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hrtrunirea Sinodelor.
Mâne, în Dumineca Tomii, se 

vor întruni erășl, conform statutului 
organic, sinodele eparchiale ale Pro
vinciei metropolitane gr» or. din 
Transilvania și Ungaria.

In ajunul sesiunei ordinare din 
anul trecut a acestor Sinode domnea 
mare încordare și îngrijire fata cu 
grava întrebare, ce posițiă să ia bi
serica română greco-orientală față 
cu legea din 1898 pentru întregirea 
venitelor preoțesc! și față cu ordo
nanțele ministeriale atât de mult 
jicnitore pentru autonomia, organi- 
sațiunea și disciplina bisericescă.

Acestă întrebare seim, cum a 
fost de-ocamdată resolvată de cătră 
sinodele eparchiale și mai în urmă 
de cătră congresul național biseri
cesc. Seim, cum s’a „regulat ținuta 
organelor bisericei" țață cu cerin
țele legei dela 1868.

Prin hotărîrea luată, ca se se 
primâscă întregirea venitelor preo
țesc! dela stat în condițiunile legei, 
tară altă condițiă, decât ca sumele 
reclamate se ajungă la destinațiu- 
nea lor, s’a resolvat de-ocamdată 
cestiunea pendentă și urgentă a ati- 
tudinei clerului, dâr nu s’au delătu- 
rat cu nimic încă periculele, ce se 
pot nasce din disposițiile acelei legi 
pentru autonomia și disciplina mo
rală a bisericei, disposițiunî, ce, după 
cum s’a c|is și în conclusul congre
sului, isvoresc din o neîncredere față 
cu conduita morală și patriotismul 
preoțim ei.

Deja s’au asemnat, precum am 
anunțat, sumele întregirilor venitelor 
preoțesc! încuviințate de guvern 
pentru preoțimea archidiecesană pe 
anul trecut și vom vedâ încurend 
pănă unde merge „bunăvoința gu
vernului" întru esecutarea drâptă și 
corectă a legei. Pote că chiar în 
decursul sesiunilor actuale sinodale

privința acăsta deslu-1 tirile, ce tind la subminarease vor da în 
șir! din partea competentă.

Or! cum ar fi, remâne de aci 
încolo încă de resolvat grâua pro
blemă de a-se lua tote măsurile de 
precauțiune și de apărare pentru 
viitor, ca se nu sufere prea mult in
teresele preoțimei și ale bisericei 
nostre naționale sub presiunea vitre
gei legi și a ordonanțelor dușmănose, 
ce au însoțit’o.

Acâsta au prevăcjut’o și hotărî- 
rile de acum un an ale sinodelor și 
congresului, cari au pus în vedere 
necesitatea de a stărui constant și 
necontenit pentru ca să se potă re
gula dotațiunea clerului din mijlo- 
cele proprii ale bisericei, conclus 
luat mai întâiu de Consistorul- me
tropolitan încă în vara anului 1898.

Ar fi o mare greșălă, decă cor
purile representative bisericesc!, în 
presupunerea „binevoitorei" proce- 
deri a guvernului în acestă causă ar 
înceta și numai un moment de a-se 
îngriji de luarea măsurilor de apă
rare pentru viitor, — măsuri, car! 
să potă cu timpul asigura tot mai 
mult independența clerului și să-l 
scape din ghiarele omorîtore ale 
unei pressiun! morale și materiale 
străină de el.

Etă. der, pe lângă nenumăratele 
probleme de apărare și înaintare pe 
terenul bisericesc și școlar, o ces- 
tiune mare de esistență, ce trebue 
să preocupe afii mai mult, ca ori și 
când pe părinții sinodelor.

Chiămarea lor în împrejurările 
de față nu este dâr nicidecum ușdră, 
căci din tbte părțile se ridică greu
tăți și pedecî pentru o activitate ro- 
ditore în scopul consolidărei biseri
cei și a înaintărei culturei naționale.

Pentru ca să-și potă împlini 
chiămarea, părinții sinodelor trebue 
să fiă înainte de tote pătrunși și 
convinși, că numai în bună înțelegere 
frățăscă și cu puteri unite vor pută 
da pept cu tote dificultățile și unel- 

orga- 
nisațiunei autonome a bisericei.

In timpul din urmă și chiar cu 
ocasiunea alegerilor sinodale s’au 
ivit nisce semne, ce fac să ne întris
tăm și se ne îngrijim pentru viitor. 
Au început unii se Introducă și în 
mișcarea electorală pe terenul bise
ricesc apucături și moravuri rele, ce 
și-le-au însușit dela pilda dată de 
contrarii noștri.

Asemeni aparițiun! întristătbre 
văcjurăm la alegerile din diecesa 
Aradului. Ar fi de tot dureros, dăcă 
spiritul de blândeță și de iubire 
creștinescă ar fi înlocuit și în bi
serică de spiritul facțios de dușmă- 
niă și de resbunare, și dâcă n’ar mai 
cumpăni nimic în viața bisericâscă 
meritele și cinstea bărbaților desin- 
teresaț! în lupta pentru binele po
porului.

Nu la acest resultat au voit să 
ajungă cei ce au pus temelia con- 
stituțiunei actuale democratice a bi
sericei, ci din contră au avut în ve
dere, ca. prin participarea poporului 
întreg la viața constituțională a bi
sericei, să se câștige o garanță si
gură pentru o conlucrare frățăscă și 
roditbre a representanților ei.

Acăsta s’o aibă înaintea ochilor 
părinții Sinădelor și se fiă con- 
scii de marea respectabilitate, ce 
o au față cu biserica și cu națiunea.

Revista politică.
Din cele ce s’au petrecut săptă

mâna acăsta înăuntru, avem să în
semnăm la primul loc, că în minis- 
teriul unguresc de interne s’a făcut 
o schimbare: în locul lui Jakabffy 
a fost numit nou secretar de stat 
Iuliu Gulner, unul din membrii gru
pului apponyist al partidei dela gu
vern. Numirea lui Gulner la acest 
post însemnat, este primită cu ne
plăcere mai ales din partea elicei 
lui Tisza-Banffy. Gulner este cunos- 

cut ca om energic si capabil, el va 
avă să fiă mâna drăptă a ministrului 
președinte Szell în conducerea viită- 
relor alegeri de deputațl, și de aceea 
mamelucii lui Banffy-Tisza se tem, 
că rnulțl din ei nu vor mai întră în 
viitorea dietă. Prin numirea lui Gul
ner, ministru președinte Szell a voit 
tot-odată să răsplătăscă pe apponyișt! 
pentru sprijinul ce-i dau.

*

Noul secretar de stat și-a ocupat 
Marți postul la care a fost numit. 
Cu prilejul acesta ș!-a desfășurat el 
programul viitărei sale activități. A 
vorbit și despre administrațiă și a 
arătat cum trebue se fiă, un func
ționar al administrației. Nu păte fi 
binecuvântată o administrațiă, c^ise 
Gulner, dăcă cei ce au în mâna lor 
puterea publică nu vor fi pătrunși 
de cugetul, că ei nu sunt stăpânii, ci 
slugitorii afacerilor publice și ai popora- 
țiunei țerii. Chemarea unui funcționar 
nu este, ca el să fiă piedecă în calea 
fericirii morale și materiale a popo
rului, ci să lase și să ajute la bună
starea fiă-căruia, ăr cel ce nu iubesce 
poporul, nu păte să fiă un bun func
ționar. A mai efis noul secretar de 
stat, că cei din frunte, dela minister, 
trebue să premărgă în privința acăsta 
cu esemplu, căci ei sunt la care pri
vesc toți cu încredere și ei mai în- 
tâiti trebue să facă dreptate și să 
apere dreptul fiă-căruia.

Frumose vorbe. Dăr dela vorbe 
pănă la fapte mai este o cale fărte 
lungă, ăr noi fapte și nu vorbe vrem 
să vedem. Păcatele administrației de 
adi, pe care chiar unii dintre Ma
ghiari o numesc asiatică, fărte cu 
greu vor pută fi stîrpite, când însuși 
căpetenia guvernnlui se face sluga 
acelui șovinism imoral și descreerat, 
care este isvorul tuturor relelor și 
ilegalităților, ce se săvîrșesc în paguba 
păcii și a bunăstării tuturur;

* v>-

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Strigături poporale.
Place-mi jocul românesc 
Der nu sciu cum să-l pornesc, 
De-l’ași porni cât de bine 
Tot rîde lumea de mine, 
Rîde lumea, rîde țâra, 
Rîde mândrulița sera.

*
— Mâi, bădiță, trandafir, 
Lasă-mâ sâ rup un fir:
— Rupe, mândro, cât îi vre 
Trandafir din vrâsta mea, 
Tu li-i rupe, el va cresce, 
Stăi mândro și mai fetesce, 
Că și eu voii! mai juni 
Și-amendoi ne-om potrivi,
Și la ochi și la sprâncene 
Ca și doi porumbi la pene. ■

*
Mei bădiț cu plugu ’n costă 
Ce coti la ferâsta nostă, 
Că nu-s fată, că-s nevastă;
Că pân’ eram fată mare 
Plineam voia d-tale,
Da de când m’am măritat 
Plinesc voia la bărbat.

*

Aseră și alaltă-seră
N’ai eșit mândruțo-afară
— N’am eșit, că n’am putut 
M’a pus maica la cernut,
Și mi-a dat o sîtă rară 
Sâ nu es săra pe-afară, 
Și ml-a dat și una desă 
Șă nu es săra din casă;
Când era la sărutat
Mâ puse la frământat, 
Când era sâ-ml stempâr doru 
Mâ puse sâ ard cuptoru.

*
Pentru, mândra care-mi place 
Nici părinții n’au ce-mi face, 
Nici jurații satului
Nice domnii sfatului, 
Că domnii se sfătuesc
Eu cu mândra mă iubesc, 
Că domnii se duc la lege 
Eu cu mândra mi-oifi petrece.

*
Mâi bădiță blăstămate, 
Te-ai lăudat că mi-i bate,
Da ți-s mânile legate 
Cu fir de mâtasă negră,
Râu m’ai bate, dâr ți-s dragă.

*
Badea cu căciula negră 
Vine la noi și me’ntrâbă, 
Fostu-i-am vre-odată dragă, 
Inima din mine-i spune
Că i-am fost un an de dile,

Dâr acuma nu-i pot fi 
Că-s nevastă cu copii.

*
Mariță cu șorțuri multe 
ț)i-i mă-ta sâ te mărite, 
Că și eu vrâu se mâ’nsor 
Sâ-ml fac casă cu pridvor 
Grădină cu foișor, 
Și’n grădină o fântână 
Să spele Marița lână, 
Ea o spală, ea o’ndrugă 
Sâ-i facă bădiții glugă.

*
Adi nopte, mândro, la doi 
Eram la portă la voi 
Ș’aucjiam pe maică-ta, 
Cum pe tine te certa;
Te certa mândro pe tine 
Pentru-că te ți-i cu mine; 
Der decă-i treba de-așa 
Spune-i mândro maică-ta 
Să-și închicjă ulița, 
Tot cu lin și cu pelin 
Ca noi se nu ne ’ntelnim, 
Sâptâmâna-arare-orI 
Și ’ntr’o di de nouă-ori, 
Săptămâna câte-odată 
Dumineca diua totă.

*
De-ar fi dorul vendător 
M’așI face neguțător 
Și-ași scote șatra la portă 
Și-ași vinde la lumea totă 

Și-ași scote șatra ’n portiță 
Și-ași vinde la al meu bădiță.

*
Mâi bădiță bădițaș 
Trup subțire și gingaș 
Te-am iubit de copilaș 
Ș’acum te ’nsori și mâ lași, 
Da ’nsoră-te, badeo, dău 
Că ți-o părea ție râu, 
Ție râu și mie bine 
Că ce te-ai lăsat de mine; 
Să te ’nsori bădiță ’nsori 
Sâ te ’nsori de nouâ-ori 
Și sâ ai nouă feciori, 
Sâ te ’nsori și a doua-oră 
Și sâ ai și o fetișoră 
Și sâ-i pui numele meu, 
Când ți-o veni dor de mine 
Sâ-ți strigi pe fată pe nume.

*
Aluni ș cu-alune multe 
Spune-i bădiții din curte 
Pe Dumineca ce vine 
Sâ-și gătâscă vrâsta bine 
Și în loc de două flori 
Pue-și ai mei ochișori 
Și în loc de două pene 
Pue-șl a mele sprâncene.

*
Fde verde de săcară 
Iubește-mă badeo âră, 
Că nu ți-am fost dragă-o sără
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Că șovinismul maghiar cât de 
înrădăcinat este acjî în straturile po- 
porațiunei maghiare și cum i-se în
chină lui toți Maghiarii de sus pănă 
jos, ne-am convins de mii de ori și 
ne convingem Z^nic- Mhi rar ^na® 
ni-s’a dat ocasiă să-l vedem îndum
nezeit așa, cum o face fbia lui Banffy 
„Magyar Szo“ într’un număr mai 
prbepet, în care scrie minuni. Dice 
adecă foia lui Banffy, prototipul și 
incarnațiunea turbatului șovinism, că 
Ungaria numa’ atunci pote fi tare, decă 
ea se desvoVă în direcția șovinismului 
maghiar și recunoscătbre și credinciosă 
față de dinastiă pbte fi numai decă 
ea va lăsa, ca maghiarismul se se 
întărâscă în direcția șovinismului. 
Stabilind prostia acăsta ca principiu, 
foia lui Banffy apeleză la opinia pu
blică maghiară să se alăture la di
recția acăsta, se nu dea creZământ 
altora și tot Maghiarul, fără deose
bire de partidă, se pună jurământ pe 
stegul șovinismului maghiar. Acum vine 
ce vine. „Fiind-că punerea în praxă 
a șovinismului — Zice foia lui Banffy 
— nu se pbte face decât cu ajutorul 
dinastiei, în mijlocul tricolorului șo- 
vinist maghiar se se văpsescă chipul 
regelui nostru*... Și vorbele acestea se 
găsesc în foia acelui Banffy, care dă 
din mâni și din picibre și mai rupe 
și cu dinții, numai ca se potă ajunge 
brăși la locul de unde a căflut cu 
rușine. Nu uitați însă, că în sufletul 
lor toți Maghiarii mărturisesc acest 
credeu al șovinismului.

*

Din ce se apropiă mai mult 
terminul întrunirei „Reichsrattff-ului 
austriac, luptele dintre Cehi și 
Germani iau proporțiuni tot mai 
amenințătbre. Asta s’a dat pe față 
mai ales în dieta din Praga, unde 
s’a desbătut Luni o propunere a de
putatului ceh Pacak și soți, privitore 
la egala îndreptățire a limbei cebice 
cu limba germană la judecătoriile 
din Boemia și la autoritățile admi
nistrative. Propunerea lui Pacak este 
espresiunea voinței întreg poporului 
cehie. El a ținut, în sprijinirea pro
punerii sale, o vorbire înflăcărată, în 
care a Zis, că Germanii trebue se 
renunțe odată la aspirațiunile lor de 
superioritate și supremațiă limbistică, 
altfel pace nu va fi. Nici un Ceh nu 
va recunosce introducerea limbei ofi
ciale germane în afacerile interibre, 
nici împărțirea Boemiei în două te
ritorii de limbă, cum voesc Ger
manii. ^Orl ni-se va reda, ce ni-s’a luat, 
ori nu va fi pace“ Zige Cehul Pacak 
și vorbele lui au avut un puternic 
ecou la toți Cehii din dietă.

La acestea au răspuns Germa
nii prin rostul deputatului lor Funke, 
și au răspuns tot atât de hotărît, 
declarând, că nu primesc propune
rea Cehilor și că în lupta pentru 
drepturile lor, Germanii nu vor obosi 
nicl-odată.

După tbte astea se dă ca sigur, 
că conferența de înțelegere nu se va 
mai ține și Cehii vor trece erășl la 
obstrucțiunea și oposiția cea mai în 
verșunată în parlament.

*

Nu numai în Africa de miaZă-Zi, 
ci și în altă parte a Africei meri
dionale pe costa apusănă, adecă în 
statul Congo, înființat de Belgieni, 
se întâmplă măceluri înfricoșate. 
Ofițeri europeni și funcționari au 
înarmat pe indigeni și apoi i au lă
sat se năvălăscă asupra arapilor, 
uciZend cu sutele din ei. Europenii, 
după cum i-se raporteză (^iariilui 
„Petit Bleu“ din Bruxella, au pre
făcut în cenușă 50 de sate și au 
măcelărit pe toți locuitorii lor, băr
bați, femei și copii. In urma acesta 
situația a devenit fbrte critică, de- 
orece arapii încă s’au răsculat și au 
ucis pe mai mulți albi.

Din diecesa Aradului.
(Gestiunea înființării unei Episcopii în 

Timișora.)

Este o dorință veche a preo- 
țimii și poporului din Banatul-timi- 
șan, ca în Timișora să se înființeze 
episcopiă, eră pănă când se va pută 
realisa acăsta, să se înființeze un 
consistoriu. Acestă cestiune s’a dis
cutat în mai multe sinode și în con
gresul național-bisericesc. O deose
bită importanță i-s’a dat cu deose
bire în sinodol eparcbial din Arad 
din anul 1898, în care s’a luat sub 
Nr. prot. 78 următorul conclus:

„Sinodul în principiu se învoesce la 
dismembrarea celor 4 protopopiate adneo- 
sate din BarVnl-timișan, spre scopul în- 
ființărei unei episoopii în Timișora, și even
tual a unui consistoriu acolo și până la 
înființarea episcopiei intenționate și re
clamate-de interesele generale a-le bisericei 
nostre“.

„Relativ la iurisdicțiunea la care ar 
fi să aparțină înființându-J consistoriu în 
Timișora și pănă la înființarea episcopiei, 
precum și relativ la contribuirile materiale 
bănescî ale acestei diecese spre asemenea 
soop, — Sinodul îșl reservă dreptul a~se 
pronunța în merit atunci, când se va efec- 
tui realisarea faptică a Consistoriului de 
sub întrebare.“

După tenbrea acestui conclus 
urmeză deci a se lua disposițiunile 

de lipsă pentru realisarea lui, ceea-ce 
așa cred eu, cade în sarcina sino
dului eparchial și a congresului na
țional, care se va întruni în tbmna 
a. c. Sunt adecă a se face două lu
cruri pentru realisarea acestui con 
clus, și adecă să se stabilâscă „con
tribuirile materiale bănescî din partea 
diecesei Aradulului Bpre scopul a- 
cesta“, și apoi se se pronunțe proto
presbiteratele din Bănat: la iurisdic- 
țiunea căreia eparchii să aparțină 
consistoriul, ce se va înființa? Și 
apoi congresul proxim va pute re- 
solva acestă cestiune în mod defi
nitiv.

Cu privire la mijlbcele bănescî 
însemnez aici, că cele 4 protopres- 
biterate din Bănat au adus și pănă 
acum mari jertfe la înființarea și 
sporirea fondurilor de cari dispune 
astăZi diecesa Aradului. Așa d. e. 
la fondul preoțesc aradan au con
curs cu mari sume sesiunile dela 
parochiile reduse din Bănat, și tot 
așa s’au întâmplat și cu celelalte 
fonduri, începând dela fondul cle
rical bisericesc primit ca quotă dela 
Șerbi cu ocasiunea despărțirei ierar- 
chice.

Astfel pentru mijlbcele mate
riale necesare la înființarea acestui 
consistoriu, protopresbiteratele din 
Bănat nu cer alta, decât partea ce 
le compete după contribuirl din fon
durile astăZi comune cu celelalte 
profopresbiterate din diecesa Ara
dului. Și fiind vorba d’a se înființa 
prin acest consistoriu un însemnat 
centru cultural religios și bisericesc, 
punctul de vedere financiar nu pbte 
servi de piedecă, debre-ce poporul 
din Bănat nu cere alta spre acest 
scop, decât ceea-ce îi compete după 
drept și dreptate.

La despărțirea ierarchică precum 
să scie, poporul din Bănat, însuflețit 
de idea despărțirii ierarchice, s’a în
voit la tbte, și a jertfit totul pentru 
acestă ideie mare, purcefiând din 
speranța îndreptățită, de a-și vede 
realisat cât mai curând visul său 
de aur, înființarea episcopiei din 
Timișbra.

A trecut multă vreme dela des
părțirea ierarchică, și acum cred, 
că este deja timpul, ca să se facă 
pașii de lipsă pentru realisarea aces
tei idei, er începutul să se facă prin 
înființarea unui consistoriu.

Orașul Timișbra este loc central, 
unde graviteză un număr de 2—3 
sute de mii de credincioși, și tre
buințele nostre culturale cer cu in- 
tețire, ca să avem aici un centru 
bisericesc-cultural. Acăsta este de 
lipsă astăZi cu atât mai vârtos, cu 

cât poporul se simte arnărît în aș
teptarea sa prea îndelungată. Apoi 
în timpul din urmă s’a simțit și se 
simte, că la Arad se pune aprope 
tot pondul pe interese locale, și nu 
se mai ține cont de interesele ge
nerale bisericesc!, cum se ținea mai 
înainte. Răbdarea îșl are și ea mar
ginile ei, și acum cupa s’a umplut 
pănă sus, și nu se mai pbte suferi, 
ca cele patru protopresbiterate din 
Bănat să fiă obiect de esploatat pen
tru interese localnice aradane.

Apelez deci la cei* 18 deputațl 
sinodali aleși în Bănat, ca să-și facă 
în acăstă cestiune datorința și se re- 
presenteze interesele preoțimei și po
porului. Acesta este de lipsă, deore- 
ce precum aflu, s’au luat deja dis- 
posițiunl, ca protopresbiteratele din 
Bănat se fiă întrebate, că la iuris- 
dicțiunea cărei eparchii voesc se 
aparțină?

Cunctator.

RSsboird dintre Buri și Englesi.
Pilele săptemânei acesteia au 

fost Zde de mari și înverșunate 
lupte pe câmpul de răsboiu din Oran- 
je. Mareșalul Roberts, comandantul 
suprem al oștirilor englese, și-a des
fășurat tbte forțele, ca se isgonescă 
pe Buri din partea de miaZă-Zi a 
statului Oranje.

Seim, că Burii asediaseră de 
mai multe săptămâni orășelul We- 
pener, unde se afla o garnisonă en- 
glesă de 3000 de omeni. Afara de 
acesta ei ocupau posițiunl bine în
tărite și apărate la Dewetsdorp. Con
tra acestor posițium îșl îndreptară 
Englesii totă atențiunea, căci înainte 
de-a fi alungat din ele pe Burl, Ro
berts n’ar pută face nici un pas 
înainte.

A trimis dăr Roberts împotriva 
Burilor dela Wepener și Dewets
dorp aprbpe 40 000 de omeni, o forță 
acesta ca într’un răsboiu mare, par’ 
că ar fi avut să lupte c’o putere tot 
atât de însemnată, er nu cu 4—5000 
de Buri, căci atâția se aflau în jur 
de Wepener și la Dewetsdorp.

Era de prevăZut, că Burii vor 
fi atât de cuminți să nu se espunâ 
zadarnic și se nu se împotrivescă 
unei puteri englese de Zece O1’I mai 
mare. Ce puteau se facă patru mii 
în contra a patru-ZecI de mii? Iute și 
de grabă Burii s’au decis dâr a-se 
retrage spre miaZă-nbpte cătră ta
băra lor principală, căci de n’ar fi 
făcut’o acăsta, fbrte ușor putea să se 
repete catastrofa dela. Paardeberg, 
adecă Burii să fiă împresurați și 
prinși. Li-a rămas liber drumul că-

De doi ani întregi și-o vară; 
Iubesce-mS ddcă ’ți plac 
Decă nu, silă nu-țl fac, 
Iubesce-mS din vădut 
Decă nu mS poți mai mult.

*
Cântă cucu ’n par de vie 
Și-acolo este-o chiliă 
Dragul meu acolo scrie 
Și când scrie me mângăe 
Când cetesce me topesce 
Cu luna mă potrivesce, 
Cu luna, cu sorele, 
Cu dragi căpridrele, 
Cu luna, cu stelele, 
Cu dragi rendunelele.

*
Pe din sus de curtea nostră 
Badea cu oile ’n costă, 
El trimite slugile 
Sâ-i trimit eu buzele;
Dbr se vie dumnialui 
Că sci treba ușilor 
Și dulceța buzelor.

*
Du-te, badeo, duce-te-ai 
Unde-o sta apa să stai 
Drăguță să nu mai ai, 
Că mândruță ți-am fost eu 
Dată dela Dumnedeu; 
Duce-te-ai să te tot duci

Pănă-i căde în butuci,
Bată-te, bădițo, bată 
Chiar crucea de lângă pătră,
Se mă bată și pe mine 
Decă-oiil mai vorbi cu tine.

Draos, 1900.
N. Iosif.

Din pricina unui câne.
Schiță de Mar. Stroesou.

La încrucișarea celor două dru
muri, care tae Cereștii în patru felii, 
e casa bătrână a lui moș Stan. în
velită cu trestie, putreZită de vre
muri, și apoi cârpit acoperișul pe 
ici pe colo cu paie, casa a intrat 
despre răsărit cu totul în pământ, 
par’că ar fi fost pusă pe combră, 
er despre apus stă cu umărul ridi
cat. Culmea, pe care întinde baba 
cămășile se se usuce, par’că-i o cum
pănă de puț. Coșul nu se mai vede 
și, când baba Marina face focul în 
tindă, fumul ese pretutindinea: prin 
paie, prin stuf, prin ștreșină de 
par’că se ridică negură de pe ea. 

De jur împrejur, uitata de DumneZeu 
casă, e ocolită de un gard, cât omul 
de înalt, împletit din nuiele de sal
cie și, din loc în loc, parii vechi au 
crescut în sălcii pletose.

Din cele de demult nu mai e 
nimic, că moș Stan a tot rupt din 
vechia bătătură și a tot dăruit fe
telor, pe care și le-a măritat și acum 
dbr casa, doi pruni uscațl după ea, 
bătătura și un câne ciobănesc Lă- 
buș, atâta a mai rămas.

Moș Stan e om tare, Domne 
ferește, a mai dat îndărăt dela o 
vreme, der nu se lasă.

Piciorele i-au mai slăbit, nu-1 
prea ajută, puterile s’au mai împu
ținat, der tot se ține. Barba-i albă 
ca fulgul de lebădă se lasă pe piept 
în jos, mustățile cu fire lungi îi 
acopere gura și prelungește în sus 
podoba feței, de par’că veZi pe 
sfântul Nicolae zugrăvit pe păretele 
din drepta al sfintei biserici. Păru-i 
mole ca lâna și cârlionțat se răs- 
irînge peste gulerul cămășii, ăr ochii 
lui stinși și-au perdut par’că colorea, 

de demult ce-i portă, și se învioreză 
numai, când și-aduce aminte ceva 
din tinerețe, ori când cântă cu of
taturi adânci vre-o imanea turcescă. 
Atunci luminele-i clipesc repede de
asupra celor doi obraji aprinși.

Moș Stan n’a necăjit pe nimeni 
și nici n’a fost supărat de vre-unul 
în vieța lui. El judecată n’a avut, 
nici chiar martorul cuiva în vre-o 
daraveră n’a fost, pentru că asta a 
moștenit’o dela tatăl lui. De câte-ori 
se necăjea în vieța lui, de atâtea ori 
vedea pe tatăl seu bătrân, încrun
tat și uitându-se necăjit la el și apoi 
par’că auflea prin vânt: să fugi de 
judecată... și a fugit așa, că acum 
trăiesce singur cu baba Marina și, 
cu tbte că e în mijlocul satului, pe
trece ca un pustnic totă săptămâna 
și dbr serbătbrea de dimineță își ia 
bățul lui de nuc cu cojă, lung de 
statura unui om și cu o cruce în 
vârf ca un reschitor, se duce la 
sfânta biserică, se închină, își dă 
leturghia și se întorce ărășl acasă, 
unde Lăbuș îi ese înainte, dând din 
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tră Ladybrand-Vynburg, pe care 
Burii s’au și retras înainte de ce Eq- 
glesii li-ar fi tăiat linia.

In urma acestei retrageri, tru
pele englese au ocupat Wepener și 
Dewetsdorp. Acesta este succesul 
lui Roberts după 6 septemânl de șe
dere în Bloemfontein. Succesul acesta 
înse nu este nici pe departe deplin 
și asigurat. Roberts mai are încă de 
lucru și cu Burii, cari îi neliniștesc 
aripa stângă. O armată inimică s’a 
aruncat asupra generalului Methuen, 
care stă isolat în Boshof și a cărui 
sorte pote să devină critică, decă 
nu va căpeta ajutor de cu vreme. 
Vor mai trece încă vre-o doue săp
tămâni pănă când Roberts se va 
vedă asigurat și din partea acesta. 
Și asta va merge tot așa înainte, și 
mult va trece încă pănă când En- 
glesii să ajungă la granița Trans- 
vaalului, unde Burii sunt puternic 
întăriți.

*
Din soirile din urmă sosite pe 

câmpul de răsboiu însemnăm încă 
următorele :

După retragerea Burilor din 
Dewetsdorp spre Ladybrand, cava
leria englesâ de sub conducerea ge
neralului French a plecat să-i perse
cute. Se afirmă, că French a trecut 
deja peste rîul Modder și a avut 
deja o ciocnire cu Burii, cari deși 
au avut pierderi însemnate, totn’au 
putut fi opriți în calea lor. Burii 
erau conduși de generalul De Wett.

*
Intr’aceea vedem, că deși tbte 

națiunile Europei simpatiseză cu 
Burii și causa pentru care se luptă 
ei acum mai bine de o jumătate de 
an, totuși guvernele și capetele în
coronate privesc cu nepăsare la mă
celul din Africa de mecță-cji și nici 
unul din ele nu-și ridică glasul în- 
potriva acestei barbarii. Voința gu
vernelor și a principilor încoronați 
stă pretutindeni în oposițiă cu voința 
poporelor, ce le ocârmuesc, despre 
ceea-ce dă un strălucit esemplu res- 
boiul de față, dăr mai ales purtarea 
guvernului din Berlin, care a dat 
de scire deputațiunei Burilor, care 
se află acum în Europa, că n’are ce 
căuta în capitala marei Germanii. 
Asta nu mai e neutralitate, ci un 
sprijin indirect, ce-1 dau conducătorii 
statului german Angliei contra Bu
rilor. Der Germania oficială își mai 
arată sentimentele sale ostile causei 
Burilor și în altă privință. In co
lonia Cap s’a început o neîndurată 
gănă împotriva Olandesilor, cari au 
prins armele. După sugrumarea răs 

colei mulți din ei au fost prinși și 
aruncați în închisdre pe cjecl de ani, 
secuestrându-li-se moșiile. Englesii 
i ar fi și împușcat pănă acum ca pe 
nisce câni, de cum-va nu s’ar fi te
mut, că tot așa vor face și Burii cu 
prisonierii englesi, răsbunând prin 
glonț și spâncjurătore sângele fra
ților lor. Sortea însă la care au 
ajuns Olandesii din Capland i-a în
demnat pe o mare parte din ei să-și 
părăsescă vetrele străbune și să-și 
caute altă patriă în colonia germană 
din Africa apusănă. Guvernul ger
man însă a dat ordin autorităților 
coloniei să ia tote măsurile spre a 
împedeca imigrarea Olandesilor în 
colonia germană.

Etă așa-dăr cum Burii sunt dați 
legați de mâni și de piciore pe 
mâna tiranilor lor, par’că ar fi o 
turmă bună de junghiat, și ătă cum 
Europa îmbătrânită în păcate stă 
cu mânile în sîn și nu cuteză a cțice 
o vorbă măcar în folosul acelui 
eroic popor, care pote fi pus ca 
esemplu de bravură și bărbățiă, de 
devotament și jertfe uriașe pentru 
causa libertății lui.

* .
D. Gentz, ooreepondentul la Pretoria 

al diarului „Taegliche Rundschau“ din 
Berlin, scrie cil, într’una din 4'1®!® 1°’
Martie, ofițerii englesi prisonierl, Internați 
în împrejurimile spitalwlui Crucei Roșie 
olandese din acel oraș, au batjocurit un 
grup de răniți buri, cari treceau pe acolo. 
Publicul scandalisat de purtarea neumană 
a ofițerilor englesi, a cerut transferare* 
prisonierilor în altă parte, pentru a soăpa 
pe bravii apărători ai patriei de batjocura 
Englesilor.

D. Gentz mai oitâzâ un esemplu de 
modul cum Englesii tratâză pe prisonierii 
buri:

Făcând prisonier pe șeful unei trupe, 
care primise doue tăeturl sdravene de sabiă 
la oap, Englesii îi legară mânile și pioid- 
rele și-l aruncară într’o căruță, unde fu 
lăsat 25 de dre fără niol o hrană. Soldații 
îl brutalisară și-i tăiară barba. într’o ndpte 
comandantul bur reuși să fugă, soăpând de 
neomendsca tratare a Englesilor.

SCIRLLE Di LEI.
— 15 (28) Aprilie.

Asociațiunea pentru sprijinirea în
vățăceilor și sodalilor români meseriași din 
Brașov își va ținâ adunarea generală mâne, 
Duminecă în 16 (29) Aprilie, la 2^ dre 
p. m. în sala Asociațiunei (Str. Hirscher 
nr. 15.) La ordinea (filei va fi, între alte 
agende de interes, și alegerea comitetului 
pe un nou period de trei ani. Ar fi fdrte 
de dorit, ca sâ participe la adunare oât 

mai mulți dintre fruntașii români, fiind la 
ordinea clilei oestiunl de mare interes pen
tru viitorul societății.

Meeting naționalist înJBârlad. A 
doua (fi de P»sol s’a ținut în Bârlad o 
mare întrunire, spre a serba aniversarea 
grandiâsei adunări de-acum un an, convo
cată de comitetul național studențesc din 
Iași, în care adunare s’a fost dat primul 
semnal al luptei oontra periculului jido
vesc. Dnpă-ce a fost aclamat ea președinte 
d-1 căpitan Teodor Udrea, acesta a deschis 
întrunirea. S’au ținut mai multe discursuri 
de cătră studenții Ghinea, Carp, apoi de 
cătră d-nii Gheorghenide, V. Brăescu, pre
ședintele comitetului național studențesc 
din Iași, și în fine de meritatul profosor al 
liceului din Bârlad I. Popescu, care dise, 
că se lapâdă de politioă și se înscrie în 
rândurile naționaliștilor. In fine, în mijlo
cul unei mari însuflețiri, adunarea a primit 
următorea moțiune propusă de d-1 V. Bră- 
escu:

„Cetățenii Români Berlftdenl, adunați 
„în întrunire de aniversare a meetingului 
„de-a doua di a sfintelor \PascI de anul 
„trecut, convocat de cătră comitetul na
țional studențesc din Iași, audând cuvân
tările oratorilor cu privire la succesul re
purtat de causa nostră în cursul activi
tății acestui an, cât și pătrunși fiind de 
„pericolul, ce ne amenință din parteajido- 
„vimei, ce ne-a copleșit țâra, își iau ener- 
„gic angajamentul de-* continua lupta pen- 
„tru triumful causei sfinte naționale14.

Familia regală română. De present 
toți membri familiei regale române petrec 
la Abbazia. In 25 Aprilie st. n. a sosit 
acolo și principesa moștenitore a României 
cu micele principese, ficele sale. Familia 
regală va sta la Abbazia trei săptămâni, 
apoi va merge pentru câte-va cjile la Sig
maringen, de unde se va întdrce în țâră 
între 7 și 9 Maid st. v. Pe la jumătatea 
lunei lui Maid st. v., Regele Carol, precum 
se anunță, va merge împreună cu principele 
Ferdinand să visiteze esposiția din Paris, 
unde vor sta mai multe 49®- Totodată se 
mai elice, că în August a. ,c. Regele Carol 
va visita la Ischl pe împăratul Austriei.

Resolvarea conflictului pentru os
trovul de pe Dunăre. Se cunosc desele și 
repetatele conflicte, ce s’au iscat între sta
tul român și cel bulgar, din oausa insulei 
Bujorescu. Acum ministrul de esterne al 
României, în înțelegere cu ministrul de es
terne al Bulgariei, aU luat inițiativa, ca 
după-ce vor scădâ apele, să numescă o co- 
misiune mixtă compusă din Români și Bul
gari, cari să stabilâscă posesiunea ostroa- 
velor în litigiu, pentru a nu se mai da 
nascere pe viitor la asemenea confliote.

Societatea de lectură „Petru Ma
ior14 învită la serata literată-musicală ur
mată de dans, ce o va arangia în Buda

pesta la 5 Maiîi n. 1900 sub patronagiul 
Ilustrității Sale d-ltii Dr. Alexandru Mo- 
csonyi, cu grațiosul conours al d-șore)or 
Virginia GallQ, Valeria Popp și Clotilda 
Oltean și al artiștilor băieți Ernst Lenghel 
de Bagota și Iuliu Pușcăria. începutul la 
7’/2 ore sâra. Intrarea : de persdnă 4 cor. 
și de familiă 10 corone. Taosele și supra- 
solvirile marinimose sunt a-se trimite la 
adresa societăței (Molnâr-u. 20, If, 10) și 
se vor chita pe oale publică. — Comitetul 
societății.

Inspecțiunea porturilor Dunării.
Ministrul român al lucrărilor publice d-1 
I. C. Grădișteanu însoțit de d-nii Aug. Sa- 
ligny, directorul lucrărilor portului Con
stanța și de d-1 C. Davidesou, directorul 
serviciului hydraulic, au sosit la Turnu- 
Severin Joi diminâța. După-oe au traversat 
pe vaporul „Basarab“ canalul Porților de 
Fer, trecând pe la Cladova, unde sunt oa- 
rierile de pât.ră, la Turnul-Severin, ministrul 
a fost primit de autoritățile și notabilitățile 
orașului și de un publio forte număros. D-1 
ministru a inspectat apoi oheiul, căpitănia 
portului, vămile magaziile, atelierele, șan
tierele navale ale regiei și serviciul hy
draulic, unde a făcut sâ i-se dea numSrose 
deslușiri din partea inginerilor ce-1 înso
țesc. La amâflî ministrul a plecat cu va
porul „Dunărea14 spre porturile dela Gruia, 
Cetate și Calafat.

Din Brăila primesce „Apăr.Naț.“ o 
veste îm bucură tore: Pe piață a început o 
mișcare comercială cum de mulți ani nu 
s’a vă4ut în Brăila. Aprdpe 130 de vapore 
sunt deja angajate peDtru a încărca rapița 
comandată pentru străinătate din reoolta 
viitdre.

Comoră într’o cismă. Din Timișdra 
se telegrafâză, oă alaltăerl s’a presentat la 
o cassă de bani de aoolo o fetiță îmbră
cată sărăcăcios, ca să schimbe o hârtiă de 
o miie florini. Funcționarului ’i-s’a părut 
lucrul suspect și * avisat poliția, care nu
mai decât s’a presentat la fața locului și 
a constatat, oă fetița cu numele Matilda 
Coray, este fiica orfană * neguțătorului din 
acel oraș, Coray, care a murit anul trecut. 
Fata în timpul din urmă se susținea din ou- 
sut. pilele treoute fat* aduse din podul 
casei, între alte lucruri, și nisce cisme ră
mase dela tatăl ei, pe cari le duse vecinu
lui pantofar să-i facă din ele o părechiă de 
pantofi. Când pantofarul desfăou cișmele, 
spre marea lui mirare, afla într’una o banc
notă de o miie florini, pe oare sta scris în- 
tr’un colț: „Ajutor în timpuri grele".

0 sensational ă încercare de jă- 
fuire. Din Beclckerecul mare se scrie, că 
în comuna Nagy-Jesa s’a sevârșit o încer
care de jăfuire, care a produs mare agi
tațiune aprope în întreg comitatul. Lucrul 
s’a petrecut în sînul unei familii fruntașe 
ungurescl. Anume marele proprietar>. de

codă, sare pe densul și-l sărută pe 
mâni. A avut numai doue fete, pe 
care le-a dat de mult pe la casele 
lor și acum — întocmai ca o pa
sere căletore nu se mai gândește la 
alt-ceva și nu vorbesce de alt, decât 
se-1 ierte Dumnezeu cu bine, fără 
chin și ca pe un bun creștin.

Despre ale îmormentării și des
pre tote cele ce trebuiesc după 
morte, s’au îngrijit amendoi și t6te 
sunt gata, cu totl s’au iertat — după 
legea creștinescă, — așa încât mâne 
de s’ar pune în pat ori-care din ei, n’o 
se lipsescă nimic. De câte-orî vor
bește moș Stan cu baba Marina des
pre astea, de atâtea-ori ofteză din 
adencul pieptului, că i-se rupe inima 
de ce-o se se alăgă de bietul Lăbuș...

Nu e ușor se te desparți de un 
câne, pe care-1 creșțl de atâta vreme 
și care ți-a făcut atâtea în viâța. Ca 
Lăbuș nici n’a fost și nici n’o să 
mai fie vre-odată câne pe lume. 
Odată, de demult, de demult, moș 
jStan se întorcea de la câmp și s’a 
abătut pe la stâna lui Mitrea din 

mijlocul Bărăganului. Stătuse ce stă
tuse de vorbă și, când a dat se plece, 
a vecțut mai mulți cățeluși, cari se 
încurcau prin picidrele oilor ca niște 
mielușei. S’a rugat de Mitrea se-i 
dea și lui un cățel și i-a dat pe Lă
buș și un ciobănel mai iscusit l’a 
învățat pe moș Stan se-i taie Iui 
Lăbuș verful cbdei și al urechilor 
și să-i ar<jă botul cu un fier roșu, 
și așa a făcut moș Stan, er Lăbuș 
s’a făcut cel mai vrednic și ăl mai 
rău...

Câne ciobănesc, voinic de duce 
o oie în gură, cu părul lung de-i 
aternă mițele ca la o capră, cu 
ochii galbeni, rotuncți ca niște măr
gele și-i jocă în cap și-i clipesc ge
nele ca unui om desghiețat. Câte 
nopți n’au petrecut numai amendoi, 
moș Stan și Lăbuș, prin balta plină 
de dihănii, ori pe pustiul de câmp 
plin de jigănii, și de câte-orî n’au 
fost numai amendoi în călătorii mai 
lungi și cu primejdii, când Lăbuș a 
fost cel mai bun și cel mai iscusit 
tovarăș!

Așa a fost Lăbuș în tot-deuna 
și așa a remas reu, Domne ferește, 
de nu te poți apropia nici de un 
cap de ață din al casei lui moș 
Stan. Când e în bătătură, cât e nop
ți ci ca de mare, — vara și iarna — 
se roteșce de jur împrejurul casei și 
latră de ar scula și morții, 6r de a- 
vutul lui moș Stan nu se ating nici 
stafiile.

Trei suflete, trei tovarăși din 
viața acesta, dintre cari doi tîrîn- 
du-și (filele de ac|i pe mâne și pre- 
gătindu-se pentru pedepsă ori pen
tru răsplata de dincolo, altul veghind 
și întovărășindu-șl stăpânii....

*

E în miecjul verii. Tdtă cjiua a 
fost o căldură de par’că ți-se topeau 
și osele din tine. Pe sub seră începe 
să adie băltărețul și cei remași în 
sat stau în cămăși, pe prispă și sorb 
cu tot sufletul recorela adusă de 
vent. Pe ceriul cenușiu călătorea 
veclnică, Luna, mână la vale, lumi- 
nându-i-se calea de străluci tor ele 

făclii, er racțele-i se resfrâng pe pă
reți! văruițl ai caselor și lumineză 
bătăturile de ți-ai înnumăra firele din 
barbă....

Moș Stan, cu picibrele atârnate 
pe prispă, cu pieptul desfăcut, cu 
pletele-i și barba stufbsă par’ că ar 
fi o arătare în mijlocul nopții, stă 
de vorbă cu, baba Marina în fața 
casei. La doi pași inaintea lor, Lăbuș 
cu capul pe labele de dinainte, stă 
liniștit și. se uită drept în fața ălui 
de Vorbesce și urmăresce fie-care 
deschizătură de gură, par’ că ar vrea 
se sbrbă vorba scăpată, par’ că ar 
vrea se nu-i scape nici o mișcare de 
mână. E noptea târcjiu și genele nici 
unuia nu s’au îngreuiat. Razele fă
cliilor vecînice luminâză ochii stînși 
ai lui moș Stan, și par’ că se pre
lungesc în ochii lui Lăbuș și așa 
ochii amendorora se țin strînși le
gați și se privesc ca într’o oglindă... 
In spre miază-cji a căc|.ut o stea... 
Moș Stan face semnul crucii de mai 
multe ori, baba Marina după el, er 
Lăbuș ridică ascuțitu-i cap de pe 
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pământ M. Gilde, fiind-că făcuse anumite 
reparaturi la casă, se retrase pentru nop- 
te împreună cu fiica sa într’o odaiă, unde 
se culcară. Pe la medul nopții însă, bătrâ
nul Grilde sări înspăimântat din așternut, 
căci audise în odaia vecină orbecând cine-va 
prin întunerec. Aprinse repede un chibrit 
ca să aprindă lumina, der în acel moment 
o figură, care pe față era unsă cu funingine, 
sări asupra lui, îl prinse de gât și-i astupă 
gura: „Dă-ml banii!11 strigă necunoscutul. 
Grilde cu mare greu se liberâză un moment 
din ghiarele streinului și dice cu glas tre
murător: „Ce bani? Eu n’am obiceiul să 
țin la mine banl“. Streinul însă scia si
gur, că Grilde primise în aceeași di pentru 
o moșiă a sa, pe care o venduse, 3200 fi. 
și de aceea din nou îl prinse de gât și 
începu a-1 sugruma. In acâstă sbuciumare 
fata se deșteptă, aprinse imediat lumina și 
privi spăriată asupra nălucii, ’n care cu- 
noscu pe un unchiu al seu. rlozsi, tu ești i 
jăfuitor /“ strigă atunci fata cât o luă gura, 
er jăfuitorul vădend, că e descoperit, 
scose din buzunar o bărdiță și lovi cu 
ea de două-orl în față pe sărmana fată. Der 
nu-șl putu continua sângerosul măcel, căci 
în urma strigătelor săriră servitorii în aju
tor și jăfuitorul o luă la fugă. Gendprmii 
încă în aceiași nopte merse la casa tînăru- 
lui jăfuitor, care era din părinți cu vadă, 
der rău crescut, mare ștrengar, care la școlă 
n’a vrut nici decum să învețe, ci era 
un blăstămat de prima ordine. Acum îșl 
deschise și el ochii trăgendu-șl sema de 
ceea-ce a făcut, a luat un ștreang și s’a 
spândurat. Când gendarmii ajunseră în lo
cuința lui, îl aflară spândurat, trupul însă 
îi era încă cald.. Gendarmii îi tăiară stren- 
gul, îl frecară bine pe trup și isbutise chiar 
să-i scape vieța de ștreang, spre a i-o 
păstra pentru temniță.

Crima din Fâlciu. — O crimă în- 
grozitdre s’a comis dilele trecute în târgul 
Fâlciu. O fiioă a tăiat dintr’o dată capul 
mamei sale, o bătrână de 70 de ani. Etă 
împrejurările: Fata Anica Fana, în etate 
de 40 de ani (!) și orfană de tată trăia 
împreună cu mamă-sa din venitul pe care 
le aducea două vaci. Cu locuință propriă 
mare și frumosă; cu antecedente fără pată, 
văduva Maria Fana și fiica sa Anica erau 
respectate în tergul Eălciu. Acum înaintea 
săptămânei patimelor, Anica se apucă de 
spilcuit casele. Mamă-sa bătrâna era scu
tită dela o asemenea ostenâlă. Sâmbătă 
înaintea Floriilor, Anica văruia și mamă-sa 
stetea pe pragul casei. Intr’un moment de 
neesplicabilă furiă, Anica acum sărită din 
minți, ia o bărdiță bine ascuțită, care 
servea pentru tăiat lemne, și fără să dică 
cârc trântește o puternică lovitură în ceafa 
mamei sale, încât capul se despărți de corp. 
Sângele împroșcă fața nebunei, care îns
păimântată, începe a căra păment peste 
sângele cald curs din corpul mamei sale. 
Se dă alarma, satul tot e în piciore, mili

țienii și garnisona arestâză pe nebuna fu- 
riosă și o lâgă bine. Autoritățile din Huși 
au venit la fața locului. Pănă să fie dusă 
la Huși, ucigașa și-a revenit în minți și 
ceea-ce e mai curios e, că nu-șl mai amin- 
tesce nimic din cele petrecute. Gând ’i s’a 
relatat despre ce comisese, nenorocita ma- 
tricidă începu să-și rupă Ihainele,' părul 
și carnea de pe densa. Nu se scie unde 
va fi trimisă, la casa de alienați seu la în- 
chisorea corecțională. Impresiunea printre 
locuitorii din județul Fâlciu e forte mare.

închiderea băilor dela Zizin. Re- 
presentanța orașului Brașov, în ședința sa 
de Joi, a hotărît cu majoritate de voturi a 
se închide înoă în decursul acestui an băile 
dela Zizin din causă, oă au adus prea pu
țin venit, âr cumpărător pentru ele nu s’a 
aflat, ba nici nu s’a oferit nimenea să le 
cumpere.

Foc. In comuna Breaza din comita
tul Făgărașului s’a iscat într’una din nop
țile acestei săptămâni un foo mare, oare a 
prefăcut în cenușă vre-o 40 de case, îm
preună cu olădirile lor laterale.

Dentist pe câmpul de resboiu. Gu- 
vernul engles s’a îngrijat, ca soldații en- 
glesl să aibă și doctori de dinți lângă ei. 
A trimis pe câmpul de răsboiii pe cel mai 
vestit dentist engles, Dr. Newland Pedley, 
ca să vindeoe durerile de dinți ale luptă
torilor oontra libertății bieților Buri, și la 
oas de lipsă să dea ajutore celor ce li-se 
rup fălcile de cătră Buri. Bun guvern, nu-i 
vorbă!

Un pod de fier surpat. In comita
tul Heves din Ungaria s’a întâmplat Sâm
băta trecută, că un pod de fier al căilor 
ferate, ce duce peste Tisa, s’a surpat toc
mai în momentul, când abia trecuse peste 
el un tren de povară înoărcat cu petră. A 
fost de mirat, că podul s’a surpat tocmai 
în momentul, când trecuse peste el și ulti
mul vagon. Dâcă numai ou câte-va secunde 
s’ar fi întâmplat mai curând, întreg trenul 
ar fi că(jut în Tisa. Pănă se va direge po
dul, oomunicațiunea se va face pe luntre.

Conflictele între pescarii români 
și ruși. In ur‘"^ deselor și numărâselor 
conflicte ivite între pescarii români și ruși 
din causa continuei schimbări a gurei ca
nalului, numit Storle-Stambul, în apropiere 
de Sulina, s’a numit câte-o delegațiune din 
partea Rusiei și României, oare se vor în
truni la Iași îu cursul acestei luni spre a 
studia și decide asupra modului cum tre- 
buesc aplanate diferendele între pescari. 
Guvernul român a numit ca delegați din 
partea sa pe d-nii Dr. Antipa, Pîcleanu și 
maior Popovăț. Din partea Rusiei vor fi 
tot trei delegați.

Aniversarea fundării Romei. La 
Roma, unde cultul antichităței se păstrâză 
cu sfințeniă, nu se uită nicl-odată de a se 
serba aniversarea fondărei Romei, care 

cade întotdâuna la 8/21 Aprilie. După cal
culele lui Varron, oetatea eternă său urbs 
a împlinit anul acesta 2654 ani de esis- 
tență. Acâstă aniversare a fost sărbătorită 
acum cu o deosebită solemnitate. La ser
bare au participat Regele și Regina și ti
nerimea șoolară.

Un proces curios se va judeca la 
Chicago. Sărbătorindu-se victoria dela Ma
nila (Filipine) a Americanilor, un comer
ciant a comandat 5000 de medalii ale ad- 
miralului Dewey. Aducendu-i se medaliile, 
el le refusă pentru motivul, că ele înfăți- 
șeză pe admirai cu un negel pe nas. De 
aci reolamația, fiind-că fabricantul meda
liei susține, că în realitate admiratul are un 
negel, pe când comeroiantul nâgă acâsta. 
Admiralul va fi chemat ca martor și va fi 
silit să șl arate nasul și să i-se măsore even
tual negelul.

Avis. Dela Magistratul orașului Bra
șov primim spre publicare următorele: 
Conform anunțului din 4 1. o. sub Nr. 
2832/900 se aduce la cunoscința tuturor 
posesorilor de cai de pe teritoriul Brașo
vului, că administrația militară va asenta 
caii necesari în cas de mobilisare în 1 și 
2 Maiu n. în tergul de vite din loc și 
anume: în 1 Maiu vor fi vizitați caii po
sesorilor locuitori în Brașov-Cetate și în 
suburbiele Scheiuoși Blumena ; în 2 Maiu 
a celor din Brașovul-vechiu, StupinI, Fa
brica de zahar, Noh, Derste, Timișul de 
sus și jos și Predeal.

In scopul înființăm casei națio
nale cu museu național istoric, etnografic 
și etnologic, comitetul central al Asocia- 
țiunei a dechis o loteriă de efecte, având 
să se efectuescă sorțirea la 31 Mai. Ga 
Români buni, datori suntem să spriginim 
cu toții realisarea acestui plan și să cum
părăm losurile loteriei. pentru casa națio
nală tote pănă într’unul. Cel ce nu cum
pără măcar un los de acestea rău face, în- 
trelăsând a sprijini o întreprindere cultu
rală românescă, ale cărei răde binefăcătore 
asupra nostră a tuturor Românilor au să 
se reverse.

LosurI se capătă la biroul Asocia- 
țiunei în Sibiiu, str. Morii Nr. 8, la tote 
băncile și librăriile românescl, la colecturi 
și trafice și costă numai 50 cr. un los, cu 
care între mulțimea de câștiguri în valore 
totală de 25,000 cor. poți câștiga eventual 
câștigul principal, care singur prețuesce 
10,000 cor.

In sărbătorile Pascilor ne am bu- 
ourat de-un timp frumos. Prima cji a fost 
tot-odată cea mai veselă și mai frumdsă fli 
de primăvară, ce am avut’o pănă aoum. 
învierea și servioiul divin la tote biseri- 
oile române din loc a fost înălțătdre. In 
biserica S-tei Adormiri din cetate a cântat 
corul mixt condus de d-1 profesor P. Dirna; 
la S-tul Nioolae a cântat corul de studențl, 
condus de d-1 prof, de musioă G. Dima. 
Luni și Marți s’au ținut petrecerile anun
țate ale societății sodalilor români și petre
cerea arangiată de cătră elevii șoolei co

merciale române gr. or. din Brașov. Cea 
dintâiU a fost bine cercetată de cătră me
seriași și popor. Petrecerea studenților a 
întrunit un publio puțin număros, dâr a 
fost animată.

Serbarea de MercurI a „Junilor11 a 
fost asemenea favorisată de un timp fru
mos. Se pote cjice cu drept cuvânt, că 
aprope întreg Brașovul a eșit pe prome
nada din Groverl, unde cânta musiea mi
litară, oa să vadă oonvoiul „Junilor11 că
lări. „Junii11 au fost frumoși, aveau cai 
buni, curăței și cu cdmele și codele împo
dobite cu pantlicl. Junii albi au fost cu 
vre-o 8—10 mai puțini oa altă-dată.

*
N’au putut să treoă nici aceste săr

bători, fără ca poliția din loo să-și desfă- 
șure cunoscutul zel în a vena după trico
lorul nostru. Astfel oomisarul poliției, care 
avea inspeoțiunea cu ooasiunea petreoerei 
arangiate de oătră elevii șcâlei comerciale, 
a provocat o scenă penibilă, descoperind 
pe la orele 11, după-ce se începuse dansul, 
că două dintre dansatore (domnișdrele Bra- 
nisce), îmbrăcate în costum Dațional, purtau 
una bete cu țorțorl tricolori, er cealaltă avea 
mărgele legate ou pantlicl roșii, galbene și 
vinete. Acâsta a fost de-ajuns, pentru oa comi
sarul să dea de soire amintitelor domnișdre, că 
trebue se lapede tricolorul, care nu este per
mis, căci la din ooutră se va vedâ silit a 
dispuue se ia cu forța. In urma acesta și 
după ce comisarul n’a vrut nicidecum să 
înțelegă, că costumul național îșl are co
lorile sale întregitore, oarl sunt cele roșii- 
galbene-vinete, prin cari însă nu se face 
nici o demonstrația oprită de lege seu de 
ordinațiunl, damele amintite au depărtat 
betelele și pantlioele de pa costumul lor și 
curând după aceea au părăsit sala de dans.

Credeam, că s’a mai domolit furia po
liției nostre de-a urmări ori ce simulacru 
de tricolor româneso, dâr s’a dovedit și de 
astă-dată, că mania ei de persecuțiune a de
venit inourabilă. Nu vede, că se faoe nu
mai de rîs cu asemenea prooederl, când 
ohiar și „patrioții" din comitatul Mureș- 
Turda găsesc, că colorile roșu-galben- 
venăt sunt nedesiipite de costumul na
țional românesc și că prin urmare nu în- 
sâmnă nici o demonstrațiune.

La ce absurde resultate duoe o astfel 
de scotocire după colorile nostre, o dove- 
deso și cercetările minuțidse, ce s’au făcut 
și de rândul acesta din partea poliției la 
costumele „Junilor11 și chiar și la podobele 
cailor lor. Pănă și ciuourii dela frânele 
cailor, ale căror sfîrcurl erau la vârf vânăt, 
galben, roșii, ceea-ce însă numai de-aprope 
visitându-le se putea distinge, au fost con- 
fiscațl de polițiști ca oine scie ce corpus 
delicti.

Vai de statul acela, unde pentru si
guranța lui se sâvîrșesc astfel de bravuri 
ridicule, cari însă nu lipsesc nicl-odată 
de-a produce mâhnire în popor.

labe și se uită mirat, par’ că ar în
treba, par’ că n’ar pricepe de ce s’au 
făcut semnele acelea și când moș 
Stan arată cu degetul unde a căcțut 
steaua, Lăbuș se scolă se uită în 
partea în care e îndreptat dege
tul... și er se așeejă pe labe ca mai 
înainte....

— Ei, bodaproste lui Dumnezeu, 
mei babo, că am ajuns aici! Câți 
au mai rămas de pe vremea nostră ? 
Ii înnumeri pe degete și ăia ca vai 
d.e ei le curge lâna.

— Ba mai fii. moșule, am avut 
și parte. Două fete ne-a dat ăl de 
sus, le-am căpătuit, fiă-care îșl are 
rostul ei, bun rău, cum a dat Dum- 
nefieu.

— Despre partea asta, n’am prea 
fost cu noroc. Se n’am eu nici un 
băiat! Nu ine țin cu copii cu fetele 
astea; pe urmă al Linii mi-se pare 
cam stricat: a început se bată căr
țile, se îmbată sărbătărea și după 
tote astea nici nu scie de Sfânta 
Biserică; ălălalt al Radii barim e 
nătărău de tot, nu-1 vefil și tu 

cu omenii de rend nicl-odată, vine 
din câmp și se înfundă în baltă și 
din baltă în câmp, par’ că ar fi cres
cut în pădure.

— Ec’așa și cu tine, s’or mai 
da ei, le-or veni mai târfiiu scaun 
la cap, că dor nu-i de sema nostră. 
Da tu cum erai?

— Când ciorile o să le mai vie, 
că sunt însurați de câte treizeci de 
ani și mai bine... Da eu așa eram? 
De giaba, n’am avut eu un băiat și 
pace... Dela o vreme baba Marina în
cepe să moțăie și pe urmă se lasă 
încet pe prispă, er moș Stan se scolă, 
se duce în mijlocul bătăturii, se uită 
lung pe cer în cele patru părți, se 
întorce cu fața spre răsărit, îșl face 
cruce, apoi se întdree spre Lăbuș, 
care s’a ținut după el: nopte bună, 
Lăbuș, du-te la treba ta... și se trîn- 
tesce pe prispă. De acum liniște ce- 
rescă întreruptă din când în când 
de sgomotul pașilor lui Lăbuș, care 
se învîrtesce împrejurul bătăturii ca 
un cal împrejurul șteajerului, și ■ de 
lătratul lui prelung...

E în Dumineca Floriilor.. Satul 
par’că-i îmbobocit, copacii zîmbitorl 
răsună de ciripitul păsărelelor ve
sele, care sar din crengă ’n crengă 
și se sbeguiesc. Câmpia se vede în 
zare acoperită cu o pojghiță verde. 
Căldura dulce a sorelui se învioreză 
și se respândesce lin peste tot tru
pul. Lumea veselă, ese dela biserică 
cu firele de salcie verfii și îmbobo
cite în stânga, se depărteză pâlcuri, 
pâlcuri de biserică, aruncându-șî ochii 
înapoi și făcendu-șl semnul crucei. 
De la o vreme se aleg și se împart: 
bărbații ca să cinstescă cțina, femeile 
să pregătăscă cina.

Moș Stan amestecat printre 
omeni e mai vesel ca orl-când. In
tre cei doi preoți — temelia înțe
lepciunii satului — vorbesce încet 
și apăsat în odaia prăvăliei lui Kir 
lane, dr cei mai tineri stau în pi- 
ciore cu fețele înainte și cu gurile 
căscate... Din când în când cioca
nele de rachiu se ciocnesc și. se 
aude apoi gâlgâitul încet al cu
prinsului lor....... Gheorghe a lui 

moș Nițu, un diavol și jumă - 
tate de copil, se tot învîrvîrtesce pe 
lângă preoți și urmăresce cu ochii 
oiT-ce ciocan dat peste cap. Moș 
Stan îl apucă de mână și se uită 
drept în ochii lui... mă, mă da cum 
mai semeni cu Nițu, ai învățat 
carte ?.. în vremea asta Gheorghe 
i-a șters bățul lui moș Stan, pe urmă 
se furișeză printre omeni, ese afară 
și pușcă la Lăbuș. Ajuns aci, începe 
să toce cu bățul printre pari, Lăbuș 
sare la gard; Gheorghe tocă, Lăbuș 
rânjesce; Gheorghe bagă bățul prin
tre nuiele și vre să-l îmboldescă și-l 
sâcăie de mai multe ori; Lăbuș la
tră de ia lumea’n sus, se repede la 
băț și sare în lături să nu-1 atingă 
vîrful bățului, de la o vreme îl apucă 
între dinți, trage mârăind. Gheorghe 
trage, pănă când îi scapă bățul din
tre dinți. Din nou îl bagă, din nou 
îl sâcăie și din nou Lăbuș mai în
furiat îl apucă între măsele și trage 
cu furiă, Gheorghe-1 scapă, Lăbuș 
trage și bățul se opresce între nuie- 
lele gardului din pricina crucii dela
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Noptea învierii la Măaăstirea de Argeș.
In Sâmbăta Pascilor eu trenul de 10, 

fiind timpul frumos, au plecat, scrie „Rom. 
Junâ", din gara Pitești, în pelerinagiu, 
familii, tineri și câți-va streini, ca s6 asiste 
la serviciul divin, ce se oficiază în noptea 
Învierii la Mon oștirea Episcopală de Argeș, 
închinată în lauda Adormvrei Stăpânei Năs- 
cătdre și pururea fecidră Maria.

La 12 ore din nopte se audi sunetul 
cadențat și înălțător al clopotelor, iar pe
lerinii și multă lume din Curtea ~de Argeș 
se îndreptară pe Bulevardul ce duce afară 
din oraș, către Mănăstire. Din depărtare 
locașul strălucia de lumina care se stre- 
coră prin cele 16 ferestre ale Nartexului 
și cele 32 ferestrui ale turlelor.

Convoiul mergea în o tainică tăcere, 
cu inimile cuprinse de o dulce simțire 
de evlavie. După un drum de 10 minute 
pe jos ajungem la aeest sfânt locaș, care 
datorit pietăței române, s’a clădit cu du
rere ca și statul românesc.

Eșia cu învierea și la lumina lumână
rilor vedeai cum se înalță feeric în vezduh 
acestă podobă monumentală a țârei și cu
prinși de admirațiune scânteiază ochii la 
lumina aurie ce se reflectă de la cele 247 
flori ale galerii, ce înconjoră platforma. 
Crucile de aramă aurită și nenumăratele 
cruciulițe de aur semănate pe semicupole 
sclipeau ca stelele pe bolta cerăscă, er per- 
dute în văzduh străluceau cele 35 de vîr- 
fiuri ale paratrăsnetelor.

Cu cântările preoților se îngână su
netul armonios al celor 48 de păsărele de 
bronz aurit, cari țin în ciocul lor câte-un 
clopoțel ce sună la adierea zefirului, ce 
bate pe valea cea răcorosă a Argeșului.

Apoi credincioșii urcând cele 12 trepte 
ale scărei de marmură, închipuind cele 12 
nemuri ale lui Israel, întră în biserică, care 
se scaldă în aur și mărire. In drepta, cum 
intri, vedi portretele și mormintele lui 
Neagoe • Vodă și Ddninei Desnina cu familia 
lor, er la stânga a lui Badu-Vodă dela Afu
mați, ginerele lui Ncagoe, sub care s’a ter
minat zugrăvirea bisericei. — (1526).

De admirat, pe lângă celelalte po- 
dobe, este catapitdsma, totă sculptată și au
rită în care se oglindește pietatea, arta și 
poesia naturei; moaștele Sfintei și Evange- 
liul lucrat de M. S. Begina Elisabeta în 
amintirea morței Principesei Maria, fiica sa.

Un nou institut românesc de bani.
Șonicuta-mare, 25 Aprilie 1900.

On. Redacțiune! Prima consfătuire 
pentru înființarea unui institut de credit și 
economii în Șomouta-mare s’a ținut în 16 
1. c., la care a participat lamura Români
lor Chioreni-Sălăgeni. Era încântător și săr
bătoresc a fi părtaș la acea adunare, în 
care s’au aucjit prea frumose vorbiri din 
partea d-lor George Pop de Băsesci, An
dreii! Cosma dir. bănoii „Silvania", Dumi
tru Suciu dir. băncii „Sălăgiana“, G. Achim 
dir. „Sătmăreneiu, Nio. Nilvan, loan Serbu, 
ș. a. Conclusele și desbaterile au fost cât 
se pote de seridse și bărbătescl, alegendu- 
se un comitet eseoutiv în personele : Nio. 
Nilvan, loan Serbu, Vasiliu Dragosiu, 
Dr. Ladislau Gyurkd, Eliă Pop, Teodor 
Blaga, loan Bohățiel, Augustin Dragoșiu 

și Victor Nilvan, cu dreptul de a se ampli 
fica și constitui între sine.

Aoest comitet esecutiv a ținut adu
nare în 23 1. o. sub presidiul d-lui loan 
Serb, protop., fiind notar d-1 Victor Nilvan, 
alegendu-se încă de membri în comitet 
d-nii George Lengyel, Dionisiu Vajda, Ion 
Pop-Reteganul, Vasiliu Bntean, Vasiliu 
Mureșianu, Ioan Coza, Isidor B. Hangea, 
Snnion Pinte, Nio. Tine, St. Cuc, Simion 
Rus, Dr. luliu Anca, Dr. Ios. Farcaș, 
Dr. Ludovio ilehes, Simion Meolu, loan 
Gheție, loan P. Lazar. . Tuturora acestora 
s’a decis a li-se adresa epistole separate, cu 
rugarea de a întinde mâna de ajutor iniția
torilor, informând On. public despre sco
pul, ce se urmăresce cu înființarea institu
tului de credit și economii, ce va purta 
numele nChioranau, ca așa pe oând se vor 
presenta prin diferitele ținuturi membri 
esmiși pentru câștigarea de acționari, On. 
public să fiă deja informat prea deplin des
pre scopul propus.

S’au esmis din sînul comitetului ese
cutiv următorii d-ni pentru câștigarea de 
aoționari, anume:

La Oradea-mare, Beiușifl, Arad, Ha
țeg, Hunedora, Deva, Clușifi și în Bănat 
domnii Dr. Ladislau Gyurko și Victor Nil
van. In Bistrița, Năsăud, Sângeorgiu, Rodoa 
Ioan Serb — eventual cu Victor Nilvan. 
In Deșifi, Sibiiu, Turda, BlașiQ, d-nii Nic. 
Nilvan și Ioan Bohățiel. In Gherla proto
popul Ioan Nistor. In Marmația loan Serbu 
și Nic. Nilvan. In Munții-apuseni Eliă Pop. 
In ținutul Betleanului Teodor Blaga. Pe 
rîuri și la Lăpuș Vasiliu Dragoșiu, — erîn 
Sălagiu „Sub Codru" d-1 Georgiu Lengyel. 
Membrii aleși au a-și împlini misiunea pănă 
în 1 Iulie.

S’a cetit lista acelora dintre Români, 
cărora se vor trimite 400 de prospecte, 
pentru subscrierea acționarilor. însuflețirea 
a fost dela început forte mare și ea cresoe 
continuu, căci sunt cele mai bune pros
pecte pentru suocesul înființării băncei ro- 
mâiiesci în Șomcuta-mare. Părerea gene
rală e, că rusultatul va fi la culme, dăcă 
se va subscrie un capital fundațioDal nu 
de 100.000, ci de 200.000 corone,

Sperăm, că așa va și fi 1
Chioranul.

Corespondența „Gaz. Transilvaniei“•
Bicaz, (Corn. Csik.), 18 Apr. n. 1900

In 15 Aprilie n. c. am petrecut la 
mormânt pe soția d-lui notar comunal de 
aici loan Urdiceanu, pe d-na Laura Urdi- 
ceanu, care în urma unui atac de apoplec- 
siă a răposat repentin în 13 Aprilie n. c. 
Răposata era o femee cu educațiune su- 
perioră și model de soțiă. Ceea ce în deo
sebi o caracterisa, era inima ei nobilă 
și bună față cu cei suferindl și bolnavi. In 
comuna nostră Bicaz, care are 6000 suflete 
și unde spre rușinea secolului present, nu 
se află medic, timp de 15 ani de când ră

posata s’a aflat în mijlocul nostru, ea parte 
prin cunoscințele dobândite prin îndelun
gata cetire de scrisori medicale bune, parte 
în urma unei praxe îndelungate, a sciut 
vindeca și alina durerile aprope la a treia 
parte a poporațiunei tot numai gratis, îm- 
părțindu-le și medicamente fără plată. Tot- 
deuna, unde i-s’a ivit ocasiă, a fost pro- 
tectora civilisației și a culturei, a fost ma- 
trona și conducătorea societății inteligenții 
de pe aici, nisuindu-se totdeuna a nutri 
concordia și a sterpi desbinările. De aceea 
ea de toți era respectată și stimată, ce s’a 
dovedit și prin mulțimea cununilor depuse 
pe sicriu.

Poporațiunea din acest ținut și-a ară
tat recunoscința, luând parte la înmormân
tare atât din loc, cât și dinprejur, ba și din 
învecinată România peste 2000 de omeni, 
5 preoți gr. cat., rom. cat. și un gr. or., 
toți îmbrăcați în ornatele lor bisericescl, 
afară de aceea au luat parte corporațiunile 
ambelor societăți de lectură, precum și nu- 
mărose rudenii, toți deplângând pe scumpa 
decedată, ale căreia rămășițe pămentescl 
au fost așezate spre eternă odihnire în ci- 
teriul gr. cat. din loc.

Fie-i țărîna ușoră și memoria binecu
vântată !

Un membru al Societății 
de lectură și cânt.

Convoear
Reuniunea învățătorilor români gr. 

cat. din despărțământul Ernutului, își va 
ține adunarea sem. II la 9 Maiîi n. c. în 
școla din Giuluș, pe lângă următorul:

Program: 1) Participare la serviciul 
divin la 8 ore a. m. 2) Deschiderea ședin
ței. 3) Constatarea membrilor presenți. 4) 
încasarea taxelor curente și restante, pre
cum și desbatere asupra sumei de 40 cor., 
pe care învăț. Vas. Orăsan, trecând la școla 
de stat, nici pănă în present nu le a solvit. 
5) Preleg. practică, „Episcopul binefăcător" 
la desp. III. prin învăț. TitPop din Giuluș 
și „Cerc, Comitat, Ținut" la desp. V și VI- 
lea prin învăț. Olimpiu Morar din Petri- 
laca română. 6) Cetirea disertațiunei prin 
învăț. Nic. Degan diu Cucerdea rom. 7) 
Critica asupra prelegerilor si a disertațiunei 
în cercul restrîns al membrilor 8) înscrie
rea de membrii noi și alegerea a 2 dele
gați pentru adunarea generală, și comitetul 
central, 9) Alegerea ternelor și statonrea 
personelor, cari la proxima adunare vor 
avâ a prelege și diserta, precum și stabili
rea locului și a timpului ținerei viitorei 
adunări. 10) Predarea cărților dăruite de 
Academia Română. 11) Alegerea oomisiu- 
nei pentru verificarea procesului verbal. 12) 
Eventuale propuneri și interpelări. 13) în
chiderea ședinței.

La acâstă adunare învităm cu totă 
căldura atât pe membrii ordinari, cât și pe 
directorii școlelor, precum și pe alțl bine
voitori și sprijinitori ai învățământului po
poral.

Lăscud, 25 Aprilie 1900.
Emiliu Frâncu. Ales. Scridon, 

președinte. notar.

Literatură.
Pentru economii de vite este de 

neprețuit folos marele și valorosul op Zoo- 
technia seu cultura generală și specială a 
vitelor,de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la școla superioră din Bucuresci 
(Herăstrău). Deși am anunțat încă de astă- 
tomnă aparițiunea acestui prețios op, el 
n’a străbătut pănă acum în părțile de din- 
coce de Oarpați. Acli însă se găsesce în 
deposit la Tipografia „A. Mureșanu" în 
Brașov și se pote trimite imediat ori cui 
îl cere. „Zootechnia'1 este partea a treia din 
„Manual de agricultură'1' al d-lui Maior, 
care a fost atât de călduros aprețiat din 
partea întregei presse române și premiat 
și din partea Academiei Române. „Zoo
technia" cuprinde 779 pag. format mare 4° 
cu 225 figuri și costă 8 corone (cu posta 
recomandat 8 cor. 50 bani). Recomandăm 
economilor noștri de vite acestă bogată 
scriere, pănă adi singură în felul său în 
literatura română.

Tot dela Tipografia „A. Mureșianu" 
se mai pot procura și esemplare din pâr
tia I a Manualului: Agrologia seu „Agri
cultura generală", 524 pag. â 5 cor., (cu 
posta rec. 5 'cor. 50 bani) — și partea II, 
„Fitotechnia" seu cultura specială a plan
telor cu 611 pag. și 202 figuri. Prețul 8 
cor., (cu posta rec. 8 cor. 50. bani).

*
Povestiri și anecdote poporale 

de Domețiu Dogari», au apărut în editura 
tipografiei „Aurora" A. Todoran din Gherla 
ca al 10-lea număr din colecțiunea frumo- 
selor scrieri poporale edate sub titlul: „Din 
literatura poporală". Prețul 20 bani, seu 
cu posta 25 bani. *

„Fetele casnice'1, cor pentru trei și 
patru voci femeescl de Timoteiîi Popovid. 
Acâstă drăgălașă composiț'ă musicală se află 
devenflare la d nul autor îa Sibiiu (semina
rul archiedecesan). cum și la Tipografia 
„A. Mureșianu* îu Brașov. Prețul 15 cr. 
(plus 3 cr. porto).

ULTIME KU1K1.
Pretoria, 27 Aprilie. Tute trupele 

bure s’au retras cătră Wynburg, unde 
genei aiul Botha concentrâză t6te for
țele. Roberts înaintâză cu armata sa 
grabnic și deja în (filele proxime se 
pot aștepta, lupte hotârîtdre.

Londra, 27 Aprilie. împrejura
rea Burilor, cari au asediat Wepe- 
ner și cari s’au retras, n’a succes. Ca
valeria lui French a sosit prea târ- 
4iu și ea n’a mai vecjut, decât arier
garda armatei Burilor din mare de
părtare mergând pe drum cătră La- 
dybrand.

Dewetsdorp, 27 Aprilie. Euglesii 
au secuestrat tbte vitele și caii din 
împrejurime și au prins pe acei far 
meri, cari au călcat jurământul de 
fidelitate.

vîrf, er Gheorghe cade de-a berbe- 
leaca. Lăbuș scos din fire se aruncă 
cu furiă peste gard, Gbeorghe țipă 
din tote puterile, âr Lăbuș îl hăr- 
tănesce cum se cade...

La țipetele copilului, cârciuma 
întrâgă e la gardul lui moș Stan. 
Gheorghe cu picibrele hărtăriite, abia 
pbte se spuie, că la mușcat Lăbuș, 
er cânele s’a făcut mititel și din col
țul în care s’a ascuns privesce lung 
•la tbte mișcările omenilor.

— Mânca-l-ai... de ce nu-1 legi ?
— Se-țl mâncl tu pe Gheorghe.. 

de ce nu-1 înveți minte.
Ochii lui moș Stan se înroșesc, 

obrajii ’i se aprinse, vinele ’i se în- 
cordeză, pumnii ’i se încleșteză, er 
căciula îi sare cât colo de năcaz și 
cu ochii păienjeniți se repede la moș 
Nițu, care-1 aștepta cu mânile ri
dicate ...

— Te mănânc de viu...
— Ticălos bătrân...
Par’că sunt doi cocoșei, cari 

se învață se se lupte ... Der omenii 
.sunt cuminți, se pun între ei, dă pe 

unul într’o parte și pe altul în cea
laltă parte.. . Moș Nițu își ia pe 
Gheorghe în cârcă și plecă morăind, 
er moș Stan întră în casă arătând 
pumnii.

*
Au trecut câte-va săptămâni de 

atunci. Moș Stan se scolă, într’o di- 
mineță, luceafărul de (Țină, tot mai 
lumina și cjiua se îngâna cu noptea 
care trecea încet. Dă rotă casei și 
nu aude glasul lui Lăbuș, ocolesce 
armanul și Lăbuș nicăirl. De-odată 
aude un gâfâit înfundat spre curnic. 
Se apropie repede, când colo Lăbuș 
cu gura căscată, cu limba în fun
dul gurii, înspumat se uită lung, 
tușesce, cu ochii ațintiți în ochii lui 
moș Stan, își duce laba la gură, 
par’că i-ar arăta durerea, apoi un 
urlet grozav, o gâjăială, o tuse 
înăbușită. Moș Stan i-e frică de tur
bare, se apropie încet de el, ia laba, 
îl tîrăsce afară, îi ia botul între 
mâni și se uită în cerul gurii. Ochii 
lui Lăbuș sunt plini de lacrăml, er 
moș Stan bagă degetul pe gâtul lui

negru și trage afară. O trosnitură 
ușbră și moș Stan rămâne cu o ju
mătate de ac în mână. Acum își dă 
bine sema, lui Lăbuș al lui i-a 
dat un cocoloș, cu acul în mijloc, 
cânele a înghițit repede cocoloșul, 
acul ’i s’a înfipt în cerul gurii.......
Der Lăbuș acum chelălăie jalnic, 
alergă prin bătătură, se trântesce, se 
tăvălesce, moș Stan după el, Lăbuș 
nu-șl mai găsesce loc... De-odată 
se opresce în mijlocul armanului, 
scote un suspin grozav de a-i crede, 
că-i om, își mai aruncă ochii lui 
speriat! spre moș Stan, îi dă peste 
cap și rămâne cu piciorele în sus ... 
a înțepenit. Moș Stan își șterge ochii 
cu dosul palmelor, se uită în sus și 
dor atâta pote se spună: Ei! moș 
Nițule, mi-ai luat liniștea... de acum 
las’ pe mine, are să-ți placă și ție...

*

Grozav s’a schimbat moș Stan 
în casă. Dela o vreme încoce par’că 
a întinerit, tbtă chirilica umblă de 
colo pănă colo. Noptea barim nu 

mai are astîmpăr, de câte cinci șese 
ori dă rotă casei, par’ că i-ar fi frică 
de cine scie ce averi. De multe-orl 
baba Marina își găsesce beleaua cu 
el, mai ales când se scolă noptea 
și trântesce ușile:

— Ce tot umbli de colo pănă 
colo, nu mai ai astîmpăr, ori de când 
a murit Lăbuș i-ai luat locul?

— Femeiă, îți crep capul se nu 
te mai aud vorbind așa.

Se nu-i pomenesc! de Lăbuș, 
nici să te împotrivesci la cele ce 
spune el, că Domne feresce, se iu- 
țesce, ochii îi sticlesc, genele îl cli
pesc, par’ că l’a găsit alte alea, trăs- 
nesce și pufnesce.

Tot satul a sciut de mortea lui 
Lăbuș, der nimeni nu l’a mai între
bat pe moș Stan de el. Dor odată, 
era la omeni, și acolo moș Nițu 
rînjind a spus așa în lene: da bine 
ți-l’a înțepat pe Lăbuș, moș Stane, 
sciu, că dibacifi a fost. Omenii au 
rîs, moș Stan s’a făcut stacojiu ca 
macul, ia vânt să se repâdă se-1 ia 
de gâtlejul încrețit, dâr un nod i-s’a
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fiflulțămită.

Adresez onoratului public bra
șovean, care cu ocasia înmormântării 
scumpei mele soții a binevoit a lua 
parte la durerea mea și a-mi pro
cura astfel în marea nenorocire o 
mângăere, — mulțămita mea cea mai 
fierbinte.

Dr. 1. Hosanu.

NECROLOG. Din BucurescI ni-se 
anunță încetarea din viețâ a d-nei Caliopi 
M. Slllică, întâmplată Sâmbătă, în 12 Apri
lie v. c. în etate de 23 ani. Pe reposata o 
jălesce întristatul s6u soț, d-1 Mihail I. Su- 
lică cu fiiul Mihail, Miltiadi și Sofia Popo- 
vici ca părinți, Hareti PopovicI soră și alte 
numerose rudenii.

— Eudochia Dănilă născ. Hada, ma
ma d-lui primar Georgiu Dănilă din Hu- 
nedoră, a răposat în etatejjde 86 ani și a 
fost înmormântată în cimiteriul bisericei 
române gr. or. din Ighiu în 25 Aprilie n. 
c. Despre răposata, ni-se scrie, că a fost o 
femeiă forte bravă, muncitor© și înțeleptă. 
Era iubitore de sciință și învățătură și a 
avut mare mângâiere în vieță, putând să 
vadă ca omeni cu carte nu numai pe fiiul 
său, fruntașul cetățen și primar al Hațe
gului, ci și n umbroși nepoți, ba chiar și 
strănepoți.

Fiă-le țerîna ușoră!

Mulțămstă puM joăc
Subscrisul birou al Reuniunei femeilor 

române din loc își împlinesce plăcnta dato- 
riă, de a esprima Onor. Institut de Credit 
și Economii. „Albina" adânc simțită mul
țumită a Reuniunei pentru ajutorai de 400 
cor. votat de Onor, adunare generală și în 
anul acest pentru Internatul-Orfelinab înfi
ințat și susținut de Reuniunea nostră.

Brașov, 14 Aprilie 1900.
Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi, 

președintă* actuar.

Cultura viilor și comerciol 
de vin.

Credem în interesul cultivato
rilor și proprietarilor noștri de vii, 
de a. reproduce în traducere ro
mână articolul următor apărut în 
diarul „Pester L'oyd* la 11 și 12 
Aprilie a. c., sub titlul „ Cultura viilor 
și comerciul de vin:

Reconstituirea viilor nostre a for
mat în deceniul din urmă obiectul îngri- 
jirei muncei și jertfelor tuturor. Toți fac
torii interesați direct în cestiune, au depus 
tot zelul și sciința lor, ca să reconstituescă 

viile distruse și nimicite de filoxeră etc., 
după multe încercări zadarnice, au găsit 
în fine calea, pe care putem purcede cu 
succes. Unele teritorii însă, pe cari înainte 
de vreme se cultiva vița de vie, au trebuit 
să fie părăsite cu totul, er altele luate din 
nou în cultură. Am ajuns la convingerea, 
că costele calcarose sărace, nu se potrivesc 
de loc pentru vița americană, fiindcă cele 
mai multe vițe americane nu suportă o 
dosă însemnată de calce în pământ și prin 
ea devin clorose, nu prăsesc în destul al
toiul, și din ctusa costelor prăpăstiose 
nu e posibil căratul gunoiului la timpul 
priincios.

Nu odată, ci- de repețite ori au fost 
schimbate varietățile americane: am înce
put cu Riparia, am trecut mai târdiu la 
Solonis, apoi am luat de-arândul pe cele 
mai multe varietăți de Rupestris și în fine 
am obținut, cu anumițl Hibrizi și de Ber- 
landierl, ore-carl resultate, der pe terenu
rile cu calce (var) ușor solubilă, desastrele 
covîrșesc cu mult resultatele, încât trebue 
să mărturisim, că nu am găsit încă calea si
gură pentru reconstituire.

Deslegarea problemei atârnă încă dela 
viitor și se va pută realisa numai astfel, 
dâcă vom înființa câmpuri de esperimen- 
tațiă pentru studii și observațiunl sciințifice 
cât mai multe. Pentru ca atari studii să 
dea ore-carl resultate, ar trebui să urmă
rim desvoltarea viței în cel puțin 6 pe- 
riode de desvoltare, căci după cele 4 în
cercări dintâiu, încă nu putem conchide la 
nimic sigur.

In locul acesta însă vom adăoga, că 
pentru durată tot nu se pote combate clo- 
rosa, și acolo unde se ivesce mai des tre- 
buesce înlăturat pur și simplu suportul ne
motivat și înlocuit cu un altul mai apt.

Este adevărat, că pănă acum a cam 
succes de a combate parțial ohlorosa prin 
diferite mijloce și după mari sacrificii și 
perderl de timp, — der nu a succes încă 
de a face, ca vițele chlorose altoite să pro
ducă rod satisfăcător, ca să renteze cul
tura lor. De aceea pe terenurile, cari con
țin mult var ușor solubil și sunt greu ac
cesibile, va fi de lipsă să renunțăm cu to
tul la altoire de ori și ce soiu, său decă 
posiția lor superioră face să fie necesară 
reconstituirea lor prin altoire, — atunci 
trebue încercat mai întâiu cu atari supor
turi, cari se potrivesc mai bine pe astfel 
de terenuri. Ca atari în locuri calde se 
recomandă: Rupestris metallica, Rupestris 
Monticola; pentru mai reci Solonis și Ru
pestris cum și Ibriz de Rupestris, apoi 
peste tot Monroeder și Rupestris, ca și 
Berlandiere.

Mai sigur se pot reconstitui acele vii 
și podgorii, cari au un pământ de bună 
calitate, și în care reușesc la sigur cele 
mai multe din varietățile americane cu 
foia mare pentru suport. Varietățile însă

cu frundă mică americane, trebuesc cu to
tul eschise de la port-altoi, și dela orl-ce 
reconstituire; mai cu semă după ce dispunem 
adi de materialul suficient din cel cu foia 
mare, și este deja atât de eftin, încât și-l 
pote procura pănă și omul cel mai sărac.

Apoi cestiunea cea mai ardândă pen
tru noi este, cum și în ce mod să altoim? 
După firma și nestrămutata nostră con
vingere, singura altoire verde e de folos. 
Trebue însă să mărturisim, că și noi am 
fost la început partisanl ai altoitului în 
lemn (despicătură), mai cu sâmă după ce 
am vădut, ce resultate frumose s’au obținut 
cu ea în Franci*. Dâr nu peste multă 
vreme ne-am convins, că raporturile din 
Francia nu se potrivesc cu ale nostre. Afară 
de sudul Franciei în clima sa domolă și 
uniformă de caldă, care se potrivesce pen
tru altoitul în despicătură mult mai bine 
decât clima cea arridă de la noi, și pe 
de-asupra atari întreprinderi în Francia 
găsesc brațele specialiste și capitalul ne
cesar totdeuna mult mai ieftin, decât la 
noi — totuși sistema acesta de reconsti
tuire este mult mai scumpă și mai puțin 
sigură, decât altoirea în frundă. Altoirea 
în frundă (verde) cu totă clima cea esce- 
sivă și nestatornică a dat la noi resultate 
în termin mediu forte mulțămitore, este 
ușoră și ieftină, încât o putem recomanda 
tuturor cu consciința împăcată.

Numai trebue să băgăm de semă, ca 
să nu altoim vița prea de timpuriu, butașii 
fără rădăcină se nu-i altoim pănă ce nu 
au dat 3 foi, er butașii cu rădăcină să 
aibă cel puțin două foi, căci alt-fel nereu
șita este neîncunjurabilă.

La altoirea sub cojă, vom întrebuința 
numai cordele, cari au o crescere vigurosă 
și bogată și prin aceea ele ne arată dela 
început, că ele se potrivesc bine cu tere
nul și apoi se întrebuințeză numai corde 
deplin sănătose. Să fim cu băgare de sâmă 
la scoterea lor din pământ și în cașuri 
dubii mai bine să le lăsăm să stea pe loc 
pănă în primăvar* următore.

Cordele altoite și bine copte, ce trec 
peste contingentul necesar, constitue un 
supliment însemnat, la acoperirea cheltue- 
lilor de reconstituire, ceea-ce pentru micii 
cultivatori dela noi este de mare însem
nătate.

Pe terenurile fertile reconstituirea viilor 
nu întâmpină deci nici o greutate, și decă 
la micii cultivatori și podgoreni nu se 
observă vre-un progres deosebit, causa 
este numai nepăsarea lor. Esistă sute de 
de mii de jugere de vii și podgorii de-ale 
micilor cultivatori, cari sunt cu totul pără- 
ginite, seu că sunt folosite pentru alte cul
turi de mai puțină valore, der cari, pe 
lângă puțină bună-voință, ușor ar pute fi 
tote reconstituite.

Țăranul ar putâ forte bine să des
funde erna via sa în timpul când nu are

altă ocupațiune, și în clacă ar căpăta și 
brațe de ajutor fără de nici o cheltuială; 
vițe pentru suport de altoi capătă dela 
stat gratuit, apoi ele sunt atât de eftine, 
încât și-le pote procura ușor ori și cine.

L» altoirea în frundă, un vier numai 
în cât-va esperimentat, pote câștiga ușor 
câte 5 fi. pe di; și la o ast-fel de plată și 
vierul cel mai sărac îșl pote ușor procura 
aracii (parii), goma și gunoiul necesar, ârna 
el pâte să despice parii în parte, er ce-a ce 
altoiesce peste trebuințele sale proprii, ușor 
le pote vinde și prin aceea îșl asigură sie-șl 
nouă isrore de venituri, prin urmare nu 
esistă nici o piedecă, care ar face cu ne
putință și micului cultivator se resconti- 
tuâscă viile distruse de filoxeră. Trebuesce 
însă bună voință, puțină încuragiare și lu
crurile vor merge mult mai bine, decât 
pănă aci.

fVa urma.)

MITE ȘI DE TOTE.

N’ai uitnt se vorbeset românescș ?

Ci că a fost odată un fiu de țăran, 
care a învățat carte multă, atât în țâra 
nostră, cât și prin străinătăți. El învățase 
medicina și eșise un doctor de frunte. 
Odată se duse să-și vadă părinții în satul 
seu. Sera se adunară tote rudele se vadă 
pe boerul, ce eșise din satul lor. O rudă 
mai depărtată, un bătrân deștept și mu
calit de felul lui, vrând să ia puțin la vale 
pe doctorul, începu să vorbescă cu el.

— Hei! nepote, îi fi vădut multe prin 
cele străinătăți ?

— Multe, moșule dragă.
— Ia se vedem nu ți-ai uitat cumva- 

limba? și arătându-i o pisică dise:
— Cum se chiamă asta, sci?
— Pisic^, cum să se cheme...
— Aș! Păcat nepote, că ai prăpădit- 

atâția amar de ani! asta se chiamă sgâ- 
rietore.

Dâr asta cum se chiamă? arătându-i 
focul.

— Foc, cum să se cheme?...
— Aș! asta se chiamă mângâiere.
— Dâr asta ce nume are? arătân

du-i O' șiră de grâu.
— Grâu, ce nume să aibă?
— Aș! ăsta e rodul pământului.
— Dâr asta ce este? arătându-i apa.
— Apă, ce să fie?...
— Gâba îmi perd vremea, văd că ai 

uitat limba părinților, acesta e stîngetdrea.
Toți rîseră de făcură haz de șiretenia- 

bătrânului, și-și dădeau ghionțl, că-1 înfun
dase pe boer.

Doctorul, om înțelept, nu se supăra- 
de loc, ci rîse și el de-a valma cu ceilalți,, 
dâr îșl făgădui în sine, că îșl va răsbuna. 
După ce plecară toți pe la casele lor și se 
liniști totă lumea, doctorul se sculă,'prinse

pus în gât și nu mai pote scote o 
vorbă, s’a întors cu fața dela âmeni 
și ochii lui umefli i-au întunecat ve
derea. .. A înghițit’o și p’asta și 
de-atuncl moș Stan s’a împrietenit 
cu moș Nițu, par’ că le-ar fi făcut’o 
cine-va și din vere Nițule nu-1 mai 
scotea moș Stan. Ba odată s’au și 
iertat în fața omenilor, moș Stan i-a 
spus lui moș Nițu —: Ei, mei vere, 
(Țilele omului sunt înumărate și Dum
nezeu scie cum o se murim, să mă 
ierți moș Nițule. — Te iert, a spus 
moș Nițu, iârtă-mă și tu pe mine....

•

In revărsatul Zorilor și cânte
cul cocoșilor, moș Stan și moș Nițu 
ies din sat și scobâră alături ca doi 
copilași spre malul gârlei. Fiă-care 
cu cosorobele atârnate pe mâna 
stângă făcută covrig și cu traista cu 
merinde la spinare se lasă încet la 
vale. Au plecat să-și taiă stuf și au 
plecat în prieteniă, că numai așa 
omul se îndemnă mai bine latrebă. 
Cărăruia sucită, pe care se scoboră, 
s’a isprăvit, și din pricina negurii 
lăsate pe apă nu ved nici luntrea 

unde este priponită. Ajunși la mar
ginea gârlei, fiă-care o ia într’o parte, 
unul în sus, altul în jos și merg, pu- 
nendu-și mâna la frunte și se pitesc 
și caută luntrea. Dela o vreme se 
opresc, și deși nu se mai ved din 
princina negurii tot mai desă, gla
sul înnăbușit al lui moș Nițu abia 
ajunge la urechile lui moș Stan.

— Ei vere Stane, aici e luntrea, 
mă....

Moș Stan dă fuga, par’ că ar fi 
un flăcău, găsesce pe moș Nițu, des- 
lâgă luntrea și o ia la edec în su- 
sul apei. Moș Nițu se suie în lun
tre, se pune la cârmă, și când moș 
Stan ia funia în mână, ca se tragă 
în sus, manile îi tremură încât o 
scapă de mai multe-ori.

— Ei, da ce ai de tremuri așa, 
mei vere?

— Ecă am ostenit și eu, că nu 
sunt mititel.

Și în gândul lui luntrea, în care 
sta moș Nițu, sâmănă grozav cu fun
dul unui cosciug și se cutremură.. .

Au plecat în susul apei, moș 
Nițu împinge luntrea la adânc cu 

opacina, moș Stan a luat funia la 
spinare și urcă.

Luntrea taie apa lină încet și 
fâșiiturile apei se perd domol în 
urma luntrii. Din când in când, moș 
Stan mai cade îngenunchl, dâr se 
scolă repede și se uită în urmă, ca 
se scie de nu l’a văȚut tovarășul. 
Au urcat’o destul. Se opresc. Moș 
Stan ia funia, o face colaci', o aruncă 
în luntre, apucă marginea luntrii, o 
trage la mal, sare în lăuntru și ia 
vâsla din mâna lui moș Nițu :

— Lasă, te trec eu.
Mânile nu-i mai tremură, ochii 

îi jocă în cap, brațele ’i s’au întă
rit, vinele ’i s’au încordat! Se așeză 
la cârmă, er moș Nițu pune o scân
dură de-a curmezișul luntrii și se 
pune în fața lui. Au îndreptat lun
trea drept dincolo.

Prin negura fumuriă nu se mai 
vede la doi pași. Apa curge lin la 
vale și lovesce de costele luntrii, 
unde se aude din când în când câ
te-o lipăitură, care trece repede, și 
după densa vine alta și er așa: sunt 
micele vălurețe care se sparg de 
lemnul de salcie, care plutesce ușu

rel ca un fulg... Sunt la mijlocul 
gârlei.

De-odată mintea lui Stan se în
tunecă, tremură, dă să ridice opa
cina în sus, er o trântește cu putere 
în apă. îi vine să dea numai odată;..

— Oi fi ostenit, mei vere, dă 
să mai vâslesc și eu.

— N’am ostenit, las’o... Și mâ
nile lui string cu putere opacina..

Moș Nițu își deslegă traista, 
scăte un ștergățel vergat, apoi se 
aplâcă pe marginea luntrii își su- 
mete mânecile, își împreună pumnii 
și începe să-și stropescă fața cu apă... 
De-odată moș Stan dă drumul opa- 
cinii, se repede cât ai clipi, apucă 
cu putere amândouă piciorele lui 
moș Nițu, le ridică în sus și îi dă 
drumul .pe marginea luntrii.

— Câne... ai se te întâlnesc! 
cu Lăbuș. Du-te, câne!

O pleoscăitură puternică, un ge
mut întunecat, apoi capul lui moș 
Nițu mai ese de doue-orl la supra
față și după aceea mormântul s’a 
bătătorit pe veciă.... *)

*) Din albumul jubilar, dedicat lui Titu Ma- 
iorescu 15 Febr. 1900.
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o pisică, îi lega de codă o cârpă unsă cu 
gaz și merse apoi la casa bătrânului mu
calit, dete foc cârpei dela coda pisicei și 
îi dădu drumul în șira cu grâu, apoi alergă 
la ferestra odăii unde durmia bătrânul și 
începu a striga:

„Scolă iute, moșule, căci sgăriitorea 
cu mângâierea în codă a intrat în rodul 
pământului, de nu sai cu stîngătorea, s’a 
sfîrșit cu rodul pămentului“.

Unchiașul buimăcit de somn și neîn- 
țelegend ce-i spunea, întărea a eși afară, 
er când mai apoi eși și vecju, că grâul prin
sese foc, începu să certe pe doctor, că de 
ce nu i-a vorbit la înțeles românesce.

„Apoi nu mi-ai spus d-ta, că așa se 
vorbesce românesce ? de ce te superi.

Lumea, care se adunase, stinse focul, 
nu arsese decât câțiva snopi, der unchia
șul nu mai făcu glume cu aceste cuvinte.

*
O nouă Calăforniă»

S’a anunțat că căutătorii de aur nu se 
mai duo la Klondyke, ci la Cap-Nome, pe 
cdstele oceanului Arctic. CincI-flecI de mii 
de aventurieri au și părăsit Seattle din 
Statele-Unite seu Victoria, îndrumându-se 
spre nouele mine.

Prețul alimentelor la Cap-Nome, ca 
esageratiă, întrece tot ce b’& pomenit pănă 
acum.

La unicul restaurant, ce ee află acolo, 
se iau următorele prețuri: șuncă și ouă, 
10 franci; trei ouă făcute ochiuri 10 fraud, 
o pane 10 franci; cafea și o felie de pâne 
ou unt 5 franci.

Cartofi costă 50 frâu ol suta, pătlăge
lele 20 franci banița.

Un ras se plătesce 5 franci, un tuns 
7,50, o baie 10 franci.

Spălătoresele iau 3,75 franci pentru 
spălatul unei cămăși.

Dulgherii sunt plătiți cu 7,50 ceasul, 
și pe o căruță cu un cal se dă 56 franci 
pe ces.

Concurs.
Societatea cornercianților români din 

Brașov, publică concurs pentru 
ocuparea a trei ajutore de câte 100— 200 
Corone anual, menit© a se da la trei 
tineri români, cari vor fi așefiațf ca 
învățăcei la anumite firme co
merciale din Brașov, pentru a înveța 
comerciul practic.

Petițiile sunt a se înainta pănă 
în 20 Maiu st. n. 1900, subscrisului 
comitet, însoțite cu următorele do
cumente :

а) Atestat de botez, din care 
se se vadă, că sunt Români din pa- 
triă în etate de 14 ani.

б) Atestat despre moralitatea 
lor și a părinților lor.

c) Atestat, că au ubsolvat o șc6- 
lă primara și doue clase gimnasiale, 
reale seu civile.

Cei, cari vor ave o pregătire și 
mai bună școlară și vor dovedi și 
purtare morală bună, vor fi preferiți.

Regulamentul despre condițiu- 
nile speciale, cărora au eS se supu
nă concurentii, ee pot ceti în can
celaria comitetului societății.

Brașov, 12(25) Aprilie 1900.
Din ședința comitetului societății co- 

mercianților români pentru comerciul le
vantin din Brașov.

Teodor ITicolau, Gr. Maior,
președinte. secretar.

Be ânohmiatu
In strada Prundului nr. 37, se află 

de închiriat o casă parter, constă- 
tătâre din patru odăi, bucătăria, căma
ră și pivniță, de casă se ține și o gră
dină cu pomi.

Pentru informați uni ase adresa 
la proprietarul, cu locuința în ace 
lași local. i_i

Anunț de ventțare.
Conform hotărîrii comitetului 

și sinodului parochial gr. or. din 
Brașov (Cetate), aprobată de Ven. 
Consistor ar-hidiecesan, Epifropia 
parochială subsemnată face cunos
cut, că se vor1 vmde prin licita- 
țiune CU oferte terenurile mai jos 
aiătate, situate în imediata apropiere 
a promenadei de sus din Brașov. 
Aceste parcele sunt fdrte potrivite 
pentru clădiri de vile, anume:

1) Parcela de sub Nr. casei 4 din 
Grdver, având o suprafața totală de 
801 metri pătrațl, cu o casă de 
piatră cu 5 camere și cu grădină. 
Prețul venfiarii va fi dela 5000 fl. 
sâu fiece mii corone.

2) Parcela cu Nr. casei 3 având 
o suprafață de 855 metri pătrațl cu 
casă de lemn cu 3 camere și cu 
grădină Prețul vânfiării dela 2500 fl. 
seu cinci mii cortine în sus.

3) Parcela Nr. 3 din Bârdigas, 
avend o suprafață totală de 628 
metri pătrațl cu o casă, de lemn și 
cu grădina. Prețul venfiarii dela 15C0 
fl. seu trei mii cortine în sus.

4) percela Nr. 4 în Bârdigas, 
avend o suprafață totală de 526 
metri pătrați cu grădină. Prețul 
venfiării dela 1300 fl. sân doue mii 
șâse sute cortine în sus.

Ofertele sigilate provefiute cu 
vadiu de 5% din prețul ofertat, se 
vor adresa comitetului parochial 
român gr. or. dela Sf. Adormire 
din Brașov-cetate pănă sera în 8 
(21) Mai a. c., la cancelaria paro- 
chială, casa Nr. 5 din Târgul griu
lui. Planul de situațiune al parce
lelor, locul și ori-ce informațiune se 
ptite arăta și să pot obține dela 
Dl Epitrop T. Spuderca, strada or
fanilor Nr. 2 (14).

Epitropia parochiaJă. 
935,2-6.
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Prognosa timpului.
(După că/pit- SpăxiosvL.)

Săptămâna din 29 Aprilie—5 Maiu: 
ploios în 2 și' 3 Maia.

Săptemâna din 6 — 12 Maiu: turbure, 
ploios va fi din 9—12. IcI-colo furtuni.

Călendaml septemânei.
APRILIE. are 30 dile. PRIER.

pilde Călend. IuL v. Călend. Greg.

Dinu- 
Luni 
Marț5 
Mere- 
Joi. 
Viner 
Sâm.

16 f S. Toma, S. Ag.
17 C. P. Simeon
18 f C. p. loan
19 t C. Ioan în Peșt. 
-0 C. Teodor Tridin.
21 S. m. loan Teod
22 S. p. Teodor. Sic.

29 Robert
30 Catarina

1 Mai. Filip.
2 Atanasi
3 Aflarea sf. f
4 Florian
5 Piu V., Goth

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din. 27 Aprilie 1900.

Măsura 
sâu 

greutatea
Calitateii.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 12 40
71 Grâu mijlociu . . . 11 80
n Grâu mai slab . . . 11 40
71 Grâu amestecat , . 9 60
7) Secară frumosa. . . 7 20
71 Săcară mijlocia. , . 6 80
j) Orz frumos . . 7 40
n Orz mijlociu. 7 _
77 Ovăs frumos. . 6 _
77 Ovăs mijlociu . . . 5 40
71 Cucuruz ................... 9 20
71 Mălaiu........................ 8 60
71 Mazăre........................ 14 60
71 Linte........................ 20 _

Fasole........................ 9 _
71 Sămânță de in . . . .24 _
77 Sămenți de cânepă . 9 40

Cartofi........................ 3 _
71 Măzăriche................... _ —

1 kilă Carne de vită . _ 88
77 Carne de porc . . . — 92
n Carne de berbece. . _ _

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

Proprietar: Dr. durai Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregeriu ^aior.

RĂNDAFIR1
liferez din speciele cele mai 
bune și mai noue, cu coronă de

2 ani, pachetațl franco, la ori și ce 
stațiă. — Bucata costă 60—80 cr. —

La cerere trimit catalogul ilustrat în 
limba română franco.

TIa. Kraus, 
cultivator de trandafiri

Codi ea (Feketelialom) comit. Brașov.

PUBLICAȚIUNE.
Următorele obiecte orășenescl 

ajung pe calea pertractărei publice 
de oferte spre închiriare pe durata 
din 29 Septemvre 1900 pănă în 29 
Septemvre 1906 și anume:

1) Casa de vânfiare (podul) 
Nr. 9.

2) Grajdul și remisa de care, 
în casa orașului, târgul inului Nr. 34.

Mai departe ajung spre închî- 
riare și anume pe durata din 29 
Semptemvrie 1900 pănă in 29 Septemvrie 
1903:

Localul de prăvălia în casa 
orașului. Ulița mare Nr. 53, împreună 
cu 3 odăi și doue localități laterale.

Pertractarea de ofert se va ți
nea în 4 Mii 1900 la orele 10 a. 
m. în oficiul de economia al ora
șului, unde are să fie predate pănă 
1«. 6ra numită ofertele scrise, sigilate 
și provecjute cu un vadiu de 10% 
din suma chiriei anuale.

Condițiunile o felului și 4 le 
contractului ae pot vede Io ârele 
oficibse în oficiul de economia al 
orașului pănă la fiiua pertractărei 
de oferte.

Oferta înaintate târfiiu, nesub- 
scrise seu în alt mod necorespun- 
fietbre condițiunilor de ofert, nu se 
vor lua în considerare.

Brașov, în 19 Aprilie 1900. 
cc 37.1-1. Oficiul de economiă orășenesc.
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Avem bnâre a recomanda on. public 
fabricatele nbstre recunoscute ca fdrte AwA?

> m ș» durabile pentru costumări și pardiseurl, 
lucrate fbrte fin și solid.

Postavurile și Stofele nostre de Loden pentru sport, 
economi șt țeranl.

0 TOF35 pentru uniforme de oficerl și amploiațf, 
Pleduri pentru bărbați, plaptiine, și Covdre, 
iW* în tete asortiment bogat. "W2 

\ Invităm deci pe clienți noștri din oraș și din afară, 
cari pune preț pe un fabricat indigen bun, frumos și > 
l ieftin, a ne cerceta cât mai numeros.

Cu totă stima■%'v.
WIi,ISEI,S« smEHG a- Ci

A. ' 'fio, \. fabrică de postavuri, Brașov. A__________________________ // 
oooooaoooo00000000 O.Z________

r
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Acesta Loterie de bani,
■unica în. -A_nstria, legra-l concesionată.

conține fi®,5fi4 câștigam în bani gata, = 
în suma totală de 4fi0j2©0 corone.

Oâștig^xl principal este de

00 corone bani gata
Tragerea îariB&eiEă irevocabil îs» 7 fiiassie

Un Sos costa 4 corârie»
Losuri se capătă Ia Secția loteriei de stat In Viena, I. Riemergasse nr. 7, 

la Colectorii de loterie, TraficI, la Oficiile de dare, Poște, Telegraf și Căile 
ferate, Zarafii etc. — Planul loteriei se dă gratis, cumpărătorilor de losurl.

Losuriie s« tr 1b» 11 francate, ---- -

DIRECȚIA LOTERIEI 0. și R.
secția loteriei statului.
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P- T.
Qrăibâța a Ve proctura încălțăminte della

R-r™, _,t an

ALSUmSTER GEW1NN IA GllMlCHSTEtfFALLt

t

i

S. E. & H. MICHELSTABTER 
«ras™ BRAȘOV (Hotel Bar os 8). «==>>

Dm causa reuuirei depositului se Vinde până la 
sfîrșitnl lui Aprilie o 
parte din încălțăminte 
cu 10% niaî puțin ca 
prețurile ce sunt tim
brate pe talpă.

„EU£JEAk“ 
mașină de lărgit ghete 
părechea 3 corone.

Nu pachet at în pungi (tocuri) 
o veHtaisi! owmm m sticlite 

5

(«sa numele SapheiiBn.} -

Apnqtn pqtp aiutorul cel mai ^un și radical 
li b U U l (l u IJ L U contra p 1 a. g e i a. ori și ce insecte.
Se află de vendare: în Brașov: La Domnii 7. L. et A. LLesshaimer, 

Heinrich Zi.nz, Idimibie Eremins nepoții, Emil Por, Karl Irk, Julius Midler, Carol 
Schuster farmacist, Tndsch et Tarilor, N. Grădinar, Eduard Kugler farm., Julius 
Hornung farmacist, He>nriCi G. Chert, Ferdinand Jekelius farm., Victor Poth farm., 
Karl Harth, Rudolf Stinol, T. Kidemen farm., W. Stadlmuller, Lazar dh Verzar, Henrich 

? Peter st) er ger. în Făgăraș: La Domnii: lohann P. Hermann, R G. Romonțtanu, I. 
î larosch Heinrich Schul, Alexander Nehr er, Iacol) Fieissig. în Cohalni: La Domnii: 
| Ernst Wolff, Eduard Victor Melas, și unde s n n t a fl. s -t t. e p I a c a t. o.

Pachete-Kathreiner!
Nici odată înse deschis ori în pachete imitate

cu scopul de ale reduce.

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathremer
este cel mai gustos, unic sănetos și tot odata 
cel mai ieftin surogat la cafeaua de boane.

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner

succes crescând.
se bea în sute de mii de familii cu plăcere și

1 Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathremer i "

/ j iii

suplinește în modul cel mai bun cafeaua de 
boana acolo, unde din considerații sanitare 

aceasta e oprita de medici.

■ ț 
v»

Z. rumanisch HLb.

\ î>-— fXT*

Kathremer 0

00

»

»0

0 0

00

0 0

0

0 0

0

00

50,000

i

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

31

67

3

433

763

1338

90 

31700 

3900 

4^00

50 

3900 

3900

e veritabil numai în cunoscutele

1 
a

a

O

CORECTUL 

tuturor celor 56,060 câștiguri.
Cel mai mare câștig in cel mai 

favo-abil cas 
LOOO^OOO corone. 

Câștigurile speciale sunt îmjjărlite cum urineză: 
Corone

600000 
4®®®OO

1OOOOO 
90000 
s®®®® 
^®®s®

<®®s® 
&o®®® 
S5®e® 
80000 
15®®®
1OOOO 

5®®® 
BOO® 
3000 
1OO® 

50® 
W® 
@®O 
1^® 
13® 
i®® 

s® 
4®

M.V ; 13.160,000
Scrisore de comandă de tăiat.

Domnului â- TOGO O-, Budapest.
Binevoiți a trimite .............  Losurî originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreuna cu planul oficial.
a,,„„ Ha fl f a se lua cu ramburs, ur- 1 (Ce nu convine

....................... I meză cu mandat postai. / se ștergeți).

RIUMPH)

ÎNTINDE NOROCULUI IANâ! 
Muiți au fost favorisațl de noroc 
c&Bmgsărândwn Sos aela ncî!

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

>160,000 Sosuri 50,000 
se scrîeză cu câștiguri in bani, așa-dâr jti- 
rjietate din iosurî trebue să câștige conform 
speoificărei alăturate.

Nici o loterie din stiăinătate ru 
are câștiguri așa de mari, ca loteiia 
de clasă ung.

Cel mai mare câștig în c»s favo
rabil

Un milion corone.
In total vin trcispredece mâli©- 

ne 5ÎS®,6®© corone la sortire.
Intrrga întreprindere e pusă sub su

pravegherea statului.
Prețul ^original al losurilor stabilit 

după plan : 
pentru o"optime (78) fi. —.75

i;K un pătrarț1/,) „ 
„ o jumătate C/2) „ 
„ un întreg 7/2) „ 

se trimet cu ramburs 
terea înainte a sumei,
pedeză după tragere. Planuri oficiose gratis.

Ne rugăm pentru comande de losurî ori
ginale a se trimite direct la noi până sn 

17 faâu a. c.

A. t'Oro.k &c° 
casă de bancă 

Budapesta, Y. WaitZWfflDJ 4'a.
Multe și forte mari câștiguri am sol

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

$

s6u
1.50
3.—-
6.—

71

7>

n

cor. 1 50 fll 
n 3-~ „ 
„ 6- „ 

12.- „
sâu pe lângă trirhi- 
Liste oficiose se es-

ș


