleondorl...................................... 19.27
Mărci imperiale germane. . . . 118.45
London vista.................................  242.75
Paris vista........................................... 96.30
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.45
Note italiene...........................................90.15

MULTE ȘI DE TOTE.

Un mire păcălit.

O părechiă tînSră se logodise de timp 
mai îndelungat și de repețite-orl au hotă- 
TÎt și <hUfb oând să se cunune, dâr tot- 
deuna au amânat’o. Intr’o di mirele cjise 
miresei, că el nu voesce să o ia de soțiă. 
Mirâsa, supărată, foc, se plânse logodnicu
lui, său, că ea acum rămâne de rușine și 
nu-șl mai capătă mire. Pentru-ea să scape 
de acâstă rușine, ea făcu propunerea, ca 
să mergă totuși la cununii și când preotul 
va întreba ' pe mire, dâoă vrâ să o ia de 
•soțiă, el să răspundă ou ndau, âr ea, mi- 
resa, la rândul său va răspunde cu „baa. 
Mirele s’a învoit ou propunerea și când 
veni timpul s’au și dus la cununii. 
•Când preotul îi puse mirelui întrebarea 
•obicinuită, el răspunse : „da“, când veni 
însă rândul miresei, aoâsta încă îi răspunse 
cu: „da!“ Mirele surprins îi striga: „Ce, 
tu-ml diceai doră, că vei răspunde ou „ba!“ 
— „Da, așa diceam, dâr altfel mă gân- 
<diamu, răspunse mirâsa.

Bursa de îB&rfurî din Budapesta.
■lin 14 Martie n. 1900.
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Olou de in —.
Uns. de porc dala Pesta 54 -

H dela țeră ----- -
Blăninî aven tată 44 50

,, afumată 46.-
Său
Prune din BoBnia în buțî 15 50

u din 8erbia în saci 14—
Lictar slavon nou 18-

r bănățenesc 16.-
.Nuci din Ungarii
Qogoșl unguresc)
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Miirz brută

galbină strecurată *
Cearl. de Bosenau
Spirt brut

JJrojdiuțo gs zpirt
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14.25
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POSTA REDA0Ț1UNEI.
D-lui S. Dragan, B.-Tiha. N’avețI, decât, să i 

•scrieți numele și să-i trimiteți scrisârea în Caran
sebeș (comit. Krasso-Szoreny.), nnde respectivul 
funcționezi ca profesor.

Calendarul septemânei.
MARTIE. are 31 dile. G-ERMENAR.

Tergal do rîmătorT din Sîeinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 13 

Martie de 28,799 capete, la 14 Martie au 
întrat 197 capete și au eșit 204 capete, ră
mânând la 15 Martie un număr de 28 792 
capete.

Se notâză marfa ungurâscă : veche 
grea dela 92—96 fii. marfă ungurâscă 
tinără grea dela 100—102 fii. de mijloc 
dela 100—101 fii. uș6r ă dela 99— 100 
fii. Ung. de mijloc 96—97 fii. - Serbescă: 
grea 98—100 fii., de mijloc 97—98 fii. 
ușdră: 95-97 fii. kilogram.

Ț)ilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.
Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 

Redactor responsabil: Gregorm fâator.

bum.
Luni

5 Sf. Mart. Conon
6 S.’42 martiri

Marț) 7 M. Vasil, și Efre
Mere. 7 închin, sf. Cruci
Joi. 9 țS.4OM. d.Seb.
Viner 10 S. m. Condrat.
Săm. 11 D. P. Sofroniu.

18 Oculi. Alesan.
10 S. Iosif
20 Nicheta, Eug.
21 Benedic
22 Octavian
23 Victorin
24 Ev. Gavril

Cursul pieței Brașov.
Din 17 Martie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.88 Vând. 18.96 
Argint român. Cump. 18.40 Vend. 18.50 
Napoleond’ori. Cump. 19.20 Vând. 19.30 
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble Rusesc! Cump. 127.— Vând. 128.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. —•— 
Lire turcescl Cump. 19.75 Vând. —.— 
-Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Nr. 1786—1900.

Escriere de oferte.
Representanța orășenescă a de

cis, ca mora de măcinat în Scheiu 
Nr. 679 (podu Crețului Nr. 103) se 
se caseze ca mbră și după împre 
jurărl să se închirieze pe mai mulțl 
ani pentru scopuri de întreprinderi 
de meseni.

Reflectanții au de a-și așterne 
ofertele, în cari sunt de a se aminti 
specificat și condițiunile, pană la 
finea lui Mai a. c. subscrisului ma
gistrat.

Brașov, 2 Martie 1900.
Nr. 890,1—3 Magistratul orășenesc.

D-la oficiul vice-comitatens al Brașovului 

Nr. 23004-899.

POBLICAȚIUNE.
Pre basa hotărîrei aduuărei co- 

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

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

2) La stipendiul de 400 cortine 
pot competa calfe de industria, ori 
începetori de industria, fără deose
bire de religiune și naționalitate, de 
asemenea aparținetorl la comitatul 
Brașov, decă se oblică a frecuenta 
într’un an cursul special de in
dustriă în patriă și după aceea se 
stabilesce în Brașov.

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

Brașov, 28 Februarie 1900.
Dr. Frideric Jekel m. p. 

vice-comite.

Brassovărmegye alispânjatol.

Szâm 23004-1899.

Pâlyâzati hirdetmeny.
Brassovârmegye tbrvenyhattisâ- 

gi bizottsâgânak 1899. tivi ăprilis hb 
29-en tartott rendes tavaszi kozgyii- 
Itistiben 77 jkv. a. 8280—899 sz. a. 
hozott hatârozata tirtelmtiben negy 
egyenkent 600—600 korona tis Ot 
egyenkent 400—400 koronâs ipar- 
tanulmănyi bsztondijra pâlyâzatott hir- 
detek.

I. Ezen Osztbndijak kbzul a 600 
koronâsokra pâlyâzhatnak vallâs es 
nemzetistig kii ombseg nelkiil Brassti- 
vârmegyeben illetbseggel birb iparos 
segtidek, vagy kezdb mesterek, kik 
magukat kotelezik egy even ât kiil- 
foldi iparszakiskolât vagy ugy 
nevezett iparmesteri szaktan- 
folyamot lâtogatni s ez utân 
ismtit Brasstivârmegytiben letele- 
pedni.

II. A 400 koronâs OsztoDdijakra 
pâlyâzhatnak szinten nemzetistig es 
vallâs kulbmbstig nelkiil oly Brasso 
vârmegyei illetbsegu iparos segedek 
vagy kezdb mesterek, kik egy ev?n 
ât ily beifOldi tanfolyamot vagy 
ezakiskolât lâtogatni es azutân Bra3- 
soban letelepedni magukat kbtelezik.

A keresztlevellel, illetbsegi tis 
erkolcsi bizonystvânynyal, valamint 
eddigi foglalkozâauk igazolâsâval fel- 
szerelt kervtinyek, annak megjelbie- 
se mellett, hogy: mikjr, hol es mi- 
nb szakiskolât szândekozik a pâlyâ- 
zb lâtogatni, hozzâm legkesbbb fo- 
lyb tivi ăprilis ho 20-âig beadandbk.

Brass 6, 1900 evi febr. ho 28-n.
Dr. Jekel, 

889.1—2 alispân.

© ©
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KTegoț cil maB’fîii’i împletite și ciorapi
Strada Hircher Nr. 3. — Brașov.

activitate în decurs de 15 ani în negoțul cassei 
în Sibiiu, ml-am câștigat praxa și cunoscințele 
putti oferi On. public numai mărfuri bune

După o
M. Vogelsang 
necesare de a 
și, în urma speselor mici de regie, cu prețuri fbrte ieftine.

Rugându-me de binevoitorul sprijin în întreprinderea mea,
Sunt ou totă stima,

0
0
0
©

negoț cu mărfuri împletite și ciorapi.
898, 1—3.

]Loc de 1 Etendez-ivous
clin, loc și streixx.

(în

De ac}i încolo CAFEA NEAGRĂ se vinde cu 20 filer!
Oiferâie gazete interne cum și din streănâtate 

3 limbi). BiBiarde bune.
Tot ffeluB de beuturi, mâncări caBde și reci.

BERE de STEIHBUUCH și locală.
—S ‘Vixx'czrx escelexite. I=—

Bufet în tot timpuB. Jocuri de petrecere.
Serviciu cu. a.tentixxxxe. 

0^*  Prețuri moderate.
Gazete se dau în .sub-abonament cu a treia parte din preț. 
Rugându-me de-a lua la cunoscință despre acesta

sunt cu totă stima 

Friedrich Schmidt, 
antreprenor.Nr. 886,2-3.

>•



Nr. 3684—1900.

PUBLICAȚIUNS 

referitore la evaluarea și prescrierea 
chiriei de apă pro 1900.

Conspectul evaluărei chiriei de 
apă pro 1900 se află din 10 pănâ 
inclusive 24 Martie a. c. în decursul 
orelor de oficiu înainte de prânz 
dela 8—12 dre la oficiul orășenesc 
de dare spre examinare.

Eventualele reclamafiuni în con
tra evaluărei au de a se așterne la 
subscrisul magistrat în scris și li
bere de timbru în decurs de 8 flile 
i. e. pănă în 1 Aprilie a. c. Recla 

mațiunile mai târfliu așternute se 
resping.

Brașov, 7 Martie 1900.
890.2—2. Magistratul orășenesc.

DINTÎ!
Am ondre a face cunoscut, că 

am predat D-lui ®r. Rosier con 
ducerea, operațiunilor ce cad în sfera 
dentistică, er conducerea operațiuni
lor technice fiicei mele Luise.

Ore peiitra orfliiiatia mefală ie fliiițl:
del*  11 — 12 ore a. m. și dela 3—4-ore p. m.

Lucrări technice în orî și ce timp.
Operați de dințp fără dureri, dife

rite plombări (cu porcelan și aut), 
precum și dinți artificiali și denturî 
se execută după metoda cea mai 
nouă, cu cea mai mare esactitate.
8882_<2 Ij. &oldscliniidt,

- technic de dinți.
Deoorat cu cruce de aur pentru merite.

De vânzare.
Se află în grădina de plantațiă 

a bisericei gr. or. române din 

ZârneștT un cuant de 50—60 mir 
brădușcam (molitv) de <4 ani; se vend 
din mână liberă cu prețul de 6 co-, 
r6ne per miie.

Depărtarea grădinei de comună 
este 2 chilometri, cu drum bun 
de car.

Terminul de vânzare pănă la 
finea luuei lui Aprilie 1900 st. n.

Doritorii de cumperare au a se 
adresa la

Epitropia parochială.
897,1-3.

Dela Tipografia „AURORA" A. Todoran
—^g=II din Gherla — Szamosujvâr,

KSr3 se pot procura urmâtorele cărțis “"âCM
Cuvântări pe Dumineci. Tom. I. de re

numitul orator — în Domnul adormitul 
— Iustin Popfiu, 48 predici pe 38 Dumi
neci . . . ....................................... 2.20

Cuvântări bisericesc! (acomodate pen
tru orl-ce timp) de I. Papiu Tom. I. Edi
ția II..................................................... 1.20

Cuvântări bisericesc! (pe Dumineci) de 
loan Papiu. Tom. III..............................1.20

Cuvântări bisericesc! la tote sârb de 
peste an de I. Papiu.............................1.50

Cuvântări funebrul© si iertăciuni pen
tru diferite cașuri de morte, întocmite de 
I. Papiu................................................ 1.50

Cuvântări funebrele și iertăciuni. Din 
autori renumițl, prelucrate de Tit Budu, 
vicar................................................ 1.—

Catechese pentru pruncii școlari de Tit 
Budu, vicar.......................................—.40

Cuvinte fie aur seu învățături înțelepte 
date de un părinte fiiului seu, din operele 
lui J. H. Campe, trad, de I. Sonea —.80

Dninuetjeâsca litnrgie a celui dintru 
sfinții părintelui nostru Ioan Chrisostom, 
de Ioan Boroș..................................—.25

Manual caleehetic pentru primii ani școl. 
de Basiliu Rațiu............................. —.40

Predice pentru Dumin. de peste an, 
compuse și elucrate după Catechismul De- 
harbe de Vas. Christe. Tom. II. dela Du
min. XI. după Rosalii pănă la Dumin. Va
meșului ................................................ —.80

Predice pe fote Duminecile și serbat, 
de peste an, de Dr. Em. Elefterescu 1.50

Rugăciunea D-lui, Tatăl nostru, espli- 
cată pe scurt de I. Boroș . . . . —.10

Tipicul preoțesc din cărțile rituale, pre
lucrat de Tit Budu, vicar .... —,50

Istoria iconei Pr. C. Verg. Maria dela 
Nicula.................................................—.10

Amintiri din Grecia de Teodor Bule 
profesor gimn.....................................—.60

Bocete, adecă cântări la morțl, adunate 
de I. Pop Reteganul........................—.40

Nn me uita, Colecțiune de versuri fune- 
brale, urmate de iertăciuni, epitafe ș. a. —.25

Dinul și lumea, cântări funebrale de 
Aron Boca Velcherianul .... —.08

Albina și leneșul de Aron Boca Vel
cherianul ................................................ —.10

Buchetul. Culegere de cântece, culese 
de I. P. Reteganul, broșat . . . —.25

Barb Cobzarul. Novelă orig. de Emilia 
Lung.................................................—.10

Bunica și nepoțelul. Schiță din sfera 
educațiunei. După Ernest Legouvâ de G. 
Simu................................................ — .06

Cântul în școla poporală De luliu Pop, 
învăț. Năsâud, Praxă. Teorie. Cânturi —.30

Cartea plugarilor seu povestiri econo
mice despre grădinărit, economia câmpului, 
crescerea vitelor și celelalte ramuri ale eco
nomiei de I. Georgescu .... —.25

Cartea ilustrată pentru copiii și copile. 
Cu 18 ilustrațiunl, de ,G. Simu . . —.25

Codrean, Craiul codrului, de George
Simu . . . . ,.............................—.06

Cântărâța. Novelă de Dem. Dan —.15 
Carmen Sylva, Prelegere publică ținută 

prin V. Nicoră, prof. gimn. — Cu portr. 
M. Sale Reginei României. . . . —.10

Chiuituri de car» strigă feciorii în joc, 
de P. Reteganul............................. —.28

125 Chiuitnri de cat! strigă feciorii 
în joc.....................................................—.12

Cu vârful penei Scrieri satirico-humoris- 
tice de Anton. Popp. I. Monoldge. II. Humor 
și satiră. O broșură fdrte petrecâtore —.40

D:n poveștile lui Esop de Aron Boca 
Velcherianul.................................. —.08

Dialogul Ț'ganului cu S. Petru în p5rta 
raiului, de Aron Boca Velcherianul —.25

Doue turturele de an”. Poveste de Laur.
Ciorbea............................................—.12

Din t'eeutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Rusu . . . ,........................ —.30

ț)ile negre. Versuri de Petrea dela Clu- 
șiu — cu o prefață de G. Simu. . —.15

E onomia pentru șoolele poporale, de
T. Roșiu. Ed. II . —.15

Felicitări în poesii și prosă la Anul- 
Nou, cjiua nascerei și numelui cătră
tată, mamă, moș, unchiu, mătușe, nănașl, 
tutori, preoți, învățători și binefăcători, pre
cum și alocuțiuni și vorbiri cu diferite oca- 
siunl școlastice, de George Simu . —.20

Filoxera omenimei. Câte-va cuvinte 
despre vinars, de A. Boca Velcher. — ;08

Geografia și Istoria în școla poporală. 
Manual compus conform planului de lec- 
țiunî a d-lui V. Vetri pentru cl. IV., V., 
Vl., de T. Petrișor, învățător . . —.40

Gruia Ini Novac...........................—.10
Horia Ini Pintea Vitâzul . . . —.10
Imierăția țiganilor pe vârful unui plop 

de A. Boca Velcherianul .... —.08
îndreptar pentru ortografia română. 

Regule esplicate și prelucrate pe basa pro
iectului de ortografia al Academiei —.12

Ifigeniu în Tauria. Tragediă în 5 acte. 
După Euripide, tradusă în versuri de Pe
tru Dulf............................................—.30

Lira Bihorului. Balade poporale de An- 
toniu Ropp....................................... — .20

Lira Sionnlui seu cântarea sărbătorilor. 
— poesii religiose-morale, lucrate după Sf. 
Scriptură, de A, Boca Velcherianul. Cu o 
precuvântare de G. Simu .... — .25 ,

Merinde dela școlă seu învățături pen
tru popor, culese din diarul unui școlar, de 
Dr. Georgiu Popa........................ — .60

Miseriile sociale Novelă de P. C. Z. 
Rovinar............................................—.15

Musa Someșanî. Poesii poporale române 
din jurul Năsăudului. Adunate și aranjate 
de luliu Bugnariu. Partea I. Balade —.25

N-rii 76 și 77. Narațiune istorică după 
Wachsmann, de I. Tanco .... —.20

Nopți de iarnă. Novele pentru popor 
de G Simu............................................- .60

Opșagurl. Cât cioplite cât pilite și la 
lume împărțite, de I. P. Reteganul —.40

Păcălitul. Monolog comic de Anton iu
Pop. Prețul........................................... — .04

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu —.60 
Povestea Puseului siu credința deșârtă 

poporală. De Ar. Boca Velcherianul —.08 
Păriniele Nicolae. Schițe din viâța preo

ților, de G. Simu................................. — 30
Pietatea poporului român seu cântări 

evlaviose păntru cei-ce merg la mănăstire, 
la locuri sfinte și în procesiuni. Compusă

de doi preoți gr. cat. MurășenI din diec. 
gr. cat. a Oradei-marI........................ —.10

Păcală și Tândală. Poveste de G. Că- 
tană.................................................—.10

Prietenul sătâuulai român. Sfaturi în 
formă de dialog pentru elevi și adulțl, com
pus de I. P. Reteganul .... —.30

Proba de foc. Comediă într’un act de 
A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea- 
Bogdan............................................ —.15

Prin mo< te la victoria. Comediă într’un 
act de A. Kotzebue, localisată de Irina 
Sonea-Bogdan.................................. —.10

Probitatea în copilărie. Schiță din sfera 
educ, după Ernest Legouvâ . . . —.06

Poveștile Bănatului, de George Cătană, 
învățător. Tom. I, II, III â 25 cr., tote 3 
tomurile  ....................................... —.65

Reguli și sfaturi bune pentru pruncii 
șaolarl, de Ar. Boca Velcherianul . — 10

Românul în sat, și Iu oste, apreciat din 
cântecile lui poporale de Ioan Pop Rete
ganul .................................................—.15

Rîsete și zîmbete de Tit. V. Gheaja —.30 
Schițe din Italia de Teodor Bulcu, pro

fesor gimn........................................... 1.—
Se andini! Toaste pentru tot felul de 

pers, și ocas., de Tit. V. Gheaja . —.20
Suspine si zimbete de Ant. Pop —.40 
Trandafir și viorele. Poesii poporale de 

I. P. Reteganul. Edițiunea a III. . —.30
Țiganul la mănăstire. Poveste în ver

suri de Ar. Boca Velcherianul . . —.08
Țiganul în Rain. Poveste în versuri de 

Ar. Boca Velcherianul....................—.08
Țiaanul și Magnatul seu vraja și far

mecele poporale, de A. B. Velcher. —.08
Ultimul sichastrn. Traditiune de Geor

ge Simu............................................—.06
Ve'’surl de dor, adunate din poeții ro

mâni de A.......................................... —.25
îndreptar teoretic și uractic pentru în- 

vețămen*ul intuitiv, de V. Gr. Borgovan. 
Ediția III.................................................. 1.20

Omul. Noțiuni din Anatomie și fisiolo- 
gie și reguli igienice pentru conservarea 
sănătății și a corpului omenesc, de George 
Cătană............................................ — .25

Orar General pentru școla română cu 
6 clase și cu un singur învățător, de Geor
giu Magyar.......................................—.40

Cărți de rugăciuni :
Icdna sufletului. Carte de rugăciuni și 

cartări bisericești, frumos ilustrată. Prelu
crată și edată cu permisiunea măritului or- 
dinariat diecesan gr. cat. de Gherla prin 
Vasiliu Pătcașiu, preot gr. cat. în Hotoan. 
Ediț, V., coresă șr amplificată. — Legată 
simplu.................................................— 50

legată în pânză ...... —.80
„ „ piefe ...... 1.60
„ r catifea . . . 2.50—3.80

Mărgăritariiil sufletului. Carte bogată 
de rugăciuni și cântări bisericescl, forte fru
mos ilustrată. — Prețul unui esemplar le
gat simplu........................................... —.50

legat cu pânză................... —.80
„ „ piele și aurit . . 1.60
„ „ legătură de lux 2.50— 3.80

Micul mărgăritar sufletesc. Carte bo
gată de rugăciuni și cântări bisericești, 
fârte frumos ilustrată pentru pruncii șco

lari de ambe sexele. — Prețul unui esem
plar legat....................................... — .22

Cărticică de rugăciuni și cântări pen
tru pruncii școlari de ambe sexele. Cu mai 
multe ioâne frumose. Prețul unui esemplar 
legat.....................................................—.10

Visul Prea Sfintei Vergure Maria, ur
mat de mai multe rugăciuni frumâse. Pre
țul unui esemplar legat și espedat franco 
este......................................................—.12

Epistolia D-lui nostru Isus Christos. Pre
țul unui esem. legat și spedat franco —.12

Din ^Literatura poporală'1.
Nr. 1. Moș Toma Bădiceanu, vestitu- 

caraghios al economilor de vite (Mocanii 
lor) din Săcele, de Domețiu Dogariu. Pre
țul ............................................  —.06

Nr. 2. Vlad Hoțul dela Săcele, de Do
mețiu Dogariu. Prețul....................—.06

Nr. 3. Insurătoi ea Sorelai (basm) de 
Domețiu Dogariu. Prețul .... —.06

Nr. 4. Fiul bucătăresei împăratului 
(basm) de Domețiu Dogariu . . . —.06

Nr. 5. Vacârelul (basm) de Domețiu 
Dogariu............................................- .06

Nr. 6. Diatm, clina munților și Fata de 
împărat ou mâmle tăiate (2 basmurl), de 
Domețiu Dogariu. Prețul .... —.06

Nr. 7 Cine! dialoguri întocmite pentru 
eleviișcolei popor, menite ca producțiuul 
la esamene și alte festivități școl., da 
Domețiu Dogariu............................. —.10

ărți de școlă
aprobate și recunoscute ca cele mai bune 
și mai metodiceștl, de Vasile Petri.

Nou Abecedar românesc. Edițiun. XII., 
emendată și aprobată de înaltul minister 
reg. ung. de culte și instrucțiune publică, 
prin emisul seu nr. 16.006 din 1889. Pre
țul unui esemplar legat. .... —.25-

Legendar sâu carte de cetire pentru 
școlele poporale. Partea I-a: pentru al 3-lea 
și al 4-lea an de școlă. Edițiunea X., emen
dată și aprobată de înaltul minister reg. 
ung. de culte și instrucțiune publică prin 
emisul sâu nr. 11.295 din 1889. Un esem
plar legat............................... ' .'^—.50

Biblioteca teatrală a „Auroriiu.
Nr. 1. Calea drâptă e cea mai bună 

Gomediă într’un act de A. Kotzebue, lo
calisată de Corn. Darabant . . . —.10

Nr. 2. Paza Maicii sfinte. Dramă în 4 
acte, localisată de Ant. Popp . . —.12

Nr. 3. Otrava de hârciogî. Comediă în
tr’un act, de Ant. Popp .... —.08

Nr. 4. Pedepsirea vanității. Dramă în
tr’un act, trad, din limba francesă de At. 
Bologa................................................ —.10

Nr. 5. Discrețiă fără voia. Comediă în
tr’un act, de A. Kotzebue, trad, de Corn. 
Darabant............................................—.12

Nr. 6. Crescătorul. Comediă într’un 
act de A. Kotzebue. Localisată de C. Da
rabant ..................................................... —.12

Că>indarul „Aurorei" pe an. 1900. Pre
țul unui esemplar............................. —.30
prin postă franco............................. —.35
6 esemplare spedate franco . . . 1.60

„Călindarul Plugarului" pe an. 1900.
Prețul unui esemplar....................—.25-
spedat prm postă............................. —.30

Tot de aici se pot procura tot soiul de cărți școlastice și altele, apărute ori și unde.
Recuisite de scris pentru școEă și cancelarie. — Tot soiul de tipărituri oficiose.

Catalogs și computuri se trimit g'ra.tis si franco ori și cui. *̂'7^
5^ Tore cărțiBe de mai sus se pot procura direct și dela Tipografia A. Wureșianu din Brașov.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


