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Din causa știutelor sărbători ale Pascilor, 
diarul nu va ayăr<5 până Miercuri sâra.

Pascile.
Nu este (fi mai mare și mai 

gloribsă în șirul sărbătorilor crești
nătății, ca cliua învierii. Ea ne arată 
dumuefieâsca iconă a Mân tui torni ui, 
care a suferit pentru binele ome
ni mii, pentru înălțarea ei la o viață 
ridicată peste poftele și patimile 
josnice ; la o viață care se țintâscă, 
prin curățenia ei, la tot ce e mare, 
frumos, adevărat și plăcut lui Dum- 
nefieu; la o viață plină de iubire și 
de lăpădare de sine, care se con
ducă pe muncitor cu pași siguri și 
neșovăitori, ferindu-1 de ispitele de
șertăciunilor lumesc!, la ținta ade
văratei fericiri.

Simbolul învingerii Fiului omului 
asupra morții, ce a trebuit s’o în
dure la porunca Tatălui seu din 
ceriu după îndelungate suferințe și 
pătimiri pentru binele umenimii și 
pentru iertarea păcatelor ei, acest 
simbol sfânt este isvorul nesecat, 
din care tot omul, cu credință și cu 
dragoste cătră semenii săi și cătră 
Dumnefieu, își alină suferințele și-și 
ia putere și încredere nouă în des
tinul seu.

Cu inima plină de speranță și 
de încredere îșl îndreptă și creștinii 
români din răsărit la sărbătorea în
vierii privirile lor cătră Atotputer
nicul diriguitor al sorții poporelor, 
cari tote, ori cât de mare ar fi în- 
vălmășala năcazurilor și luptelor prin 
cari trebue să trenă, au pe acest 
pământ o menire, ce trebue să și-o 
împlinâscă fiecare din ele.

Privind în jurul nostru, vom 
găsi, că dâcă vr’un popor are astăfi.1 
lipsă de încredere în puterile sale și 
în menirea sa, de curagiu și de tă- 
riă în luptă contra relelor și peli
culelor ce’l împresoră, acesta este 
poporul român. Nici-odată timpul și 
împrejurările n’au pretins dela noi 
Românii ca și afii statornicia și cre
dință nestrămutată în isbenda causei 
sfinte și drepte pentru care suferim 
și luptăm.

Nu sunt numai năcazuri și lipse 
trecetore. cari ne muncesc și ne 
chinuesc, ci este urgia asupririlor și 
prigonirilor, ce ne apasă. Er lupta 
nostră curge pentru bunurile cele 
mai scumpe ale nostre, pentru limbă, 
moravurile și datinele nbstre stră
moșesc!, pentru ființa nostră de po
por românesc, care e rânduit dela 
Provedință să-și împlinescă și el cu 
cinste chiemarea sa în acestă îm
părăția de popore.

Icona măreță a învierii aduce 
sufletului amărît mângâiere și îm
bărbătare.

Și avem lipsă de măngăiere și 
de îmbărbătare. Căci de vom ase
măna vremile de astăfii cu cele de 
acum cinci-fieci de ani, ba chiar cu 
cele dela începutul veacului, de care 
ne despărțim, vom găsi că mult a 
înaintat poporul nostru și că sârtea 
lui s’a îmbunătățit simțitor în multe 
privințe, dâr pentru aceea periculele 
ce-1 amenință afii nu sunt mai mici 
ca odiniâră, ba sunt neasemănat mai 
mari, decât le socotim noi cu min
tea nostră de tâte fiilele.

Nu trebue să se uite, că amarul 
asupririi, ce o suferim afii, nu se 
dateză numai de un an seu de vr’o 
câțl-va ani, ci de fiecl de ani, în 
care timp asuprirea a tot crescut, 
contrarii noștri s'au tot întărit. 
forțele nâstre de resistență s’au slă
bit. Nu trebue se uităm disproporția 
mare între puterea crescândă a agre
sorilor și năvălitorilor și puterile 
nostre de apărare, slăbite prin lo
virile și atacurile dese și nemilâse 
ale lor.

E trist .și părăsit Românul afli 
în vechia sa patriă, și împresurat 
cum este din tote părțile, nu pbte 
spera și nu se pote răzima pe alt 
ajutor, decât i-1 dă propria sa pu
tere, propria sa iubire de jertfă și 
propriul său curagiu.

Din norocire încă e viuă și tare 
înrădăcinată în inima lui credința 
în viitorul său, în învingerea causei 
sale sfinte naționale. O dovadă tare 
și mult îmbucurătore ne dă pentru 
acâsta. brava nostră junime, care, 
cu tote neajunsurile isvorîte din si- 

tuațiunea asuprită și umilită a po
porului, păstrâză neatinsă în inima ei 
nobilă scumpul ideal, de care s’au 
condus marii și generoșii luptători 
pentru libertatea și drepturile ei. Ne 
dau dovadă acei bărbați vrednici 
din sinul nostru, cari înțeleg datoria 
lor națională de a-se jertfi pentru 
binele și mântuirea generațiunilor 
viitore; cari se mulțumesc cu puțin 
pentru persona lor și nu se lăco- 
mesc la favorurile trecătore, ce li-se 
oferă adese-orl bucuros de cătră ad
versari, numai ca să le închidă gura 
și se-i facă să renunțe la lupta pen
tru apărarea marilor bunuri naționale.

Și cine nu va recunbsce, că toc
mai acum — când dușmanii se pre
gătesc să ia cu asalt cetățuia națio
nalității nbstre, ispita umblă mai 
întețit ca ori și când din casă în casă, 
la preot și la dascăl în formă de 
ajutore și de întregiri de salarii și 
la ceilalți în chip de promisiuni de 
demnități, distincțiuni, deputății și 
de tot felul de favoruri mari și mici 
— avem cea mai mare și urgentă 
trebuință de bărbați cu abnegare, 
cu cumpăt, cu modestiă în viața lor 
privată, cari pretutindeni și pe tote 
terenele să se facă apărătorii pe cât 
de înfocați și consciențioși, pe atât 
de desinteresațl ai causei mult ame
nințate a poporului.

Se nu ne amețim noi înși-ne 
cu speranțe deșerte. Nimic nu se va 
face și nu se va pute câștiga în fa
vorul nostru fără de lupte nouă, fără 
de îndoite jertfe și stăruințe din 
partea nostră. Er cum am fi noi în 
stare să aducem aceste jertfe și să 
purtăm aceste lupte și mai departe, 
dăcă și numai o clipită bărbații 
noștri ar șovăi și ar sta pe gânduri, 
că ore să se espună, ori se caute 
ași mântui pielea.

La doi domni nu se pote servi 
de-odată. Ori suntem pătrunși de da
toria națională, ce ni-se impune în 
aceste momente, cele mai grele în 
istoria poporului nostru: și atunci 
n’avem să ne mai pierdem vremea 
cu chibzuiri cum am pută să împă
căm capra cu varza, și să ne punem 
pe lucru și să căutăm înainte de 

tote a face pace și rânduială în mij
locul nostru; ori am vrâ și nu am 
vră să întrăm în foc: și atunci mai 
bine și mai cinstit lucru ar fi, să ne 
dăm cu totul la o parte, și să lăsăm 
poporul nostru să-și vadă el singur, 
cum va pută și cum va sci, de nă
cazul lui.

Ne va feri însă Dumnezeu de o 
întâmplare ca cea din urmă. Mult 
rău ni-au adus contrarii noștri na
ționali. Multe s’au greșit și s’au pă
cătuit și în sînul nostru, ca să ajungă 
lucrurile aci unde sunt afii. Dâr viuă 
e încă consciința națională în popor, 
viuă și puternică este dorința luptă
torilor, de a se vedâ ârăși întruniți 
și rahațî într’un singur mănunchiu 
în fața redutelor inimice.

Acesta se va întâmpla, va tre
bui se se întâmple, căci tare și ne
strămutată este credința poporului 
nostru în menirea sa și în învinge
rea dreptății sale.

Christos a înviat! frați Români 
din tote uaghiurile. Fiă, ca Pascile 
acestea să reînvie bărbăția strămo- 
șâscă în inimile nostre și se aprindă 
în ele cu nouă putere dorul de luptă 
pentru esistența nâstră națională!

Revista politică.
Măritul praznic al învierii, acâsta 

luminosă și sfântă fii, află poporele 
lumii în cea mai mare fierbere.

Nu mai departe, decât în țâră la 
noi, luptă și âr luptă decurge între asu
priți și asupritori, cei dintâiu apă- 
rându-și limba, naționalitatea și drep
turile firescl, cei de ai doilea nisuind 
se li-le nimicâscăși să le pregătâscă 
astfel mormântul pieirei lor națio
nale. Dâr nu numai pentru o sâmă 
de omeni și o semă de popore șl-a 
vărsat Mântuitorul sângele său pe 
cruce. Și l’a versat pentru toți, ca 
toți să se mântuâscă, mici și mari, 
slabi și tari, unii din păcatele nele
giuirii, alții din jugul sclăviei, — 
căci de n’ar fi așa, atunci poporele 
mici și slabe n’ar mai ave garanța 
vieții lor naționale, Golgota suferin
țelor lor ar fi veclnică, și speranța 
emancipării lor ar fi o nebuniă.

FOILETONUL „GAS. TB,ANS“.

Crainicul primăverii.
Vântule, voinic pribeag, 
Șefii puțin la noi pe prag, 
Spune-ne de dragul cui 
Bați pustiul câmpului,
Și ce pari așa ’ngrijat,
Vântule, ești fermecat?...
— Eu sunt crainic și ’s grăbit 
Și n’am vreme de vorbit, 
Sunt ursit s’alerg mereu
Se spui lumii ’n drumul mieu,

• Că din fund de răsărit
Mândră fată s’a pornit 
Și cu flori s’a ’mpodobit:
La sîn blânde lăcrămiore,
Ghiocei la cingătore,
In cosițe viorele,
Pe cap cunună de stele,
Și-are ochii mari, senini
Și-i frumosă... se te’nchini. —

Ci că vine drept din rai
Cu cântări și cu alai;
Calea ei e numai flori, 
Șâpte de privighetori, 
Er prin locuri mai pustii 
Cântece de ciocârlii.
Dâr ce stau de ’ndrug mereu 
Par’ c’așî fi de capul meu, 
Și-așî mai sta..., dâr mă grăbesc 
Cerul să-l înveselesc
Și de nori să-1 limpefiesc.
Voi eșiți-i colea’n drum
C’o se vie acum... acum 
Să vă scape și pe voi 
De obidă și nevoi.....................

De pe deal doina doinesce 
Și de dor se prăpădesce, 
Er spre seră de din vale 
Fluerașul cântă-a jale, 
Plânge părăiașu ’n cale..., 
Buciumul suspină ’n sâră 
Tote.. tâte plâng pe afară, 
Plâng de dor de primăvară. 
Ea e leacul chinului,

Iubita pribeagului, 
Mirâsa săracului 
Sore dulce și iubit 
Pentru’n suflet pustiit.

** *

Primăvară... primăvară 
Dă și pe la noi prin țâră, 
Curăță ceriul do nori 
Buruiana dintre flori, 
Cu privirea ta cea sfântă 
Lacrimile ni-le svântă! 
Primăvară treci hotarul 
Că ne-a potopit amarul, 
Adu-ne fiile mai bune; 
Prin văi buciumul să sune, 
Codrul umple-1 de cântări 
Inima de desmierdărl, 
Să ne mângăem cu ele 
Că ni-e dor de floricele, 
Căci pănă și prin grădini 
Te ’mpedecl de mărăcini.

Sân-Petreanul.

Legendă.
Soției mele.

I.

Odinioră s’a ’ntemplat,
In vremile străbune:

Nunteau sătenii într’un sat,
In ce loc, nu se supune.

Miresa ■— ’naltă, arătosă, 
Șefiend în carul ei gătit —

Era atâta de frumosă, 
Cum nu s’a pomenit.

Er’ mirele — frumos, ea ea, 
Voinic la ’nfățișare —

Cu ce mândria 'ml-o ’nsoțea 
P’un cal zglobiu călare! 

Eșise-o lum» se-i privescă
In drumul lor cătră altar,

Și tot! diceau uimiți: „Trăescă! 
Păreche-așa... mai rar!“

Der’ când mulțimea de nuntași, 
La tei în deal sosită,
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Din cele ce s’au petrecut aep- 
temâna acesta înăuntru remarcăm, 
svonul, ce tot mai mult se lățesce 
prin țâră, că la tomnă se vor face 
alegeri nouă dietale. Din cercurile gu
vernului n’a transpirat pănă acum 
nimic în privința acâata, dâr toc
mai tăcerea lor se ia ca o dovadă, 
că nici omenii, cari stau aprâpe de 
guvern, nu se râai îndoesc în aceea, 
că nouele alegeri dietale nu stau toc
mai departe.

*
Cea mai noua scire, ce vine din 

Austria este, că guvernul Koerber a 
pregătit deja proiectul de lege pen
tru regularea dreptului de limbă și în 
cea mai de aprope ședință îl va 
presenta camerei. Scirea acesta nu 
se comunică numai din Viena, ci 
și din Praga' cu adausul, că mai 
sunt neresolvate numai câte-va deci- 
siunl, cari vor fi aduse înaintea 
conferenței de înțelegere.

*

Din tote câte se petrec însă 
înăuntru, nimic nu preocupă așa de 
mult spiritele, ca visita monarciiului 
nostru la Berlin. Când pentru întâiașî 
dată s’a sciut despre călătoria acăsta, 
totă lumea se întreba: ce însămnă 
ore visita la Berlin a bătrânului mo
narch? Cercurile oficiose s’au gră
bit a liniști spiritele și a da de veste 
în tâte părțile, că nu pote fi vorba 
aici de politică, ci de un simplu act 
de bună cuviință, ce-1 face Majesta- 
tea Sa față cu împăratul Germaniei, 
care în diferite rânduri l’a visitat 
acasă la densul.

*

Der lumea e totdeuna bănuitore 
și caută esplicări la tot felul de pași, 
ce se fac de cătră domnitorii state
lor. Cu atât mai vârtos caută acum, 
când e vorba de întâlnirea a două 
capete încoronate din două state pu
ternice ale Europei centrale. Mare 
sensațiă face tocmai acum cele ce 
le scrie una din foile unguresc! apro
piate de guvern, vBud. Hirlap“, care 
în numărul său mai nou afirmă cu 
cea mai mare hotărîre, că întelnirea 
dela Berlin stă în legătură cu eveni
mentele, ce se pregătesc în Balcani și cu 
turburările, ce tot în mai mare mă
sură se ivesc în răsăritul Europei- 
Mișcările din peninsula Balcanică, 
— scrie numita foiă — purtarea ciu
dată a Bulgariei prin convențiile ei 
financiare și militare cu Rusia și 
pregătirea proclamării de regat a 
Bulgariei, trebue să dea de gândit 
în Gonstantinopol, BucurescI, Bel
grad, Budapesta și Viena. Afară de 
acesta Mohamedanii albanesi s’au 

conjurat să-șî apere patria străveche, 
să-și susțină independența față cu 
Slavii, Grecii, Austriacii și Italienii; 
apoi Bulgarii și Serbii se bat în Ipec 
și Ueskub și autoritățile turcesc! nu 
pot face ordine, așa că pentru po
sesiunea Macedoniei și pentru susți
nerea Turciei, încurend pâte să is- 
bucnâscă flacăra resboiului în Bal
cani. La tâte acestea, cțice „B. Hft, 
Rusia pune fitilul și ea îl va și aprinde, 
de aceea primejdia e cu atât mai 
mare. Er pentru asta împeratul-rege 
merge la Berlin și tot pentru asta 
a trebuit să se construâscă în mare 
grabă căile ferate militare în Bos
nia, căci Bosnia este basa strategică 
a politicei orientale a monarchiei.

Articulul fâiei unguresc! a pro
dus pretutindeni sensațiă, mai ales 
în cercurile politice din Viena și 
Budapesta.

*

Intr’aceea tot mai mult prinde 
aripi faima, că Rusia vrâ să folo- 
sescă încurcătura, în care se află 
Anglia în Africa de miaZă-fli, pentru 
a da acesteia lovituri simțite în Asia 
orientală și în Afganistan. S’a și 
scris în ZA^e din urmă în câte-va 
foi mari europene, că Rusia s’ar 
purta pe de-oparte cu gândul de-a 
provoca pe Anglia să sisteze în timp 
de 8 cjile răsboiul contra Burilor, căci 
la din contra va trimite sumedeniă 
de trupe în Afganistan. De altă-parte 
se fiice, că Rusia ooncentrâză o flotă 
puternică în apele Asiei orientale în 
vederea viitârei descompuneri a im
periului chines. încât pentru Afga
nistan mai trebue să spunem, că 
emirul Abdur Raman începe a-se 
rupe de Anglia, dându-se pe partea 
Rusiei. Asta s’a vădut dintr’o scri- 
sâre a lui, publicată într’un Ziar en- 
gles, în care emirul dice, că acum 
a trecut timpul vorbelor și a urmat 
timpul faptelor.

Etă der cum ițele încep a-se 
încurca în tâte părțile, încât fârte 
ușor pote să se întâmple, ca flacăra 
resboiului din Africa de miadă-di să 
amenințe cu o conflagrațiă generală.

*
O discuțiă fârte interesantă a 

fost alaltăeri în adunarea represen- 
tanței orașului Berlin cu prilegiul des- 
baterei unei propuneri a consiliului, 
prin care cere un credit de 50,000 
mărci pentru îmfrumsețarea stradelor 
din incidentul visitei monarchului 
nostru la curtea germană. Erau de 
față aprâpe toți membrii comuni
tății și galeriile erau pline. Venind 
rândul la desbateri, socialistul Singer 
a ținut o vorbire înflăcărată în con

tra propunerii de a-se vota creditul 
cerut. El Zi8®3 că Majestatea Sa 
Francisc Iosif nu este âspele orașu
lui, ci âspele împăratului, âr cel-ce 
vrâ să primâscă âspeți, să pârte și 
cheltuelile, căci nu se cuvine, ca 
astfel de cheltueli să fie scâse din 
buzunarele altora. — Lui Singer i-a 
răspuns liberalul Sachs dicând, că rău 
ar face representanța, dâcă n’ar vota 
creditul, vorba fiind de primirea capu
lui încoronat al unui imperiu, cu care 
Germania stă în raport de alianță. — 
S’a ridicat ârășl Singer, dicând, că dâcă 
cestiunea se judecă din partea acâsta, 
atunci el și ai lui trebue să se pună 
pe gânduri, dâcă un oraș german ca 
Berlinul pâte să facă ovațiunl dom
nitorului unei țări, în care Germanii 
de ani de Zii-e sunt asupriți și ame
nințați cu nimicire. 1— In fine luă 
cuvântul primarul Kurschner, care 
apără, firesce, propunerea consiliului 
și la fine, răspunzând lui Singer 
dise, că domnitorul acelui stat, care 
se pregătesce a merge la Berlin, este 
sprijinitorul causei Germanilor de 
sub sceptrul său. — La fine propu
nerea a fost votată cu mare majo
ritate.

H&boiul dintre Bim și BnglesL
Pe câmpul de luptă nu s’a în

tâmplat în cjilele din urmă ceva 
mai de însemnătate.

Starea în care se află armata 
lui Roberts, este tot aceașl: stă la 
Bloemfontein, în neputință de a-se 
smulge de acolo, par’că i-ar fi legat 
cineva piciârele.

Slăbiciunea armatei englese o 
arată mai bine faptul, că sunt deja 
trecute două săptămâni de când gar- 
nisâna englesă din Wepener este îm
presurată de Buri, și cu tâte aju- 
târele trimise în liberarea acestui 
orășel, situat la marginea răsăritână 
a statului Oranje, Englesii tot n’au 
ajuns să facă vr’o ispravă.

Burii au ocupat posițiunl în
semnate în partea răsăritână a sta
tului Oranje pe șira de munți de 
acolo, mai ales la Zwartzkop, și de 
aici operâză ei în tote direcțiunile. 
De aici au trimie trupe la Dewets- 
dorp, unde au reținut înaintarea 
avangardelor lui Roberts; de aici au 
îndreptat ei atacul contra liniei fe
rate Capland și tot aici s’au retras, 
când au prins la Reddersburg cele 
5 compănii englese.

Trupele, ce le trimite Roberts, 
ca ajutătore, nu pot pătrunde prin 
acești munți, și chiar armata dela 
miaZă-cji de sub conducerea lui Bra

bant, nu va pute să facă o retragere 
și să se unâscă cu grosul armatei 
lui Roberts.

Spinarea muntelui acestuia se 
întinde pănă la Ladybrand, âr Burii, 
ori când le vine plăcerea, pot să 
se retragă de aici în posițiimile lor 
dela miacjă-nâpte.

Der Burii nu se retrag, și îm
prejurarea acâsta e o dovadă, că ei 
nu se tem de loc de înaintarea lui 
Roberts, deși cei din Londra aștep
tau, ca pe la finele acestei săptă
mâni Englesii se iese din amorțâlă 
și să apuce încătrova înainte.

Insă e greu. Tocmai acum s’a 
început în Africa de miaZă-ZI o iârnă 
aspră; soldații englesl n’au uniforme 
de iârnă, din care pricină mii și mii 
din ei zac bolnavi.

*
Intr’aceea deputațiunea Burilor, 

care a plecat în Europa se stă- 
ruâscă pentru pace, a ajuns pe la 
începutul săptămânei în Haga, unde 
a fost primită cu căldură. Din Haga 
voia să plece la Berlin, însă de-acolo 
i-s’a dat de veste, că n’are ce căuta, 
căci Germania nu vrâ să se pună rău 
cu Anglia de dragul Burilor. In 
urma acâsta deputațiunea va merge 
la Paris, Ibtă, așa sciu cei mari și 
tari se sprijinâscă pe cei mici și 
slabi !

O telegramă din Haga spune, 
că din celea-ce li-a auejit din gura 
bărbaților conducători olandesl, de
putațiunea Burilor și-a câștigat con
vingerea, că nu pâte avâ nici o spe
ranță la o intervenire a puterilor 
europene și că în urma acâsta dru
mul ei pe la Paris, Petersburg etc. 
este numai o cestiune de formă.

*

Tâte semnele arată dâr, că răsboiul 
acesta va continua încă mult timp. 
Vor trece și Rosaliile, ba pâte se 
va împlini anul, și Roberts tot nu 
va da în Pretoria banchetul promis 
ofițerilor străini atașați. N’ar fi, fleu, 
nici o pagubă; dinpotrivă, toți amicii 
libertății trebue să se bucure când 
văd cum pedepsesce Dumnecjeu un 
neam de âmeni, care s’a ridicat ca 
un bandit se ucidă naționalicesce un 
popor mic, dâr brav, care îșl iu- 
besce limba și legea, libertatea și 
neatârnarea mai mult decât viața. 
Căci ce alta face Anglia, dâcă nu 
aceea ce face și banditul: fără a 
întreba ce și cum, ridică arma să te 
sdrobâscă, dâcă nu-i dai tot ce ai. 
Unde trebue o mai mare sălbătăciă 
și barbariă, decât acâsta? De când 
omenirea a trecut din starea drep

Pe. porta sfântului locaș
Intra înșiruită,

Cu chiote ’nveselitore
Și ’n sunet vesel de viori:

Pe drum dinspre apus de sore, 
Veniau doi călători.

întâiul: mai puțin înalt, 
Unchiaș cu barba sură;

Mai falnic însă celalalt,
Mai tinăr: la statură

C’un rege-ave asămănare, 
La chip c’un sore luminos...

Erau — umblând prin lumea mare — 
Sân-Petru cu Christos.

Ei vin cu pași încetinei, 
Spre-alaiu înaintâză;

Și nu departe, subt un tei, 
La umbră se aședă.

Er’ Petru: „Domne!14 prinde-a cjice 
„Miresei bine ce-i ședea!

Și mirele, văcjușl, ferice
Din ochi cum o sorbea?../.

Christos dădu din cap: „Vădui. 
Der’ săra păn’ să vie,

In plâns se va preface-a lui

Nespusă veselie.
Mirăsa dor’ un cias mai are,

Seu două, cel mult, de trăit:
0 va găsi făr’ de suflare

Al sorelui sfintit44 ...i

„Se pâte?... Cum?44... — „De! Cel
[de sus,

Ce totul stăpânesce,
Hotar vieților a pus:

Le curmă când voesce44 ...
Sân-Petru se ’nora la față.

— „Amar de ea!... Ce nenoroc!... 
Să scape, biata, cu vieță

Nu este chip — de loc?14...

— „Dor’ unul singur. Cineva
De-o vre să-i dăruâscă

O parte din vieța sa:
Ea o să mai trăescă

De-acum atâția ani, cu bine,
Câți ani în dar va fi primit14.... 

Sân-Petru-’șI mai veni în sine.
— „Fii, Domne, preamărit44....

II.
Pe drumul larg un om trecea,

Cu părul alb ninsâre,

Și gârbov, slab, — abia-și trăgea 
Truditele-i piciore,

Oftând: „Nici casă n’am, nici masă; 
Prin lume rătăcesc pribeag.

O ! dațî, ce inima vă lasă,
DațI bietului moșneag !u...

în zdrențe el era ’mbrăcat,
Și-așa de supt la față,

încât. . . din morțl părea sculat... 
„Sărmanul!... Ce vieță!44...

(Sân-Petru ’n gândul lui socote)
„Ăst moș, spunendu-i cum și cei, 

Ar dărui miresei, pote,
„Cu drag din anii săi.

Dâr’ d’unde, biet, să dee, când
Pe duci e la rendu-i ?

Un an, e mult, de-o fi avend!44 
Urmă tot el în gându-i.

Christos îi înțelese gândul.
— „Te mint obrajii galbeni, seci: 

„Unchixșul, păn’ să-i vină rendul,
Mai are ani — trei-cjecl !u ...

— „Atunci... mirâsa a scăpat!“ ... 
Din graiîî Sân-Petru <fiS8-

Și hai la moș ne-’ntârcliat.

’I-a spus tot ce-auflise, 
Apoi: — „Grăsesci cu cale ore ?

(Mi-1 întrebă), escl mulțumit?
Ea astăzi — în a verstei flore —

Să-și dea ul ei sfîrșit!

Er’ tu, în gropă c’un picior
Și c’un picior afară,

Să-ți mai tîrăscl tânguitor
A vieței grea povară:

Trei-cjecl de ani!... Audi creștine?....
Trei-decI tu de trăit mai ai!

Din ei o parte nu-i mai bine
Miresei ca să-i dai?

Ai mai scurta din drumul greu
Spre locul cel de pace,

Și unde pui — prin darul tău — 
Pomana ce ’țl-ai face

Cu bieții miri!... „Moșnegul cată
Mirat la Petru, ochi-i stînșl 

Și făr’ de vlagă altă-dată,
Acum luceau aprinși.

— „Să dau din anii mei, dicl?.... 
[Cum? ...

Făptura cea mai mică,
Un verme tîrîtor pe drum,
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tului pumnului, în starea dreptului 
fîă-căruia Ia esiatență, nu a’a mai 
pomenit barbaria mai mare ca acesta.

D6r Anglia pote va sugruma 
în cele din urmă pe Buri, căci e mare 
și tare. Mâna ei înse va remâne pă
tată pentru vecii-vecilor, pe când 
Burilor li-se va înscrie în cartea 
nâmurilor cea mai frumosă pagină, 
căci rar un popor, care se fi dat 
dovecji de atâta răbdare, statornicia, 
jertfă de sine și eroism, ca Burii 
în lupta neegală cu tigrul engles.

Dela Academia română.
Premiile Academiei. Soim, oft. Academia 

încă. în săptămâna a doua a sesiunei sale 
a acordat un premiu d-lui Dr. loan Neagoe 
pentru studiul său asupra Pelagrei.

Asemenea Academia Română a acor
dat un premiu d-lui A. C. Cuza pentru 
studiul său despre „Poporațiunoa nfistră“.

In ședința sa de Joi, ou oare șl-a 
închis sesiunea de primăvară, Academia a 
acordat următoreie premii : D-lui A. Vlă- 
huță, premiul Năsturel-Herescu de 4000 lei, 
pentru lucrarea sa „Clipe de liniște11. Din 
premiul Adamaki s’au aoordat următorele 
sume pentru publicații: Părintelui Zahariă 
Boiu, din Sibiiu, 1500 lei pentru lucrarea 
sa „Semințe din agrul lui Christos" ; d-lui
I. Găvănescu, 1000 lei pentru volumul Pe
dagogiei ; d-lui Maxim, președintele tri
bunalului din Iași, 1000 lei, pentru cartea 
„Critica sistemului Probelor.11

*
Academia Română a primit anul acesta 

următorele volume-manuscrise: dela părin
tele Andreiu Ghidiu, protopop al Caran
sebeșului „ootoich slavon11, scris pe per
gament din secuiul XIII, având 162 foi, și 
„Ceaslov și octoich" scris în românesce 
din 1693 și 1695 de Vasilie Sturdza, Mol
doveanul Dascălul, la mănăstirea Plosca ; 
dela d-1 architeot A. Leoomte du Nouy 
„Învățătura și povățuirea spre folosul zu
gravilor.11

„Tălmăcirea după Eremiile lui Pan- 
selia și Teofan", care e un manuscris de 
mare însemnătate din secuiul XVIII și 
„arheological Researche in Palestine The 
Tears 1873—1874“ de C. Clermant-Jauneau 
vol. I Londra 1899.

Serbarea Pascilor în Bucurcscî.
Etă programa pentru serbarea sfinte

lor PascI și a di.lelor de 7 Aprilie, aniver
sarea nascerii Majestății Sale Regelui și 8 
Aprilie, aniversarea proclamărei Majestăței 
Sale ca domnitor al României.

7 Aprilie: In săra de Vinerea mare, 
la orele 7 jum. s’a oficiat la biserica Mi
tropoliei serviciul divin, obicinuit în acfistă 
sântă di. Au asistat al acfistă ceremonia: 

consiliul de miniștri, Casa civilă și militară 
a Regelui și Reginei și a Principelui și 
Principesei României, înalții funcționari ai 
statului și ofioerii generali și superiori din 
garnisfină. Detașamente din diferite corpuri 
ale garnisfinei au stat înșiruite în curtea 
Mitropoliei îu tot timpul ceremoniei ocoli- 
rei sântului Epitaf. Ținuta a fost de doliu, 
adecă: pentru civili, frac, oravată și mănuși 
negre; decorațiunl, Marile cruci fără oor- 
don. Pentru militari, ținuta de oeremoniă 
(oficerl, generali tunica cu gulerul roș): 
decorațiunl Marile cruci, fără cordon.

In Sâmbăta Pascilor la firele 12 din 
nopte, se va oficia serviciul divin pentru 
învierea Mântuitorului. Momentul când I. 
P. S. S. Mitropolitul Primat esolamă: 
Christos a înviat! se va anunța oapitalei 
prin 101 tunuri de pe dfilul Spirei.

La sfârșitul sântei Liturghii (atât în 
capitală, cât și în județe) se va celebra un 
Te-Deum pentru cjilel® de 7 Aprilie, ani
versarea nascerei M. S. Regelui, și 8 Apri
lie, aniversarea proolamărei Majestăței Sale 
ca domnitor al României.

La aceste ceremonii vor asista: Con
siliul de miniștri, Casa civilă și militară a 
MM. LL. Regelui și Reginei și a AA. LL. 
RR. Principelui și Principesei României, 
înalții funoționarl ai statului și oficerii ge
nerali și superiori din garnisonă.

O gardă de onore, cu musioă, va sta 
în fața Mitropoliei în timpul ceremoniei 
Sântei învieri.

Ținuta va fi de gală, adioă : pentru 
civili, frac, cravată și mănuși albe; deco- 
rațiunile în formă regulamentară, Marile 
cruci cu cordon; pentru militari ținuta de 
oeremoniă.

SUIRILE BILEI.
— 8 (21) Aprilie.

Plecarea Suveraniloi* români. După 
oum se anunțase, Suveranii români au pă
răsit capitala, mergând, ca de obiceid, să 
petrfioă o lună de primăvară pe țărmii 
Adriaticei, la Abbazia. Majestățile Lor Re
gele și Regina sunt însoțite anul aoesta de 
familia română prinoiară; A. S. R. princi
pesa Maria ou mioile principese, va pleca 
peste câte-va cjile dela Coburg sg întâlnfiacă 
ourtea română la Abbazia. Suveranii și prin- 
oipii români au plecat Miercuri diminfița 
din Buourescl, fiind întâmpinați la gară de 
miniștri, de membrii corpului diplomatic, 
de metropolitul-primat, de membrii Acade
miei române, de generali etc. Trenul a fost 
condus de directorul general al căilor fe
rate. D-1 I. C. Grădișteanu, ministrul lu
crărilor publice, a însoțit pe Maj. Lor 
pănă la Verciorova. Vineri la orele 6 d. a. 
Regele, Regina, prințul Ferdinand și mioul 
principe Carol au sosit la Abbazia, însoțiți 
de contele L. Szapary, guvernatorul din 
Fiume. La Abbazia au fost primiți de oă- 

tră marele duce și marea duoesă de Lu- 
xenburg, de oonsiliul comunal și de că- 
tră d-1 Taliani, primarul orașului. Un pu- 
blio număros se afla în port la sosirwa fa
miliei regale române. Când a intrat vapo
rul în port, a fost salutat cu salve de tun 
și music* a cântat imnul național româ
nesc. Intre cei ce au întâmpinat pe Maj. 
Lor, se aflau și mai multe dame române 
din societate, cari au oferit buchete Regi
nei. Familia regală română a font aclamată 
oălduros de public pe tot drumul, ce duce 
la vila Angiolina.

Distincțiuni. In urma raportului mi
nistrului cultelor și instruoțiunei publice, 
Dr. C. Istrati, M. S. Regele României a 
oonferit d-lui Tache Ionescu, ministrul finan- 
oelor, medalia „Răsplata muncei“ cl. I. 
pentru învățământul primar. Aceeași meda- 
liă a conferit’o Maj. Sa și d-lui B. P. Haș- 
d&u. — Contele Angelo de Qubernatis a 
fost decorat cu ordinul „Corona României" 
în gradul de mare ofioer.

Pascile catolice din anul acesta, 
luate strict după călindarul astronomic, au 
fost serbate la dată falsă. Conform caloulă- 
rei alexandrine, Pascile au să se serbeze în 
prima Duminecă, ce urmeză după equinoc- 
țiul de primăvară. Dâoă luna plină cade 
pe <ji de Duminecă, Pascile au »ă se ser
beze Dumineca viitfire. Anul acesta însă 
s’a întâmplat cașul curios, că luna plină a 
fost între Sâmbătă și Duminecă, așa oă 
după calculul corect astronomic, Pascile ar 
fi trebuit să se serbeze în Europa cu o săp
tămână mai târziu, decât în Amerioa. 
Anume, în Berlin, prima lună de primă
vară a fost în 15 Aprilie la 1 oră 56 mi
nute diminfița, în Paris la 1 oră 11 mi
nute, în Roma la 1 oră 52 minute, în Lis- 
sabona la 25 minute după mietjul nopții, 
așa că. în întrfiga Europă prima lună plină 
de primăvară a fost în 15 Aprilie. In New- 
York însă luna intrase în fasa lunei pline 
deja Sâmbătă la 7 fire 54 minute. Astfel 
în Europa Pascile ar fi trebuit să se ser
beze la 22 Aprilie (prima) Duminecă după 
luna plină) și atnnol orientalii aveau Pas
cile de-odată cu apusenii, fir în Amerioa la 
15 Aprilie. Ciilindarul biserioei apusene a 
fixat însă 4i«a de 15 Aprilie ca sărbătore 
a Pascilor pentru întregă lumea catolioă.

înaintări în armata română. La 
propunerea oonsiliului de miniștri Maj. Sa 
Regele Carol a înaintat la gradul de general 
de divizia pe d-1 general de brigadă Iacob 
Lahovary, actualul ministru de răsboitî. Pe 
cjiua de 7 Aprilie au fost înaintați în ar
mată prin deorete regescl: la gradul de ge
neral de divizia: d-1 general de brigadă Poe- 
naru Constantin, șeful marelui stat major al 
armatei ; d-1 general de brigadă Băicoianu 
Sergie, inspector general al oavaleriei; d-1 
general de brigadă darea Leonida, coman
dantul corpului IV de armată. La gradul 
de general de brigadă: d-1 colonel Leon Ale

xandru, comandantul brigidii a IV-a de in
fanteria ; d-1 colonel Mânu I6n din statul 
major regal; d-1 colonel Gramaticescu
George, comandantul brigăzii I de artile- 
riă și d-1 colonel Șomănescu 16n, șef de stat 
major al corpului II de armată.

Pentru masa studenților români 
din Brasov au mai întrat următfirele con- 9 
tribuirl:

Pe lista Nr. 131 (ooleotant d-1 paroch 
gr. or. George Maier din Topliț» Română) 
cu totul 20 corâne, și anume: a) an de 
an: George Maier preot 4 oor., Dumitru 
Moisin învăț. 2 cor., Grig. Popesow pro
prietar 2 cor.; — b) odată pentru tot-diuna: 
I. Popescu propriet. 4 cor., I. Bucur notar 
2 oor., Ales. Cristea 1 cor., Ales. Nicolescu 
4 oor., Nic. Moldovan 1 cor.

Pe lista Nr. 163: riArieșanau instit.de 
oredit și econ. Turda: 10 corone.

Primfiscă m&rinimoșii donatori cele 
mai vii mulțămite. — Direcțiunea șcălelor.

Emigrarea Jidanilor în Turcia. 
„Revne d’Orient" publioă următorele: Re- 
presentenții Porții otomane în străinătate 
au primit din partea guvernului otoman 
ordinul, ca să facă cunoscut Evreilor, cari 
doreso să emigreze în Turcia, că trebue să 
se conformeze strict hotărîrilor luate în 
aofistă privință de cătră guvernul otoman, 
sub pedfipsa de a li-se refusa autorisațiu- 
nea să se etabilfisoă în Turcia. In ce pri- 
vesce, în deosebi, emigrarea Evreilor din 
România, Kiazim-Bey, ministrul Turciei în 
oapitala țărei românescl, s, făcut cunoscut 
guvernului român, că emigrarea nu e ad
misă, decât în următorele condițiunl: toți 
emigrații trebue să primfiscă naționalitatea 
otomană, să se supue legilor imperiului tur- 
oesc, să nu efiră nici un ajutor dela guver- 
vernul otoman, și mai ales, vre-o conce
siune de teren. Evreii, cari vor să emigreze 
în Turoia, trebuesc, înainte de a lua dru
mul spre acfi«tă țfiră, să semneze un aot, 
declarând, că primesc tote oondițiunile im
puse de guvernul turcesc.

Cina ostașilor. După informațiunile 
lui „Pester Lloyd“, în budgetul, ce se va 
presenta delegațiunilor, va fi preliminată o 
anumită sumă spre urcarea banilor desti
nați pentru oină ostașilor. Anume se va 
vota mai mult cu un crucer pe 4' de fiă- 
care soldat. In urma aofista fiă-care fecior 
va primi ca cină de două-orl pe săptămână 
câte o porțiune de conserve de carne.

GrațiărL De sărbătorile Pascilor Re
gele Carol a grațiat, ca în toți anii, de res
tul osândei număroșl condamnați civili și 
militari. Tot-odată a redus multor condam
nați, oarl au avut o purtare bună în închi- 
sore, pedepsele lor.

Corone eterne. Comitetul parochial 
al bisericei române ortodoxe a Sf. Treimi 
de pe Tocile (Brașov,) în loc de cunună tre- 
cătfire pe sicriul feri oi tului epițrop al aces
tei biserici Loan Stinghe, a oontribuit 20

0 biată de furnică,
Și-și duce vifița în spinare

Cu drag, orl-cât ar fi de grea! 
Să fiu eu mai nemernic ore?

S’o laped pe a mea?...

Nu!... Anii-s dela Dumne4eu
(A dis făcendu-și cruce),

Cum am trăit p’ăi mulțl din greu,
Și ăștî puțini i-oifi duce.

îmi pare rău de bietul mire
Cu soța lui: dăr’... caute-și leac 

La Cel de sus, și mântuire.
Eu n’am ce se le fac“ ...

Așa, din drumul său oprit,
Grăi sumeț moșnegul

Și fir’ la drum el a pornit
în mână cu toiagul,

Oftând : „nici casă n’am nici masă ;
Prin lume rătăcesc pribeag. 

O! dațl, ce inima vă lasă,
DațI bietului moșneag!“... •

UI.
Sân-Petru stete abătut...

„Se mai mă rog?... De cine?...

Dfic’un bătrân așa cădut,
Un cerșitor, și ține

La vifița lui cu-așa tărie:
Dfir’ alții!... Nici că-i de gândit.

Dor’ mirelui să-i spun... să fie
Din vreme pregătit" ...

Și ’nspre biserică curând 
îșl îndrepteză pașii. —

Prinseseră-a eși pe rând
Dela altar nuntașii,

Urmând pe mire și miresă. —
Sărmanul!... Când a audit

Cum, ce fel: mirele rămase
O clipă ca trăsnit....

Spre cer apoi șl-a ridicat
Cucernica privire:

„Fii vecinie, Domne, lăudat
Că mi-ai făcut de știre !

Câți ani mai am, cu-a mea soție 
în două să-i împart voesc;

Căci făr’ de densa ani — o miie! —
La ce-mi mai folosesc?11...

— „Amin!11 Sân-Petru glăsui 
înseninat la față. 

„Noroc se ai, cât vei trăi,

Și mulțumire ’n vieță!“...
— „Amin!" strigat’au în unire 

Nuntașii rotă adunați. — 
Mirfisa și voinicul mire,

Plângeau înduioșați....

Acasă el șl-a dus apoi
Soția mult iubită,

Și-au dus o vieță amândoi 
Așa de fericită,

Cât... despre ei mersese veste 
Departe ’n lume, și al-lor traiîi

Păn’ a4l rămas’a drept poveste 
în al mulțimei graiu.

Noroc la tote-aveau și spor, 
Și ’n tote bucuriă.

Ba, pentru-ca norocul lor 
Și mai cu verf să fie,

Prea bunul Dumnedeu. le dete
Și-un cârd voios de copilași, — 

Pe câți băieți, atâtea fete —
Toți buni și drăgălași....

Der’ ani vre-o doue-ȚecI trecând, 
Femeia — într’o seră —

Că4u bolnavă... Lăcrămând
Soț, fii, o înconjoră.

Și peste-un cias: — vai! — cătră stele 
Cu sufletul ei blând, curat,

Mișcând din aripi ușurele
Un ânger a sburat....

Sărmanul soț!... Când îșl vă4u 
Nevasta făr’ de vifiță,

Un junghiu prin inimă-i trecu...
Și ’n zori de dimineță

Lângă soția-i nemișcată
Zăcea și densul țepăn, sloifi. —

Și-i petrecură de-odată
La gropă p’amândoi.

** *

E mult de-atuncl!... Și astă4i, când 
După a sa femeiă

Se ’ntemplă vre-un om curând
Sfârșitul să și-l dee:

Se dice, că ei se coboră
Din cei doi soți, ce se aveau

Atât de dragi odinioră,
Pe lume când trăiau.

P. Pulfu.

instit.de
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corone la fondul oopiilor săraci dela acestă 
biserică, drept coronă eternă în memoria 
răposatului. Suma s’a adaus la numitul fond, 
ceea ce se chitâză prin aodsta. Brașov, 7 
Aprilie 1900. — Vasilie Sfetea, paroch și 
președinte.

Ministru Wlasics, care a petrecut în 
Meran mai mult timp pentru restabilirea 
sănătății, s’a reîntors dilele acestea în Bu
dapesta, luând ârășl conducerea ministeriu- 
lui de culte și instrucțiune puolioâ.

Un bun post de notar este a se 
ocupa în Poiana sărată, comitatul Trei- 
scaune, comună situată tocmai la graniță. 
Terminul de concurs e pus pe diua de 5 
Maiu st. n. Postul e împreunat cu salar 
de 800 fl., dr venitele laterale fac încă pe atât. 
Fiind comuna curat românescă, un candi
dat român tinăr, cinstit și deplin cualificat 
ar ave sigure șanse de reușită. Doritorii 
de a primi informațiunl, le-ar pută primi 
dela d-nul loan Oltean, preot în Poiana 
Sărată (Sosmezo, comit. Haromszek).

Tarul la Paris. Din Faris se tele- 
grafâză, că în cercurile bine informate de 
acolo se vorbesce cu siguranță, oă Țarul 
Nicolae II va visita în luna August espo- 
siția din Paris.

Menelik în contra spirtului și a 
tutunului. Menelik, regele Abisiniei, nu 
de mult a dat un ucaz, prin care opresce 
a se importa în imperiul seu absint, său 
alte beuturl spirtuose; de asemenea a in
terzis supușilor săi tutunul, fiă pipe, 
țigări ori țigarete, seu în orl-ce altă formă. 
Acesta lege o face cunoscută repre- 
sentanților puterilor streine, accentuând, că 
ține mult la ea și speră, că puterile amice 
lui îl voi’ sprijini în nisuința, de-a abate 
dela imperiul său „ciuma necumpătului“. 
După „Globe“ din Londra, aceste edicte 
nu sunt singurele, cari dovedesc prudența 
sistemului de guvernare a lui Menelik, ci 
multe din faptele și inovațiunile lui în
demnă a fi imitate și studiate pentru a fi 
introduse și în statele culte ale Europei.

Petreceri. Elevii șeolei comerciale 
superiors gr. or. române din Brașov vor 
arangia Marți săra, a treia di de PascI, o 
serată de dans în sala otelului „Orient", 
patrona petrecerei fiind d-na Virginia Vlsicu. 
Intrarea de personă 1 fi., de familia 2 fi.50, 
Venitul e destinat pentru sporirea fondului 
de escursiunl al rșcolei. — Tinerii sodall 
români vor da Luni sera o petrecere tot 
în sala otelului „Orient". Petrecerea va fi 
premărsăide reprezentarea piesei „Sgârcitul" 
comediă în 5 acte. Intrarea de perednă 
60 cr.

Cât s’a fumat în 1899 ? După da
tele oficiose, în anul 1899 s’a fumat în 
Ungaria tutun, țigări etc. în preț de 50 
miliâne 673,824 fl. 68 cr., mai mult cu 
793,110 fi. 82 cr. ca în anul 1898. In anul 

1899, în general a scădut fumatul tutunului 
de pipă cu 5-4 procente, s’a urcat însă fu
matul țigărilor și cu deosebire 
trabucco cu ll,5°/0-

a țigărilor

In Brașov, 
de „Grand

Un nou birt în Brașov, 
strada nâgră Nr. 65, vis-â-vis 
hotel", s’a deschis un birt românesc. Antre
prenorul lui e d-1 Ion Burcuia. Ospeții sunt 
serviți prompt după dorință, cu mânoărl și 
beuturl alese, așa că merită a fi recoman
dat pentru căldurosă sprijinire publicului.

Dușmanii păcii. Din Londra se ves- 
tesce, că alaltăerl s’a ținut în Bangor o 
adunare a amicilor păcii, care însă s’a sfîr- 
șit cu mare tăraboifl și bătăi. Dușmanii 
păcii cu Burii au pășit atât de sălbateo în 
potriva aranjatorilor adunării, încât nici 
poliția n’a putut birui cu ei. Când vorbea 
al doilea orator, cuvintele lui au fost lu
necate de un sgomot asurflitor, produs de 
spargerea ferestrilor cu bolovani de petri 
din partea oelor, cari nu voesc pacea cu 
Burii. După adunare, pe stradele orașului 
s’a desfășurat o adevărată luptă între amicii 
și inimicii păcii, în oare luptă mulțl au fost 
răniți — Așa sciu o semă de EnglesI să-și 
arate civilisația eu care se laudă.

Adresa
nteligenței și poporului gr. cat. român din Seini, 

cătră Escelența Sa Metropolitul

Dr. Victor Mihalyi de Apșa, în Blașiu. 
JEscelența Vâstră !

Prea grațiose Domne Metropolite!
'Prea bunul nostru Părinte!

Cu cea mai profundă venerațiă și cu 
mai adâncă iubire fiâscă subscrișii, lo-

stătătore, și simțind îndată 
scaunului S-tei metropolii 
Vostră emanând cătră noi 
caldele rade ale iubirei pă-

cea
cuitorl ai opidului Seini din comitatul Săt- 
marului, fericiți, că Spiritul Sânt, care a 
condus pe alegătorii s-tei nostre biserici 
la alegere, și grațiă Maiestăței Sale, ne-V’a 
dat nouă de părinte și cap al S-tei nostre 
biserici de sine 
dela ocuparea 
prin Escelența 
din acel scaun
rintescl în conducerea S-tei nostre biserici, 
luminile unei înțelepciuni supreme dăruite 
de Spiritul Sânt, și întru apărarea bisericei 
lui Dumnedeu și-a drepturilor ei curagiul 
bunului păstor, care îșl dă vieța pentru 
turma sa — am stat departe pănă acuma 
de orl-ce mișcare și manifestare a simță- 
mintelor nostre de profundă reverință și 
nemărginită iubire față de Escelența Vos- 
tră, numai în adâncul inimelor nostre ne 
rugam Atot-puternicului, ca să ni-Vă țină 
și dăruâscă cu deplină putere sufletescă și 
trupescă pentru binele 
Sale biserici încă mulțl

Acum însă, când 
care cu sciința seu cu 
când n’a servit binele țărei, ci scopuri de 

și mărirea Sântei 
ani.
o parte a pressei, 
nesciința, der nici

partidă, rîvnă de putere, interese particu
lare și utilitate mârșavă, îndrăsnesce a Vă 
ataca patriotismul, a cărui sublimitate ea, 
orbită de particularism, nu o pote pricepe 
și-l judecă numai din mărginitul seu punct 
de vedere, — și atribue desastrul meritat 
și prea natural al nesocotitelor sale agita- 
tațiuni influenței Escelenței Vostre, pone
grind din resbunare toți pașii și tote de
mersurile Escelenței Vostre făcute pentru 
binele și mărirea bisericei, al cărei cap le
gal sunteți, și pentru fericirea patriei co
mune : ne ținem ca toți fiii bisericei gr. 
cat. române din țeră, și noi de sânta da- 
torință a nu ne mărgini numai la rugăciu
nile nostre ferbințl de tote dilele pentru 
binele și lunga vieță a Escelenței Vostre 
și la simțămintele nostre nutrite în aden
cul inimelor față de Ea, ci a da tot odată 
și espresiune acestora pentru confundarea 
răutăcioșilor inimici ai sântei nostre bise
rici și prea iubitului ei Cap și în public, 
și a ne dechiara sus și tare, că pe Esce
lența Vostră Vă privim, recunoscem și ve
nerăm ca pe adevăratul urmaș al celor mai 
mari capi ai sântei nostre biserici, ca pe 
drept îndreptător al cuvintelor ei, că sun
tem gata a merge pentru drepturile sântei 
nostre biserici de sine stătătore și ale ca
pului ei, Escelenței Vostre, pănă la trep
tele tronului și scaunului sânt, și că Esce
lența Vostră stațl în venerațiunea și iubi
rea inimilor nostre pe un pedestal atât de 
înalt, încât pănă acolo nu pot ajunge cle
vetirile unei prese, pe cât de tendențiose, 
pe atât de desprețuite de noi.

Vă rugăm, Escelența, să binevoiți a 
primi .espresiunea sinceră a celei mai adânci 
venerațiunl și iubiri, cu cari suntem

In Seini, 12 Aprilie 1900.
Ai Escelenței Vostre

credincioși fii.
(Subscrierile inteligenței și poporului gr.-cat. 

Seini).din

Adunare de învățători.
Oradea-rnare, Aprilie 1900.

Reuniunea învățătorilor de sub juris- 
dicțiunea Consistoriului gr. or. Oradan și-a 
ținut adunarea generală în 30 Martie st. 
v. (12 Aprilie) în scola gr. or. din Oradea 
mare.

După chiămarea duchului sft. în bi
serică, s’a deschis adunarea prin președin
tele ei d-1 Nicolau Zigre, care în cuvântul 
de deschidere arată scopul și importanța 
adunărilor, precum și causa pentru care 
acâstă adunare nu s’a putut conchiema 
pănă acum.

La apelul nominal răspund 71 de în
vățători și o învățătore, anume d-ra Bo- 
chiș. La Invitarea d-lui președinte, d-nii: 
loan Teoran paroch în Madaraș, Teodor 
Simoc (Sumugiu), Eutimiu Blaga (Tulea) 
Stef. Făt (Apateu) și juristul Iosif Tărău 

rat

se anunță ca membrii ordinari, obligân- 
du-se a solvi taxa de câte 4 corone, er 
Aurel Alb (Cefa), Mihaiu Hașaș (S. Mi- 
clăus) de membrii fundatori obligându-se 
a solvi taxa de câte 40 cor. Taxa de mem
brii fundatori (ă 40 cor.) o solvesc d-nii: 
Nic. Zigre, Nic. Diamandi și Dr. Aurel 
Lazar.

După acestea au urmat la desbatere 
modificările propuse de guvern în statu
tele reuniunei.pe cari adunarea le primește 
în sensul propunerei comitetului central 
cu escepțiunea §-lui 12, pe care-1 susține 
în totă întregimea sa.

Cassa reuniunei la finea anului espi- 
face: 418 cor. 38 bani.
Constituirea reuniunei pe un period nou

s’a amânat pănă la adunarea proximă, care 
va urma imediat după aprobarea statute
lor alegendu-se de present numai un cassar 
interimal în urma abdicerii fostului cassar.

D-nii: Petru Cipou și loan Costa au 
cetit disertațiunl, cari au fost ascultate cu 
destulă atențiune.

La propunerea colegului Pantelie Bu- 
gariu, adunarea desaprobă cu indignare 
atacurile din Nr. 54 al „Tribunei Poporu
lui îndreptate asupra d-lui Nicolau Zi
gre, și întimpinarea inseratului din cestiu- 
ne o concrede comisiei, în care fac parte: 
Nic. Firu, St. Tulvan, P. Bungar, P. Ci- 
pău, V. Sala, Ioan Pinter și subscrisul.

Intre OnorațiorI am observat pe d-nii 
protopopi: Moga și Roxin, apoi d-nii I. 
Groza referent și George Pap actuar con
sistorial etc. Părintele Stef. Făt din Apa- 
teu fiind îndrumat la ordine pentru ati
tudinea sa inparlamentară, s’a depărtat 
cam „aprins", dăr norocul — că a luat’o 
drept spre „Arborele verde" — unde și-a 
mai potolit „pojarulu cu nițică bere. Să-i 
fie de bine !

Avram Igna.

Voiți o superbă garnitură de 
masă ? In vitrina prăvăliei Krassovsky din 
Sibiiu, str. Cisnădiei, atrage admirația tre
cătorilor o admirabilă esposițiă de obiecte, 
cari emuleză în frunseță, eleganță și va- 
lore. Este esposițiă câștigurilor loteriei pen
tru Casa națională a Asociațiunei. O mul
țime de câștiguri în valore totală de 25,000 
cor. Intre tote acestea, mai mult sunt ad
mirate obiectele, cari formeză câștigul 
principal (în valore de 10,000 cor.) o gar
nitură de masă cu o jardinieră mare, 2 
jardiniere laterale, 2 platouri pentru bon- 
bone, 2 girandole și un complet serviciu 
de masă pentru 12 persone, tote din ar
gint masiv. Voiți acestă superbă garnitură ? 
Ve costă numai una cor. Acesta e adecă 
prețul unui los la loteria casei naționale a 
Asociațiunei. — LosurI se capătă la biroul 
Asociațiunei, la tote băncile și librăriile 
românești, cum și la traficl. Sorțirea se va 
face la 31 Maiu în Sibiiu.

»■

Nu de mult a murit Iosif Gre
cul, care și-a lăsat totă averea pe 
sema bisericei și a șcblei din satul 
său, din Mesteacăn. Și fiind-că de 
el a rămas avere forte frumosă, că 
numai bani gata au rămas vre-o 
4ece mii fl., din venitul cărora să 
se țină 2 învățători, și a rămas mo
șia frumosă și casă de piatră cari 
tote au trecut în folosința bisericei 
pentru susținerea preotului, — cred, 
că nu va fi lucru de prisos a spune 
ceea ce am aucjit chiar din rostul lui.

Cum ai prins la stare, nene 
Iosife? îl întrebaiu odată fiind din 
întâmplare numai amândoi într’un 
cupeu, pe care călătoriam cu trenul.

Rămasu-țl-a avere dela părinți, 
cri dat’a peste d-ta 
care-va parte?

Nenea Iosif se 
mine, aștepta par’că 
trebarea, care îmi venise așa din 
senin, apoi îmi răspunse:

alt noroc, din

uită lung la 
se gat cu în-

Domnule, d-ta sciu, că scrii la 
gazete poveștile omenilor, cari le 
crefll de folos pentru ai noștri ur
mători; de aceea d-tale ți-oiu spune 
tdtă povestea mea, der apoi te rog 
se o pui pe hârtiă, se-o cetescă și 
alții, că multe se pot înveța din ea.

Eu, domnule, sunt fiiu de preot. 
Tata a fost preot în Mestecăn. A 
murit înainte de reșmeliță cu vre-o 
5 ani. Eu eram atunci ca de 10 ani, 
că sciam bine ceti în bucdvnă, cum 
me înveță domnia-sa și cântam cu 
diacul în strană. Avusese de gând 
bietul tată, fie iertat, se me învețe 
carte se remân preot în locul d-sale. 
Der nu avu parte se me vadă popă, 
nici eu nu avui parte de el, se me 
potă cresce. Satul șl-a adus alt 
preot, că sat tără preot nu putea 
rămâne p’acele vremi; acum afli 
câte 2—3 sate fără popă, le păsto- 
resce pe tote numai câte un popă, 
și feri Ddmne cum le mai păstoresce! 
Eu, cu mama și cu două surori mai 
mari, ce aveam, a treb.uit să eșim 
din casa parochială de lângă bise-

dela noi. Eram din omeni și 
omeni am. intrat. Cumnatul 
preotul, cumperâ. căsuța, în 

ședeam eu cu mama pe nimica 
că n’a, dat pe ea dotă preț de

serică și ne-am tras într’o căsuță în 
mijlocul satului, care era părăsită, 
că stăpânul ei murise, er nemurile 
ședeau în alt sat.

Așa am trăit, cum am putut, 
pănă după reșmeliță. Atunci se mă
rită soru-mea cea mai mare după 
un clericuș, ce se făcu preot în 
Curmătura și la doi ani dup’aceea 
se mărită sora cealaltă după das
călul 
între 
meu, 
care 
totă, 
o vacă bună. Așa erau vremile.

Der cumnaților mei le era jale 
se me vadă pe mine, fecior de preot, 
lucrând în brazdă streină. Deci îșl 
sfărmară mult capul ce sâ începă 
cu mine ca se nu remân de rîsul 
satului. Odată, pe la niște sfinte 
sărbători ale Rusaliilor, eram toți 
la cumnatu-meu în Curmătură. Avu
sese botez la un fiiu al seu, care-i 
acum domn- mare la curtea 
căscă. Erau adunați mai mulțl preoți 

vlădi-

și dascăli din satele vecine, tot prie
tini d,e ai cumnaților mei. Numai 
eu eram muncitor de pământ, fără 
o brezdă de loc și fără ceva învă
țătură. Din vorbă în vorbă se pun 
omenii mei pe chibzuite, ce să în- 
câpă cu mine, se mă ridice o leacă 
din starea ticălosă, în care mă aflam.

Odată pice protopopul: Fraților, 
haidați să facem din Iosif negustor. 
E fecior isteț. Casa-i e în mijlocul 
satului. Negustor străin încă nu-i 
încuibat în Mesteacăn. Satul e mare, 
mâne poimâne ni-om 
deschide târg. Afară

trezi, că 'se 
_ de aceea, e

cale de o stația dela oraș. Orl-ce 
cărăuș, de merge ’n sus, de merge 
în jos, în Mesteacăn trebue să po- 
posâscă. Un negustor ar trăi aici ca 
banul. Ce <Țic-I, Iosife?

Eu, ce să <Țic, nici prin minte 
nu-mî trecea, că ași mai pute fi și 
una ca asta. De-o parte, 
aveam bani de marfă, er 
parte, că pănă ’ntr’aceea nu 
pomeneau negustori la sate, 
gustori români nici pe la orașe nu

că 
de 
se 
er

nu 
altă, 
mai 
ne-
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€’ o n v o c a r e.
Despărțământul Ardusat-Someș al „Reu- 

uiunei învățătorilor gr. cat. rom. din Ar- 
chidiaconatul Sătmarului aparținător© die- 
cesei Oradiei-marI11 va ține adunare festivă 
în Pomi la 7 Maiu n. c. la care sunt in
vitați toți membrii fundatori, ordinari și 
părtinitori, precum și toți binevoitorii în
vățământului nostru poporal. Ordinea de 
di va începe cu S. liturgie urmată de pa
rastas pentru membrii repausați ai reuniu- 
nei, apoi deschiderea adunării, cetirea pro
tocolului adunării anteriore. Alegerea unei 
comisiuni de 3 inși, pentru diferite agende 
ca constatarea absențelor, colectarea taxe
lor etc. Cetirea raporturilor: presidiului, 
cassarului și a bibliotecarului. Alegerea 
bibliotecarului interimal al despărțământu
lui, pertractarea recercării comitetului cen
tral asupra propunerii de-a schimba statu
tele reuniunei etc. Cu totul sunt la ordi
nea dilei 14 puncte.

La 2 ore d. a. prând comun, având a 
-se solvi 1 cor. afară de vin.

Convocarea e subscrisă de d-nii: Ale- 
siu Pop, paroch, președintele despărțămân
tului, și Teodor Irimias, notar.

Sera se va da un concert, care se va 
începe cu „Sus opincă11, cântat de corul 
vocal al învățătorilor și 2) „Ruga dela 
Chisiteu11, comedia poporală într’un act 
de Iosif Vulcan. Personele vor fi represen- 
tate prin d-nii: Andrei Soran. d-ra Cor
nelia Pelle, d-ra Elena Anderco, P. Nagy, 
N. Cirț, A. Popan, d-ra Elena Hriț, d-nii 
G. Moș, Al. Bolchiș, G. Pelle, Const. Puș
caș, S. Buderco, I. Hriț, I. Bretan, FI. 
Bandula, T. Irimias.

După scena: IX se va cânta prin 
corpul învățătorilor „Moțul la drum11 ; 
după scena: XV „înainte Române;11 âră 
după scena a: XXI. „Crișana11 cor mixt. 
După concert săra la 9 bre se începe pe
trecerea cu dans.

Intrarea la concert și bal pentru 1 personă 
1 cor. 50 bani. Ospeții sunt rugați a se pro
ved© înși-șl cu mâncări. Despre beuturl 
bune și eftine va fi îngrijire. Venitul cu
rat se va folosi pentru „fondul de premiare 
.al învățătorilor11.

Invitarea la concert și petrecere e 
■subscrisă de: Aureliu Pelle, paroch-preșe- 
dinte. George Zach, secretar, Vas. Szabâ, 
■cassar. <

LlSuSțăuniftă jpufoSÂcă.
Intru eterna memoriă a mult regre

tatului lor coleg C. Groza membrii corpu
lui învățătoresc dela școlele primare cen
trale de băețl și fetițe din loc, pe lângă 
o cunună pe sicriu, au depus în fondul 
bibliotecei lor suma de 19 cor. și 20 bani.

D-l N. Eremias, comerciant în loc, a 
dat pentru biblioteca învățătorilor dela 
■școlele primare centrale de aici suma, de 5 

cor. drept cunună neperitore iubitului în
vățător C. Groza.

Primescă mărinimosul domn vii mul- 
țămite din partea corpului învățătoresc.

Brașov, Aprilie 1900.
Ioan Aron, Romul Fraieș,
președinte. secretar.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Aprilie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
fbiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

an 24 corbne (12 fl.); pe șâse luni 12 
corâne (6 fl.); pe trei luni 6 corone (3 
îl.); pe o lună 2 corâne (1 fl.).

Pentru România, și străinătate: 
pe un an 40 franci, pe șăse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună 3.50 franci.

Abonamente numai la numărul poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 4 corone (2 fl.); pe șăseluni2 co
rone (1 fl.).

Pentru România: pe un an 8 
franci, pe șâse luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

ULT1ML SC1RL
Viena, 20 Aprilie. „Narodni 

Listy11 este informat, că represen- 
fanții cehi nu vor mai lua parte la 
conferențele de înțelegere. Crisa, 
cjice foia cehică, se apropiă cu pași 
uriași.

Petersburg, 20 Aprilie. In cer
curile diplomatice rusesc! domnesce 
părerea, că purtarea Angliei în res- 
boiul de față va săpa mormântul 
domniei universale a Angliei. Acesta 
se va dovedi în viitorea desvoltare 
a lucrurilor în Asia orientală. Rusia 
nu voesce acum un resboiu, der nici 
nu va suferi, ca. Anglia se-și încor
poreze republicele sudafricane. In 
punctul acesta sunt pe deplin înțe
lese cele trei mari puteri continen
tale.

Berlin, 20 Aprilie. Germania va 
trimite în apele Chinei canoniera 
„Utis“ cu 115 omeni sub conducerea 
a 6 ofițeri. Rusia aduoă o escadră 
în golful dela Pecili. Și-au trimis co
răbii și Anglia, Italia, Francia și 
America.

Bloemfontein, 20 Aprilie. Burii 
și-au așecfat avanposturile spre ost. 
Generalul Pretymann a fost numit 
guvernator militar al statului Oranje.

Londra, 20 Aprilie. In Natal 
Burii au început lupta de guerillă.

Londra, 20 Aprilie. „Daile Chro- 
nicle“ anunță din Bloemfontein, că 
Roberts șl-a câștigat caii necesari și 
că acum e gata pentru a putâ Îna
inta.

Literatură.
Din „Istoria legii noue“. valorosa 

scriere a d-lui canonic din Blașiti Dr. Vic
tor Szmigelslci, au apărut în Tipografia Se- 
minariului archidiecesan din Blașiîî ambele 
tomuri. Tomul 1 tracteză Tmertțele lui Isus 
și Isus ca profet. Partea întâii! începe cu 
„pilele lui Irod11, apoi „originea, pruncia 
și logodirea Măriei11, „Prevestirea nascerei 
înainte mergătorului11; „Buna vestire11; 
„Nascereaînainte mergătorului11 etc. etc.—In 
partea a doua se aflăurmătorele capitole prin
cipale: „Dela începutul activității publice 
a lui Isus pănă la sărbătorea cea dintâiti 
a Pascilor11; „Dela cea dintâih pănă la a 
doua sărbătore a Pascilor11 ; „Dela a doua 
pănă la a treia sărbătore a Pascilor11; „Dela 
a treia pănă la a patra sărbătore a Pascilor11.
— Tomul II e împărțit în următorele 6 
părți: „Cina cea de Tainău ; „Testamentul 
lui Mesia11; „Getsemani11 ; „Osândirea lui 
Isus“; „Calăa Crucii11 și „Golgotha11, fiind 
fie-care parte împărțită în numeroși para
graf!. Opul are format mare; tomul I con
ține 400 pag. și costă 2 fl. (pentru Româ
nia 4 lei 40 b.j, er tom II 320 pag. și costă 
1 fl. 70 cr. (porto câte 10 cr. de fiă-care 
tom; e recomandabil a se adauge încă 10 
cr. pentru recomandare.) Acest op, bine 
scris, într’o limbă plăcută și ușoră, este o 
adevărată podobă pentru literatura nostră 
bisericescă și e de valore nepețuită nu 
numai pentru cler, ci pentru toți bărbații 
iubitori de sciință și pe lângă aceea, mai 
e și forte eftin în asămănare cu mărimea.
— Se pote proc-ura și dela Tipografia „A. 
Mwreșianu“, Brașov.

*
A apărut: „Extras din tarifele de 

postă și telegraf valabile dela 1 Ia
nuarie 1900“. Fiind tarifele anteriore 
în mUlte privințe esențial schimbate în 
urma introducerii valutei de cordne, 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.

*
„Fetele casniceu, cor pentru trei și 

patru voci femeescl de Timoteid Popovict. 
Acâstă drăgălașă composițiă musicală se află 
de vendare la d-nul autor în Sibiiu (semina
rul archiedecesan), cum și la Tipografia 
„A. Mureșianu11 în Brașov. Prețul 15 cr. 
(plus 3 cr. porto).

Curecliiul s^u varza.
(Din „Grădina de legume11 de I. F. Negruțiu).

Curechiul seu varza se face -mai bine 
în pământul lutos — năsipos, mai umed, 
cu pătură roditore adâncă. Mai bine îi place 
pe malurile rîurilor, văilor, păraelor și a 
apelor stătătore.

Pămentul, în care voim să punem cu- 
rechiiî, îl arăm afund încă de tomna, âr 
peste iârnă îl umplem de gunoiîî, dedre-ce 
îi place gunoirea bogată. Primăvara îl 
arăm din nou, dâcă se simte trebuință și 
de 2-orI, și apoi răsădim curechiul.

Sămânța de curechiîî se semănă de 
obiceiu în strat cald. Soiurile de vară se 
semănă în Februarie, Martie pe strat cald 
după ce s’au îngroșat firele ca o până de 
gâscă se răsădesc. Din stratul cald smul
gem răsadul cam prin Martie, Aprilie; în 
Iunie, Iulie avem căpăținl de curechifi de 
vară.

Soiurile de tdmnă încă se semănă în 
strat cald, cam din 15 Martie pănă la fi
nea lui Aprilie. Curechiul tomnatic se pote 
semănă însă și numai în pămentul rece, 
adecă în o parte mai căldurosă a grădinii, 
unde nu ajung vânturile reci de primăvară.

Pe la sfârșitul lui Maifi său la înce
putul lui Iuniu răsădim curechiul de tomnă 
în depărtare de 40 — 60 cmtri (2 — 3 palme) 
un fir de celalalt. Dâcă îi de lipsă, udăm 
și după-ce s’a sbicit locul săpăm întâia'-oră. 
Când curechiul e în 3—4 frunde, atunci îl 
săpăm a doua-oră. Acum tragem la rădă
cina firelor puțin pământ, ca să aibă mai 
multă revenelă.

Când e secetă mare, atunci udăm ver- 
zăria întrâgă. Dâcă în apropiere avem o 
vale său părău, prin canale (șanțuri) ducem 
apa în tabla cu curechiîî, și lăsăm să curgă 
pănă ce apa acopere fața locului. Bulgarii, 
cari sunt mari grădinari și de cari avem 
astădl lângă fie-care oraș câte 2—3 familii, 
își iau în arândă numai pământuri din 
apropierea unei ape. De aci ei scot în timp 
de lipsă apa cu nisce rote mari cu cupe 
și prin nisce canale o varsă peste legumile, 
ce ei le cultivă în mare măsură și cu multă 
pricepere.

Dâcă e de lipsă, curechiul se sapă și 
a treia-oră, de-orece fiă-care plantă cresce 
mai bine, după-ce s’a curățit de buruenî, 
și s’a mai mișcat puțin pământul din ju-4 
rul lor.

Soiurile de curechiu alb se folosesc 
ca legumă și se pregătesce în deosebite 
feluri. Curechiul murat cu deosebire e un 
nutremânt sănătos și forte bun nu numai 
cu coste și cârnaț, ci și ca mâncare de 
post. “

prea erau. Dădui deci din cap și 
răspunseiu: D’apoi sciu eu ce să 
4ic? Plăce-mi-or, der nu sciu trebile 
negoțului și nu am bani de marfă.

— Dâcă dici, că ți-ar plăce, tbte 
s’or face, răspunse protopopul. Și se 
puse și luă o colă de hârtia și prinse 
numai decât a. însemna, ce negoțe 
au trecere la noi în sat?

Și însemnă câte nimicuri tbte: 
bricege, fluere,. clopote, potcove, 
cuie, sare, tabac, lumini, făclii, tă
mâie, zăhar, galon, bumbac, bercă 
și câte și mai câte.

A doua cji am și mers cu po
porul și cu cumnații mei la oraș 
și am luat dela un Armean marfă 
de vre-o 60 fl. Cumnatul meu cu 
protopopul au pus banii și mi-au 
spus așa: Acum, fătul meu, fă cum 
vei ave noroc și minte; noi am 
făcut pentru tine cât am putut, 
Dumnezeu facă mai mult ca un pu
ternic. De ți-a umbla bine sporul, 
preste vre-un an-doi, ni-i întorce la 
fie-care, câte 30 fl., de nu-i ave no
roc, rămânem toți trei de pagubă. 

noi de banii dați și tu de vremea 
perdută.

Și mi-am dus marfa acasă, și 
din tindă mi-am făcut boltiță, drag 
Domne, din nisce scânduri negi- 
luite mi-am făcut stelage și din lada 
mamii mi-am făcut cutiă de adunat 
banii.

Și fu într’un ceas bun lucrul 
acesta. Că de diminefa pănă sera 
tot mereu aveam de lucru. Drept 
și mai drept, că la început îmi era 
greu, că-mi erau degetele ca țepe- 
nite, așa cu greu umblam cu ele 
după mărunțișuri. Der pe (fi ce mer
gea eram tot mai sprinten, tot mai 
priceput în umblarea cu negoțele. 
In săptămâna dintâiu am adunat 
vre-o 10 fl. și o mulțime de oue, 
pe cari le mâneam cu mama îm
preună, că puțină hrană mai aveam. 
Cu acei fiece A- mersei la Armeanul 
meu din oraș și cumpăraiu marfă, 
de care vedeam, că are mai mare 
trecere. El me învăța ca pe un co
pil nepriceput, că dobândă avea și 
el. Par’că acum îl aud, cum îmi 

spunea: Uite, îți dau fiece fluere cu 
40 crucerl. Tu vinde fluerul dela 
6 cr. în sus și atunci eșl cu dobân
dă. Pe lângă aceea capeți dela mine 
2 fluere pe deasupra. Bricegele aces
tea îți dau 10 cu 80 cr., adecă 12, 
că 2 capeți pe deasupra; tu dai fie
care briceag cu 10—12 cr. și ai 
dobândă. Degetare capeți de 10 cr. 
12, tu dai degetarul cu 2 cr. și ai 
dobândă. Așa-mi spunea lucru de 
lucru, er eu țineam în minte și fă
ceam după cum me povățuia el, la 
început, er după-ce mi-se descebeli 
mintea, făceam cum vedeam că-i 
mai bine.

Așa din fii în (ți boltița mea 
era tot mai încărcată și mai căutată 
și când fu la anul dădui protopopu
lui și cumnatului meu cei 60 fl. și 
boltița îmi rămase plină de marfă 
alesă.

Acum eram alt om. încet cu 
încetul mi-am adunat lemne și mi-am 
făcut casa și bolta mai mari, mai 
fățose, mai luminose. Apoi m’am 

căsătorit și mi-a dat Dumnezeu o 
muiere bună și cucernică, care în 
scurtă vreme învăță rendul negus
toriei ca și mine. Fiind eu acolea, 
nu cuteză se se încuibeze jidan, și 
așa trebile îmi mergeau forte bine. 
Tomna adunam mulțime de bucate: 
grâu, cucuruz, oves, orz ș. a. cât 
aveam peste tot anul pentru casă. 
Ba îngrășam și porci și-i vindem cu 
prețuri bune la oraș. Er mai târfiiu 
nici nu-i vindeam, ci-i tăiam eu și 
făceam slănini, șunce, unsore și le 
vindeam cu prețuri bune. Așa adu
nam ban pe ban și, după cum mi-se 
înmulțiau banii, așa înmulțiam și 
marfa ’n boltă.

La vre-o 10 ani după deschide
rea boitei, aflai la mine, ca într’o 
boltă de cele dela oraș, tot ce tre
buia omenilor noștri: opinci, curele, 
pălării, năfrămi, cartdne, pânză, bum- 
bacuri, sape, cose, seceri, hârlețe, 
pluguri, cuie, securi, ferestre, sare, 
tutun, pipe, chiar și pănură de cio- 
reci și de sumane. Cumpăram dela 
săteni ce aveau ei de vendut și du-
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Er soiurile roșii, de Holanda și Er
furt, se întrebuințezi ca salată lângă frip
turile de gâscă, rață ș. a., de aceea cu 
deosebire ca noutate și iărna se plătesce 
căpățînă cu câte 10 — 20 crucerî.

Decă punem 3—4 căpățînl roșii într’o 
bute cu varză albă, totă morea capătă o 
colore roșietică, sâmănă cu vinul cel bun, 
der numai la colore.

Curechiul, ce voim să-l ținem pentru 
iernă, se laie după-ce l’a brumat 1—2-orI. 
Căpățînele, ce voim să le lăsăm de sămînță 
seu ca curechih. verde peste iernă, le smul
gem cu rădăcină. Acestea le păstrăm în 
pivniță în năsip, într’un bordeiu său într’o 
gropă în grădină.

De sămânță alegem căpățînele de o 
mărime mijlocii, îndesate. Prin Aprilie pu
nem în pământ aceste căpițînl îngropân- 
du-le bine, așa încât să i-se vadă numai 
capul. Lângă fiă-care fir punem câte un 
părușteț, de care legăm mai târdiu cotorul 
cu sămânță. Când acesta e deplin desvol- 
tată, coptă, se rup cotorele, se pun în po
dul casei, se uscă bine, apoi mai târdiu se 
îmblătesce, său mai bine dis se sfărîmă cu 
manile, și se curăță sămânța de plâvă.

Atât curechiul de vară, cât și cel de 
tomnă are mai multe soiuri. Pe la noi se 
bucură de un bun nume curechiul seu varza 
dela (lângă Blașiti), — Miceștl și Șard 
(lângă Alba-Iulia), — Lancrăm (lângă Se
beș), numit în glumă și satul curechiului. 
Asemenea e forte căutat și curechiul dela 
fctupinl (lângă Brașov).

Țăranii noștri din aceste comune fac 
multi bani pe curechiîi, cu deosebire pănă 
nu erau atâția Bulgari gr ădinarl pe aci, 
vindeau 100 de căpățînl cu 6—12 fi. v. a. 
Alt-cum și astădl curechiul țăranilor noștri 
e de mai bun soiil, se ține mai bine peste 
iernă; pe când al Bulgarilor de obiceiu se 
moiă și se strică.

Soiurile de curechiu său varză după 
mărimea, forma și colorea căpăținilor, și 
a frundelor capătă diferite numiri. Amin
tim aci soiurile mai de frunte.

1. Varza albă român^scă. Eace căpă
țînl mari, rotunde și îndesate. Ca curechid 
murat e de tot gustos. (20 gram! 40 cr.)

2. Varza mare de Erfurt. Are căpățînl 
tari, îndesate. E cea mai bună pentru mu
rat. (20 graml 40 cr.)

3. Varza ascuțită timpurie. Face căpă
țînl lungărețe, ascuțite.

4. Varza roșie de Munchen. Face că
pățînl frumose mari. Cel mai bun soiu pen
tru sălată lângă fripturi. (O măsură mică 
2—300 fire 20 cr.; er 20 graml 70 cr.)

5. Curechiul alb a lui Mauthner. Ca 
soiă de vară e cel mai bun. Cresce de tot 
repede; în 80 de dile e deja cu căpățînă. 
Se pote sădi des. Se face bine nu numai 
pe strat cald, dâr și în pământul rece. (O 
măsură mică 25 cr.; 20 graml 1 fi. 20 cr.)

6. Varza regală a lui Mauthner. Se face 
bine pe orl-ce timp. Are căpățînl mari, 
turtite, cam de 2 pălml în lățime. O sin
gură căpățînă are 8—10 chilo. Foile îi

ceam la oraș, și de acolo aduceam 
ceea-ce sciam, că nu au sătenii.

într’o iernă îmi vine ’n minte 
să încep un negoț nou. Era omătul 
mare, de nu puteau bieții omeni eși 
din sat. Mă pun și le vestesc, că să 
facă greble și furci cât de multe, că 
totă grebla gata,- cu codă cu tot, o 
plătesc cu 10 cr., er fără codă cu 
6 cr., furca o plătesc cu 6 cr.

Se fi vedut omenii mei câte 
greble făcură! Am adunat peste 1000 
de greble și le-am plătit cu marfă, 
și cu bani. Er colo vera, când în
cep omenii la cosă, m’am dus la 
oraș cu 3 cară încărcate cu furci și 
cu greble, ca și cum ar fi fost în
cărcate cu fân. Și socoți, că am dus 
vr’una înapoi ? Tote se trecură ca 
piperul. In greble am avut câștig 
forte frumos, că mi-au eșit banii 
mai bine decât îndoiți din ele. De 
atunci sătenii noștri sciu, că în cjile 
ploiose, ori când n’au ce lucra la 
câmp, se facă furci și greble pe 

sunt subțiri. Intre soiurile de i&nă e cel 
mai bun, pentru aceea îl și recomandăm 
cu totă căldura. (0 măsură mică 40 cr.)

POVEȚE.

Smochinele ca doftorii. P6te 
mulți nu sciu, că smochinele sunt o 
bună doftoriă contra mistuirei ne
regulate. Medicii din Constantinopol 
recomandă mâncarea smochinelor 
contra colerei, de-orece acesta bolă 
provine mai întâiu din neregulata 
mistuire. Smochinele mai sunt bune 
și pentru personele, cari tușesc său 
sunt aplecate spre oftică. Ca dofto
riă esternă încă sunt bune smochi
nele. Anume pentru umflături de 
vine, precum și umflături provenite 
din durere de dinți, se fierb smo
chine în lapte, se taie în două și 
astfel se pun pe locul umflat.

*

C6pa ca mijloc de a pute 
dnrmi. Mustul cepei are o influință 
asupra nervilor, tocmai ca și opiul, 
cu care medicii s’au obicinuit a 
adurmi pe om. Pentru omenii, cari 
n’au noptea somn, se recomandă să 
mănânce sera înainte de culcare 
câpă, mai ales în stare crudă, ca 
mărul. Câpa acâsta are putere asu
pra nervilor de a-i liniști și prin 
acâsta asigură creerilor odihna de 
lipsă.

«

Sterpirea mușchiului din fe
ri ațe. Mușchiul este un mare duș
man (dușman, de morte al ierburi
lor. El să încuibâză. mai cu semă 
în fenațele bântuite de uscăciune 
seu de apă, și peste tot în cele se- 
răcăciose dela fire și ne gunoite.

împotriva acestui dușman tre- 
bue pornită luptă cât de crâncenă 
și cât de timpuriu. Acum în Aprilie
— dâca mai înainte s’ar fi întrelăsat
— fenațele năpădite de muschiu, 
trebue grăpate bărbătesce, cruciș- 
curmeziș, cu grapa de muschiu, care 
scormonește pământul și smulge o 
mare parte din mușchiu. Unde apa 
stă baltă, trebue făcute canale de 
scurgere, âr unde iarba de obiceiu 
sufere din pricina, uscăciunii, trebue 
luate — după putință — măsuri pen
tru udat. Peste tote însă este gu
noiul. Unde acesta nu lipsesce, nici 
iarba nu e năpăstuită de mușchiu.

Unii au făcut încercări reușite 
cu nisip și urină de animale, care 
la noi nu e de loc său numai forte 
puțin prețuită. Etă cum: Se face o 
grămadă mare de nisip, peste acesta 
se tornă cât mai adese-orl ud de 
animale. Tot la săptămâna nisipul 
să scormonesce și se amestecă bine.

seina Grecului, că așa îmi cjic, Gre
cul, cu tdte că numele meu e Iosif 
Popa. Acum nu-i terg în apropiere 
să nu fiă plin de furci și de greble 
duse de mine din Mesteacăn. Cu ne
goțul acesta toți ne-am ajutat și ne 
ajutăm, atât eu, cât și satul.

Parte de copii inse nu am, der, 
deore-ce în Mesteacăn mi-am trăit 
traiul și mi-am adunat averea, câtă 
biata va fi — după mortea mea — 
în folosul bisei-icei și a școlei din 
Mesteacăn va rămână ; dela ei e adu
nată, lor se le rămână.

Așa-mi povesti Iosif Grecul, bo
gatul cel mare, când eram numai 
amândoi într’un cupeu. După vre-o 
doi ani cetii prin foi, că a murit și, 
că totă averea o lăsă pe sema șcă- 
lei și bisericei din Mesteacăn.

Dă Domne mulți omeni cu minte 
și cu inimă ca el!

I. P. R.

Decă din când în când se presară 
peste grămadă și făină de ghips, se 
face trebă și mai bună. La o lună, 
nisipul pregătit în chipul acesta se 
cară și se împrăscie de-opotrivă — 
în grosime de 1—2 degete — pe 
fânațele năpădite de musșchiu. Ni
sipul înădușesce mușchiul, âr udul 
îngrașe ierburile, făcându-le să crâscă 
cu îinbelșugare.

Vorfoe imțeiepte.
Din „Codicele î«£. Voii e an u.“

— A te împreuna cu cineva, 
nu este lucru rău, dâr nu se cade 
se o faci așa adese, pentru ca se 
nu șe îndemne cel împreunat, să-ți 
cjică: ajunge!

— Un om blând și dulce la cu
vânt nu are trebuință de ajutorul 
cuiva.

— Nu îngrozi pe cineva nici
odată, că vrei se-1 pedepsesci mai 
cumplit de cum ’i este vina, pentru- 
că de vei face așa, te vei arăta ne
drept, âr de nu vei face, vei remânâ 
mincinos.

— Cel ce este învățat, nu se 
pâte se fie sărac.

— Nimenea nu-șl arată mai mult 
mojicia, decât cel-ce începe a vorbi 
mai înainte decât a isprăvi altul 
vorba sa.

— Cel ce însciințeză ție faptele 
altora, se scii, că asemenea va în- 
sciința și ale tale smintele cătră alții.

— Cel învățat cunosce pe cel 
neînvățat, pentru-că și el a fost mai 
nainte neînvățat; âr cel neînvețat 
nu pote se cunoscă pe un om în
vățat, pentru-că nici-odată n’a fost 
el învățat.

— Cel ce iârtă pe cei răi, face 
nedreptate celor buni.

— începerea maniei este ne
bunia, și sfîrșitul ei este căela.

— Trei lucruri se cunosc la 
trei întâmplări: vitejia la resboiu, 
înțelepciunea la mâniă, și preteșu- 
gul la vreme de nevoiă.

— Cel ce se împreună adese cu 
cei răi, face nedreptate cinstei sale, 
măcar de nu s’ar fi stricat încă de 
împreunările lor; asemenea se în
tâmplă și la acela, ce merge adesea 
la cârciumă, pentru-că ori cine '1 
vede, nu cțice cum-că merge ca să 
se închine, ci ca se bea vin.

— Zavistia este un foc, ce în
dată se aprinde și arde întocmai 
lemnul cel verde și cel uscat; este 
o gârlă, ce înnâcă atât colibile, cât 
și palaturile.

— Puținică bogăție bine chi
vernisită, ține multă vreme; âr co
morile cele mari, ce se risipesc, nu 
țin mult.

— Prietenii, ce caută numai fo
losul lor, sunt ca cânii târgului, ce 
iubesc mai mult osele. decât pe cei 
ce le aruncă.

MULTE ȘI DE TOTE.
Sentința dată de Filat.

La anul 1828, s’a aflat în cetatea 
Aquilea în Neapol o tablă, de metal, pe 
care se afla săpată, sentința, ce a dat’o 
Pilat din Pont împotriva lui Isus Chris
tos, judecându-1 la morte pe cruce. Tabla 
a fost aflată cu ocasiunea unor săpături 
după anticitățl romane și numai mai târ
diu s’a cunoscut, că pe ea se află sentința 
de morte a Mântuitorului. Ea se păstreză 
într’un cosciug de eben în mănăstirea Car- 
tesanilor aprope de Neapol, care cosciug 
se află acum în Caserta. — Sentința în
crustată în tabla acesta s’a dat în al șepte- 
spre-decelea an al împărăției lui Tiberiu, 
în a 25-a fii a lunei Martie, în cetatea Ie

rusalim, când erau archierei Ana și Caiafa, 
er guvernator al Gali leii de jos Pilat din 
Pont. Etă cum sună acestă sentință:

„Eu Pilat din Pont, domn stăpânitor 
prin împărăția Romanilor, în divanul cel 
mare al domniei judec, hotăresc și osân
desc la morte pe cruce pe Isus, ce se chiamă 
în popor Christos Nazarineanul și de loc 
din Galileea,: om răsvrătitor împotriva le- 
gei lui Moise și a mare încuviințatului îm
părat al Romanilor Tiberiu; pentru acâsta 
hotăresc și comand ca să fie mortea lui pe 
cruce, însă cu pirone după obiceiul osân- 
diților; pentru-că s’a adunat cu mulțime 
de omeni bogați și săraci și n’a încetat a 
face turburărl în totă Iudeea, numindu-se 
pe sine fiiu al lui Dumnedeu și împărat al 
lui Israil; amenințând stricarea Ierusalimu
lui și a sfintei biserici, nevoind să scie de 
frica Cesarului; avend încă curagiul a întră 
cu mulțime de popor în Ierusalim și în 
sfânta biserică, ca un împărat biruitor cu 
ramuri de finic. Comand întâiului sutaș 
Corneliu Chirineul, se-1 trecă în public,, 
prin orașul Ierusalimului, legat, biciuit și 
îmbrăcat în porfiră, încununat cu cunună 
de spini, ducendu-șl singur crucea sa pe 
umeri, ca să fie esemplu tuturor făcătorilor 
de rele.

„Ordon asemenea să-l trecă dimpreună 
cu doi tâlhari ucigași și să-l ducă tot prin 
public pănă la muntele făcătorilor de rele 
numit Calvaria. Drept aceea trupul lui să 
fie răstignit pe cruce între doi tâlhari și 
omorît în privirea tuturor; er de-asupra 
crucii să se pue inscripția scrisă în trei 
limbi: Elinesce, Latinesce și Evreesce; și 
anume în limba Elenă: „Isus NazariosVa- 
silefs Iudion“ ; în limba Latină: „Isus Na- 
zareus Rex Iudeorum“; âr în Evreesce: 
„Giesona Nozori Melex GeluitimL Și or
donăm, ca nimeni din orl-ce treptă ar fi 
să nu cuteze a opri acestă hotărîre de mine 
dată și terminată cu totă buna-cuviință 
după legile împărăției Romane. Martori la 
acâsta hotărîre a nostră a fost: Rabam,. 
Benearsol, Simeon Barban, Luchie, Sextilie,. 
Maximilie, Iuda și Setam11.

*
Kețjiîia OOarjsEei și copiii seraci.

în orașul Amsterdam se vorbesc ur- 
mătorele despre tînăra regină Wilhelmina: 
Intr’una din dilele acestea regina Wilhel
mina eși în trăsura sa la plimbare afară 
din orașul Haaga, și nu departe de oraș 
vădu pe o bancă un copil și o copilă de 
4 și de 5 ani cerșind. Regina se dedu jos 
din trăsură și întreba pe copiliță: „Pentru- 
ee plângeți așa, copilașilor ?u — «Ah, așa, 
ni-e de frig și suntem așa de flămând!11,, 
răspunse copila suspinând, âr copilul plân
gea mai amar. — „Pentru-ce nu rămâneți 
acasă la mama vostră, în loc să umblațl 
așa singuri?“ Copilul se uită jalnic- la re
gină și cjice încet: „Mama a murit" deju,de- 
un an și marmotta nostră (un animal), care 
scia să joce așa frumos și cu care noi ne 
câștigam pânea, încă a peritL — „Noi voim 
să mergem la tatăl vostru11, dise regina. 
— „Tatăl ni-a trimis la cerșite!11 sbierară 
copiii. Regina se gândi puțin, apoi pune 
pe amândoi copil în trăsură și dă ordin 
vizitiului să-i ducă în asilul pentru săraci, 
âr regina cu damele sale de onore se în- 
torseră pe jos la palat.

*
Haina cernită.

Astădl în totă Europa, haina care 
arată jalea unei familii, unui neam, a țării 
chiar, e haina cernită, vălul negru. Dâr 
nu tot-dâuna a fost așa. Acest semn al ja- 
lei s’a vădut mai întâiu în anul 1563 în 
Boemia, la mortea soției Regelui Ferdi
nand I, Ana, care prin viața sa virtuosă 
și prin îndurarea sa cu poporul și cu cei 
lipsiți, întru atât îșl câștigase iubirea ță
rii, că la morte totă Boemia s’a îmbrăcat 
în negru, în semn de jale, și în negra mii 
de mii de supșl o petreceau la mormânt. 
De aci apoi s’a lățit repede acest semn al 
jalei.

Familiile domnitore îșl au însă obi
ceiul și coloarea lor singuratică de a jăii. 
Regii francezi jăleu în haină albă de tot. 
Curtea engleză jălesce și adl (în haine
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roșii închise. In Turcia în colore albastră, 
în Egipet galbină, la Saracenii africani 
roșu deschis.

Numai pe papă dela Roma nu-1 jă- 
lesce nimenea. Căci cei din familia lui de 
sânge, die că. nici prin mortea lui, nu s’a 
stins fericirea cea mare ce i-a ajuns, atunci 
când el a fost ridicat în Tronul papal, feri
cirea de a fi dat din sînul familiei lor un 
papă...

Bursa de Bucuresci
din 18 Aprilie n. 1900.

Valeri Q «D
rQ

Scad, 
cup.

Tu“
bani 
gata

Mărci imperiale germane . . .
London vista.......................U . ,
Paris vista.....................................
Rente de corone austr. 4% . .
Note italiene..................................

118.35
142.80
96.40
98.75
90.50

amortisabilă
B

Pt'ognosa timpului.
•(HDixpă, căJ.ixLd.arixl că.pit. Spăriosu..) 

Săptămâna din 22—-28 Aprilie va fi 
turbure. Ploios va fi în 25, 26, 27.

Săptămâna din 29 Aprilie — 5 Maiii: 
ploios va fi în 2 și 3 Maid.

POSTA REDACȚ1UNE1.
D-lui I. II., CI. Poesia „Isus11 e defectuosă, 

cealaltă privesce numai o familiă și nu-i de pu
blicat.

W* Domnii abonenți, cari încă 
nu și-au reînoit abonamentul, s6 
binevoi^scă, a-1 reînoi neamânat 
ca s6 nu li-se întrerupă regulata 
espedare a farului.

$<.• Cu numărul de față se 
sistăză espedarea fdiei celor ce 
nu și-au re’noit abonamentul.

Administrațiunea

,,Gazetei Tu’ansiivaniei44

-Renta
B

B

B

B
B

B

B
B

Oblig.
„ <
>1 <
ii
»

scrisuri fonciare rurale
Scris.

n

Oblig.

Banca
Banca
Banca
Dacia-România uit. div. 35 lei 
Naționala de asig. uit. div. lei 43 
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 
„Patria11 Soc. de asig. uit. 4 lei 
Soc. rom de petrol 1 em. u. d. 0 

„ „ „ „2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 
Sociat. p. constr. de Tramays 
20 franci aur..............................

Impr. 1892 . . .
din 1893 . . .

1894 int. 6 mii.
Impr. de 32'/, mii.
Impr. de 50 mii. .
Impr. de 274 m. 1890 
Impr. de 45 m. 1891
Im. de 120 mii. 1‘94
Impr de 90 mii. 1896 

;. de Stat (Conv rurale) 
Casei Pensiunilor fr. 300 
comunei Bucuresci

,i
ii

B

B 

B
B

B

V
B

„ din
„ din
„ dm

1883
1884
1883
1890

1890foMciare rurale din 
urbane Bucuresci 

lași. . .
B

Soc, de basalt artificial

Rom. uit. div. fr. 12.81 
Națion. uit. div. 86.— 
agricolă..............................

57o
6 n 
5„ 
5„

* „

4 „
6 n
10 

6%
5 „ 
b„ 
5 „ 
k
* n 
5 „ 
5„ 
6„

V. N. 
500 
500 
500 
200 
200 
250 
2-0 
100 
100 
200 
1000 
300 

1000 
200

93y,
95 —
95—

Calendarul septemânei.
APRILIE. are 31 dile. PRIER.

pilele Călead. Iul- v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni
Marți 
Mere.
Joi.
Viner 
Sâm.

9 1 S. Pașcl Zach. 
10 2 f Pașcî Pompil. 
LI S. m. Antipatius.
12 0. Vasiliu
13 Artimon
L4 Sf. Martin
15 S. Aristarch Pad.

22 Sot. și Calus
23 Albert
24 Mart George
25 Marc, evang.
26 Cletus pp.
27 Peregrin
28 Vitalis m.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 20 Aprilie 1900.

Măsura 
s6u 

greutatea
C u U t a i e a.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 12 40
■n Grâu mijlociu . . . 11 80

Grâu mai slab . . . 11 40
Grâu amestecat 9 60
Săcară frumosa. . . 7 20

71 SScară mijlociă. . . 6 80
Orz frumos .... 7 20

)) Orz mijlociu. . . . 6 80
Ovăs frumos. . . . 5 20

71 Ovăs mijlociu . . . 4 60
Cucuruz ................... 8 60

ți Mălaiu........................ 8 40
Mazăre........................ 14 —
Linte........................ 19 —
Fasole........................ 8 80

n Sămânță de in . . . 24 —
B Sămânță de cânepă . 9 40
)) Cartofi........................ 2 80

Măzăriche................... __ —
1 kilă Carne de vită . . . — 88

B Carne 'de porc . . . — 92
n Carne de berbece. . — —

100 kil. SăU de vită prospăt . 50 —
Său de vită topit. . 72 —

t

Cursul leșurilor private 
din 18 Aprilie 1900.

cump. vinde

B B

B B 

B B 

B B

Mal-Nov.
Ian.-Inl.
Hai-Nov. 
Iun.-Dec. 
fiai-Nov, 
lan,-inii.

B

B

B

B

50 v. 
într. v. 
150 v. 
într. V-

B

B

B

B

B

n
B

B

n

B 

B 

B

B

b 
b
B

B
B

B

B 
B

B

Seompturii:

80-
81—
8i.y2
81.'/.,
81 >/2

94—
79—
86’/4
80—

2400
341—
294 — 
461—

Banca naț. a Rom. 
Avansuri pe efecte 
C isa de depuneri 
Londra . . . . 
Viena.....................

8% Paris ....
9 Petersburg . .

Berlin ....
Belgia . . .
Elveția ....

8 , 
»/.
57,
4/o 
b’/e

Sursa do «lărîm din Butiapesia
din 18 Aprilie a 1900

o i u <

8 i n i b ț r

«t ,
- 25 â
5 *

Prețui p $
139 oh

ilfila | c-

Srâu Eănfcțșncei'i
Grâu «lela Tiss 
®râu d« Pasta
Srâu Alba-regma
Grâu âe B&egka 
&râu ung. d« nord 
Grâu românesc

80
80
80
80
80
80
80

8 05 
8 — 
7.95
7.90

8.05
p.25
810
8.05

Axi nou4 rai ui

■« S
5 ts 
i S 
- a

Preț;:

MJO Gs

|'-V 1 e

d per
idUffe j

pj.tl »

Săcark
Ora
'.tr-z
Ors

Sacurus 
Gucuruss 
OucuruB 
Hirișcă

nutreț 
de vinars 
d« berc

b&ntț.
altft toi®

r
r

70-72
60—62
62.64
64.66
39.41

75
73

6 55
6.25
5 90
5.60
5—

5—

6 75
6.45
6.-
5.80
5.90

5 30

â pMO 
ao
8 r-<
&

£

63—

0«m. d® tril. Luțarni ungvi ___
— transilvană —
4 bănățână —

roșiii —
Olsu d» rap rafinat dnpte -.—
Olsu ds in —.
Dna. de porc dela Posts. 60-•

dela țără — —
Slănina avântată 50 —

afumată 68-
S6u —__
Prune din Bosnia îu bufl 17 25

din Serbia în. saci 15 50
Lictar slavon nou 18 50

bănățenesc 16 50
Suci din Ungaria
Gogoși ungurescl

serbescl
Miere brută

galbină strecurata
Ceară de Bosanau
Spirt brut ■"«

Drojdinț-i' ds spirt

50-50
59—

17 50
15.75
19.-
17—

Cursul pieței brașov.
Din 20 Aprilie 1900.

Vend.
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

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

19.—
18.80
19.20
11.90

259.—
118.20
21.40

100.—

19.06
18.90
19.26
11.40

118.30

101.-

Târgul de rîmătorl din Steinbrach.
Starea rîmătorilor a fost la 17 

Aprilie de 34,360 capete, la 18 Aprilie au 
întrat 979 capete și au eșit 132 capete, ră
mânând la 19 Aprilie un număr de 35,207 
capete.

Se notăză marfa ungurescă: veche 
gr e a dela 102—105 fii. marfă ungurescă 
tînără grea dela 110—112 fii. de mijloc 
dela 109 — 110 fii. ușoră dela 107—108 
fii. Ung. de mijloc —. —.— fii. — Serbescă: 
grea 109—110 fii., de mijloc 106—187 fii. 
ușoră: 107—108 fii. kilogram.

Proprietar: Dr. Aurel fâureșianu.

Redactor responsabil: Gregoriu viator.
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V. 
în

la SO ore a. m, se va ține

de!a Biserica Sf. ^icolae a 
licitație publică pentru

In Dumineca Tomei 16 Aprilie st. 
a. c.
sala de ședințe a comitetului pa

rochial
doua 
arendarea Muntelui Sf. ilie din ju
dețul Prahova. (România.)

Doritorii au aă-șl înainteze ofer
tele lor in scris, în care să fia indicata 
și cu litere suma oferită, până la tim
pul amintit, la Epitropul: Sterie Stiil- 
ghe, piața Prundului, nr. 18.

Brașov, 6(19) Aprilie 1900. 
2’2 3 Biroul comitetului.

a

TO 
©

PS o

£
o

6195-1900.

Concurs.
Pe basa împuternicitei domnu- 

vicecomite Dr. Friedrich Jeckel 
9 Aprilie 1900 Nr. 6957/900 se

lui 
din 
publică prin acâeta concurs pentru 
ocuparea postului de comisar prim de 
poliția devenit vacant, cu un salar 
anual fundamental de 1800 corone, 
bani de cuartir 300 cordne și cuin- 
cuenalele statutare, precum și pen
tru ocuparea altor posturi eventuale 
devenite vacante prin ocuparea pos
tului prim și anume: postul de co
misar al doilea de politia cu salar 
fundamental de 1600 de corhne, bani 
de cuartir 300 cordne; postul de al 
treilea comisar de polițiă cu salar 
fundamental de 1400 corâne, bani 
de cuartir 300 cordne; postul de 
concepist cu salar fundamenta! de 
1200 cordne, bani de cuartir 200 
cordne ; postul de practicant de con
cepist cu salar fundamental de 1000 
corone, bani de cuartir 200 cordne.

Concurenții la fiă-care din aceste 
poBturi au se presante atestat de 
moralitate despre vieța lor nepătată, 
atestat despre cunoecința limbilor: 
maghiară, germană și română, pre
cum și atestat de calificațiune în 
sensul disposițiunilor art. de lege 
XXII din anul 1886.

Petițiunile de concurs instruate 
în mod corespunzător au se fie îna
intate aci pană la I Maiu a. c, 12 ore m.

Brașov, 14 Aprilie 1900.
930.1—2. Magistratul orășenesc.

^VIS!
SuOiscrisul am ondrea a aduce 

eu£i<;Bciuța P. T. public, că în 
Restaurantul meu Sa

----- se a ffl ă, k—a

Vinuri veritabile de Ardeal 
și le vend pentru serbătorile Pascilor 
numai eu 32 ©r. litru, (la o 
cumpărare de minimum 5 litri.

Tot acolo se află și Feăân fă
cut din struguri cumpărați de însuși 
subsemnatul 
1 —2

..a

Deposit de postavuri ale fabricei

P. T.
Avem ondre a recomanda On. public din 

din oraș și dela sate deposited nostru de : 
â gfof®

Basilica....................................
Credit.....................................
Clary 40 fi. m...........................
Navig. pe Dunăre....................
Insbruck ..............................
Krakau....................................
Laibach ....................................
Buda.........................................
Pa'fty.........................................
Crucea roșie austriacă . .

>, ,, unt<......................
n n ltal......................

Rudolf....................................
Salm.........................................
Salzburg.....................................
St. Genois ..........................
Stanislau ..............................
Trientine 4,/,,/0 m. c- • 

,, 4% 60....................
Wnldstein...............................

„ de 10 franci . . .
Banca h. ung. 4% • ■ ■ ■

13—
397.50 
133—

65—
67—
48.50 

134.—
132.50
42 50
21 70

65 —
173—
5H 50

182 -
130—
178—
80— 

178—

14 —
398.50
134—

67 —
72—
49— 

136— 
133.50

43 —
22.70

66—
174 50
60.50

184 —

184—

184—

Cursul 9a bursa din Viena.
Din 19 Aprilie 19CO.

Renta ung. de aur 4% • • 
Renta de corone ung. 4%-
Impr. căii. fer. ung. în am- 41/2°/0 . 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 .
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.50 
Renta
Renta
Renta
LosurI
Acții de-ale Btncei austro-ungară . 126.50 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 183.75 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 230.60 
NapoleondorI...................................... 19.27

. 97.30
93.65

101.—
99.80
98.60
92.70
93.75

. 164.50

de argint austr. . 
de hârtie austr. . 
de aur austr. . .
din 1860. . . .

99.05
98.95
98.70

136.50

33ao-J

30-11 
f-J 
S3 
S>

o .
Phi

ooo

Loden din per de cămilă, pentru mantale contra ploii, 
postavuri pentru căptușit trăsuri, kamgarn, Peruvien și 
Doskin negru, Stofe Hffielton și Demii veritabile engleseștî 
pentru costume și pardesiurl din lână curată, cu pre
țuri cât e posibil de ieftin, cu tdte că prețul tortului 
de lână s’a scumpit.

Luăm asupra-ne garanția pentru haine după me- 
SUră 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 Haveloks 
impenetrabile, costume de salon, mantale de gumi, Trees 
pentru bicicliști, Ronds pentru copii și Jachete Bord, 
cari
Și

sunt lucrate după fasonul cel mai nou, solid 
bine.

Comande din provincie se efeptueză prompt și franco.
Rugându-ne de o cercetare numerosă, 

Suntem cu tdtă stima, 

Depner, Roth & Westemean.
Sti°ada Vâmei Sâc’*. 3.

DSd-ificitil Spetroetssei-902.4-6.

I
.1 ®8
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1.20
1.20
se vend

U M I 
roșii prima calitate

„ Barletta . . 
T ă m ă i 6 s e . .
Marsala . . .

albe, prima calitate 

Partinico . .

Marsaletta .
Cu a-^sta ocasiune

I
cr.

$
l-ll

-

43. fi.»44 cr. BsSt-a.

w
Ltr.

931,3- 3.

T)
amintesc, că tot aid

11

Bere de malta chiplâ

S ...

ei

I

BW
Lfr.

* 9

»n
9 n
9 O

9

9

99

9

X»

fi. 16.—

Scrisbre de comandă de tăiat.

Tipografia A. Mureșian u, Brașov.

t-L

fi. 
fi. 
îl » _

■ ■ Ș'P''- f. 

tn i e ',’.

»iai bună 
fină 
mai fixă 
foi te fină

i

A NU N CI IIBI 

(înssrțmi șâ mlame) 

sshni & s® adresa subscrisei 
flidmmistrs.ftâajumî. 5»s casui pw.

eI sa

Marca de cotravenție
St STEeXH

sfel 
ii

Fab ieat al berăriei din Steinbruch, societate pe acții. 
Beutură plăcută și răeoritore. Are efect vindecător la morburi 
fie anemie, nervositate, nemistuire, insomnie, slăbiciune. Re
comandabilă pentru reconvalet cență. de domnii profesori de 
universitate: Dr. Angyan, Dr. Elischer, Dr. Herczel, Dr. Ketli, 
Dr. Korânyi, Dr. Laufenauer și Dr. Liebmann.

Se capotă în butelii în prăvăliile d-lor Kar! Irk strada 
porții, Heinrich Petersberger, Brașovol-vschl, strada lungă, în 
cafenâua fVsalcher, cafenăua ^eustădRer și Cai"! Ferenczi și la de
poul de bere Heinrich Hermann, Blumena, strada învățătorului Nr. 12.

Tot-odată Sltnt puse în vexare diferite sorturi de Best1© 
de Steimbr-aEDh în butelii calitatea cea mai bună. La cum
părare de 5 butelii se trimite acasă.

Femeile din Viena m°u“ț„ami frnmseța or 
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect
Fasta Fompadoass* 

inventată de fericit med. Dr. A. RIX.
Cine se folosesce de acest mijloc, capăă o colore sănetosă 

a tetei, teint jrumos fără încrețituri până la betrânețe, depăr- 
teză pistruie, pete de ficat, bubat, coși, roșeță și tote necu
rățeniile pielei, despre ce se garanteză, s6u se dă bani îndărăt,

a aplicat acesta pomadă, de persone distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
ce se pote dovedi cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate ți efectul ei est-, că esistă de 40 ani și în intervalul acesta sute 
și mii de mijioce pentru frumsețe seu inventat și erășl au dispărut. Prețul unui 
borcăne] pe 6 luni l fi. 50 cr. Sul de probă bucata 50 er.

8 «m-frrnîn £9»■>.iranrr»«ndls->«o»» dă pielei o albă ă ea laptele, care remâne și după ce se Lapwm rompaaour spală fața. Un flacon original 4 ffl. 50 er.
PompadouiB" săpunii 30 or. Pompadour pudră roșa creme albă ! (1. 25 cr. 

A se adresa cu confiență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton 
Rix & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
fOROK Kdnigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR ROTH Farmacia .,1a urs14 
lângă teatru, la TEUTSCH & TARTLER. — Pachetele sunt plombate. 4—9,889.

Avem oncre a recomanda on. public 
fabricatele n ăst re recunoscute ca fdrte 

solide și duiabile pentru COStulîluri șl pardisCUlT, 
lucrate forte fin și solid.

Postavurile și Stofele nbstre de Loden pentru sport, 
e ’OBomi și țerani.

iW" ilia 'Sote asortiment bogat.
'v Invităm deci pe clienți noștri din oraș și din afară, 

cari pune preț pe un fabricat indigen bun, frumos și 
•^-.X ieftin, a ne cerceta cât mai numeros.

Cu totă stima
WIOIESjW S&WEa<G c®- 

fabrică de postavuri, Brașov.
“1 OOOQOOOOOO OOQOOOOOa

Incunosciintare
5

Am ordre a aduce la cunoscința on. public ra am luat 
asupra’nii șî cârciuma din curtea Hotelului New-York și dm 8 
Aprilie se află în depoaitul meu de venijare următorele 

Wmw¥ ©ngtafe de italia ™s 
fef’ ou prețuri forte mod.era.te

șî adecă deia 3® cu*, până Sa
W
36

sub 
firma lui Oâaasegsgse Fâawarra aceste soiuri de vinuri și în 
e n gros.

Iricredințându-me, că on. public me va onora și pe viitor 
cu visitele D lor ca și până acum, rămân cu stimă

LSEffi LECHS ESI

Perto SESOHuL & Primăvara |i Vara
1 O O C 925.2—40

STOFE we^itabil® dte
2.75, 3 70, 4.80 din stofă bună 
0.— și 6.90
7 75

Un coupon de metri 3.10 iun- ( 
gime pentru un costum com J 
plet roc, pantaloni și giletcă j țț' 

esssfâ RîUBmaâ
Un coupon pentru costum (le salon 18. 44fî.— cum și stofe de pardiseuri, 

den pentru turiști, Kamgaim fin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re
numita si cunoscută ca solidă si reela fabrică de postavuri 

zSIEGEL-IMHOTfih brunn.

—ies® Mostre gratis și franco, Liferație conform mostri se garanteză. ess — 
AvantaJile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.

foSsctew» sairam swamom rewlH
«8» adaftâ $& fa©e «©&d&m£«i<:. 
©at?*e et^asce ©w sât jtuite8âca»'-.?îa

CONSPECTUL
tuturor celor câștiguri.

Cel mai mare câștig în cel mai 
favorabil cas

LOOOșQOO corone.
Câștigurile speciale sunt împărțite cum nrmeză:

o rene
WMMMHI

W<M>@ 

cww

seeee 
tows 
@0000
15000
1OOOO
5000
awo 
sooo 
1OOS 
500 
300
TOO 
m
ÎS®
1OO 
so
40

@0.000

ÎNTINDE NOROCULUI MANA! 
MuițI au fost favorisați de noroc 
csaraBpărârasS e.m !os deh ma bE 

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

§00,000 losuri 50,000 
se sorteză cu câștiguri' în bard, așg-der ju
mătate din leșuri trebue sf câștige conform 
speoificărei alăturate.

Nici o loterie din străinătate nu 
are câștiguri așa de mari, ca. Iote:ia 
de clasă ung.

Ce! mai mare câștig în Cus favo
rabil

Un milion corone.

67

£3.38
O© 

31700

S© 
300©

000

In total vin ti'eispjredece saaâDâ®- 
ewoise la sortire.

Intrega întreprindere e pusă sub su- 
praveghierea statului.

Prețul (Original al losurilor stabilit 
după plan :
pentru (U optime C/g) fi. —.75 săn cor. 1.50 fl] 

n 
n 
îl

un pătrar (A) „ 1.50 „ „ 3.-
o jum etate (’/2) „ 3.- „ „ 6.-
un întreg i‘/2) „ 6- „ „ 12.—

n
n

________-_ ______ _ __ _ n 
se trimet eu ramburs sdu pe lângă .trimi
terea înainte a sumei. Liste oficiose se es- 
pedeză după tragere. Planuri oficiose gratis. 

f'Se rugăm pentru conuand^cle losuri ori
ginale a se trimite direct ta noi m

28 Mp^ilie a. c.

& c°A. TORO
©asă d® baoea 

Budapesta, V. Waitznerrina 4;a.
Multe și forte mari câștiguri am sol

vit noi prea stimaților noștri clienți ăi anu
me în timp scurt peste trei milione 
de cortine.

Domnului T O R O K â 0°*, Budapest. 
Binevoiți a trimite .............. LosurI originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreuna cu planul oficial.
Snma do fl J a se lua cu ramburs, ur- 1 (Ce nu convine

ț miză cu mandat postai. / să ștergeți).


