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Ațîțările banffyste.
De când clica fostului minislru- 

președinte Banffy șt-a ridicat erăși 
capul, de când pe tote căile. în dietă 
și afară din dietă, ea pune bete în 
rote ministrului-președinte Szell, că
ruia baronul Banffy nu-i pote ierta 
nici-odată, că l’a răsturnat în mod 
rușinos, de-atunci s’a început o agi- 
tațiă nouă în contra naționalităților 
și mai ales în contra Românilor.

Mai întâiă omenii lui Banffy 
au adus ârăși în camera ungurâscă 
cestiunea naționalităților, numai și 
numai ca se lovescă în politica lui 
Coloman Szell, susținând, că acâsta 
e de vină, că agitațiunea naționali
tăților nu numai, că n’a încetat, dâr 
a prins nouă putere. Seim, cât de 
mult s’a apărat ministrul-președinte 
Szell contra acestor învinuiri, ară
tând, că și ținta lui e față cu na
ționalitățile tot aceeași, ca a pre
mergătorilor săi. Și în adevăr nici 
nu s’a petrecut nimic sub Szell, ca 
să ne facă să credem, că acum ar 
sufla un vânt mai lin pentru națio
nalități. Dimpotrivă, intrigile și ațî- 
țările elicei banffyste, sub masca 
periculului, ce ar amenința maghia
rismul din partea naționalităților, 
vor face încă, ca raporturile guver
nului cu popârele nemaghiare să 
devină mai încordate chiar, decât 
au fost sub stăpânirea lui Banffy.

Avem deja un șir de esemple, 
cum ațîțările fliarelor banffyste în- 
veninâză tot mai mult atmosfera, 
alarmând și agitând pe Maghiari con
tra Românilor, Sașilor, Slovacilor 
etc. Noua foiă a lui Banffy, „Ma
gyar Szo“, anume înființată pentru 
a lupta contra lui Szell și a-i sub
mina posițiunea, născocesce pe fiă- 
care fli soiri de sensațiă, cu inten 
țiunea de a arăta, cum s’ar răsvreti 
naționalitățile contra statului ungar 
în urma „politicei greșite44 a lui Szell.

Așa de-odată s’a dat alarma în 
numita fâiă, că deputății sași, cari 
au eșit din partida guvernului încă 
de pe când era Banffy la cârmă, au 

format un nou club dietal naționa
list, strigând: Etă unde au ajuns lu
crurile sub Szell!

Când colo ce să vefll, deputatul 
Bruckner, președintele „clubului Sa
șilor “, declară, că acest club a fost 
înființat încă în 1898 sub Banffy, âr 
foile oticiose ale guvernului spun, că 
clubul a fost înființat pentru a com
bate politica violentă de naționali
tate a lui Banffy. Așa-dâr, cjic ele, 
nu Szell, ci Banffy e de vină, că as
tăzi esistă un club german în dietă. 
Firesce. că, ca se mulcomescă opi- 
niunea publică maghiară agitată, 
aceleași foi adaugă, că lui Coloman 
Szell îi va succede de sigur să facă 
din membrii clubului Sașilor „cetă
țeni buni și cinstiți unguresc!44.

Și mai mult strigă însă 4iarele 
de luptă ale lui Banffy în contra 
Românilor. Ca întotdâuna, nu se 
sfiesc a născoci cele mai mari min
ciuni, numai și numai pentru a pută 
ațîța contra lor și tot-odată a putâ 
lovi în guvernul Szell. Pentru acest 
scop nu se sfiesc de a declara chiar 
și pe metropoliții și episcopii noștri 
de răsvrătitorl contra statului și 
Dumnezeu mai sciei ce.

Pilele acestea organul lui Banffy 
a strigat în contra metropolitului Mi
halyi, susțiind, că ar fi făcut o ade
vărată conjurațiă cu dușmanii Ma
ghiarilor pentru a împedeca, ca 
scaunul apostolic al Romei se în
cuviințeze cererea pentru introdu
cerea liturgiei maghiare la greco- 
catolicii din Baci-Bodrog ctc. Spre 
scopul acesta ar fi arangiat chiar 
trimiterea unei mari deputațiuni la 
Roma și altele.

Foia bisericâscă din Blașiu a 
desmințit tâte aceste faime, dâr fâia 
lui Banffy ațîță mai departe, cu tâte, 
că ar trebui se sciă, că deși nu face 
parte din nici o conjurațiă, metro- 
politul Românilor uniți nu pbte nici
odată consimți la uneltirile cu litur- 
gia maghiară, cari nu țintesc, decât 
numai la maghiarisare.

Der se leagă de tote fleacurile 
agenții fostului ministru-președinte, 

făcând dintr’un țînțar armăsar nu
mai să-și ajungă scopul, turburând 
apele, ca Banffy să potă în ele pescui 
erăși puterea, de care s’a despărțit 
așa de 'greu.

Acum au aflat agitațiunile un 
nou nutremânt, și adecă grozava in
dignare și penibila sensațiune, ce se 
pretinde, că a făcut’o în Budapesta 
discursul de recepțiune ținut de epis
copul Nicolae Popea în Academia 
Română despre Metropolitul baron 
Șaguna, pe care l’a sărbătorit cu cu
vinte calde.

Și scițî cine a fost acest baron de 
Șaguna? A fost, ne spun foile șo
vin iste, acela, care a ațîțat la 1848 
răscâla Românilor în contra Unga
riei, acela care a chiămat pe Ruși 
în Ungaria.

Noi seim, că răscâla dela 1848 
a ațîțat’o Kossuth cu ai săi, âr pe 
Ruși i-au chiămat în țâră aristocra
ții unguri printr’o petițiă subscrisă 
de 30 din ei. Dâr ce le pasă arga- 
ților șoviniștl de adevărul istoric. 
Ei vor să ațîțe și puțin le pasă cum 
și cu ce.

Să fim der cu băgare de sâmă, 
căci abia încă suntem la început și 
de aci încolo ațîțările au să ia pro- 
porțiuni tot mai mari. Avem firma 
speranță, că acestea nu vor strica, 
decât numai celor, cari le pun Iacale 
cu atâta răutate.

Revista politică.
în adunarea estra-ordinară a co

mitatului Sibiiu, ținută Mercur! în
28 Martie n., a venit pentru a doua 
oră în discusiune afacerea Iancu. Se 
scie, că în adunarea trecută dela
29 Sept. 1899 d-1 Dr. Nic. Comșa 
din Seliște a fost înaintat o interpe- 
lațiă în acesta afacere și a cerut in- 
tervenirea viceșpanului la minister 
pentru pedepsirea procurorului dela 
Alba-Iulia, care a vătămat amintirea 
sântă a Iui Iancu. Atunci nu s’a 
fost dat răspuns la interpelațiă și a 
urmat să se deie acum. Interpelato- 
rul Dr. N. Comșa împiedecat a lua 

parte la adunare, D-nul advocat Dr. 
Amos Frâncu șl-a însușit interpelația 
și a presentat’o ca interpelațiă inde
pendentă a sa, cerând să i-se dea 
răspuns.

Urmând răspunsul viceșpanului, 
acesta a declarat, că nu se simte 
dator a înainta o adresă ministrului 
de interne, deâre-ce Iancu nu și-a 
desfășurat înainte cu 50 de an! ac
tivitatea sa pe teritoriul comitatului 
Sibiiu. încât pentru vătămarea me
moriei lui Iancu din partea procu
rorului din Alba-Iulia, viceșpanul 
declară, că el nu e în stare de a 
influința justiția și, că e trâba celor 
pe cari îi privesce, ca dâcă au 
vre-o plângere contra tribunalului, 
seu a procurorului, să se folosâscă 
de calea legei la forurile judecăto- 
resci mai înalte.

■ D-1 Dr. Amos Frâncu nu luă la
cunoștință respunsul vice-șpanului, care 
arată o absolută lipsă de simț față 
de o cestiune, ce atinge în măsură 
așa de mare onârea națională a po
porului român. Declară, că membri 
români ai adunării îș! reservă drep
tul de a propune ei înșiși congregațiunei, 
ca se reclame la forurile superiâre 
după măsuri, pe cari viceșpanul le refusă. 
— După-ce fișpanul-președinte c}ise, 
că răspunsul viceșpanului nu este 
supus votului congregațiunei, inci
dentul s’a închis.

*
Săptămâna acesta dieta ungară 

a sfîrșit desbaterea budgetului pe 
1900. Pe cât de lungi au fost des- 
baterile asupra budgetului de interne, 
agricultură, comerciu și în parte și 
al instrucțiunei, pe atât de scurte au 
fost la budgetele ministeriului de 
honvezi și finanțe. Graba acâsta la 
urmă, se esplică așa, că apropiin- 
du se sărbătorile Pascilor, guvernul 
voiesce cu ori-ce preț să aibă budgetul 
votat, căci după Pasc! se închide 
sesiunea de față și pănă la vacanțele 
de vară mai sunt de resolvat, mul
țime de cestiuni, proiecte de legi etc.

FOILETONUL „GAZ. TRANS44.

Chindia.
Stau acum pe-o buturugă

Și mă uit prin văi,
Nu-i mai mult decât de-o fugă. 
Pănă ’n deal; și par’că-i âste 
Cum se văd în șir pe coste

Sutele de clăi.

împrejurul meu învie
Tote câte sunt,

Ce de joc și veseliă,
Când e sârele la tocă!
Etă-le, sărind se jâcă

Undele de vânt.

Una printre clăi s’ascunde;
Umblă pe furiș,

După ea mai multe unde,
Fuge care mai de care, 
Dâr’ cotind, gonită sare

Repede ’n tufiș.

Tote ’n câmp acum s’adună 
Crângul răscolind,

Er’ fruncțișul sună, sună,
Der’ pe când alârgă câta, 
Et’o, din tufiș șireata

Ese hohotind.

Es, cu capul dat pe spate, 
S6țele-i spre văi;

Răsvrătesc întunecate, 
Brasdele de fân, se ’ncurcă 
Printre spini și ârăși urcă

Costa printre clăi.

Și mereu așa colindă 
Dealurile ’ntregî,

Și ’n sfârșit, când e s’o prindă 
Tote cad pe ea de-odată,
Din grămada ’ncăerată

Nu le mai alegi.

Multe guri acum se ’ngaimă, 
Vălmășag nespus;

Paiele din câmp de spaimă, 
In vârtej acolo prinse

Se rotesc și jâcă ’mpinse
Se ridică ’n sus.

Liniștite ’n urmă tote
Tac și stau pe loc.

Nu sciu, de-obosite pote,
Ori aleg prin Ugă-Bugă
După cine să. mai fugă 

Intr’al doilea joc.

Că ’n curând încep să salte 
Pe sub tei; și cern

Flori de tei din crăngi înalte. 
Loc făcându-le să trâcă,
Erbî și flori pe câmp s’aplâcă, 

Spicele s’aștern.

Er’ din teiu privind la ele, 
Ispitiți de joc,

Nisce pui de rândunele
Și-au uitat mâncarea ’n gură:
Jocul ăsta nu-1 sciură!

Ceriule, fă loc!

Unu ’ncepe acum să-și bată 
Aripile ’n vânt,

Etă-i toți acum de-odată

Ciripind în 4ai'l senine:
Er’ pe sus pe-acolo-i bine,

Nu ca pe pământ!

Și se ’ncinge-o veseliă,
Tote sar mereu,

Flori și ierburi din câmpiă, 
Vânt și flori și rândunele — 
Vesel, de-ași putea cu ele

M’ași juca și eu!

Gâtul mierlele ’ntin4ându-l
Nici nu mai ajung 

Să răsufle — așa li-e gândul 
La ce văd, la câte-ascultă, 
Și ’n uimirea lor cea multă

Șueră ’ndelung.

Veverița de mirare
Când e ’n vârf de fag, 

Când p’un ram, când p’altul sare, 
După cum mai bun e locul 
Printre crengi să va4ă jocul

Cel așa de drag.

Etă-i epurii, nebunii,
Corne ’n cap își pun,
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Dincolo în Austria mișcarea po
litică s’a transplântat din parlamen
tul centra], care cum se scie e 
amânat, în dietele provinciale, cari 
s’au deschis aprdpe tote la începutul 
acestei săptămâni. Intre acestea se 
află și dieta Bucovinei, care a fost 
deschisă Luni. Pe deputății români 
bucovineni îi aștâptă acum o luptă 
grea, ce au s’o pârte în sfatul ferii 
pentru apărarea românismului. Anul 
acesta mai ales a fost un an de 
grele încercări pentru frații noștri 
din Bucovina ; lovituri după lovituri 
a căpătat causa românismului în 
acea țărișâră și di bună și senină 
n’au avut frații noștri de când în 
fruntea ocârmuirii stă faimosul Bour- 
guignon. In Bucovina limba și cul
tura română e prigonită; biserica 
e pângărită; în averile strămoșesc!, 
cari formâză fondul religionar, se 
răsfață străinii și dușmanii românis
mului. E firesc dâr, ca în astfel de 
împrejurări poporul românesc din 
Bucovina să privâscă cu încordare 
la deputății săi, dela cari aștâptă să 
apere interesele lui în mod vrednic. 
Gazetele fraților noștri din Bucovina 
îndâmnă pe deputății români să fiă 
la culmea chemării lor, căci poporul 
românesc are rane adânci, cari tre- 
bue vindecate și cari de vor mai 
sângera mult, au să-l ducă în pră
pastia desnădăjduirii. Deputății .sunt 
aleșii nâmului, dice foia poporală a 
fraților noștri din Bucovina, acum 
li-a sosit vremea, căci când șârpele 
își întinde veninoșii colți să te musce 
de inimă și să te omore, n’ai decât 
să-i sdrobesci capul; când volnicia 
turbată și nebună umblă să te su
grume, n’ai decât să te aperi din 
tote puterile.

*

Dintre evenimentele, ce se pe
trec înafară, este de o deosebită în
semnătate vorbirea, ce a ținut’o mi
nistrul afacerilor străine Bulow la 
desbaterea comisiunei financiare asu
pra proiectului pentru sporirea flotei 
germane de resboiu. Se scie, că de 
vre-o doi ani guvernul german face 
încordări mari de a reali sa dorința 
lui și mai ales a împăratului, cu pri
vire la sporirea flotei de răsboiii. 
Fiind însă vorba de flec! și sute de 
milione, proiectul a întîmpinat în 
diferite rânduri oposiția cea mai în
verșunată. Așa se vede însă, că pro
iectul va fi totuși votat definitiv. In 
favorul lui a rostit contele Billow în 
ședința de Mercur! a comisiunei fi
nanciare un discurs puternic, accen
tuând, că sporirea flotei este de ca
racter curat defensiv, (de apărare), 
der a declarat în același timp, că 
au crescut forte tare frecările poli
tice în lume și Germania vre să fiă 

gata în tot momentul de a pedepsi 
pe cel ce ar cuteza să o atingă. îm
păratul și guvernul vrâu se întărâscă 
flota germană în așa grad, încât să 
potă sta tot-deuna față cu puterea 
marinei englese, care afli este cea 
mai bine desvoltată. — Discursul lui 
Biilow a făcut pretutindeni adâncă 
impresiune.

♦

Dintre statele resăritului euro
pean afară de Muntenegru Bulgaria 
este, care stă mai aprdpe de Rusia. 
In timpul din urmă principele Fer
dinand și guvernul din Sofia umblă 
mereu să între în voia și grația îm
părăției rusesc! și a puternicului ei 
Țar. Apropierea Bulgariei de Rusia 
a mers așa de departe, încât după 
soirile mai nouă principele Ferdinand 
ar ave de gând să ia în căsătoriă 
pe o mare-ducesă rusescă. Se flice 
chiar, că de dragul acesteia, princi
pele ar fi gata să trecă dela catoli
cism la ortodoxism. Scirea acesta 
s’a desmințit, ce-i drept, din Sofia, 
der după cum stau lucrurile afli toc
mai cei din jurul principelui cred, 
că în curând acesta va pleca la Pe
tersburg, âr călătoria lui se aduce în 
legătură cu planul de căsătoriă.

R&sboiul dintre Buri și Englesi.
Wtortea generalului Joubert.

Pe câmpul de răsboiîi din Africa 
nu s’au început încă marile lupte 
hotărîtore între cei doi inimici. In 
decursul acestei săptămâni au fost 
însă câteva ciocniri mai neînsemnate 
între ei, cari aprope tote s’au sfîrșit 
cu isbânda Burilor. Unuia dintre ge
neralii buri, Olivier, i-a succes să 
spargă cordonul engles și cu 6000 
de omeni să mârgă la Kroonstadt, 
unde se află pentru acum lagărul 
de căpeteniă al Burilor.

Armata principală engleză stă încă 
și afli tot la Bloemfontein, de unde 
n’a mai făcut nici un pas înainte, 
căci lord Roberts, comandantul su
prem engles, nu pote să părăsâscă 
Bloemfontein înainte de-a fi potolit 
și mulcomit pe Burii oranjenl, cari 
n’au încetat încă de a spera în vic
toria causei lor.

Intr’aceea rescăla Africanderilor 
din colonia Cap se lățesce tot mai 
tare și lord Kitchener, care a fost 
trimis să sugrume mișcarea acesta, 
n’a prea făcut ispravă mare. In 
Transvaal Burii folosesc tăcerea ar
melor pentru a-se pregăti de luptele 
mar! ce-i aștâptă. Președintele Krie
ger voesce să pună capitala Pretoria 
în stare de apărare, și după soirile 
din urmă el a dat ordin, ca cele mai 
multe edificii din Johannesburg să fiă 

subminate, ca la cas de lipsă să 
potă fi aruncate în aer.

Președintele statului Oranje, Steyn, 
a dat o circulară ca răspuns la pro- 
clamațiunea lordului Roberts. In 
circulara acâsta el flice, că Anglia 
a urmărit față cu cei ce s’au opus 
scopurilor ei în Africa, politica des- 
binării și prin desbinare a subjugării, 
încă înainte de a-se începe răsboiul 
în faptă, Anglia, flice el, a voit se 
atragă la sine statul liber Oranje 
prin promisiuni, ca astfel desbi- 
nându-1 de Transvaal să-și ușureze 
problema încorporării republicelor. 
Der Burii n’au fost înșelați de con
ducătorii lor. Inimicul voesce acum 
din nou să producă certe și desbi- 
năr! între Buri, împărțind premii 
printre trădători și lași. Der nici cu 
acesta nu va ajunge la nimic. E 
drept, că inimicul a acupat capitala 
statului liber, răsboiul insă r<u e pierdut.

*
In acestea momente de cea mai 

mare cumpănă pentru sârtea și 
viitorul Burilor, a căflut din mâna 
lor arma cea mai puternică: vitâzul 
lor general, eroul neînfrânt și ne
înfricat, sufletul și inima lor generalul 
Joubert au murit. Nu glonțul l’a culcat 
la pământ, nici sabia sâu baioneta 
nu i-a scurtat firul vieții. In luptele 
mari și gloribse, ce le-a câștigat 
față cu inimicul său, glonțul și baio
neta l’au ocolit, periculele i-au sbu- 
rat tot-dâuna pe de-asupra capului, 
mârtea cu arma în mână par’că s’a 
spăriat să-l atingă, căci provedința 
altă morte i-a hotărît lui Joubert. 
O bolă grea l’a smuls pe o fli, — și 
tocmai în momentul cel mai critic 
pentru poporul seu — din mijlocul 
vitejilor săi soldați, și ducendu-1 în 
sînul familii, i-a scurtat aici, Marți 
spre Mercur! noptea, firul vieții.

Cine scie, dâcă mormântul lui 
Joubert nu va fi în același timp și 
mormântul libertății Burilor ? Cu el 
de-odată s’a îngropat nu numai un 
simplu muritor, ci speranțe mari și 
încrederi adânci, căci geniul militar 
al lui Joubert a făcut, după cum 
văflurăm, minuni.

Dâr Burii sunt un popor cu 
frica lui Dumnefleu, dela mic pănă 
la mare ei se închină înaintea voinții 
Celui ce domnesce de-opotrivă asu
pra păcii și a răsbâielor. Pe cel pier
dut îl vor plânge Burii și-l vor jeli 
în tabără, în jurul armelor încărcate, 
dâr tocmai din acestea lacrem! pote 
încă se răsară flârea aurită a liber
tății.

înmormântarea lui Joubert s’a 
făcut cu mare pompă în Pretoria și 
osămintele lui vor fi depuse spre 
veclnică odihnă în pământul moșiei 

lui familiare din Wakkerstrom. Se 
flice, că înainte de agoniă, Joubert 
și-a mai îndreptat încă-odată privi
rea cătră cei ce-1 încunjurau, și a es- 
clamat: „Nu ve perdeți încrederea, is
bânda va fi a vostră! Luptați, și veți 
învinge !u

*
După mârtea lui Joubert, pre

ședintele Kruger a luat comanda su
premă peste tâte trupele Burilor. 
Kriiger a adresat trupelor un mani
fest, în care cu mișcătbre cuvinte le 
tace cunoscută mortea celui mai 
mare beliduce al lor. El flice între 
altele, că pierderea acâsta, ce-i drept, 
nu se pote repara, dâr lovitura, ce 
li-a trimis’o Dumnefleu, nu le va 
sgudui credința. Și Joubert a fost 
condus și însuflețit numai de con
vingerea, că Burii luptă pentru li
bertatea, neatârnarea și drepturile lor; 
acestei convingeri a putut el să mul- 
țămâscă atâtea victorii frumose, și 
convingerea acâsta îi va conduce pe 
Buri și acum, ca se respingă pe ini
mic de pe pământul patriei câștigat 
cu atâta sânge. Desastrele din tim
pul din urmă sunt numai o încer
care trimisă de Dumnefleu. Și Evreii 
au trebuit să pribegâseă 40 de anî 
prin pustiă, pănă când în fine Dum
nefleu i-a lăsat să biruâscă pe ini
mic. „Pote că și pe noi — sfîrșesce 
Kriiger manifestul său — ne vor 
aștepta multe și mari încercări; dâr 
dâcă ne încredem în Dumnefleu, 
dâcă suntem pătrunși de credința, 
că causa dreptă nu pote se cadă, și dâcă 
fiă-care din noi își face datoria cu 
consciință, atunci chezășuesc cu mân
tuirea mea viitâre, care este mai 
presus decât tâte fericirile din lume, 
că vom învinge! Amintirea lui Jou
bert să vă conducă, faptele lui să vă 
însuflețâscă și iubirea lui de patriă 
să vă fiă stea conducătore!"

Recepțium la Academia Română.
Lunia trecută s’a deschis sub președinta 

M. S. Regelui și A. S. R. Principelui Ro
mâniei sesiunea ordinară a Academiei Ro
mâne. A fost o ședință festivă, solemnă, 
în care s’a făcut recepțiunea noului mem
bru al Academiei, a P. S. Sale Episcopului 
Nicolae Popea din Caransebeș. La ârele 1 
și jumătate d. a. se anunță sosirea M. S. 
Regelui și a A. S. R. Principelui Româ
niei. Suveranul și Principele Moștenitor au 
fost întîmpinațl de d-1 Dr. Istrati, ministru 
al instrucțiunei și de membrii Academiei. 
După oâte-va ouvinte ’ale d-lui P. Poni, 
președinte al Academiei, M. S. Regele ținu 
un lung și frumos discurs prin care, între 
altele, anunță, că face Academiei o dona- 
țiune de mare importanță: un manuscris 
în limba francesă al seoretarului lui Vodă

>.
Ypsilanti, abatele comite d’Hauterive des-

Stau în două labe unii, 
Alții peste cap s’aruncă. 
Sturflii hohotesc pe luncă, 

Și de rîs nebun

Pitpalacu ’n grâu sughiță, 
Er’ nepoții lui

După mama cea pestriță, 
Mai pestriți ca ea la pene, 
Sprinteni fug prin buruene 

Doi-spre-flece pui.

Și mereu se ’ncinge jocul, 
Pănă pe ’nsărat —

Și e plin de rîset locul,
Plin de cântec deal și vale.
Câte-un nor drumeț pe cale,

Curios și el

Stă pe loc acolo ’n naltul 
Ceriului privind.

Pleac’apoi. Dâr’ vine altul. 
Nu sciu ce gândesce norul,
Der’ atotstăpânitorul,

Sâre ’n ceriu zîmbind,

Ca un moș privind nepoții, 
Pice: „Așa băețl!

„Vesel! și la joc cu toții! 
„Pentru asta-mi place mie, 
„Truda mea de-o veclniciă

„Să tot nasc vieți!"
G. Coșbuc.

Jurământul strimt.
„Să nu juri strînib în potriva dea- 

propelui tea'1. Aceste vorbe le auflim 
adese-or! dela preot în biserică și le 
seim și noi de-a rostul, că le flicem 
tot-dâuna, de câte-ori flicem cele 10 
porunci ale lui Dumnefleu. Dâr nu 
toți ne gândim la ele, că sunt cu
vinte dumnefleesci, sunt porunci dum- 
nefleescl, și cel ce nu ține poruncile 
dumnefleesci nu umblă bine nici în 
astă lume, nici în cealaltă. Că să 
luăm numai bine sema, de nu îm
plinim și numai poruncile cele de 
jos, omenesc!, câte năcasuri vin asu

pra nâstră; d. e. o poruncă omenâscă 
flice: „feciorul, care nu-i bun de că- 
tană, trebue să slujâscă pe împăra
tul “. Și cei mai mulțl ascultă acâsta 
poruncă, se supun ei, și — când le 
vine porunca, lasă sat, casă, părinți, 
neamuri, prietini și merg de slu
jesc pe ’mpăratul. Și-a împlinit anii 
de slujbă, de are flile vine acasă 
voinic, și n’are cu nimenea nici un 
necas, e de toți cinstit, că toți sciu, 
că a împlinit porunca împărătâscă. 
Se întâmplă însă, că cineva nu îm- 
plinesce porunca acâsta, ci — când 
ar fi se mergă 1a. 6ste, el apucă 
plaiul, te miri încătrău. Și se crede 
scăpat. Der rău se înșâlă. Că el nu 
are pace și odihnă pănă pune mâna 
pe piept. Nici pomană să mai cuteze 
a întră în satul lui, între prietinii și 
neamurile lui, la părinții și frații lui, 
că îndată ce ar cuteza să între, l’ar 
înzgărda „cei cu pene" și vai și am ai
de flilele lui ar fi.

Etă pentru o poruncă mică, po
runcă omenâscă, cât năcas trage

bietul creștin, că, bine că-i poruncă 
împărătâscă, dâr și împăratul numai 
om este; dâr acum cel ce calcă o 
poruncă dumnefleâscă, pote rămânâ 
6re nepedepsit? Pote-i fi inima lui 
liniștită? Nici poveste!

*
Am cunoscut în tinerețele mele 

la noi în sat un om, numele lui era 
Pavel Pricină. Era „din omeni11 și 
era gazdă bună, dâr era omul naibii, 
să nu-ți fi făcut de lucru cu el, că 
rar era omul, care să o fi putut 
scote la cale cu el; era omul prici- 
nei, de aceea „Pricină" l’a și pore
clit satul, și Pricină i-au flis pănă 
a pus mânile pe piept, și la copii 
lui le flice satul: copiii lui Pricină.

Pricină ăsta avea multe treburi 
prin sat și, când nu avea, își făcea 
el însu-și, că nu era sănătos, când 
nu avea ceva afacere de pricină prin 
cel sat mare, cum e și satul nostru.

Și, când nu avea afaceri de ale 
lui, se mesteca în afacerile altora; 
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pre relațiunile politice și economice in
terne și esterne ale Moldovei în seoolul 
trecut.

M. S. Regele, terminând vorbire*  sa, 
a dat cuvântul P. S. Sale Episcopului Popea, 
care șl-*  ținut apoi discursul de recepțiune 
vorbind despre viața și faptele fericitului 
Metropolit br. de Șaguna. I-a răspuns d-1 
Dim. Sturdza, fâceod o asemănare între 
cei doi marl Metropolis ai Românilor din 
veaoul al 19-lea, fericiții Veniamin Oostache 
al Moldovei și Andreiu Șaguna.

Pentru cjiua de erl, Vineri, a fost 
anunțată o nouă recepțiune la Academiă, 
despre care cetim în foile bucurescene ur- 
mătdrele : Vineri, 17 Martie v. la ora l*/ 2 
p. m., Academia Română va țină sub pre- 
ședința M. S. Regelui ședință solemnă în 
localul ei din calea Victoriei. A. S. R. prin
cipele României va asista la aoâstă ședință. 
D-1 Constantin Erbiceanu profesor la univer
sitate, va țină discursul său de recepțiune 
(primire) despre „ Viața și scrierile Ptoto- 
singlielului Naum Rîmniceanu^. D-nul Dim. 
Sturdza va răspunde la acest discurs.

Vin potop!...
Cine vin ? — Jidanii!
Așa ne spun foile unguresc!, car! nu 

se încăldesc prea tare de neamul lui lacob 
și Levi.

Vorba e, că din România au început 
să emigreze Jidanii în masse compacte, cei 
mai mult! luându-ș! calea spre Asia-mică 
și în Turcia, unde li-se dă, Jice-se, din 
partea guvernului terenuri și nu li-se face 
nici un fel de greutate. Numai din Bucu- 
rescl, spun foile, vor pleca după PascI 6000 
de Jidovi îndreptându-se spre Turcia. Mulțl 
dintre acești emigranțl se duc cătră 
Galiția.

Din diarele maghiare aflăm acum, că o 
parte forte însemnată din acești „Jidovi 
rătăcitori1* trec granița pe la Predeal și-și 
caută noua „patriău aici în Ardeal. Ei însă 
nu se stabilesc atât prin orașe, cât mai ales 
pe la sate, unde, — dice o foie din Buda
pesta — îi poți vede cum apar cu fețele 
lor străine. La gara din Brașov sosesc di 
de di familii numerose de Jidani, dâr nu 
se opresc aici, ei merg mai departe și se 
resfiră prin tote părțile Ardealului.

De sine înțeles, că chiar și Ungurii, 
cărora li-a mers vestea, că sunt primitori 
și binevoitori față cu elementul jidovesc — 
încep- acum să se sperie și ei de acâstă 
„descălecare**,  er foile lor atrag luarea 
aminte a guvernului din Pesta să fiă pe 
padă și se caute a pune piedecl acestui 
potop. Destul au Ungurii de lucru cu imi
grarea jidovescă galițiană, — die® d® pildă 
„Bud. Hir.“, — de ce der să sufere a-se 
repeți acesta și la granița ardelână ?

Mai este apoi și altă primejdia. Po
topul acesta jidovesc va aduce cu sine 
crescerea miseriei și sărăciei, căci noii ve- 
niți vor lua din gura poporului și cea din 
urmă bucătură, ce i-a rămas.

SOIRILE DI LEI.
1

— 18 (31) Martie.

Prelegeri economice. Reuniunea 
economioă română del*  Orăștiă a ținut 
pănă acum șise prelegeri economice prin co
mune. Prelegerea a șâsea s’a ținut Dumi
neca trecută, în 25 Martie, în comuna 
Balșa. Trimiși din partea comitetului au 
fost d-nii loan Mihaiu și loan Moța, cari 
ambi au ținut poporului vorbiri pline de 
povețe folositdre. Pledându-se cu acâstă 
ocasiune și pentru înființarea unei însoțiri 
de credit pentru întâmpinarea trebuințelor 
de împrumuturi mai mici, poporul s’a de
clarat bucuros învoit și gata a-șl da aju
torul pentru înființarea unei asemenea în
soțiri sătesc! de bani. Astfel stând lucrul, 
adunarea a fost în fine declarată ca adu
nare de oonstituire și, după ce poporului 
i-s’au cetit și espliost statutele din punct 
în punct, s’a ales direcțiunea din preoții : 
Nic. Damian (Balșa), Ios. Bogdan (Mada), 
Bas. Giodean (Ardeu), I. Orișan primar și 
P, Todea cantor (Balșa). In comitetul de 
supraveghiare a fost ales d-1 Nic. Todea și 
8 membri țărani: 4 din Balșa, câte 2 din 
Ardeu și Mada. Cassar a fost ales d-1 înv.
I. Lueăcel. Centrul însoțirei este comuna 
Balșa. Membrii an a plăti câte 50 corone, 
de-odată seu în rate lunare de câte 1 cor. 
Dintre Românii din Balșa 6’au înscris în
tre membri aprope 50, din Ardeu au pro
mis a-se înscrie 20—30 și tot oam pe ațâți 
și din Mada și din Almașe. — Din partea 
aceleași reuniuni se va țină mâne, Dumi
necă, a 7-a prelegere economică în Șibișel, 
er în cealaltă Dumineoă, 8 Aprilie n., va 
urma a opta prelegere în Turdaș, cu care 
se va încheia seria începută în iârn*  acâsta.

Starea sănătății episcopului Popea. 
Mai multe diare bucurescene anunță, oă 
P. S. Sa episcopul Popea, în urma unei ră
celi, ce șl-a atras’o cjilel® trecute, zace greu 
bolnav la otel Metropole. „România Jună**  
în numărul său cel mai nou asigură însă, 
oă episcopul nu sufere de pleurezie, ci de 
un simplu junghiti în partea stângă a pep- 
tului și că se află acum înafară de ori-ce 
pericol. Același 4>ar ne spnne, oă Prea 
Sânția Sa a fost visitat de Metropolitul- 
Primat, de Metropolitul Moldovei, de Epis
copii de Rîmnic și Argeș, de ministrul 
plenipotențiar al Austro-Ungariei d-1 Palla- 
vicini, de adjutantul regal colonel Pri- 
boianu în numele M. S. Regelui, de pre
ședintele Academiei P. Poni, de Iosif Vul
can și Dr. Felix. Episcopul Popea e cău
tat de d-1 Dr. Petrini-GalațI, care, spre a 
fi deplin liniștit, i-a interd i a mai primi 
visite particulare. Urăm Prea Sânției Sale 
grabnică însănătoșare !

Un accident nenorocos i-s’a întâm
plat, după cum află „Tribuna1* din Sibiiu, 
d-lui Eugeniu de Mocsonyi. Voind să călăto- 
râscă dela moșia sa din Capolnaș la Făget, 
'i-s’au spfiriat caii și au răsturnat trăsura. 
D-1 Eugeniu Mocsonyi, greu rănit, a fost 

dus la locuința oontelui Szirmay și pus 
sub îngrijire medicală. Dorim d-lui Mo- 
osonyi să-l vedem cât mai curând deplin 
restabilit.

Un binefăcător. Din comuna Șili- 
meghiti, comitatul Sălagiului, ni-se scrie: 
Bunul poporan de aici Florea Coaci a dă
ruit pe sâma s-tei biserici un loc în co
mună în preț de două mii corone și o casă 
pentru lucuința preotului. Acest generos 
dar a umplut de bucuriă inimile tuturor 
credincioșilor români din Șilimeghifi, cari 
sub oonducerea zelosului lor preot, d-1 Ste
fan Sabo, abia cu mare greu mai pot sus
țină școla confesională. Fapte milostive, ca 
ale bunului Florea Coaci, însuflețesc însă 
pe popor și-l întăresc în credința, că Dum- 
nefleu le va ajuta să iese învingători. O, 
de-ar avâ mulțl imitatori!

Pentru masa studenților del*  șco- 
lele medii și superidre din Brașov au întrat 
următorele oontribuirl:

a) Pe lista nr. 157: N. N. 50 cortine.
b) Pe l. nr. 12 (oolectant d-1 paroch 

gr. or. din Tărlungenl): cu totul IO co
rtine, și anume: Radu D. Pasăre 4 cor., 
G. Pasăre 4 cor., Dimitrie Manole paroch 
2 cor. (an de an).

ol Pe l. nr. 192 (oolectant d-1 direc
tor al băncii „Mielul1* din Poiana), cu totul 
27 corone, și anume: „Mielul1* oassă de 
împrum. 20 oor., N. Branga 2 cor., Uie 
Georgescu 1 cor., I. Prodan 1 cor., Nic. 
Păța 1 cor., Ilie Dobrotă 2 oor.

d) ^Bocșana^ instit. de credit în Bocșa: 
20 cortine.

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

Jubileul Metropolitului Moldovei. 
La 6 Iulie 1900, I. P. S. Sa Metropolitul 
Moldovei și Sucevei Iosif Naniescu, îșl ser- 
bâză jubileul de 25 ani dela suirea sa pe 
tronul eparchiei Metropoliei Moldovei și 
Sucevei în locul decedatului Metropolit 
Calinic Miclescu. Cu ocasiunea acelui jubi
leu, preoții din lași constituindu-se într’o 
societate, vor organisa în acea cji serbări 
clericale cât se pote de frumose. Societatea 
preoților va face cadou înaltului prelat o 
mitră, o mantiă și o cârje de vaidre mare. 
Vor asista delegațiunl de preoți din tote 
părțile.

Adunare amânată. Adunarea gene
rală a Asociațiunei pentru sprijinirea învă
țăceilor și sodalilor români din loc, din in- 
oidentul înmormântării regretatului L. Ma
ximilian, — nu se va țină mâne, Duminecă 
19 Martie v.

Ședință publică. Dumineca viitore 
la orele 3 p. m. va fi ședința publică a ce
lor două societăți de lectură dela gimnasiu 
(„loan Popasu**)  și șoolele comerciale în 
sala cea mare a gimnasiului român din loc. 
Ședința promite a fi fârte interesantă și 
credem, oă publicul român din loo și jur 
nu va întârzia a da atențiune*  cuvenită 
acestei producțiunl a tinerimei ndstre 
școlare.

Necrolog. Despre regretatul Laurențiu 
Maximilian, comisar de poliția în Brașov, 
care a încetat din viață după un morb 
greu Vineri înainte de amâijl, primim urmă- 
tdrele date biografice : Laurențiu Maximilian, 
fiiul cel mai mare al preotului Maximilian 
din Stupinele Brașovului, a împlinit în Oe- 
tomvre anul treout 46 de ani. După ce a 
absolvat gimnasiul român din loc, a mers 
la Academia de drept din Sibiiu, âr de 
aici la Universitatea din Budapesta, unde 
a depus esamenul de stat juridio. Termi
nând studiile de drept, s’a întors acasă și 
la 17 Decemvre 1878 a fost numit practi
cant la magistrat (primăriă). In 8 Sept. 
1879 înainta la postul de vice notar suplent 
1*  oficiul orfanal orășenesc și peste un an 
deveni definitiv. La 27 Nov, 1880 trecu la 
polițiă ca comisar provisor, âr peste o lună 
ajunse comisar de polițiă definitiv. La 30 
Decemvre 1896 înainta la rangul de I. co
misar de polițiă. Indată-ce * îutrat în ser
viciul primăriei, ’i s’a predat serviciul de 
translator pentru limba română și a fost 
însărcinat cu purtarea proceselor verbale 
ale adunărilor represeDtanței comunale, în 
limba română, c*  limbă protocolară pe 
lângă cea germană. Intotdeuna Laurențiu 
Maximilian a dovedit în funcțiunea sa cea 
mai mare punctualitate și acurateță, ceea 
oe * făcut sâ fiă stimat de superiorii săi 
c*  și de toți, cari veniau în atingere cu 
el. Pe lângă tote însușirile sale lăudabile, 
era Român cu inimă însuflețită pentru bi
nele și înaintarea neamului său. — Fiă-i 
memoria binecuvântată!

Recunoscință. Dela d-1 învățător Pe
tru Cipou din Luncșâr*  primim o oăldu- 
rdsă scrisore de mulțumită la adresa d-lui 
Alesandru L. Lăeurian, inginer în Bucuresol, 
și a d-lui losif Sâvgeorzan, inginer în Si
naia, cart în anul trecut au binevoit a 
abona pentru d-s*  și pentru alțl învățători 
numerii de Dumineca ai „Gazetei Transil- 
vaniei1*.  D-nii dăruitorl amintiți mai sus, 
sunt rugați a lu*  la cunosoință acâstă scri
sore de recunoscință, pe care lipsa de spațiă 
ne împiedecă a-o public*  în întregimea sa.

Vitele cornute (lin Ungaria și es
posiția din Paris. „Corespondența de Bu
dapesta1* faoe ounoseut, că guvernul ungar 
a renunțat la proiectul pentru trimiterea vi
telor cornute la esposiția din Paris, cu tbte 
că primirea acestor vite în esposiția vitelor 
a fost în urmă admisă. Causa acestei ul
time hotărîrl din parte*  guvernului ungar 
* fost dispoziția introdusă, o*  vitele sâ fiă 
supuse unei supravegheri sanitare timp de 
10 cjile, ceea-ce‘ *r  face, ca în acest timp 
de 10 cpl0 ȘÎ cu timpul de oălâtoriă în to
tal aprope 3 săptămâni, ele nu pot fi hră
nite în mod sistematic, pentru-ca ele să se 
potă presents. în condițiunl dorite 1» espo- 
siți*  de vite, care se va deschide la 7 Iu
nie st. n.

Audițiune de musică vechili’’reli- 
giosă. Duminecă s’* ținut la institutul teo-

colo se punea ca pricepător de lucru, 
dincolo se înfunda ca martor, de 
ceea parte iscodea ceva gâlceavă 
între vecini, destul, că fără afaceri 
de gâlceavă nu l’am văcțut nici când, 
îl cunosceau și judecătorii și puțin 
crecțement dau pe vorbele lui, mai 
numai când le întăria prin jurăment.

Fiind firea lui așa, se feriau de 
el toți omenii de omeniă, cu tote 
că era gazdă, precum am mai spus. 
Der într’un sat de omeni nu sunt 
toți cu fire de ânger, mai sunt și 
cu fire de drac, și între aceștia avea 
el prietini buni, avea frați de cruce.

Cu prietini de aceștia omora el 
de multe-ori vremea pe la jidanul, 
mai bend vinars, mai stând în min
ciuni și pândind după gâlcevă.

Așa fiind odată la jidanul în 
boltiță, se întâmplă de vine acolo 
un om strein, un drumeț, să-șî cum
pere ceva, ca drumeții. Și după ce-și 
cumpără, puse pe masa jidanului o 
bancnotă de flece, se-și tragă jida
nul din ea cât făcea tergașul, și ce 

întrece — să-i dea înapoi. Și luă 
jidanul bancnota și o puse bine și 
prinse a-i număra banii, să-i dea îna
poi drumețului. După-ce gătă de nu
mărat, dise jidanul așa: „uite, om 
de omeniă, tergașul d-tale face 50 
de cruceri, aci mai ai 4 fi. și 50 
înapoi; bine-i?“

„Dâr cum să fie bine, c|ise dru
mețul, dbră bancnota mea a fost de 
4ece“.

— „Ba a fost de cinci!“
— „Ba de dece!“
— „Ba de cinci!“
— „Ba de c|ece!“
— „Pavele, c|ice atunci jidanul, 

dumniata ești de aci din sat, ești 
om ales, ești de legea dumisale, 
spune d-ta de a fost bancnota de 
cjece, cum c|.ice d-lui, ori a fost de 
cinci, cum c|ic eu?“

— „De cinci a fost, omule, nu 
te nebuni, că dbră eu am văcjut’o, 
și cunosc numărușele, că am fost 
cătană pănă dincolo de țâra Prai- 
sului“.

— „Se fi fost cătană pănă din
colo de țera dracului, tot nu ai 
drept. Că dbră eu sciu ce bani am 
avut, și ce bani am dat, că nici 
n’am avut numai bancnota aceea de 
dece, de cinci nici una; aceea mi-a 
fost mai mică, și nu-s prunc să nu 
cunosc banii, că • cu bani umblu de 
vre-o 40 de ani**.

— „Cu ce umbli, cu ce nu umbli, 
astă-dată n’ai drept. Am văcjut eu 
cu ochii mei bancnota că-i de cinci, 
și jupânul ți-a dat bine înapoi1*.

— „Bine ți-am dat, omule, nu
mai d-ta n’ai băgat de semă ce 
bancnotă mi-ai dat“.

— „Da cum trăsnet să nu bag 
de semă, că dbră nu-s beat, că n’am 
băgat b eu tură ’n gura mea, de nu 
țiu minte de când“.

— „Ori ai băgat, ori ba, hârtia 
a fost de cinci**.

— „Ei, vecți bine, vorbiau cam 
tare, ca omenii când se pricinesc, 
și în larma lor se adunară mai mulți 
omeni. Nimeri și primarul aci și 

cercă să facă pace. Dâr pace era 
greu de făcut, că omul ținea, că a 
pus pe masă o hărtiă de 4ece> er 
Jidanul cu Pavel Pricină spuneau, 
că hârtia a fost de cinci**.

I-se părea primarului, că lucrul 
nu-i curat; simțea el, că Jidanul e 
înțeles cu Pricină să frigă pe strein, 
deci îi chiămă pe toți trei la pri
măriă. Acolo aprinse două luminări 
și cj.ise streinului:

Poți d-ta jura, că bancnota a 
fost de cJece?

— „Pot, domnule primar, cu 
inima curată pot jura, că de cjece 
fiorini a fost bancnota, der eu nu 
jur nici pentru o sută; fără de jură 
d-lor, că a fost numai de cinci, stee-le 
în gât, eu nu -mai cerc nici o drep
tate, nici o despăgubire**.

— „Jurați voi, că bancnota 
omului a fost de cinci, ori îi dai, 
Jidane, încă cinci florini d-sale?“

— „Vai de mine, cum să-i dau 
eu din o bancnotă de 5, tergaș de 
50 cr. și pe de-asupra 9 fl. 50 cr. 
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logio din BucurescI, calea Rahovei, o audi- 
țiune de musicâ vechiă religidsă. Măestru.1 
Cbiriac, dela capela româna din Paris, a 
arangiat pentru acesta audițiune o simfo
nia de melodii vechi ale biserioei nostre. 
Audițiunea a avut uu deplin succes. Corul 
alcătuit de elevii seminariști și condus de 
d-1 Chiriac, a fost eBcelent. Au asistat la 
acâstă audițâuue amândoi Metro poliții', mi
nistrul cultelor, etc.

Conferența dela coreul militai*.  D-1 
veterinar, căpitan Boboc, a ținut Joi sâra 
la cercul militar din BucurescI o confe- 
rență ecieuțifioă, vorbind despre Maleina și 
întrebuințarea ei în diagnosticarea răpciugei 
cailor. Au asistat: M. S. Regele, A. S. R. 
prințul Ferdinand și numeroși ofițeri supe
riori. D-1 oăpitan Boboc a arătat, că boia 
cailor numită răpciugă, e forte periculdsă 
întrucât nu presentă sitnptome visibile și 
se pote transmite și la omeni. Din acâstă 
ultimă causă, au murit: locotenentul Fi- 
lltis, veterinarul Preoțescu, studentul 01- 
teanu, Dr. Asador etc. Prin injectarea cu 
maleina a cailor, se pot cunosce 9impto- 
mele răpciugei și deci omenii se pot feri 
de oontractarea acelei bole, pe lângă, că se 
scapă de morte atâția cai. D-1 căpitan Bo- 
boo a fost viu felicitat de M. S. Regele și 
de Alteța princiară, la sfîrșitul conferenței.

Maestru zidar român. Suntem ru
gați în interesul înaintărei meseriilor între 
Români a publica qrmătorele rend uri: loan 
Leucă, stabilit cu loouința în oomuna sa 
natală Rotbav (Vereșmart) de lângă Bra
șov, după-ce s’a perfecționat în meseria sa, 
făcând praxă și primind instrucțiuni la- un 
inginer de frunte din Brașov, și după-ce 
a depus esimenul recerut, a primit diplomă 
pentru a esercia liber meseria. D-1 Leucă, 
care a lucrat și la BucurescI mai multe 
planuri de zidăriă, este în posițiă de-a lua 
în întreprindere pe garanță orl-ce lucrare 
în branșa sa, precum biserici, școle și alte 
zidiri publice și private, putând compune 
și esecuta ori-ce planuri de clădire. Aceia 
dintre noi, cari au lipsă de asemenea mă 
eștri, pot conta cu încredere la d-1 loan 
Leucă. — D.

Părinți cu 29 de copii. Din Oradea 
mare se scrie, că într’o comună bihoreană lo
cuită de Români se află un proprietar cu 
numele Andreiu I. Taska, care s’a căsă
torit înainte cu 30 de ani cu o fată de 
16 ani, frumosă și sănâtosă. Din acâstă căsă- 
toriă ’i s’a născut anul trecut al 27-loa copil. 
Nici unul dintre aceștia n’a murit; 9 sunt 
fetițe, 18 băețl. Atâția însă n’au -fost de 
ajuns ; nevasta i-a mai născut acum doi ge
meni. Taska se vede, că a început a se 
pune pe gânduri, căci a adresat Majestății 
Sale o scrisore rugându-se de „puțin ajutor44 
căci dâră „cinci feciori ai lui îl slujesc pe 
Majesta.tea Sa în armată14.

Concert. Duminecă sâra în 19 Mar
tie (1 Aprilie) musiea militară va da un 
concert în restaurantul dela redută. înce

putul la 7*/ 2 ore sâra. — Musiea orășeni că. 
va cânta mâne sâră, Duminecă, la otel 
„Europa44. Inoepuputul la 7*/ 2 dre. Intra
rea 60 bani.

Un filantrop român.
Sâmbăta trecută a încetat din viață în 

BucurescI Tache P. Anastasiu, fost sena
tor,^deputat și prefect al județului Tecuci. De- 
oedatul, care a ajuns etatea de 63 de ani, era 
ofițer al „Corbnei României44 și comandant al 
„Stelei României44 și era distins și cu mai 
multe ordine străine. A lăsat o avere de peste 
4 milione de lei. Luni, s’a deschis la tribu
nalul ilfov testamentul lui Taohe Anastasiu, 
prin care se in^titue legatâră universală 
asupra întregei sale averi Academia Română 
din BucurescI. Academia eete însă înda
torată: 1) Să întrețină pe moșia Căl- 
mățui o școlă primară de băețl, ai cărei 
institutori vor fi numiți de ministerul ins- 
tructiunei și vor fi plătiți la fel cu cei ai 
Statului. De preferință vor întră în acâstă 
șcblă băețl de țărani de pe moșiile defunc
tului. 2) In palatul dela Țigănesoî, unde 
odiniâră logofătul Conaohi scria versurile 
sale, se va înființa o șoblă de meserii, agri
cultură sbu oomerț, după cum va crede 
mai nemerit Academia. Elevii, ce se vor 
distinge, vor fi trimiși ca bursieri în străi
nătate. Casa din Tecuci va trece în pro
prietatea comunei. Soției eale îi lasă o 
pensiune viageră de 24,000 lei pe an. Ca 
esecutor testamentar a fost desemnat d-1 
C. Cociaș.

Generosa faptă a acestui filantrop 
român arată nobleță sentimentelor sale 
patriotice și naționale. Rămășițele lui 
pămentesel au fost depuse în biserica Sf. 
George. Marți au fost transportate de 
aici, după un serviciu religios, celebrat de 
Metropolitul-Primat, la gara de Nord spre 
a fi conduse pănă la Tecuciîi și de aici la 
comuna ȚigăneecI, unde se va face în
mormântarea. In biserica Sf. George s’au 
ținut mai multe dispursurl, d-1 D. Sturdza 
și P. S. Aurelian au vorbit în numele Aca
demiei Române și a administrației cre
ditului fonciar rural, din care făcea parte, 
âr d-1 C. I. Stoicescu a vorbit în numele 
clubului liberal al cărui membru era ră
posatul. In fine d-1 N. Saveanu a vorbit în 
numele amicilor acestuia. In conductul 
pănă la gară premergea carului funebru 
un car acoperit ou corbnele cele mai bo
gate. Tache Anastasiu a avut o înmor
mântare dâmnă de uu binefăcetor și patriot 
cu inimă, cum a fost dânsul. Resplata cea 
mai frumosă însâ îi va fi recunoscința pos
terității.

Aniversarea proclamării rega
tului român.

Marți, 14 Martie v., 101 tunuri,
trase în revărsatul dorilor, au vestit Buou- 
resciior aniversarea proclamării regatului. 
La orele 10 jum. diminâța, un Te Demn 

s’a oficiat la s-ta Metropoliă de cătră I. P.
S. S. metropolitul-primat, înounjurat de înal
tul cler. La acest servioiil divin se aflau de 
față: d-1 G. Gr. Cantacuzino, președinte al 
consiliului de miniștri, împreună cu toți 
d-nii miniștri; mai mulțl PP. SS. epiaoopl; 
d-nii președinți ai corpurilor legiuitbre, 
d-uii președinți, proourorl generali și pro- 
ourorl ai înaltelor curți de oassațiă, de 
compturl și ai ourței de apel; mai mulțl 
domni senatori și deputațl; oasele oivile și 
militare regale; d-nii generali aflațl în gar- 
nisonă; d-1 primar al capitalei; d-nii pre
fecți ai capitalei și al județului Ilfov ; d-nii 
oficerl superiori, șefi de corpuri și servi 
ciurl; d-nii seoretarl generali ai ministere
lor ; funcționarii superiori ai diferitelor au
torități, preoum și mai multe alte persbne 
de distincțiune. 0 gardă de onore, cu dra
pel și musică, compusă dintr’o companii 
din regimentul 1 geniu, se afla în ourtea 
Metropoliei.

Majestatea Sa Regele a primit, cu 
prilegiul acestei cjîle numSrose telegrame 
de felicitare din tbte unghiurile țârei. In 
capitală un mare număr de persbne s’au 
grăbit a esprima felicitările lor prin în
scrieri la palat.

Proiect pentru reforma călindarului.
Mai mulți deputațl în frunte cu 

d. N. Cosăcescu au propus în ședința 
de Mercurl a camerei române re
forma călindarului și primirea călin
darului Gregorian.

Etă proiectul de lege pentru 
reforma călindarului, presentat de 
muniții deputațl din inițiativă parla
mentară :

Art. 1. — ț)iua de 19 Iulie anul 1900 
va fi considerată în totă România drept 
<jiua de 1 August, și cu începere dela acâsta 
dată calendarul numit Gregorian sbu stil 
nou, va fi singurul calendar întrebuințat 
pentru esprimarea datelor în tbte actele 
vieții civile și religiose și ale tuturor auto
rităților publice.

Art. 2. — Se vor respecta după 19 
Iulie s'il veohiti tbte datele și terminele 
fixate în stil vechili, înaintea de punerea 
în aplicare a acestei legi transformându-se 
în date corSspuncjStbre stilului nou, devenit 
singur legal.

Art. 3. — Sărbătorile naționale și re- 
legiose îșl vor păstra datele actuale, sooo- 
tite în stil nou.

Acest proiect de lege este semnat de 
d-nii: N. Cosăcescu, Anghel Demetriescu, 
M. Vlădesou, Em. Antonescu, Gr. Stavâr, 
M. I. Căprescu, G. Hagiescu, I. Pivniceriu, 
G. Ghibăneeou, N. R Căpităneanu, Virgil 
Arion, Dr. Șaabner-Tuduri, Gr. Mânu, Emil 
Teodoru.

Drept espunere de motive a 
acestui proiect de lege, se află me
moriul făcut „Societății de sciințe44 
de d-nii profesori universitari Spiru 
Haret, David Emanuel și E. A. Pan- 
grati.

AsociațiunI de consum în Bănat.
Comit. Caraș-Severin, Martie 1900.

De un timp încoce s’a început și prin 
comitatul nostru Caraș-Severin a se înființa 
ici și colo câte-o Asociațiune de consum, 
ba putem fi mândri cu numărul lor, căci 
adi avem asemenea AsociațiunI: 1) în Fă
get, 2) în Caransebeș, 3) în Sasca-montană, 
4) în CiuchicI, 5) în Bania, 6) în Dalbocețiu, 
și 7) în Maria-Schnee, (Stinăpariu). Așa- 
deră Românii Bănățeni forte bine s’au pur
tat în privința acesta. Ceea-ce rămâne de 
dorit este numai, ca cu toții să sprijinim 
aceste tinere întreprinderi ale nostre, cum
părând dela ele tbte cele de lipsă.

Acum ni-ar mai trebui, și forte de 
lipsă ar fi, să avem în centrul nostru o 
prăvăliă mare, dela care să cumpere tine
rele AsociațiunI de consum, ca să ne scă
păm de Jidani.

Noi, când am înființat în Șasea mon
tană tînera Asociațiune de consum „Co- 
mora44, aveam puțin capital social și a tre
buit să luăm marfă pe credit dela d-1 
Sperger din Oravița, fiind dânsul mai 
aprope cu prăvăliă mare. Marfa o cumpă
ram cu condițiă, de a-ne îngădui cu cre
ditul pănă la 4 luni; densul însă înainte 
de termin ne pîrîse la judecătoria. Se 
vede, că a vrut d-1 Sperger să-și răsbune 
contra „Comorei44 nostre. Pote fi, der nu 
și-a ajuns scopul, căci noi nu am mai mers 
la judecată, ci înainte i-am dat banii, i-am 
plătit totă datoria și i-am dis: sănătate 
bună, d-le Sperger; dela noi nu vei mai 
căpăta nici un bănuț.

Am voit prin acestea să arăt, că 
ar fi forte bine, decă am ave o prăvă
liă mare în mijlocul nostru și ar' fi de do
rit, ca fruntașii noștri să se ocupe cu ideia 
acesta.

Un iubitor de reuniuni.

Apel.
Cu ajutorul lui Dumnedeu, poporul 

român gr. oat. din Sig șl-a edificat o Bise- 
rioă frumosă, începând din 1896, ou 12000 
fl., care sumă afară de 200 fi. oolectați, s’a 
acoperit numai din repartiția sermanului popor, 
mai bine <j,s vor acoperi numai, deorece 
cu 3,700 fl. sunt datori la banoa „Silvania44, 
fiind-că în anul rău 1897 au fost siliți a 
recurge după împrumut, oa se potă termina 
Biserica. Cele 12000 fl. li-a consumat numai 
edificiul, și așa pentru împodobirea esternă 
și internă a Bișericei și pentru provederea 
ei cu Rlte lucruri trebuiuoibse n’a rămas 
nimic; ca să se facă aruno nou pre serma- 
nul popor nu se mai pote, căci spesele 
deja făcute, având în vedere anii răi tre- 
cuțl, au stors pe bieții poporenl într’o mă
sură, încât o vor simți pdte și peste dece 
ani. Cina cunbsce împrejurările materiale 
și pământul neproductiv din Sig, va .judeca 
de o adevărată minune jertfa, ee -au ^dus 
acești buni credincioși.

înapoi? Se pote o așa lege, domnule 
primar? 44

— „Juri, că bancnota a fost 
numai de cinci?44

— „Jur, domnule primar, jur 
eu și jură vecinul Pavel, care a fost 
mărturiă44.

— „Juri, Pavele?44
— „Jur domnule primar44.
— „Cum juri?44
— „Jur, că bancnota a fost 

de cinci44.
I-a jurat. Streinul s’a dus clă

tinând din cap și numai atâta a c|is ■ 
„Dumnedeu s’ajute dreptății!“ Jidanul 
cu Pavel Pricină încă s’a dus ață 
la Jidan acasă, unde au povestit ce
lor ce intrau în boltiță, cum strei
nul a voit să-l înșele de 5 fl. și nu
mai cu Pavel a avut noroc, că fiind 
martor a mărturisit după dreptate 
și după adevăr. Pentru mărturisirea 
aceea dreptă, veept bine, jidanul l’a 
omenit cu ce avea el, cu vinars de 
cel tare și cu tăbac de cel de patru.

Prin sat se lăți vestea, că Pa

vel Pricină a jurat strîmb în potriva 
unui strein, și toți cei de omeniă 
cjiceau: vai de sufletul lui, că și-l 
dă dracului pentru un spurcat de 
jidan.

*

Peste câteva cjile dela acestă 
întâmplare era sărbătorea sfinților 
apostoli Petru și Pavel.

Pavel Pricină nu era cel om 
bisericos, dâr la cjiua lui tot mergea 
și el la biserică, cu boresa și cu 
copii cu tot. Așa făcu și atunci. Se 
spălă frumos, îșl unse perul capului 
cu unt prospet, se înschimbă găzdă- 
cește și merse la sfânta biserică. Ba 
duse încă și prescuri și lumini la 
biserică, ca la 4lua lui.

P’atunci era la noi în sat un 
preot numit popa George, om în 
verstă, om cucernic și umblat în 
lume; cunoscea omul din câteva 
vorbe, er pe poporenii lui îi cunos
cea pănă ’n fundul rărunchilor.

După liturgiă spuse poporeniior 

o predică frumosă despre sfinții apos
toli Petru și Pavel; arătă poporeni- 
lor câte au suferit aceia pentru drept 
și dreptate, pentru adever și sfin
țenia legei dumnecjeesci. Er predica 
și-o sfîrși așa: „Datori suntem și 
noi, dragii mei, să fim cum au fost 
ei, se nu ne depărtăm dela dreptate 
și dela adevăr pentru tote bunătățile 
lumei acesteia. Că ce ne vor folosi 
nouă tbte bunătățile, de ni-om perde 
sufletul? Datori suntem să spunem 
numai adevărul și să facem numai 
dreptate; să nu asuprim pe nimenea 
nici cu vorba, nici cu fapta; datori 
suntem să ținem legea dumnecțeescă, 
care cjice: „Ce ție nu-ți place, altuia 
nu face!44 și „să nu mărturisesc! 
strîmb în potriva deapropelui tău!44

Când a cjis preotul vorbele aces
tea, omenii, fără voiă, s’au întors cu 
capul cătră Pavel Pricină, er acesta 
se făcu galben ca cera și p’aci-p’aci 
era să cadă de pe picibre.

Dela biserică merse Pavel ață 
acasă la preotul, cătrănit și dăbă- 

lăzat tot-odată; cătrănit de măniă, 
că preotul a bătut în el cu predica, 
și dăbălăzat de rușine, că toți omenii 
s’au uitat spre el, când a gătat preo
tul predica.

„Ce veste ne aduci, Pavele?44 
întrebă bunul preot.

„Nu prea bună, domnule părinte, 
că doră nu-s eu coda satului să mă 
faci d-ta de rîs și de batjocură în- 
tr’un sat de omeni, chiar în sfânta 
biserică, și chiar la c|i1ia rnea44.

— „Nu te pricep, Pavele, ce 
vorbe-mi arunci. Eu îmi împlinesc 
datoria mea de preot, chiar de s’ar 
supăra satul întreg, ba lumea întrâgă 
de s’ar supăra pe mine, eu dator 
sunt să-mi împlinesc sliijbele mele, 
ori să mă las de preoțiă. Apoi doră 
numai nu-i pofti tu, ca de dragul 
tău eu să nu predic poporenilor mei 
cuvântul lui Dumnezeu!“

Pavele! Eu sciu ce te aduce la 
mine! Te rode la inimă, te mustră 
consciința, că ai jurat strîmb în po
triva streinului celuia....
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In aceste împrejurări ne luăm îndrăs- 
n<Ma ou totă ardorea a ne adresa cătră Pre 
stimații cetitori, ca să binevo6«că a-ne aju
tora ou decarul din prisosință, ca să ne 
putem găta Sionul, oare lucrare pretinde 
pe lângă cea mai tristă cruțare 3000 fi., și 
să-l putem în »cest an dedica destinațiunei 
sale.

Ofertele benevole să se adreseze : „Co
mitetului bisericei gr. cat. române în Felsb 
Szek, p. Magyar Valko, (corn. Szilâgyu), 
cari se vor publica și cuita în acest prețuit 
Jiar, ăr numele P. T. donatori ti dorințele 
lor pie se vor înscrie în pomelnicul sân
telor liturgii, ce se vor servi cjilnic la alta
rul Bisericei ajutorate prin denșii.

Recomandați în intențiunile nobile și 
biuevoitore ale știm, cetitori, ou încredere 
frățescă semnăm.

Sig, 23 Martie 1900. ‘

Laurențiu Sima, 
preot.

Nicolae Tuns, Vasiliu Flonia,
curator. jude.

Petreeeri.
Pomi, 23 Martie 1900.

Știm, D-le Redactor! Vrednicul învă
țător din Aciua, d-1 Alesandru Anderco, cu 
mult zel și cu mari jertfe morale și ma
teriale a format un cor bărbătesc de plu
gari în .patru voci, constătător aprope din 
40 membri bine instruițl. D-1 Anderco 
de-oparte ca să însuflețescă pe coriștii săi 
la înaintare și paciință în viitor, de altă 
parte, ca să facă început unui fond pentru 
acea reuniune de cântări, a arangiat în 
14 Faur n. c. o serată poporală împreu
nată cu joc, în șcâla elementară română 
din Aciua, cu un program variat de oân- 
tărl, eseoutate de oătră corul vocal și câte
va dialoguri, tdte pentru popor și forte in
structive.

Suocesul a fost forte îndestulitor, ba 
chiar încântător, căci în adevăr cântările 
așa<de frumos au fost esecutate, înoât au 
surprins tot publicul ascultător.

Dintre fruntașii noștri cărturari nu au 
fost mulțl, ceea ce cu părere de rău tre- 
bue să oonstat. Prea puțin ee intereseză 
inteligența nostră din jur de așa soopui'I 
frumdse, pftntru înaintarea poporului nos
tru român!

Popor a participat însă în număr forte 
frumos și și-au petrecut Românașii noștri 
în modul cel mai frățesc și modest tot-o- 
dată. Dintre inteligențl au participat d-nii 
învățători: Const. Pușcașiu cu fam. din Sasarî
I. Bretan cu fam. din Vereșmart, Petru 
Nagy cu fam. din Lipău, AndreiG Soran 
din Popbicău, Aurel Popan cu fam. din 
Borlesci; au mai fost trei familii onorabile 
din Borlesol.

Cu tote oă n’a fost acăstă petrecere 
sprijinită după cuviință de inteligența din 
jur, totuși, precum am înțeles, a avut un 
venit curat neașteptat, din care s’a pus te

melia unui fond al corului plugarilor ro
mâni din Aoiua.

Laudă bravului învățător și poporului 
h-rnic din Aoiua !

George Zach, 
învățător.

O rug'are.
Direcțiunea scolelor medii gr. or. rom. 

din Brașov adresezi publioului româneso 
rugarea, o» acele stimate persdne, oarl po
sed pbte vr’un esemplar din broșura: G. 
JB Nicefor: „ Ouvent pronunțat in capela 
română rea. dm cetate in 11/23 Martie 1856 
cu ocasiuuea publicării înaltului decret 
rninist., prin care gimu. mic rom. răs. din 
Brașov se dechiară de public“. Tip. Rdmer 
și KuruDer 1856. —8°, cu 8 pag., — să 
binevoiăscâ a’l pune la disposițiuuea direo- 
țiunii școlare pe câtva timp.

După-ce atelierul meu de fotografii 
l’am predat conlucrătorului meu de mai 
mulțl ani, D-lui Iosef Schuller sen. și fiiului 
său, D-lui Iosef Schuller jun., ca suocesorl, 
mă simt plăcut îndemnat a mulțumi Prea 
Onor, public, care în decurs de 25 ani m’a 
împărtășit de încrederea ea.

Recomandând bunăvoinței Onoratului 
public pe urmașii mei, am ondre a mă sub
scrie.

Brașov, Martie 1900.
Ou totă stima

Leopold Adler

W e c r o 8 ® g.
Jalnioii părinți, frați, surori, sooru, 

cumnatt, cumnată, nepoți și nepote aduc la 
cunoscința tuturor rudeniilor și cunosouților, 
că prea iubitul lor fiiu, frate, cumnat și 
un chiti

Laiirențiu Maximilian,
comisar de poliția.

După suferințe îndelungate, fiind îm
părtășit cu s-tele Taine, șl-st dat nobilul 
său suflet în manile Creatorului, Vineri în 
17 (30) Martie a. c. la orele 10 a. m. în 
al 47-lea an al etății sale.

Rămășițele pămentesol tie defunctului 
se vor ridica din locuința sa, (Strada năgră 
nr. 31) Duminecă, în 19 Martie (1 Aprilie) 
a. o. la 3 ore p. m. și se vor aședa spre 
eternă odihnă în cimiterul bisericei Sf. Ni- 
colae din Prund.

Brașov, 17 (30) Martie 1900.
Fie-i țărîna ușoră și memoria bineou- 

ventată 1
Ioan Maximilian, paroch în Stupinl- 

Brașov, Elena Maximilian ca părinți. Lu
dovic Roman, căpitan c. r. în pensiune ca 
socru. Iosif Maximilian, paroch în Brașovul 
vechi, Ioan I. Maximilian capelan, Elena 
Maximilian m. Hamsea, Mana Maximilian 
m. Dr. PuticI, ca surori și frați. Voicu 
Hamsea protopresb., Dr. Traian PuticI pro- 
topresb., Maria Maximilian n. Pop, Leon 

Roman comptabil, (Ludovic Roman funoț. 
polițieneso, Adrian Roman sublooot. o. și r. 
ca oumnată și oumnațl.

In amintirea regretatului L. Maxi
milian, d-1 jude Petru Popa, depus la Redac
ția ndstră 10 cor. pentru masa studenților 
români din loo.

Literatură.
0 nouă carte bună pentru popor. 

In editura valorosei gazete poporale „Deș- 
teptarea“ din Cernăuți a apărut o nouă 
carte pentru popor sub titlul „ Taina no
rocului și calea spre fericire", scrisă 
de d-1 Tache Brânduș. Cartea acesta nu de 
geaba se numesce „Taina norocului", și 
„Calea spre fericire", căci în adevăr cei ce, 
vor ceti-o vor găsi în ea o adevărată cale 
ce pote să ducă pe omeni la noroc și fe
ricire. In chipul unei frumose și interesante 
istorisiri se arată în acestă carte, cum lo
cuitorii unui sat nenorocit, decădut, demo- 
ralisat și sărăcit pănă la măduvă, au sciut 
treptat și pe rend se se ridice, prin înțe
leptele sfaturi ale preotului lăr, la o bună
stare materială și culturală din cele mai 
înfloritore. Intregă cartea este o comoră 
de povețe și învățături practice de nepre
țuit; e scrisăîntr’o limbă plăcută și atât de 
ușoră și atrăgătore, încât cine începe a-o 
ceti, nu se mai pote despărți de ea. Ca 
probă am luat pe nemerite un capitol, pe 
care-1 reproducem mai jos și din care 
cetitorii îșl vor pute face o ideiă asupra 
cuprinsului acestei cărți. Noi o recoman
dăm cu totă căldură poporului nostru și am 
dori, ca se străbată îrf" tote comunele, 
unde numai esistă omeni pricepători, mă
car cât de cât, de carte românăscă. Un 
esemplar costă 50 crucerl (cu posta 55.) 
Se pote procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianu“ din Brașov.

*
O altă carte, care va fi un scump 

odor pentru toți Românii, o primim tocmai 
acum dela Suceava, în Bucovina. Ea este 
întitulată: „Poesii poporale despre
Avram Iancu". Cel ce a adunat și pu
blicat aoeste prea frumdse și însufbțitore 
poesii este distinsul scriitor român, d-1 
Simeon FI. Marian, membru al Academiei 
Române și profesor la gimnasiulgr. or. din 
Suceava. Vom reveni asupra acestei pre- 
țiose colecțiunl de poesii poporale eroice. 
De-ocamdatâ amintim, că broșura e tipă
rită elegant și forte cu gust, avend în frunte 
portretul scumpului nostru erou, apoi o 
prefață din partea eruditului editor și după 
aceea un număr mare de poesii, care de 
oare mai frumosă. Un esemplar costă 1 cor. 
(cu posta 1 cor. 10 bani, pentru România 
și străinătate 2 lei).

*
Suspin și aimbire. Sub fitul acesta 

a apărut în editura tipografiei d-lui Todo- 
ran din Gherla o carte de poesii și prosă, 
scrisă de d-1 Antoniu Pop. Se pote procura 
și dela tip. „A. Mureșianu“. Prețul 40 cr. 
(cu posta 43.)

A apărut: „Extras dintarifele de 
postă și telegraf valabile dela 1 Ia
nuarie 1900" ■ Fiind tarifele anteridre 
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.

Bloemfontein, 30 Martie. Burii 
înaintâză spre mia4ă-4i dela Kroon- 
stadt și se pregătesc la o mare 
luptă.

Amsterdam, 30 Martie. Se con
firmă soirea despre mortea genera
lului bur Ferreira.

Roma, 30 Martie. In ședința de 
a4i a camerei oposiția. a provocat 
mare scandal. Președintele camerei 
a fost silit să părăsescă sala și să 
închidă ședința.

In ultimul moment primim soi
rea îmbucurătore, că accidentul d-lui 
Eugeniu Mocsonyi n’a avut urmări rele 
și că deja se află mult mai bine.

Stîrpirea beției este temelia 
fericirei.

Din „Taina Norocului" de Tache Brânduș.
Mâi, Române, mSi creștine, 
Deca vrei se ai noroc, 
Fugi de rachiu ca de foc 
Și-țt va merge mult mai bine.

— Scii, domnule, cum era sa
tul nostru înainte de 20 ani, de pră
pădit nu alta. Să-mi fi spus cineva 
atuncia, că se va schimba pănă în- 
tr’atâta, la morte mă gândeam, der 
la asta nu. Când a venit preotul 
nostru — Dumne4eu să-l țină cu 
bine și sfințescă-i-se urma — în sat, 
m’am dus la dânsul și am început 
a-i povesti despre nevoile și ticălo
șia nostră, er el mi-a 4is: Văd, bade 
Constantine, că ești un om, cu care 
se pote face ceva, der noi amândoi 
suntem prea puțini, ca să putem în
cepe ceva.

— Apoi dă, părinte, e drept, că 
noi sătenii acestui sat suntem ca 
uitați de Dumne4cu sfântul, der pbte 
tot ne-am mai deștepta, decă am 
ave un cârmuitor bun. Pănă acuma 
tare rău stăm și mai de-arândul sun
tem răi și prăpădiți.

— Să așteptăm și să nu desnădăj- 
duim, căci și ’n paie se mai găsesc 
spice pline și mie numai câți-va ca 
d-ta îmi trebuesc, și atunci mă prind 
și nădejduesc, că voiu îndrepta 
trebile.

Și eu am văflut, că-i cu tragere 
de inimă pentru sat și m’am dus, 
nesciind cum va pune el la cale 
îndreptarea trebilor. ••

— „Ba n’am jurat strîmb...
— „Ba strîmb ai jurat, fătul 

meu, și Dumne4eu a vă4ut, că tu 
strîmb juri, și el va pedepsi jură
mântul teu cel strîmb. Și — decă 
streinul acela era om de firea ta, 
tu ai pute fi acum la răcbreu.

— „N’am jurat strîmb, domnule 
părinte! “

— „Au4h Pavele, spune cui nu 
te cunbsce. Pavele, strqinul acela 
■se scii tu, că e un om avut și cu
cernic din Marginime, de lângă Si- 
biiu. Trecea călare prin satul nos
tru, cum și-a petrecut turmele la 
pășune în munții Rodnei. E om pe 
atât de cucernic, pe cât e de avut. 
Dela primăria a venit ață la mine 
și mi-a pus pe masă 200 fi. se ne 
acoperim biserica, că o vă4u atât 
de hârbuită la coperiș. Mi-a spus și 
de întâmplarea cu jurământul teu, 
mj-a dat 2 fi. 50 cr. sâ fac cinci 
slujbe pentru mântuirea sufletului 
teu, se nu te bată Dumne4eu pen
tru jurământul teu cel strîmb. Me, 

un așa om nu minte pentru 5 fl. Și 
acum mai cutezi a 4ice> câ n’ai ju
rat strîmb ?“

— „Mai scie-mă trăsnetul să mă 
trăsnâscă....

Numai atâta 4ise Pavel și plecă 
cătră casă.

Ulița era plină de omeni. El 
mergea împletecindu-șî piciorele, de 
gândeai, că merge dela cârciumă. 
Lumea se uita după el. „Pavel are 
ce are“, șopteau babele. „L’o fi spo
vedit popa, că-i 4iua hn astă4l“.

*

Sunt mai mult de șepte săptă
mâni de când nimeni n’a mai ve4ut 
pe Pavel la uliță, nici la câmp, nici 
în ogradă măcar. Holdele lui au 
stat pe câmp nesecerate pănă s’au 
rescopt, de tote se rupeau paiele la 
legat.

Nici atunci n’a fost el cu sece- 
rătorele, a fost numai fata lui cea 
mai mărișoră, Fironica. Ierbiie lui 

erau necosite încă, și alții prindeau 
a face otăvl. Er pe el nimeni nu-1 
vedea. De întreba cineva pe lelea 
Păuna, că ce-i face gazda? Ea îșl 
ștergea ochii cu cornul năfrămii și 
răspundea în neștire: ț)ău face des
tul de rău, că ’i s’a iscat o focuită 
de uimă la gruma4 și n’are odihnă 
nici 4iua' nici nbptea.

La vre-o 7 săptămâni după Sân- 
Petru merse lelea Păuna la domnul 
părintele cu noptea ’n cap.

„Da ce-i Păună ?“
„Nu-i biue, Domnule, să faci 

bine să vii cu cartea și cu patrafirul 
să deslegl pe omul acesta al meu, 
că tot cu d-ta buiguesce și cu strei
nul cel bogat în potriva căruia ci 
că a jurat strîmb. Și tot stă să sară 
din pat să alerge la Jidov să aprindă 
casa pe el, că numai el i-a făcut 
semn din ochi ca să jure în po
triva streinului.

Trag clopotele. Ore cine a murit? 
„Pici, că Pavel Pricină ?“ 
„D’apoi Dumnezeu să-l ierte, 

că numai mort a fost bun. Multe 
pricini a făcut trăind în lume, dâr 
de când a jurat strîmb în potriva 
creștinului ăluia, ce a dat banii pen
tru coperirea bisericei, nu mai are 
4i bună. I-i stă ’n gât jurământul 
cel strîmb.

— „Ve4l, că Dumne4eu nu bate 
cu bâta.

A4I nu mai este din ai lui numai 
Fironica, care-i măritată după Onu 
morăriții și Ștefan, care s’a însurat 
astă-iârnă, de a luat pe fata diacu
lui. Dâr și lor „Pricină“ li-a peri 
numele, cu tote că sunt așe4ațl 
amândoi și de omeniă, de gândescl, 
că nici nu-s în sat, așa nu se aude 
nimic rău de ei; da-i trecută, îs 
copiii lui Pavel Pricină și așa li-a 
peri numele.

I. P. Roteganul.
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El însă a început a cuvânta 
Duminecile și sărbătorile, dâr ce fo
los? Cine-1 asculta? Ba unii, loviți 
de dojenile lui și păte și puși la 
cale — Dumnezeu scie de cine — 
strigam în gura mare, că lor nu le 
trebuesce preot, că ei nu se tem 
nici de Dumnezeu, că trec la Bap
tiști*)  și alte bârfele. Atuncia eu 
i-am cjis: VeZl, d-le părinte, că-i de 
geaba, omenii noștri-s prăpădiți. Eră 
el mi-a Zis: Așteptă! și a urmat de 
a face precum făcea. Și ce se vec]I? 
Ecă, după o muncă de vr’o patru- 
cincl ani au început în sfîrșit a se 
pocăi unii și pănă într’un an eram 
acuma vr’o 50, cari eram de un 
gând — gândul de-a scăpa de rău.

•) Anabaptiști. De aceștia se află în FrătăuțI.

Atuncia m’a cliiămat preotul la 
densul și mi-a (Jis: Acuma, bade 
Constantine, putem începe ceva, și 
dă Domne se fie cu noroc începutul, 
și atunci și sfîrșitul va fi bun. Apoi 
mă întrebă:

— Spune-mi, ce crecți d-ta, care 
e răul cel mai mare, care suge mă
duva acestui sat?

— Beția, i-am răspuns, ăr el 
mi-a cțis: drept ai, en să răfuim și 
vom vede!

— Spune-mi, câte vedre de ra
chiu se trec la o nuntă?

— După cum îi și nunta, dela 
cinci în sus și pănă la două-spre- 
cțece

— Bine, să dicem numai, că 
câte 6 (șese) vedre, apoi în ăst an am 
avut 39 nunți; câte 6 vedre de nuntă 
fac 234 de vedre.

Câte vedre se trec la o înmor
mântare ?

— Una, două său și trei vedre.
— Bine, Zicem ca numai una 

și jumătate; apoi avem 123 vedre, 
căci au fost peste tot anul 82 de 
înmormântări.

JQicem, că la cumătrii se trece 
numai câte-o jumătate de vadră, 
apoi avem pentru acest an dela 98 
de botezuri 49 de vedre.

O jumătate de vadră se trece 
și la o sfințire de casă, apoi ies în 
ăst an 28 vedre, pentru-că am avut 
56 de sfințiri (osfeștanii).

Am mai văcj.ut încă, că la d-vos- 
tră se fac forte multe clăci, de bună 
sâmă peste o sută pe an. La cele 
100 de clăci se trec, de nu mai mult, 
deră 30 vedre de bună, semă.

Acuma spune-mi, câte numere 
sunt aici în sat?

— Peste 500 de numere.
— Luăm, că la cele trei sărbă

tori mari de peste an se trece câte 
o oca de număr, deci la un loc 1500 
oca (o miiă și cinci sute ocale), seu 
cam la 90 vedre.

De cliram punem numai 5 ocale 
de număr; apoi avem în tot satul 
156 vedre.

Acuma mai răfuim patronele, 
aldămașurile, împăcăciunile, rachiul 
cu care cred unii, că se întăresc la 
lucru (ceea-ce nu-i adevărat), stăros- 
tiile și câte de tăte, apoi putem pune 
și aici ușor 50 de vedre pe an.

Să facem deci acuma socotâla:
vedre pe an :

La nunți se beu......................234
La înmormântări . . . . 123
La cumătrii........................49
La sfințiri de case .... 28
La clăci............................. 30
La sărbători........................90
La chram............................156
La alte prilejuri...................50

La un loc se beu . . 760
vedre de rachiu pe an, seu cam o 
vadră și jumătate de număr.

— Acuma spune-mi, cât plătesc 
ămenii pe vadră?

— Șese florini seu și mai mult 
când o iau pe așteptate.

Lăsăm să fie Gfl., apoi 760 ve
dre fac 4560 fl., (patru mii cinci sute

Prietini si dușmani.
5 9

ni.

Omul b„un e între cei răi, ca și 
un miel între lupi. Mielul merge să 
bea apă, după cum spune fabula. 
In nevinovăția lui merge mai în jo
sul apei, ca să nu i-se bage de 
cineva vină, că a turburat apa cuiva, 
bând el mai din sus.

Dușmanul lacom, fără milă și 
fără DumneZeu — lupul... dă nă
vală asupra lui. Der, ca să nu Zică 
mielul, că cum vine așa, fără nici 
o vină pe capul lui, și păte că și lu
pului îi era rușine pe la nas, caută 
vr’un tertip, vr’o chichiță seu vr’o 
pricină. Ei, dăr ce pricină, că mielu
șelul nu făcuse nici un rău nimărui 
în nici un loc și nici-odată. Nu te 
mira însă de cel rău, dâcă o ia în 
cașul acesta cu hapșa, își ia inima 
în dinți și scornesce mielului o vină 
așa din senin, că e mare meșter în 
de acestea. Cel rău pe cele rele e 
făcut și:

„Dracul nu face punți și biserici,
Ci întinde curse și piedecU.

Am Zis? că mielul s’a dus să 
bea apă. Lupul îl vede. Se preface 
că și lui îi e sete, și vine și el să 
bea apă. întâmplarea însă a adus 
cu sine, că lupul s’a dus să bea din- 
sus de miel.

— Bine, mielule, ce trebă e 
acesta? Cum de îndrăsnesci tu să-mi 
turburi apa de unde vreu să beau 
eu ? Zise lupul lacom și lăsându-i 
gura apă după carne prospătă și 
fragedă de miel.

— Der cum pot să-ți turbur 
apa, când eu beau mai în jos de 
tine, și tu mai în sus de mine ? răs
punse mielul cu blândețe

Ei, der ia-te cu dracu la jude
cată și lasă, de nu-i mânca-o pipă
rată. S’ar părea, că mielul cu răs
punsul lui i-ar fi înfundat gura lu
pului. Așa ar fi, dâcă ar fi răspun
sul de carne și nu de vorbe, altfel 
destul de puternice și de drepte. Der 
ce folos? Dușmanul n’are nici rușine, 
nici sfială de adevăr.

— Bine, bine, mojicule, dâcă 
nu mi-ai turburat’o acum, mi-ai tur- 
burat’o acum un an. Ce gândesc! 
tu adecă, că eu am iutat? Zi°e lu.- 
pul arătându-șl colții.

- Der cum să ți-o turbur eu 
acum un an, că pe atunci nici nu 
eram pe lume?

— Bun mai ești de gură și 
meșter de răspuns, der tot nu-ți 
ajută nimic acâsta. Decă n’ai fost 
tu, a fost mumă-ta, seu tată-tău, ori 
vre-o altă rudeniă de ale tale. Ast
fel ecă tot te găsesc eu vinovat și acum 
trebue tu să plătesc!.

Fiind judecata gata, sare asu
pra mielului, îl sfâșie în bucățele 
și-l mănâncă cu plăcere.

Ecă judecata și dreptatea duș
manului !

Așa fac lupii cu miei și cu cârlani
Și printre dmeui bum crudii lor dușmani.

Ei, lor, rar își fac rău, căci ei 
fiind tot de-o tepă, se nărăvesc bine 
unii alții, se întovărășesc ca frații, 
numai ca să potă face rău la alții. 
Priviți împrejurul vostru, și spune- 
ți-mi, dâcă nu e așa!

Ei, dâr cum cunosc mieii pe 
prietinii și pe dușmanii lor? Cum să 
nu cunoscă ei pe mamele lor! Ma
mele sunt singurii și cei mai buni 
prietini din lume pentru ori-ce ființă 
cu viață. Mamele sunt trimise cu 
poruncă înaltă și sfântă din ceriu, 
dela DumneZeu. In inimile lor păs- 
trâză el nestins focul iubirei și pu
terea creațiunei în împărăția ființe
lor cu viață.

Cum să nu cunăscă mielușeii 
pe frații, surorile și tote rudeniile 
lor, cari stau cu drag împrejurul lor!

și șese-4eci de fl.), seu să cficem. 
4500 fl. în capăt pe an. seu 9 fl. de 
număr.

Domne, Domne, apoi cum să 
nu sărăcim?

— Stăi, bade Constantine, că 
asta încă nu-i totul. Să răfuim și 
Zilele de lucru perdute din pricina 
beției. La noi sunt 500 de gospodari 
și vr’o 500 gospodine, Ț)icem acuma, 
că fie-care pierde pe an numai 10 
cjile de lucru cu beția; luăm mai de
parte, că cjiua de lucru se răfuesce 
cu 25 cr., deci pierde pe fiă-care an 
2 fl. 50 cr., seu toți o miie de să
teni pierd pa an 2500 fl.

încă una! Noi suntem departe 
de târg, loc de o milă. Omenii noș
tri în loc să mergă la terg cu că
ruța, de io au, seu de nu, să o îm
prumute, seu să-și năimescă căruța, 
ca să ajungă în târg odihniți și se 
potă isprăvi trebile cu mintea țreză, 
au obiceiul, că merg pe jos și, firesce, 
că pănă ajung se trudesc și flămân
zesc. Și acuma ce fac? Ca să se în- 
tărâscă, vec|I Domne, trag un ștacan, 
der în loc de întărire, fiind trudiți 
și flămânZi, se amețesc și slăbesc și 
mai mult și acuma nu-și mai pot is
prăvi neguțători a cum se cade, ci se 
păgubesc, er de ciudă și de trudă 
trag mereu și la întorcere nu rămâne 
cârciumă, pe care să nu o părîndeze, 
pănă în colea spre Ziuă se tîrăe bâl- 
băind și măsurând drumul cătră casă, 
unde se trântesc și dorm totă Zlua? 
pănă înspre seră treZindu-se își legă 
capul și trimit după o „jumătate11, 
ca s’o ferbă cu zăhar și să se în
drepte. Luăm acuma, că unuia i-se 
întâmplă acesta numai detrei-oripe 
an; fiicem apoi, că la neguțătoriă 
prăpădesce din pricina amețelei 1 fl.; 
50 cr. îi bea; 30 cr. Ziua de lucru; 
20 cr. ,.jumătatea1' de îndreptare, 
face la un loc 2 fl., seu 6 fl. pe an 
de unul, er la toți de cinci-sute de 
ori pe atâta său 3000 fl. (trei mii 
de fl.) pe an.

VeZi acuma, bade Constantin, 
cât sodom de bani pierdem pe an 
cu beția? 4500 și cu 2500 și cu 3000 
fac la un loc Zece ™ii florini seu 
dâcă nu răfuim lucrul pierdut avem 
aprope la opt mii de florini numai 
bani curați cheltuițl pe an pentru 
veninul cel de rachiu. Și cine trage 
folosul? Numai veneticii rufoși, ve- 
niți la noi cu torbele în băț. Ei prind 
la putere, se înavuțesc, ără noi? Noi 
bieții, pe lângă aceea, că ne otrăvim 
sângele și măduva din ose cu beu- 
turile lor, ne mai alegem cu sfeZi. 
bătăi, omoruri crâncene, serăciă și 
sapă de lemn. Ba încă și mai mult. De 
multe-ori ne duce rachiul înaintea 
judecătoriei, ne vîră în temniță și 
tote acestea cer alte cheltueli, cer 
bani și erăși bani, căci pe lângă 
aceea, c.ă cheltuim cu drumurile la 
judecătoriă, cu judecătoria, ne mai 
năimim și advocați cu bani grei, 
10, 20, 30 și pănă la 50 de fl., și 
în urma urmelor tot în temniță ne 
treZim.

La auZul acestor cuvinte mi-am 
făcut o cruce și am Zis: Mulțămes- 
cu-ți ție Domne, că de când m’atn 
însurat n’a fost holercă în casa mea!

— De aceea îți și merge.
— îmi merge. Slavă Domnului, 

dă Domne să le mergă la toți așa.
— Le va merge, dâcă se vor 

lăsa de rachiu.
— Ascultă, bade Constantine, 

îmi Zice preotul atuncia mai departe, 
pănă acuma n’am cercat nimica, căci 
nici n’ar fi folosit, acuma însă de 
vreme ce mai sunt vr’o cinci-Zeci, 
pe cari mă pot lăsa, apoi fi așa de 
bun și le spune, că Duminecă după 
biserică se se adune și să mă aștepte 
în ogradă, căci am să vă spun ceva.

— Bine, li-oiu spune, am Zi8? 
și luându-mi rămas bun m’am dus.

(Va urma) 

Și cum să nu cunăseă ei pe lup, 
după căutătura Iui vrășmașă, după 
bot, după colți, după păr, după mi
ros și după umblet! Tote acestea îl 
deosebesc pe lup de prietinii lor 
amintiți.

Dei- ce caută păstorul în urma 
lor? Se va Zi(ie? că 6 un prietin al 
lor, care îi apără de lupi și de ori-ce 
alt rău. Pare-mi însă; că și el e un 
fel de lup totă Z>ua, însă nu cu pa
tru, ci cu două piciore, nu are colți 
așa mari, e cu căutătură mai blândă 
și are o față mai cuviosă și, în urmă 
are și ceva drept asupra lor. El mă
nâncă mielușeii cu mai mult șiretlic, 
decât lupul. Mai întâiu le ia laptele,, 
îi înțarcă, săracii, înainte de vreme.. 
Apoi, decă păstorul n’are colți ca 
lupul, n’are el forfecl clănțănitore, 
care-i despoie de hăinuțele lor? — de 
mițe, ori de lână; n’are el cuțit tă
ios, care-i pustiesce, le ia pelcuțele 
și-și face haine căldurose, golanul, și 
le mănâncă carnea, flămândul, er os- 
ciorele lor le aruncă dulăilor, cari 
i-au ajutat de i-au păZit.

Precum veZh între cei străini 
de tine, de rudeniile, de nâmul tău, 
nu e prietineșug fără interes și nici 
iubire fără cusur față de tine, ba:

De multe-orl ș’ai tSi 
Ți sunt dușmanii tSi. 
D6r cănd tu singur îți ești: 
Spune atunci ce mai poftesc!?

* *

Din cele Zis® pănă aci despre 
prietini și dușmani iese la ivelă, că 
trebue să avem multă chibzuință, 
multă cunăscere de omeni și multă 
înțelepciune, ca să le putem afla și 
cunosce pornirile și înclinările, c’un 
cuvânt firea și caracterul lor în par
ticular, ca așa mai lesne și fără a 
ne înșela să seim pe care să-i ale
gem de prietini, pe cari să-i ținem 
de dușmani, și cari n’au nici în clin, 
nici în mânecă cu noi, adecă nu ne 
sunt nici prietini, nici dușmani, der 
cari în împrejurări date pot deveni 
său una seu alta.

Față cu alegerea și păstrarea 
prietinilor avem să observăm mai 
ales următărele regule scose din firea 
omenilor de feliurițl filosofi ai ve- 
curilor :

1. „Prietinul se câștigă din trei 
lucruri: se-l cinstesci în fața lui, se nu-l 
vorbesci de reu în dosul lui și se-i ajuți 
în vreme de nevoiălt.

2. „Mai ’nainte de a iubi pe 
prietinul tău, ispitesce-1 și, decă l’ai 
ispitit, iubesce-1 cu inimă curată11. 
(Plato).

3. „Prietinia, care șe./face cu 
un om rău, nu pote fi fără bămTălă". 
(Decreton).

4. „Pănă ești fericit, vei.număra 
mulți prietini, er la vreme de ne- 
voiă singur ai să rămâi“. (Ovidiu).

5. „Trebue să alegem de prie
tini pe aceia, cari sunt mai lipsiți 
de patimi, căci vițiile se strecoră pe 
nesimțite și se legă de cel de aprăpe 
și sunt vătămătore prin atingere. 
Precum la o vreme de ciumă trebue 
avut grijă, ca să nu stăm în apro
piere de trupurile atinse și cuprinse' 
de bolă, să nu ne primejduim, pen- 
tru-că chiar răsuflarea lor ajunge să 
ne umple de rău; astfel în alegerea, 
sufletelor prietinilor noștri trebue să- 
ne dăm totă silința, ca să nimerim 
pe cele mai puțin stricate.... Nu că 
ași cere să nu ne lipim de nimeni 
și să nu umblăm decât după cel în
țelept: căci unde se-l găsim pe el, 
pe care-1 căutăm de atâtea vecurl? 
In locul celui de tot bun, să avem 
pe cel mai puțin rău.... In seceta 
acesta de buni să nu fim așa de gin
gași la alegere. Să ne ferim mai cu 
sâmă de cei busumflați, cari se plâng 
despre tote, cărora nimic nu le place 
și tot le cășuneză plângeri. Pote să
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aibă el credință și bunăvoință, un 
tovaroș pururea turburat, pururea 
plângător de tbte, totuși va fi duș
man liniștei tale11. (Seneca).

6. „Se nu răstălmăcesc! părerea 
nimerui, ci gândesce-te, că dâcă ai 
vie se-i scoți din cap tote prostiile 
-ce le crede, de ai ajunge versta lui 
Metusalem și tot n’ai isbuti“. (Schop- 
penhauer).

7. „In vorba altuia să nu te 
amesteci, nicî se nu faci îndreptări, 
fie cât de nevinovate, căci e ușor 
.a supăra omenii, der e greu, decă 
nu chiar cu neputință, de a-i schimba. 
— Cine s’a născut pe lume pentru a po- 
vățui cu inimă curată omenii asupra lu
crurilor celor mai însemnate, are mare 
noroc, decă scapă teafăr1,1. (Același).

8. „T6te afacerile nostre să le 
privim ca un secret și să nu le spu
nem cunoscuților noștri, decât numai 
atât cât pot descoperi ei cu ochii 
lor. Căci cunoscmța lor despre lu
crurile cele mai nevinovate, pote 
după timp și împrejurări să ne fiă 
spre pagubă11. (Tot același).

9. O maximă arabă Țice: »@e 
nu vrei se scie dușmanul, nu spune prie
tinului teu. Decă ’mi ascund secretul, îl 
țin eu pe el; decă îl spun, me ține el 
pe mineu.

Ecă și câteva proverbe românești 
despre prietini și dușmani:

1. „Prietinul la vreme de nevoiă 
se cunosce11.

2. „Nici odată pentru un prie
tin nou câștigat, nu lăpăda pe cel 
vechili și adevărat11.

3. „Prietinul vechiu este ca vi
nul, care pe cât se învechesce, pe 
atât mai cu gust să bea".

4. „Prietinul adevărat este acela, 
-care te sfătuesce spre bine, er nu 
care-țl laudă nebuniile11.

5. „Decă prietinul tău este de 
miere, tu nu umbla să-l mănânci 
tot“.

6. „între o miie de prietini un 
vrășmaș de vei ave, e destul ca să 
ți-i facă pe toți vrășmași11.

7. „Nu da ciomag cui nu ești drag 
Să nu ți-1 întorci în cap.
Nu da sabie în mâna celui vrășmaș,
Că pe alt după-ce taie
Și asupra-țl o să saie“.

Brașov, în Martie 1900.
I. Bariu.

SSULTE ȘI DE TOTE. 

pasări numit Rubicola, seu cocoșul de munte. 
Aceste pasări încă se adună la olaltă în
tr’un loc încunjurat de tufișe, ca să fiă 
scutite de privirea omenilor. Acolo pasă
rile, unele pe jos, altele pe tufișe, încep a 
dansa și piscui. Una dintre ele, cașicândarfi 
vătaful lor, se pune în mijloc și le jocă pănă 
se obosesce, după acdsta pășesce alta în 
locul ei și așa mai departe pănă când fiă- 
care și-a arătat ceea-ce scie.

*
Colecțiune de dantele.

Regina Angliei, Victoria, are o co
lecțiune de dantele, ce valoreză un milion 
șâse sute mii de mărci (1 marcă=60 cr.) 
Principesa de Wales are tot o ast-fel de 
colecțiune în valore de un milion de mărci. 
Pe aceste însă le întrece colecțiunea de 
dantele a Papei, care prețuesce 4 milione 
mărci.

*
Averea Papei.

Se dice, că Papa are atâta aur și 
argint în monete comemorative, lanțuri și 
alte scule, încât, dâcă tote acestea s’ar topi, 
s’ar pute bate din ele mai mulți bani în 
aur și argint, decâțl se află în circulațiă 
în tote țările din Europa.

Colorile predilecte ale monarchilor

Monarchului nostru cu deosebire îi place 
a purta uniformă de colore cenușie seu 
verde;închisă. împăratului Germaniei îi place 
mai ales uniforma roșie și albastră cu bro- 
dăriă de aur. Regelui Greciei colorea des
chisă. In fine colorea predilectă a Sulta
nului este roșie închisă.

POSTA REDAGȚIUNEI.

D-lui P. Băran, Nereu. Adresați-ve, 
de cumva mai aveți lipsă, la „Reuniunea 
agricolă română11 în Sibiiu (Nagy-Szeben.)

D-lui Argus, Bihor. întâmpinarea este 
a se trimite acelui cfiar) un(l0 s’a publicat 
atacul.

D-lui Sim. Chereban, Vințul de jos. In 
4 (16) Dec. 1899 vi s’a trimis un pachet 
cu o candelă de argint pentru noua bise
rică gr. or. Sunteți din partea donatorului 
a achita primirea, fiă pe cale privată, ori 
publică.

(JĂLWDARUL PLUGARULUI
pe anul visect 1900.

se află de vendare la *
Tipografia A. Alureșîanu din Brașov.

Acest Călin dar au Intrat în anul 
VlII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Ian cu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anutimpurilor, sărbătorile și alte Țile 
schimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile deslegarea postului 
etc. După cele 12 luni, urmeză ta
xele telegramelor, scrisorilor, pache
telor; competințele de timbre, mă
surile metrice, târgurile corectate 
din Transilvania, Bănat, Țera un- 
gurescă și Bucovina. In partea li
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea resboiului 
pentru neatârnare de G. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica11, poesiă de Dim. 
Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de G. Coșbuc etc. In partea h i g i e- 
nică și economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce se facă pă
rinții, ca să-și ferescă copiii de or- 
biă; Cum se tracteze părinții pe 
copiii lor orbi; Bune sunt beuturile 
pentru copii? Urmeză apoi partea 
economică: Vitele roșii (pinzgau), 
de I. Georgescu. Despre gunoifi, de 
I. Georgescu; Sădirea pomilor; 
Hrana vitelor (Grăunțele, sfeclele și 
apa de beut). La urmă mai multe 
povețe prețiose și glume apoi anunțuri. 
Prețul 25 cr. (cu posta 30). Tentfâ- 
torii primesc rabatul cuvenit.

Călezidarul septemânei.
MARTIE. are 31 dile. GERMENAR.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mere.
Joi.
Viner 
Sâm.

19 M. Hrisan și Darie
20 Ssfțl uciși în munți
21 C. păr. Iacob
22 S. m. p. Vasilie
23 C. Nicn. și 200 înv.
24 In b. v. Zaharia
25 t Sf. P. Bunăvest.

1 April. Judica
2Francisc
3 Richard
4 Amalia
5 Vicentius
6 Irina
7 Hermann

Din 8 0 Martie 1900

Măsura 
său 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

Kor.| fii.

1 H. L. Grâul oel mai frumos 11 80
Î.1 Grâr. mijlociu . . 11 40
J » Grâu m&i slab . . 11 —
V Grâu mestecat O«y 40
n Săcară frumbsă . . 7 60

Săcari mijlociă . . 7 20
Orz frumos . . 6 80

1 ■ Orz mijlociu . . 6 40
i» Ovăs frumos . 4 80
j Ovăs mijlociu _ . 4 40

Cucuruz .... 8 —
ff Mălaiu...................... 8 20

Mazăre ..... 1 14 —
B Linte ..... 18 —-
J> Fasole..................... 9 20
n Sămânță de in . . 22 —
u Sămânță de cânepă 8 60
îî Cartofi...................... 1 90

Măz^riohe .... — —
1 kilă Carne de vită . . — 88

M Carne de porc . . . — 96
91 Carne de berbece . . — —

100 kil. Său de vită prbspăt 50 —
n Său de vită topit | 72 —

Cursul la bursa din Viena.
Din 29 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4%.......................... 97.15
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.45
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 100.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 . 100.10 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 93.15 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.75
Impr. ung. cu premii........................164.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.70 
Renta de argint austr..............................99.40
Renta de hârtie austr..............................99.15
Renta de aur austr...................................98.20
LosurI din 1860..................................... 136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.50 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 235.60 
NapoleondorI...............................   . 19.27
Mărci imperiale germane .... 118.60
London vista..................................... 242.90
Paris vista....................................................96.35
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 99.50
Note italiene............................................... 90.20

Cursul pieței Brașov.
Din 30 Martie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.88 Vând. 18.96
Argint român. Cump. 18.60 Vând. 18.66
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vend. 19.27
Galbeni Cump. 11.30 Vând. 11.40
Ruble Rusesc! Cump. 126.— Vând. 127.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vând. — •— 
Lire turcescl Cump. 10.72 Vând. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Cursul locurilor private
din 29 Martin 3900

rump.

Basilica 13 20 14 —
Credit .... 395. 397.b0
Clary 40 fi. m. c. 131.— 132.50
Navig. po Dunăre — —
Insbruck . 65 - 67.—
Krakau 63.— 65.—
Laibach , 50.— bl.—
Buda 134 — 13K,
l’alffv 13125 132.25
Crucea roșie austa.. < 42 50 43 50

dto uns;. . 2175 22.75
dto ital. . . ■— —

Sudolf 65- 67.
Salm .... 172.50 174 50
Saltsburg .... 56. - 58. —
3t. Genois 182.— 184.-
Stanislau ... 130- —
T vi ei tine 4’/,“/n m, c. 178 — 184.

dto 4’/,, 50 80 —
Wallstem 178.— 184.- -

dto d» 10 taatiol .. -- —
Sauca h. ung. 4°/„ —.—

Tergal de rîmători dia Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 27 

Martie de 31,295 capete, la 28 Martie au 
îutrat 606 capete și au eșit 332 oapete, ră
mânând la 28 Martie un număr de 31,659 
oapete.

Se notâză marfa augurăscă : veche 
grea dela 94—96 fii. marfă ungurâscă 
tinărăgrea dela 102—103 fii. de mijloc 
dela 100—102 fii. ușdră dela 100—101 
fii. Ung.de mijloc99—100 fii. — Serbască : 
grea 99 — 100 fii., de mijloc 97 —100 fii. 
ușâră: 98—99 fii. kilogram.

Bursa de mărfuri din Budapesta
din 29 Martie n. 1900

8 i m I n ț e
Pretai p .u

î.00 ch ogpr.

nutreț 
do vinars 
do bere

Prețul pcs.
100 ohiigi'.

Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu

Bănățenesc 
dela Tisa 
de Pesta 
de Alba.regala 
de Bâcska 
ung. de nord 
românesc

'A^mlnțo vooh’. 
nou3

Secară
Orz 
Om
Orc 
Oves 
Cucurus 
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LT. avântată 46 — 47 —O afumată 48— 49-
fi Seu —.— ... —
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u fJucI din Ungarie
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Ceară da Bosenau
Spirt brut

Droj dința de «spirt - -

din 29 Martie n. 1900.
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«lenta amortisabilă .... 5»/„ Âpr.-Oct. 944/,
„ (Impr. 1892 . . . 5°/n lan.—Iul. 94.’/,
" din 1893 5% 94.'/,
„ 1894 int. 6 mii. 5% Apr-Oct.
„ (Impr. de 32. ’/, mii. 4% lau.-lulle 82 —
„ (Impr. de 50 mii. 4u/p n n 83 —
„ (Imp. de274 m. lbtKJ 4% ii n 83 ’/,

„ „ (Imp. de 45 m. 1891 4°/n ii r 8.3.'/,
(Im. de 120 iul. 1894 4% 1) D.’ .83.’/,

, (Im. de 90 mii. 1896 4°/o ir jî 84.-A,
Oblig, de Stat (Conv. rurale.). 67o Mal-NOV. 84.'/,
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 » H 99.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—Iul, -

„ ,. din 1884 5% Mal-Nov. —
„ din 1888 iun.-Dec. —
„ din 1890 5% Mai-Nov.

Scrisuri fonciare rurale . . . 5°/o lan.-lnlie 93. '/8
r D D H 47a h n 78.—
„ ,) urbane BucurescI «>7o n n 86 '/,
H 11 lttȘÎ • , •

Oblig. Soc. de basalt artificial
n n 82-

«7» îi n
V.N.

150 v.Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 2390
Banca agricolă..................... 500 150 v. 375—
Dacia-Bomânia uit. div. 3b lei 200 într. v. 285—
Waționala de asig. uit. div. 43 lei 200 » 447.-
Boc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 D 1 —
Soc. Rom. de Constr. ult.div.151. 250 >1 11
Soc. Rom. de Hârtie olt. — 100 B B —,—
„Patria4 Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 B 11
9oc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 îl B

„ _, „ „ 2 em. u. d. 0 100ci ii

Soc. de fur. militare u. d. 60 lei JlA. V JJ

„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 .,/' j ijiJO 1 1!
aooiet. p. const, de Tramways 20: B 1)
20 tranol aur —■ —

SCOMPTURÎ:

Banca naț. a Rom 8'7o Paris .... 3'/,
Avansuri pe efecte 97o Petersburg . . 3’/,
Casa de Depuneri 127o Berlin .... 57.,
uondra . . . Belgia .... 47o
7iena................. 4’/2 Elveția .... b"/f

Proprietar: Or. Aurei Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Masor.

Țigan deștept...

Un țigan venea a lene dela un târg 
spre satul lui.

— Acjl nu mi-a mers bine, cjicea, n’am 
putut să fur nimic; apoi plâoă înainte.

Tot mergând, țiganul dete peste un 
cioban, care sta trântit la umbra.unui pom.

— Ia stăi, mă țigane, cjis© ciobanul.
— Iacă că stau Romanioo,
— Veijl tu oia asta chidră?
— Hăpăi cum să n’o vă4!
— Ți-o dau ție de mi-i spune ce 

pasăre e aia, oare stă îu plopu ăla de oolo 
— și arătă o cidră, care sta într’un pom.

Țiganul se uită la plop, apoi se mai 
.gândi și cjise:

— Hei...! ți-ai găsit pe cine să pă- 
..oălesol.....

Ce, sunt prost să (fi0 ea cidră
Pentru astă die chidră? („F. Populară11)

*
Paseri dansatdre.

In Brasilia sudică se află nisce pa
sări mici numite de locuitorii de acolo pa
sări dansatore. Dimindța și sdra, aceste pa
sări de colore albastră și cu moț roșu se 
adună la câte un loc deschis, fără iarbă și 
nisipos. Un bărbătuș din aceste păsări 
sboră pe o crengă din apropiere și începe 
a cânta, pe când pasările celelalte se în
șiră în horă, încep și ele a cânta și dan
sând bat din aripi, ea și când ar voi să 
■dea tactul. — Se mai află încă un soiu de

Ung.de
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Casă de vendare5
In strada Cacovei de jos nr. 18 

(Scheiu) cu 3 odăi, 3 bucătării, boltă, 
cu cârciumă, este de vâucjare.

Amatorii de cumpărare să n>- 
adreseze tot acolo. — (Chiriașul de 
acum plăteșce chiriă 160 fi. anual.

899.2—2

De închiriat
0 locuință plăcută spre stradă 

în fața sorelui în etagiul I. strada 
castelului Nr. 1, constătătdre din 5 odăi 
bucătărie împreună cu cele necesare, 
pivniță etc. și grădiniță în curte este 
de închiriat dela 29 Septemvrie.

Informații tot acolo la pro
prietara Mathilde Scheer nasc. 
Leonhardt în curte Ja drepta

De vânzare.
O casă din strada Petrosa nr. 5 

(Scheiu) cu dăue despăițăinmte, î<< 
stânga cu o locuință diu 5 odăi, piv
niță, curte spațiâsă cu fântână, în 
drâpta 4 odăi, șopuri, cotețe etc., și 
grădină mare, dm causa «trămuta- 
tului din Brașov este de ventjare din 
mână liberă.

Informațiile! se pot lua la pro
prietarul caselur tot acolo. 3—3

^EOSOHOiBOiBVfflO-SSOBOH-O-H^

g Nicu Ă. Popovicl
* Doctor în drept, 
ă j-g avocat.
| Bucuresci, Strada Dionisie 58.
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Mal ieftin ca ori și ce concurență!

A-/

PIUE IDRAULICE 

pentru fabHcK ele postav^ etc.

$

Realitatea CU piuă idraulică, pentru mărfuri de lână, aran- 
giată complet cu tote necesariile pentru piuă, situată în Scheiu 
Podu Crețului G. 8. Z. 3366—7/8 se va vinde pe cale de li
citație in 3 Aprilie a C. la 9 ore a. m. în cancelaria oficiului 
de cărți funduare.

Realitatea constă din done clădiri cu doue forțe de apă, care 
niciodată nu înghișță, care eventual se pot folosi separat la 
două lucrări. Asemenea și pentru mori de gris, păsat și făină 
și alte întreprinderi ca ferestrae.

Amatorii se învită cu tătă onărea la acăsta licitația.

I

906,2—3 Martin Heinirich Lang.
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Deposit de postavuri ale fabricei 
Asigg&asi Schwahe.
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P. T.
tavern onăre a recomanda Od. public din 

din oraș și dela sate degjrositnl nostru de : 
PosUvuii |i itofe dl Brașov,

Loden din‘ per de cămilă, pentru mantale contra ploii, 
postavuri pentru căptușit trăsuri, kamgarn, Peruvien și 
Doskin negru, stofe Melton și Demii veritabile englesești 
pentru costume și pardeaiuri din lână curată, cu pre
țuri cât e posibil de ieftin, cu tote că prețul tortului 
de lână s’a scumpit.

Luăm asupra-ne garanția pentru haine după me- 
SUr^ comandate la noi, care la trebuință se pot lucra 
în 24 ore fără cusur.

Recomandăm și asortimentul cel mare de haine 
gata pentru bărbați și copil, Pardesiuri Hweloks 
inpenetrabile, costume de salon, mantale de gumi, Trees 
pentru bicîcliști, Ronds pentru copn și Jachete Bord, 
cari sunt lucrate după fasonul cel mai nou, solid 
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bine.
Comande din provincie se efeptueză prompt și franco. 
Rngându-ae de o cercetare numerosă,

Suntem cu tătă stima,

Depner, Roth & Westerner. Strada Vămei Mr. 3.
2Eud_i£Lci-o.l Sparcassei.902.2—6.
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Jahjsii patentate 
de Semen, 

în diferitu colori, cu 
ulei, fiu Jacheruite, din 
lemn rssor^nț

Roiete de tereștri 
din vergeluțe de lemn, 

și diferite țesături
G'adl, Damâet, Wat- 

terproof, cele mai 
nouă mostre

■2 3 îiferesă S&Om și montate gataSERVĂTUJS & GRAEF Brașov.
.Wskî ieWee ca ori șî ce concurență!

W'

T3
.z

1000000
/^SlilFQSSTFK GE^NN^QlOCMjațSTDrmUt

Al
WaW

d 

irl 
U»
(0 
H
(10

«A 
(II

0
0

fi

(1)

-P
(0
0

I

I

o@ o

z
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reinoi 

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

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

lămurit și s6 arate și posta ultimi.

Admmistraț. „Gaz. Irons?
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CONSPECTUL
tuturor celor câștiguri.

Cel mai marș câștig in cel mai 
favorabil cas

KQ00,000 corone.
Câștigurile speciale sniit împărțite cum nrmeză:

C o h“ «»sa e

600000
<00000
300000
1OOOOO

OOOOO
80000
70000
60000 
<OOOO
30000
93000
90000
13000
1OOOO 
3000
8000
9000 
1OOO
300
800
900
170
180
1OO
80
<O

1 Prămle

1
1
3
1
1
1
2
1
5
1
7
3

31
67

3
433
763

1338
60 

31700
3000
4000

50

3000
3000

50,000
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Aș; ți: 

în siiniJi i’>v 13160,000
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ÎNTINDE NOROCDLBI fflÂ! 
Wți au fost favorisați de noroc 
cas sini părând wn Eos eSeBa noii 

Loterie de classă reg. ung. privii, 
oferă cele mai bogate șanse de câș
tiguri. Se începe «cuina din nou. Din 

losuri
se serteză cu câștiguri în bari, așa-d6r ju
mătate din Josurl ti-ebue se câștige conform 
specifioărei alăturate.

Nici o loterie din străinătate no 
are câștiguri așa de mari, ca loteria, 
de clasă ung.

Cel mai mare câștig în css favo
rabil

Un, milion corone.
In total vin treisprezece loilio» 

sse 100,00^ corone la sortire.
Intrega întreprindere e pusă sub su- 

praveghierea statului.
Prețul original al losuriior stabilit 

după plan :
pentru o^epfime C/8) fi. —.75 său;cor 1.50 fi]

71

r>
77

seu pe lângă trimi- 
Liste oficidse se es-

1.50
3.—
6.-

n 3. — „ 
n 6- „ 
n 12— „

se

„ un pătrare1/.,) „
„ o jumătate(*/ 2) „
„ un întreg C/2) „ 
trimet cu ramburs

terea înainte a sumei.
pedeză după tragere. Planuri oficiose gratis.

Ne rugăm pentru comande de leșuri .ori
ginale a se trimite direct la noi mVasĂ în 

g7 Aprilie a. c.

A. TOrOK & C°
©asă de baracă

Budapesta, v, Waitznerrln£ 4|a.
Multe și forte mari câștiguri am sol

vit noi prea stimaților noștri cliențl fii anu
me în timp scurt peste trei milione 
de cor6ne.

Scrisorc de comandă de tăiat.

WB HB

Domnului A. T O R O K & C®-, Budapest.
Biti-voiți a trimite ............... Losuri originale clasa

reg. ung. împreuna cu planul oficial.

Sun.a de fi. f a se lua cu ramburs, ur- 1
................... \ meză cu mandat postai, J

I. a Loteriei de clasă

(Ce nu convine 
se ștergeți).

$
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„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fit se vinde 
la librăria Nic. L Cwcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


