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0 mână spală pe alta.
Abia peste câte-va cjile se va 

împlini anul, de când s’a sevîrșit 
alegerea de episcop în Arad.

Ne sunt încă în viuă memoriă 
frământările, ce au premers acestei 
alegeri, precum și căușele lor. Nu 
mai este de lipsă de a-le reaminti, 
căci este bine cunoscut tuturor ce
lor, ce se interesâza de afacerile 
nostre publice bisericesc! și națio
nale,- de ce opiniunea publică română 
n’a fost favorabilă candidărei de 
episcop a vicarului episcopesc de 
atunci Goldiș.

Ceea ce însă a fost produs în 
ajunul alegerei de episcop im presiu
nea cea mai rea în tâte cercurile 
nostre naționaliste, a fost împrejura
rea, că călugărul Mangra cu soții 
sei, car! voiau să trâcă de cei mai 
aprigi naționaliști, se făcuseră luntre 
și punte spre a scote cu ori ce preț 
pe vicarul Goldiș din urna electo
rală, ca episcop.

In scopul acesta ei s’au folosit, 
după cum seim, de-o manevră elec
torală ne mai pomenită în analele 
bisericei, deslănțuind patimele și in
troducând astfel tot felul de apucă
turi pecătose și condamnabile în or
ganismul bisericesc, unde ar trebui 
se predomnescă întotdeuna numai 
spiritul blândeței și al bunei înțe
legeri.

Cu atât mai straniă păru acâstă 
tristă procedere a lor, cu cât ea 
era în favorul unui bărbat, care prin 
purtarea sa, pe timpul cât a fost de
putat unguresc, numai titlul de a 
dobândi încrederea bisericei și a 
națiunei sale nu și-l’a câștigat.

Lumea românâscă în nedume
rirea ei căuta o esplicațiune pentru 
acâstă aparițiune și se lățise faima 
în cercuri largi, că în vederea ale
gerei de episcop) s’a încheiat un 
pact între Goldiș și Mangra, după 
care acesta din urmă s’a obligat de 
a sprijini din răsputeri cu ai săi 
candidatura de episcop a celui din- 
tâiu, âr Goldiș a promis în schimb, 

că va stărui a face pe Mangra vi
car episcopesc la Oradea.

Ori cum s’ar fi făcut învoâla. 
seim, că Mangra și soți, cari dispu
neau de vre-o 4®ce voturi, au decis 
alegerea de episcop a vicarului Gol
diș, restul voturilor, ce le-a primit, 
fiind date în cea mai mare parte de 
aderenți ai acestuia.

Astăcji primim scirea din Arad, 
că pe Vasilie Mangra, care nu de 
mult a fost numit de actualul epis
cop protosincel, Sinodul l’a ales vi
car episcopesc la Oradea-mare cu 30 
voturi, 20 bile fiind albe.

S’a nimerit, ca Mangra se pri- 
mâscă tocmai atâtea voturi, câte 
s’au dat în Maiu anul trecut episco
pului Goldiș.

30 și 30! Se fiă acesta numai 
o coincidență întâmplătâre, ori că 
ea esprimă mai mult, constatând o 
stare de lucruri, ce se învârte în ju
rul unora și acelorași persone?

In decursul alegerilor sinodale 
pentru sesiunea acesta am fost cu 
durere constrînșî să înregistrăm din 
eparchia Aradului un șir de abusurl 
și presiuni de tot felul, cari au pro
dus multă nemulțumire în clerul și 
poporul diecesei, mai ales în ținu
turile ei bănățene. Insa și foia epis
copului recunosce, că alegerile sino
dale n’au mers tâte în regulă și s’a 
desfășurat multă patimă.

Acâsta patimă este îndreptată 
mai cu sâmă în contra bărbaților 
celor mai serioși și meritoși în viâța 
nâstră bisericâscă, cari însă nu con
simt și nu pot consimți cu curentul, 
ce domnesce aeji la episcopia din 
Arad.

Machinațiunile aceste electo
rale vor fi avut fără îndoelă și ele 
scopul de-a pregăti și asigura ale
gerea de vicar a lui Mangra, care 
la rândul seu prin atitudinea sa șo- 
văitore în causa națională și prin 
cunoscutele sale intrigi, ca unâltă a 
acelora, cari conscient ori incon- 
scient au nutrit și nutresc spiritul 
de desbinare în partidul nostru na
țional, s’a deochiat asemenea de mult.

Ei bine, cu tâte sforțările păti
mașe n’au putut să reușâscă cei din 
jurul episcopului Goldiș de-a eși din 
proporția de 30 la 30.

In anul trecut se aduceau îna
inte câte și mai câte față cu per
sona contra-candidatului, care pri
mise cu un vot mai puțin la ale
gerea de episcop.

Ce se va mai putâ c]ice astăcji 
față cu cele 20 de bile albe, ce con
țin o tacită, dâr cu atât mai elo- 
cuentă protestare contra tuturor ma
noperelor păgubitore desvoltărei nâs- 
tre bisericescl și naționale, ce s’au 
urzit de un an și mai bine încoce?

O mână spală pe alta. Goldiș 
și Mangra și-au ajuns ținta. Der și 
pentru unul și pentru altul resulta- 
tul votărei de astăcfî a Sinodului 
este un Mene-Thekel, care trebue se-i 
pună pe gânduri.

Eevista politică.
Săptămâna politică a fost mai 

puțin sgomotosă înăuntru. Visita 
monarchului nostru la curtea din 
Berlin, despre care cetitorii noștri 
vor afla câte-va amănunte la alt loc 
al foiei nostre, a preocupat viu în 
tot decursul săptemânei atât cercu
rile politice, cât și gazetele din mo- 
narchiă. înainte de ce Majestatea 
Sa ar fi plecat la Berlin, câți-va din
tre miniștri unguri au umblat pe 
la Vieiia, ca se-i raporteze despre 
afacerile dela ordinea cjilei, și spre 
a se înțelege cu miniștri austriacl 
asupra întrunirii deputațiunilor pen
tru cvotă.

In dieta ungară., care a ținut 
și săptămâna acâsta vre-o două șe
dințe, s’au pertractat lucruri mai de 
puțină însemnătate. Deschic]ându-se 
a patra sesiune a dietei, s’au făcut 
alegerile de oficiali și s’au înaintat 
câte-va proiecte de lege.

*
Dieta va trebui să alegă ac[î 

mâne membri în delegațiunea un

gară, căci delegațiunile sunt con
vocate deja pe 4iua de 8 Maiti st. n. 
în Budapesta. Desbaterile din dele- 
gațiunl promit a fi de rendul acesta 
forte importante. Oficiul de răsboiu 
va cere sporirea cheltuelilor pentru 
armată cu 8 milione corone mai 
mult, ca în anul precedent.

$

Intr’aceea în Austria sunt în 
pregătire ârăși lupte mari între Cehi 
și Germani. „Reichsrath“-ul austriac 
va fi convocat pe 4iua de 12 Maiu. 
In iața redeschiderii „Reichsrath“- 
ului speranțele guvernului Koerber 
de a împăca pe Cehi și Germani, 
sunt cu totul spulberate și nimicite 
prin atitudinea Cehilor, cari fac ater- 
nătâre împăcarea dela împlinirea 
postulatelor lor naționale. Foile ce- 
hice scriu forte vehement în po
triva ministrul ceh Rezek, pe care-1 
acusă, că a tradat causa națională 
a Cehilor. „Lidove Noviny11 4ice; că 
poporul ceh va lupta pănă la ultima 
suflare pentru drepturile lui, chiar 
de s’ar afla în rândurile lui omeni, 
cari se stea în serviciu strein. Din 
Praga se vestesce, că conducătorul 
ceh Dr. Herold a ținuț în clubul par
tidei Cehilor tineri o vorbire forte 
înflăcărată, în care a 4is> că Cehii 
vor desfășura lupta cea mai înver
șunată în contra guvernului.

*

Foile din Bucuresci aduc scirea, 
că Țarul Rusiei va merge în cur
sul lunei Iunie îu România pentru 
a reîntorce Majestății Sale Regelui 
Carol visita, ce i-a făcut în vara 
anului 1898. Țarul va petrece în 
România trei 4ile, va merge la Bu
curesci și va visita și castelul Peleș 
din Sinaia. Cu ocasiunea acâsta se 
va face pe platoul dela Cotrocenl 
o mare revistă militară, la- care vor 
lua parte trupele din treiv .corpuri 
de armată. Țarului Nicolae i-se pre- 
gătesce o strălucită primire în Bu
curesci.

FOILETONUL „GAZ. TKANria.

Ion.
De A. Vlăhuță.

— Taci, mamă, nu mă mai 
boci atâta, că dâr nu mă pornesc! 
la grâpă.

Și nu-i era de alta, da acu-i 
venea și lui să plângă de lăcrimile 
masei, și... mai mare rușinea, co- 
gernite flăcău să-l vadă fetele, și 
mai ales Catrina lui Balteș, plân
gând ca femeile.

Nimeni nu-1 chema, nimeni nu-1 
silia — se ducea el de bună voia 
lui, și nu era, la adecătelea, tăere 
de cap, — că, slavă domnului, Ni 
țucă al Saftii n’a fost mai breaz 
decât el, nici Pintea, nici Mărgărit 
Buzatu, și s’au dus, și și-au făcut 
anii, și nu li-a fost nimica, ba încă 
s’au întors mai zdraveni.

Așa-i, ca un om cu minte grăia 
t„_ rlnirSsă era despărțirea 

acâsta. De pus în cărți — nu alt
ceva. Tote fetele din sat — dâr tote
— veniseră se-șl ia 4iua bună dela 
el — că nu degeaba era Ion cel 
mai mândru, cel mai voinic și mai 
frumos flăcău de pe valea Dolii. Și 
una-i anina flori în pălăriă, alta îi 
așe4a preminelile și merindele în 
desage. Catrina a îngenunchiat să-i 
lege mai strîns nojițele dela opinci,
— când s’a ridicat era roșie ca 
merul și-i înotau în lacrimi ochii 
mari, dulci, de o fermecătore blân- 
deță și nevinovățiă. Cu stîngăcie, ea 
scote din sin un mănunchiîi. frumos 
de dumitrițe.

— Să nu le lape4l pe drum, 
bădică,... portă-le în sîn că s flori 
cu noroc...

Și s’a uitat înduioșat în ochii 
lui. O soră bună nu i-ar fi surîs cu 
mai curată și sfântă dragoste.

Au plâns fetele, au plâns ca 
după un mort în urma lui. Ve4î, că 
numai prin povești doră de-o mai fi 
fost făptură omenescă de sâma lui 
Ion. Și statura lui, și chipul, și 

vorba, și firea lui, și jocul, și um
bletul, tote, tote erau alcătuite la 
el ca să-l deosebâscă de cea-l’altă 
lume. Ca basmele și cântecile co
lindau satele .glumele și tîlcuriie lui 
de pe la șe4ătpri. Cine s’a tras cu 
el odată în deget, ori s’a apucat la 
trântă, a doua-oră nu s’a mai se
mețit. Nu s’a născut încă voinicul, 
care să-l îngenunche pe Ion, ori să-l 
clintâscă cu un deget îndărăt când 
și-o înțepeni el, ca o bârnă de fier, 
piciorul drept în pământ... Era 
mândru și frumos ca un zeu, când 
își încrucișa așa brațele și se uita 
cu liniște la câte patru cinci vlăj
gani, cari se opinteau și se isbeau 
în pieptul lui, ca într’un zid de pâ- 
tră: minuni, se ve4i cu ochii și se 
nu cre4i. La Paști, el singur purta 
scrînciobul cu șese poliță încărcate, 
de trosniau spetezile in mânile lui. 
Er Dumineca, la horă, veneau bă
trâni de peste nouă dâlurl să pri 
vescă la jocul lui, s’asculte chio
tele lui.

— Cum se nu plâng? Cum se 

nu-mî hă inima îngrijată, Catrino 
dragă, când mă gândesc, că el în 
viața lui n’a luat o palmă, n’a su
ferit o ocară, nimeni nu i-a 4is mă
car du-te mai încolo, ș’acu ... ce-o să 
fiă, Domne, și cum o să scie el răbda, 
când l’or lua cu răul, când s’or răsti 
și s’or sluti la densul, că la milițiă 
nu-i ca acasă, și pâte... Of, mi-se 
face întunerec când mă gândesc c’ar 
putâ da cine-va în el... nu sciu... 
nu sciu, Catrino dragă, ce s’ar în
tâmpla... Domne feresce.

Și amândouă își făceau cruce, 
ca de spaima unui trăsnet, unui cu
tremur mare.

** *
— Doimiț.I, mă?
Și Florea Țiganul, care nici de 

data asta nu-șl isprăvise povestea, 
ve4ând, că nu-i mai răspunde ni
meni, tăcu. Peste câte-va minute 
sforăia și el. Numai Ion nu durmia. 
Cu fața ’n sus, cu mânile împreu
nate sub câfă, sta neclintit, și se 
gândia.
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Căletoria monarchului la Berii,o.
Alaltăerl după amiadi a plecat din 

Viena Majestatea Sa monarchul nostru spre 
Berlin. In călătoria ao6sta l’au însoțit per- 
sonele oele mai distinse politice, diplo
matice și militare. Intre alții îl însoțesc 
în calea acesta ministru comun da esterne 
oontele Goluchowski și șeful statului major 
br. Beck.

ErI în 4 Maift la 8 bre a. m. trenul, 
oare ducea pe Majestatea Sa, a sosit în 
Odera-Frankfurt. Când trenul, împodobit 
cu stindarde austriaco și unguresc!, sosi în 
gară, musics, militară întonâ imnul austriac. 
Monarohul purta uniforma regimentului său 
de gardă a gronandirilor împerătesol. După 
ce primi salutările odor de față, între cari 
și ambasadorul austro-ungar din Berlin, 
trenul plecă mai departe.

La 10 ore mouarehul sosi în Berlin. 
Orașul strălucea în cea mai mare podobă. 
Mulțime uriașă tranversa stradele pe unde 
avea să trâcă monarchul. La gară se aflau 
postați 1000 de copii de școlă. Aici se 
aflau împăratul Wilhelm II, toți principii 
aflători în Berlin, toți generalii, secretarul 
de stat Bulow și personalul ambasadei 
austro-ungare. La întâlnire cei doi împă
rați s’au salutat călduros și s’au îmbrățișat, 
apoi în trăsură au plecat prin porta fru
mos împodobită a Brandenburgului spre 
castelul împărătesc, în mijlocul ev.tusias- 
telor ovațiunl ale poporațiunei imense.

T6te foile germane publică articull 
călduroșl la adresa celor doi împărați. 
„Norddeutsohe Allgemeine Zeitungu spune, 
că visita acâsta este un nou gaj de prie- 
tiniă neschimbată între casele domnitor© 
de Hohenzollern și de Habsburg și o do
vadă prețidsă a continuității triplei alianțe. 
— „Reicbsanzeiger“ vorbind de visita mo- 
narchului nostru la Berlin dice, că rela- 
țiunile personale și politice ala suveranilor 
celor doue împărății, slujesc interesele 
păcii europene și bunele raporturi ale tu
turor celorlalte puteri între ele.

îfc
Mâne, Duminecă, se va face sărbarea 

proclamării majorenității principelui moș
tenitor german, la care vor fi representate 
tdte capetele încoronate din Europa. La 
sărbarea acesta M. S. Regele României e 
representat prin principele moștenitor Fer
dinand.

La începutul săptămânei viitore mo
narchul se va reîntdrce ârășl la Viena.

Sinodele.
Dumineca trecută s’au deschis Sino

dale celor trei eparchii române gr. or.
Sinodul arehidiecesan a fost des

chis de I. P. S. Sa Metopolitul loan Me- 
țianu printr’o vorbire în oare, dnpă-ce șl-a 
esprimat bucuria, că vede pe toți factorii 
bisericei întruniți în scopul de a conlucra 
la înaintarea oierului și poporului, biserica 

cea vie a Domnului, rjise, că este o da- 
torință sfântă și un interes mare al tuturor 
de a ține strîns la biserică, preț'dsa moș
tenire părintâscă. I. P. S. Sa arată, că 
străduințele oelor dsla conducerea arohi- 
dieoesei au fost înooronate cu resultate 
îmbucurător©, căci s'a mijlocit împărțirea 
întregire! venitelor preoțescl dela stat, con- 
fo rm dorinței euprimate în congresul na- 
țional-bisericesc din anul trecut, ca preoții 
sS-șî primâscă competențele lor prin au
toritatea bisericuță. Un alt moment îmbu
curător este îndeplinire», lucrărilor pregă- 
titore pentru zidirea unei biserici catedrale, 
în care scop s’au făout și contribuirl ge- 
nerose.

In primele ședințe s’a constituit bi
roul și s’au verificat membrii Sinodului. 
S’au presentat r&pdrtele generale și speciale 
ale Consistorialul, cari s’au împărțit comi- 
siunilor alese, ca 9ă le studieze, esamineze 
și apoi să vină ou propuneri asupra lor în 
Sinod. /

In ședința de Luni a Sinodului, de
putatul Parteniu Cosnia a adresat presi- 
diului o interpelare în oausa rentei bisericei 
Sf. Nicol ac din Brașov, cerând deslușiri eu 
privire la administrațiunea capitalului aces
tei rente, care, conform statutului organic, 
revine organelor bisericesol școlare.

La interpelarea aeâata a răspuns I. 
P. S. Sa Metropolitul în ședința a 3-a de 
Marți dicend, că are cunoscință, că gu
vernul român și cel ungar au pertractat 
între sine resolvarea cestiunei rentei pe 
calea bunei înțelegerii, dâr n’are cunoscință 
despre resolvarea fiinală a afacerii. — Răs
punsul s’a luat la cunoscință.

Miercuri s’au desbătut raportele des
pre starea bisericelor și șodlelor din archi- 
diecesă, mare parte din ele fiind luate la 
cunoscință. S’a mai desbătut arondarea de 
nou a tractelor protopopesol și s’a hotărît, 
ca două tracte: a Avrigului și Dobrei să 
înceteze a mai fi, când ele vor deveni va
cante, er tractele Solnoc și Cetatea-de-Pietră 
sâ se împreune la oJaltă. S’a hotărît de-a- 
semenea a-se face mici schimbări și înalte 
tracte, precum: Agnita, Sibiiu, Alba-Iulia, 
Brașov, Treisoauue, Dej, Cohalm, Clușiîl, 
Făgăraș etc. și s’a luat în combinația în
ființarea unui tract nou în Huneddra.

Sinodul aradan a fost deschis de 
episcopul Iosif Goldiș, care făcu o repri- 
vire asupra vieții constituționale de mai 
bine de 30 de ani și arăta asupra relelor, 
ce bântue eparchia Aradului. După alege
rea biroului ad hoc, cei chiămațl și-au pre
sentat credenționalele. S’a remarcat ab
sența multor membrii aleși în Sinod. In șe
dința a Il-a s’a făout verificarea deputați- 
lor, după-care s’a proclamat Sinodul de 
oonstituit. Gâte-va din alegeri au fost com
bătute și protestate, dâr aleșii totuși au 
fost verificați prin votul majorității. Des
pre ședința de Miercuri primim următorul 
raport:

Arad, 4 Maiu n.
Ședința V s’a ținut în 2 Maia la orele 

3 p. m. Se oetesc protocolele ședinței a 
3-a și a 4-a și după multe observări se 
autentică.

La ordinea cjiLi eate raportul comi
siei verifiofttbre. care prin rap. G. Lazar 
propune verifioarea deputaților din cercul 
Oradea-mare N. Zigre și Dr. F. Duma. La 
aoestă cestiune dă născare o disousiune mai 
lungă, la finea căreia sinodul verifică pe 
d-nii Zigre și Duma.

Urmâză apoi referada comisiei biseri- 
cesol, desbătendu-se în general și special 
raportul senatului bis. din Arad și Ora- 
dea-mare.

In desbaterea specială cestiunea păr. 
Mangra, care de 8 ani de d'l® primesoe 
întrega plată de profesor, fără să facă die- 
cesei nici cel mai mic serviciu, dă ansă la 
o dÎ9cusiune mai lungă. Deputatul P. Ro- 
tariu întrâbă, decă consistorial a esecutat 
conclusul din anul trecut, ea să se termine 
odată aoestă cau9ă, și tot-odată rdgă pre- 
sidiul, că de dragul personei lui Mangra 
să nu sacrifice autoritatea și autonomi», bi
sericei. Er păr. Mangra în loc să tragă 
de pe spatele diecesei plata înzadar, ar fi 
făout mai bine să primâsoă postul de re
ferent în senatul școlar.

Episcopul-președinte spune, că din 
simțul iubirei de dreptate (?) și din recu- 
noscință cătră opinia publică (nu cătră 
clică? — Rap.) a făout tot posibilul, ca 
guvernul să 1 rehabilitezepe Mangra,dâr până 
aouma încă nu i-a succes. (Se vede, că gu
vernul nu a mulțămit numai cu sărutările 
date de păr. Mangra la instalarea de astă- 
vară, oi cere mai mult. — Raport.)

Ședințele a Vl-a și a Vil-a din 3 
Main s’au ocupat cu referada oomisiunei 
școlare și petiționare.

Sinodul din Caransebeș a fost des
chis de archimandritul Filaret Musta, din 
causă că P. S. Sa episcopul N. Popea ne- 
aflându-se bine, nu pută fi în plăcuta po- 
sițiune de a-se presenta în Sinod. Cu con
ducerea pertractărilor Sinodului a însăr
cinat dâr pe archimaudritul Musta. Prea 
Cuvioșia Sa a deschis Sinodul prin o scurtă 
cuvântare rugând pe membrii lui să-l spri- 
jinâecă în onorifica chemare și lucrările 
Sinodului să decurgă în frățâscă bună înțe
legere și armonii.

In prima ședință s’a presentat lista 
deputaților aleși și actele referitor© la ale
geri, apoi deputății s’au împărțit în sec
țiuni. — A doua 4', Luni, s’a făcut veri
ficarea deputaților aleși și s’a constituit de
finitiv Sinodul. Tot în acea <ji, iu ședința 
a treia, s’a cetit raportul general al consis- 
toriului diecesan ca senat bisericesc pe anul 
1899. In acest raport se arată, că diecesa 
are 387,769 suflete, comunități bisericesc! 
matre sunt 320, filii 39, biserici 330, case 
de rugăciuni 9 și parochii 385.

S’au făcut apoi mai multe referade, 

petițiunl și apoi comisiunea școlară a ra
portat asupra raportului consistoriului die- 
oesan, ca senat școlar, precum și asupra 
regulamentului afaoerilor interne dela insti
tutul teologic-pedagogie din Caransebeș.

Adunarea Asociațiunei meseriasiior> >

români.
Brașov, 4 Maifi. n.

Dumineca trecută, în 29 Aprilie st. 
n., s’a ținut în Brașov adunarea generală a 
„Asociațiunei pentru sprijinirea învățăcei
lor și modalilor români meseriași1*.  Era de 
față un public destul de număros și ales.

Adunarea a fost deschisă de vechiul 
președinte ai Asociațiunei, d-1 director de 
banoă Nioolae Petra-Petrescu, care într’un 
discurs mai lung și cu multă atențiune as
cultat făcu o reprivire asupra trecutului 
acestei meritate AsociațiunI, arătă progre
sele săvîrșite de ea și termină urând mem
brilor ca prin înțelegere frățâsoă și stăruință 
neînfrântă să continue a duce tot înainte 
pe calea progresului acestă binefăcătore 
societate a ndstră.

Urma cetirea raportului despre acti
vitatea comitetului în decursul anului trecut, 
cetit și redactat de d-1 secretar Ilie Savu. 
Din aoest raport însemnăm următârele:

In decursul anului 1899 au fost așe
zați în Brașov la diferite măestrii 105 în
vățăcei români. Adăugând la aceștia și pe 
ucenicii plasați în anii de mai înainte, sta
rea numărului total al învățăoeilor români 
așetjațl în Brașov la meserii era la finea 
anului 1899 de 574.

Dintre cei 105 învețăoei aședațl la 
meserii în cursul anului trecut: 18 sunt 
papuoarl, 19 zidari, 17 lăoătușl, 6 zugravi, 
7 tipografi, 3 oomercianțl, 8 croitori, 1 
compactor, 1 măcelar, 11 cismarl, 1 măsar, 
1 lemnar, 1 faur, 1 putinar (cădar), 1 co
jocar.

Ucenicii au fost provăduțl cu instruo- 
țiă în religiune din partea d-lor Ioau Vă- 
tășan și Iosif Maximilian. Li-s’au pus la 
disposițiune cărți potrivite pentru cetit și 
numărul celor ce au împrumutat cărți pen
tru cetire a atins anul trecut cifra de 500.

Pentru elevii .înscriși s’au plătit din 
partea Asociațiunei taxele școlare ă 4 fl. 
și îmbrăcăminte din fundațiunea generoși
lor Mihail și Elisa Stroescu , anume au fost 
împărtășiți 44 ucenici cu rocuri, 47 cu 
pantaloni și 32 cu cisme. Festivitatea îm- 
părțirei hainelor a fost premersă de un ser
viciu divin cu parastas, oficiat în biserica 
din cetate în memoria fundatorilor Mihail 
și Elisa Stroescu.

Gu stipendii de câte 20 fl. au fost 
împărtășiți 28 elevi.

Calfe s’au declarat în anul trecut 97, 
cu 16 mai mulțl ca în 1898. Dintre ei sunt; 
12 lăcătuși, 5 croitori, 15 măsarl, 16zidarl 
1 tapițer, 3 tipografi, 8 cismarl, 5 zugraV! 
(văpsitorl), 4 măcelari, 1 faur, 2 tinichigii.

O scăpa el și din focul ăsta. 
Așa-i, nu s’a lovit socotăla de-acasă 
cu cea din terg. In satul lui era îm
părat ș’aicl a ajuns slugă la dîrdală. 
Muncesce el, că de muncit nu i ru
șine, ș’ascultă, și-i supus, și-și face 

.ochii în patru, când îi spune cineva 
ceva, că asta o scia el de acasă, că 
slujba cere învățătură, și învățătura 
băgare de semă — da vorba-i, că 
el nu vede nici un spor se s’alegă 
din totă vrednicia lui. Slugăria și 
mustruluiala de aici — trebă s’o fi 
chemând, da nu te face nici mai is
cusit, nici mai om decât ești. Aici 
nu-i socotăla nici de pricepere, nici 
de hărniciă — aici nu se măsoră 
minte cu minte și voinic cu voinic... 
A, cum l’ar strînge el în brațe pe 
badea Ghiță, sergentul, când se vie 
vorba la un dică. .. de un care pe 
care.

De ce i trece ca un fior prin 
inimă de câte-ori se gândesce la 
Ghiță? I-e frică de el?... Ion nu-și 
aduce aminte se fi sciut vre-odată 
ce-i frica. Așa nu șl-a găsit în ni

menea potrivă, așa de ușor i-a pus 
la păment pe toți, câți" s’au cercat 
la trântă cu densul, așa de moi și 
de slabi i-a simțit în brațele lui de 
fier pe cei mai zdraveni și mai fal
nici flăcăi, încât el a ajuns la cre
dința, că, decă totă lumea și-ar da 
puterea unui singur om și omul 
acesta ar veni asupră i cu mâniă, 
Ion, c’o bleandă și c’o piedecă co
lea, cum scie el, l’ar trimite să se 
ducă de trei-ori de-a berbeleeu. Hei, 
da vorba-i, că cu Ghiță... e altă 
socotelă, nu merge așa. Aici nu-i cu 
lopata, îi cu judecata. Aici (jalonul 
te smeresce... pote fi o stîrpitura 
cel care-1 portă, și tu — cruce de 
voinic, să iei piatra ’n mână și s’o 
arunci nisip — stai smirna înaintea 
lui și nici cîrc nu tjici... săracii sol
dați, mai dihâ decât vitele rabdă! 
Să stai drept, neclintit, și se rabcjl 
să-ți tragă palme și mânere de sa- 
biă în obraz pănă te podidesce sân
gele pe nas și pe gură, și să nu scii 
de ce, și să n’ai dreptul se ’ntrebi, 
ori se faci o mișcare. ..

Nu, Domne feresce, eln’arpute 
să rabde una ca asta. De aceea s’a 
și păzit întotdeuna, ca de foc, să nu 
dea vre-un greș la ceva. A umblat 
el, Ghiță, la început să-l ia și pe el 
așa, ca pe ceilalți, da a văcțut, că 
n’are ce cusur să-i găsăscă... și par’ 
că i-ar fi ciudă de asta... Ghiță, 
Ghiță, te pasce-un păcat!

Și prinse de odată a-se gândi 
cu dor, cu jale, la ai lui. I-se părea 
că n’are să mai vadă nicl-odată că
suța aceea curată, cu păreții albi, 
strălucitori, din marginea pădurii, și 
vitele lor grase, și hora cu flăcăii 
cei mai veseli și cu fetele cele mai 
frumose.

Satul, fenăța, apa Dolii, pă
durea, totă valea aceea de-o ferme- 
cătore liniște și mărețiă, i-se arăta 
acum departe, dincolo de hotarele 
pământului, într’o lumină de basme, 
care-1 uimia; și din lumina aceea 
minunată se desfăcea, ca o cjîirii, 
înaltă, rumenă și surîcțătore, Catrina 
lui Balteș, cea mai cuminte și mai 
frumosă fată din lume. Adormi cu 

gândul la ochii ei negri, blâncji și 
mari ca de căprioră.

A doua <ji era inspecțiă. De cu 
noptea toți erau în piciore. Soldații 
zăpăciți de răcnetele sergenților, aler
gau în tote părțile, nesciind ce să 
facă mai întâifl. In sfirșit după două 
cesurl de sbucium și de harmalae, ca- 
sarma era măturată, preșurile întinse 
și tote lucrurile așezate la. locul lor. 
Acum zorul și răcnetele erau afară, 
în curte. Soldații, în șiruri drepte, 
neclintite, par’ că erau împietriți. 
Sergenții, cu ghioturl și cu sfeștănii, 
îi pregătiau pentru inspecțiă. Era 
ger strașnic în diminăța aceea de 
pe la mijlocul lui Decemvre.

— Un’ți-ie nasturile de-aicl?
Șirul de soldați se cutremură. 

Toți îșl întorseră capetele și priviră 
îmărmurițl spre același punct.

Ion se făcuse alb ca hârtia. 
Ghiță, turbat, îl ținea strîns, cu mâna 
stângă, de mâneca dela care-i lipsia 
un nasture.

In fulgerarea acelei clipe de 
groză, Ion a văcjut pe mă-sa înge-
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Intre binefăcătorii Asooiațiunii a oou- 
pat și anul acesta locul prim institutul 
„Albina* * care a dăruit Asooiațiunei 200 fl. 
meniți pentru acoperirea taxelor școlare; 
d-nii -funcționari ai filialei f Albinei*  au dă
ruit 10 fi., d-1 Teodor Nica din BuourescI 
25 fi.; Despărțământul I. (Brașov) al A.so- 
ciațiunei a pus la di«posiția meseriașilor 
una din bibliotecile sale etc.

nunchl înaintea lui și-a aufiit des
lușit glasul Catrinei strigând: Ionică! 
Un pumn sdraven îi sgudui creerii 
și nu mai vefiu, decât o roșâță imensă 
înaintea ochilor...

*❖ *

S’a deșteptat în spital după trei 
săptămâni de friguri. Mă-saîl bocea 
la căpătâiu. Manile lui erau numai 
tăieturi, și trupul negru de bătăi.

— Ionică, Ionică, ce păcate a 
fost se tragem noi pe lumea asta!

— Ce tace Catrina?
— Ce să facă săraca? Plânge 

totă fiiua.
Ion închise ochii, ca să-și aducă 

aminte, de ce s’a întâmplat. într’o 
clipă-și reconstitui tdtă scena. Aufiia 
din tăte părțile strigăte furiose, 
palme plesnind uscat pe obrajii to
varășilor lui — și par’că avea o pre
simțire, că în dimineța aceea are 
să i viă și lui rândul. Țiganul îi tă
iase nasturele dela mânecă; s’a căit 
în urmă și i-a spus drept, că Ghiță-1

Din raportorul cassei am constatat, 
că averea Asociațiunei la finea anului 1899 
se presenta astfel:

Fondul Asociațiunei neatacabil; 5028
fi. Fondul Stroescu neatacabil: 44’700 lei și 
696-96 fi. Fondul Stroescu-cțiar: 19-300 lei 
și 152 fi. 48 er.

După cetirea raporturilor și luarea lor 
la cunoscință, luâ cuvântul președintele, 
d-1 Nic. Petra-Petrescu, care într’un discurs 
mai lung aduse mulțămită colegilor săi din 
comitetele, ce s’au succedat în ultimul pe
riod de 10 ani, eu cari împreună a lucrat, 
precum și membrilor, cari l’au onorat cu în
crederea și prin al căror sprijin a putut să 
ridice acăstă reuniune la starea înfloritore 
de afil, Rugă în fine adunarea, ca la ale
gerea noului comitet la nici un cas să nu 
reflecteze la persona sa, oăcl de-ajuns i au 
fost cei fiece ani. Promise tot-odată, că nu 
va pregeta nici în viitor de-a sta în aju
torul societății cu sfaturile sale ori când și 
orl-cine ar fi în fruntea ei, decă i-se va 
cere.

Pe lângă tdtă stăruința și declarațiu- 
nea acesta a d-lui Nic. Petra-Petrescu, care 
prin meritele și zelul său neobosit a câști
gat atât de mult inimele membrilor, se 
aufieau încă voci în adunare, dicend, că 
nu se pote să-l lase pe d-1 Petrescu a se 
depărta din fruntea reuniunei.

Partea mai mare a membrilor însă 
erau pregătiți la asta și scitra, că dimisio- 
narea d-lui Petrescu era, irevocabilă. S’a 
suspins deci ședința și s’a procedat la ale
gerea unui nou comitet. In timpul acesta 
conducerea adunării e’a încredințat d-lui 
jude Petru Pop ca președinte adhoc.

După o sfătuire mai lungă ședința s’a 
redeschis și membrul Gr. Maior, după o 
înțelegere cu mai mulțl fruntași ai adună- 
rei, presenta următorea listă, care fu una
nim primită de adunare între urări de „să 
trăâscă“ :

Ioan Socaciu profesor, Petru Pop 
jude, Ion G. Panțu profesor, Ilie Savu co
merciant, Vasilie Popovici măsar, loan Pa
riu învățător, Teodor Spuderca oofetar, Ioan 
Murăroiă funcționar de bancă, Eugen Pre- 
cup lăoătuș mecanic, Ilie Ardelean cojocar, 
George Cigflec cojooar, Nicolae Balea pa- 
pucar și D. Ilaller cojocar.

După aclaraarea noului comitet, mem
bri acestuia se coustituiră între sine ale- 
gendu-șl biroul în următorul mod: loan 
Socaciu președinte, Ilie Savu vioe-președinte, 
loan Pariu secretar, Teodor Spuderca cas- 
sar, Pumitru Haller oontrolor.

Președintele ad hoc, d-1 jude Petru 

Pop, după acestea se retrage și pnblioul îl 
aclamâză. Apoi d-1 Ilie Savu luâ cuvântul 
și în termini bin© aleși arătă meritele d-lui 
Petrescu prestate pentru societate în curs 
de fiece ani, cât a stat în fruntea ei. 
Drept recunoscință propuse a ’i-se vota 
mulțumită și a fi aclamat ca președinte 
onorar.

Propunerea fu primită între vii și 
unanime urări de „să trăăscă11.

Cu acestea adunarea s’a terminat. 
Membrii s’au depărtat satisfăcuțl și deplin 
mulțumiți cu modul, cum s’a resolvat 
oestiunea alegerei noului comitet.

Resboml dintre Buri și Englesi.
In Africa de miacjă-fii lucrurile au 

luat în cailele din urmă o întorsătură 
seridsă. După retragerea lor dela We- 
pener și Dewetsdorp, Burii s’au re
tras pănă la Takanchu, unde timp 
de patru cjâle au reținut pe persecu
torii lor englesi, trimiși în urma lor 
în mare numer de lord Roberts. 
După-ce Burii au dat vitejesce și aici 
piept cu Englesii, ei s’au retras pănă 
la munții dela Hutneck, unde de 
asemenea și-au aflat și făcut posi- 
țiuni atât de întărite, încât n’au pu
tut sâ-i isgonescă Englesii, cu tbte 
forțele considerabile, ce s’au aruncat 
asupra lor. Munții dela Hutneck sunt 
străbătuți de o strîmtdre, prin care 
duce un drum spre mia4ă-nopte. Nu 
se scie încă cu siguranță, decă Burii 
au fost isgoniți și de aici, dâr o te
legramă sosită alaltăeri la Londra 
spune, că Burii ar fi părăsit și strîm- 
torea acesta și s’ar fi retras mai de
parte.

Dincolo de munții Hutneck re
tragerea Burilor nu mai e împiede
cată și primejduită prin nimic. Ei 
pot prin urmare liber și nesupărați 
să se concentreze la Wynburg, unde 
se află armata lor principală sub co
manda supremă a generalului Botha.

*
Despre lupta dela Hutneck, lord 

Roberts telegrafeză din Bloemfon
tein, că generalului Hamilton i-a 
succes se isgonescă pe Buri din po- 
sițiunile lor, cari s’au și împrăsciat 
spre miafiă-nopte și răsărit. Spune 
Roberts, că Englesii au prins 26 
Buri, între cari și un comandant. 
Burii au mai avut 40 răniți și 12 
morțl; dintre răniți 21 se țineau de 
legiunea streinilor, comandată de 
ofițerul rus Maximov, care însuși fu 
rănit. A mai căflut ofițerul german 
Gunther. Printre cei căcjuțî se aflau 
și mulțl Frances!.

*
Cu totul altfel presentă lucrurile 

„Kolnische Zeitung“ într’o telegramă 

ce o primesce din Londra. In tele
grama acesta se fiice anume, că nu 
se scie încă nimic positiv despre 
sfîrșitul luptelor dela Tabanchu. Pre
ședintele Kruger a scris comandan
tului bur dela Fourten-Stream o 
epistolă, în care îl încurajază și-i 
aduce la cunoscință, că aliații (Burii) 
au raportat erăși o strălucită victoria. 
Krilger promite, că în curând îi va 
trimite trupe noue în ajutor.

*
După tote acestea nu se pbte 

sci cum se vor desfășura evenimen 
tele în viitor. O telegramă din Bru- 
xella fiice, că representantul trans- 
vaalian Dr. Leyd's ar fi declarat, că 
situațiunea în care se află afil Burii 
este din cele mai seriose, de6re-ce 
numai acum se începe lupta pe viața 
și morte și nu e nici o speranță, că 
vr’una din puterile europene se in
tervină pentru pace.

*
O scrisore, ce a trimis’o un me

dic, care este angajat la colona sani
tară „pan-germană*  (alldeutsch) în 
Africa de sud și datată dela 8 Fe
bruarie, aduce amănunte interesante 
cu privire la răniții buri. Medicul 
acesta avea misiunea de a însoți 
trenurile de spital, ce aduceau pe 
răniți la Pretoria, el era singurul 
medic în tren, care ducea 32 bol
navi și călătoria dura întotdeuna 27 
bre. N’avea deci o chiemare ușbră. 
Etă unele părți interesante din scri- 
sbrea lui, cari dovedesc, cum Burii 
trimit în lupta pentru libertate pe 
toți bărbații și tinerii, cari pot purta 
arma.

„De curend, scrie medicul, am 
avut un pacient, care încă din 1876 
și-a perdut întreg brațul drept; și 
el s’a dus în bătaie și la întrebarea 
mea îmi spuse, că încă pote între
buința pușca bine. El a fost împuș
cat prin piept, der glonțul a trecut 
pe lângă inimă. El se află bine. Mult 
necaz mi-a făcut un tîner pacient 
de 17 ani, bolnav de tifus și în de- 
liriu nu-1 puteam ținea în pat, căci 
mereu se ridica și cțiceti: „ick moet 
to Paarde gaan“... (void se merg la 
Paarde — adecă în bătaie) ș. a. Ca 
voluntari pot merge în răsboiu Burii 
și sub 16 ani. pilele aceste vefiui 
pe un băiat de 13 ani, care însoțea 
și el ca paznic un transport de pri- 
sonieri la Pretoria; mi-s’a asigurat, 
că acest băiat într’o singură di a 
pușcat 13 Englesi. Englesii abia pot 
să îngrbpe pe murțl, ori că-i îngropă 
numai superficial, așa că li-se văd 
genunchii și vârfurile piciorelor. De 
Englesii răniți, se pare, că Butii nu 
se îngrijesc mult, pe aceștia îi lasă 

Englesilor. In transportul meu din 
urmă avui și trei Englesi, bărbați 
voinici, cari de sigur se vor bucura, 
pă nu mai stau în fața puscilor Mau
ser ale Burilor. Ei sunt tratați de 
Buri amicabil și prevenitor. Un En
gles aprope vindecat a putut se se 
plimbe liniștit la stațiune1*.

Emigrările din Ungaria.
Corespondentul din Budapesta 

al fiiarului „Allgem. Ztg." din Miin- 
clien scrie intre altele, despre emi
grările din Ungaria, următorele, pe 
cari le aflăm de interes a-le comu
nica și noi cetitorilor:

Emigrările în massă din Ungaria sunt’ 
o aparițiă a timpului nou și luate după 
timp și loc apar a fi ca un „refugiu din țâră*.  
Centrele acestor emigrări sunt Ungaria de 
Nord, de Vest și partea Transilvaniei lo
cuită de Secui.

Emigrările Secuilor în România, la 
cari în timpul din urmă s’au alăturat și 
mulți Sași, sunt o apariția de natură mai 
vechiă și în fond n’au o deosebită tendință 
de emigrare, ci Săcuii caută în România 
numai lucru pentru anumit timp. Se în
tâmplă adese-ori însă și aceea, că ei se 
aședă cu totul în România.

Poporul slovac și cel ruten din Nor
dul Ungariei are adevărate friguri de emi
grare, care în anii din urmă a luat chiar 
înfiorătore dimensiuni și unele ținuturi sunt 
amenințate cu despopularea lor. Și între 
poporațiunea germană, între Șvabi din ves
tul Ungariei s’a încuibat mania emigrărei.

Cei mai mulțl emigranțl din Nordul 
și Vestul Ungariei o iau spre America. Cât 
sunt de considerabile la număr aceste emi
grări, o dovedesc datele oficiose din acești 
un-spre-dece ani din urmă, dela 1888—1898, 
când au emigrat peste 250,000 persone din 
acele părți. Să se mai socotescă la acăstă 
cifră și numărul Săcuilor emigrați, apoi 
convoiele de muncitori din Sudul Ungariei 
și din Transilvania, cari în timpul lucrului 
se duc din an în an tot mai mulțl pentru 
a-șl căpăta ocupațiă în imperiul German și 
mai ales în Silesia, Hessa și în ținuturile 
Rinului, în fine continuele și ne.controlabi- 
lele deșertări ale Românilor din Transilva
nia în regatul român. Astfel, decă la cifra 
de mai sus a emigranților din Ungaria în 
cei 11 ani, vom adauge și nenumăratele 
emigrări din Transilvania, fără esagerare 
putem dice, că au emigrat o jumătate de 
milion de persone. Pentru o' țeră slab po
pulată, acest refugiu a cetățenilor și cu 
deosebire a celor din clasa muncitorilor, 
este o seridsă calamitate, care din lipsa cres
cândă de brațe muncitore, va fi forte sim- 
țitore.

Subsistența forte grea în. .ținuturile 
sărace muntose ale Ungariei de Nhrd și 
ale Secuimei, pământul nefructifer, lipsa

pusese de mult la cale să facă fapta 
asta...

Chipul lui palid se rumeni de
odată la amintirea pumnului primit, 
ca o piatră, în mijlocul feței; ins
tinctiv brațele lui, amorțite de du
reri, făcură o mișcare..,

II vedea pe Ghiță cum se sbate 
sub genunchiul lui. Ion îi luă capul 
și îl îndoi pe spate cu putere, în 
aceeași clipă aufii o trosnitură și 
simți, că s’a rupt ceva în mânile lui; 
l’a ucis; o îngrozitore larmă de 
trîmbițl — și căfiu amețit sub o 
grindină de lovituri...

Ion deschide ochii mari, se uită 
lung și duios la mă sa.

— Sciam c’așa are se se sfîr- 
șâscă... De-acu... ce-o fi o fi!

Cămătarul.
Credeți doră, că despre vre-un jidan 

voiu povesti; der vă înșelați. Sunt și creș
tini jidovescl în lumea asta destui. Că lu- 
mea-i mare, omeni sunt mulțl în ea și fîă- 

care om îșl are năravul din fire, despre 
care se spune, că nu are lecuire. Drept o 
fi, ori ba, nu mai sciu nici eu; așa se spune, 
și ce spun alții, spun și eu.

Der să-mi văd de povestea cămăta
rului dela noi.

Este un Arman mic la stătură și ne
gru la față, de gâildescl că-i un țigan. Se 
ține de legea romano-catolică, e creștin 
bun și-i place se cerceteze des biserica și 
fiind-că biserică de legea lui nu este în sat, 
cerceteză biserica românescă și acolo se 
rogă și nu se pote spune, că n’ar fi bun 
creștin. Cu tote acestea omenii die, c’ar fi 
mai rău decât un jidov, c’ar fi cămătar 
fără suflet, c’ar trage și pielea de pe bieții 
nenorociți, ce-i cad în clesce. Și trebue că 
este ceva ’n lucru, că altcum lumea, din 
chiar senin numai, n’ar scorni astfel de 
vorbe despre el. Am voit să mă conving 
și am întrebat odată pe unul, care venise 
la mine dăbălăzat și-mi ceru câțl-va florini 
p’o fii două. „Ce-i face cu banii?“ l’am în
trebat pe bietul creștin. Er el începu așa:

„Uite, domnule, sunt trei ani la iernă 
de când căfiu muierea mea la pat, cu o 
fetiță, ce o am mai mică. Era ’n cap de

I
i iernă, bucate nu aveam, cu ce griji pe 
! o bolnavă lemnele mi-se ciuntară, că 
mai ’nainte am fost eu bolnav la pat, și 
așa nu aveam alt modru, fără să împrumut 
de undeva 20 fl. Am mers la bancă, der 
de-acolo mi-s’a spus, că mai puțin de 100 
fl. nu pot da, er o sută dau la aceia, cari 
au avere. Eu nici avere nu aveam mai 
mult, decât căsuța, nici lipsă nu aveam mai 
mare decât de 15—20 fl., că bine că pu- 
tut’așl fi măcina și o sută și două, der 
odată tot trebuiau plătite, atunci rămâneam 
fără casă. Așa m’am dus cu buzele umflate 
dela bancă. La noi în sat erau câțl-vă ji
dani, cari dau bani împrumut pe vecsel 
(cambiu), der de ei îmi era groză, că au- 
disem, câte bazaconii fac ei, decă le cafil 
în clesce. Un vecin mă îndreptă la Arma
nul cel „evlaviosL Țice, că și el cam dă 
bani împrumut, și orl-cum, nu-i chiar jidov.

„Și merg la el, și ce să die — mă fo- 
losesce numai decât. îmi dă 20 fl. se-i dau 
vecsel pe 26 fl. pe V2 an. Eu i-am dat 
vecsel cu doi chizeșl și am eșit mulțămit. 
La jumătate de an nu am putut da nici 
un ban Armanului, der nici el nu m’a silit, 
i-am dat numai alt vecsel pentru 35 fl. pe 
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condițiunei de muncă continuă, plățile mi- 
serabile, cămătăriile unor speculanți fără 
consciință, desastrul alcoolismului și în fine 
sarcinele apăsătore cătră stat, comună, bi
serică și școlă, apoi tot felul de vecsațiunî 
sub formă națională și socială, disgustă pe 
cetățeni de a mai petrece în patria lor și 
prefer sâ-șl părăshscă casă și masă și se-și 
caute scăpare departe peste țerl și peste 
mări. Cumcă emigranții nu sunt omeni 
ușuratici, ci omeni harnici și muncitori, o 
arată faptul, că ei trimit familiilor râmase 
sume forte frumose de bani. In timp de 
un-spre-dece am, dela 1888-—1898, suma ba
nilor incurse numai în Ungaria de Nord 
și Vest dela cei din streinătate, a fost de 
peste 83'5 milione fi. Acestă sumă arată 
destul de clar cât prețuesc brațele munci
torilor emigrați.

Revohatia îh BSiaSararsa.
In partea de miacjă-nopte a Bulgariei, 

țăranii din tote satele s’au resculat împo
triva autorităților pentru legea dijmei, in
trodusă de curând în Bulgaria. In vederea 
stărei financiare dărăpănate, guvernul bul
gar a fost nevoit să schimbe darea pe 
pământ în dijmă în natură. Dîd eausa 
acâsta oposiția a început să facă propa 
gandă forte vie printre țărani și i-a suc
ces, ca țăranii din jurul Rusclucului să re
fuse a-se supune legilor. Țăranii n’aștep 
tau decât ocasiunea, ca să erumpă în re
voltă pe față.

Ocasiunea li-s’a și dat în orașul Tres- 
nița, unde consiliul comunal fu disolvat și 
înlocuit cu o comisiune interimară, presi- 
dată de un Tătar.

Luni dimineța locuitorii din Tresnița 
în număr de 500 s’au revoltat și au cuprins 
primăria, opunendu-se instalării comisiunei 
interimare. Sosi la fața locului și sub-pre- 
fectul, dâr țăranii nu s’au liniștit. Atunci 
se aduseră 100 de gendarmi călări. Țăranii 
nu s’au speriat, au pus mâna pe sub-prefect 
și au desarmat oâțl-va soldați.

Amenințările țăranilor au făcut, ca 
autoritățile să cheme trei compănii de in
fanteria și să înconjure pe răsvrătiți. Dâr 
asta a ațîțat și mai mult pe rebeli. Tote 
încercările de a-i mulcomi cu vorbe bune, 
au fost zadarnice. Atunci comandantul tru
pelor a dat Ordin să se tragă focuri; dâr 
lucru naibei: nici un soldat nu voi si des
carce arma. Ofițerul furios de acestă nesu
punere, a spintecat cu sabia pe un sergent. 
La spectacolul acesta țăranii se înfuriară 
și năvăliră asupra soldaț.ilor, le luară ar
mele și începură să tragă focuri în ei. Că
pitanul Danoff fu rănit forte greu și peste 
câte-va câsuri muri în spital.

Intr’aceea p>. stradă lupta continua. 
Nu se aucjiau decât urletele revoltaților și 
țipetele răniților. In inoăerarea acesta mu
riră vre-o 10 soldați și vre-o 30 de țărani.

Revolta nu e mărgini însă aici. La

’/2 an. La */ 2 anul duc din capi u. banilor 
5 fi. și dau un vecsel pe 41 fi. De atunci 
pană adl, tot la jumătate anul pune în 
vecsel cât voesce, destul, că nu-s încă trei 
ani împliniți și eu i-am dat 8 fi. și tot mă 
cercă de 75 fi. pentru 20 fi., ce mi-i-a dat. 
Sunt două săptămâni de când e băgat vec- 
selul la un advocat în oraș, cu care nu mă 
pot înțelege, că nu scie nici o bobă ro- 
mânesce. Scriitorul lui mi-a spus, că-s pîrît 
pentru 50 fi. banii Armanului și 25 fi. ai 
advocatului; acum de aceea ași merge la 
oraș, să văd, ce amarul voiu face, să scu
tur pe dracul de pe mine?14

M’a prins o milă de bietul om, să 
plătescă el atâta potop de camătă după 
20 fi. Și cela, ce-i ia atâta camătă, se ține 
creștin bun, fiind-că merge la biserică, el 
nu se gândesce, că Dumnedeu nu pote 
primi prinosele și rugăciunile lui, după-ce 
el asupresce pe de-apropele său.

Dâr Armanul cela își dice altfel; el 
socote, că arătând pe dinafară că-i bun 
creștin, pote face pe din dos, ceea ce face. 
Dumnedeu însă nu așa voesce să facă creș
tinii cei buni; El (Țes: Cel ce satură pe 
săracul, pe mine mă satură; cel ce îmbracă 

Ruscluc sosise vestea, că 70 de sate din 
districtul acesta s’au resculat. Fapt era, că 
țăranii curgeau din tote părțile spre Rus- 
cluc. Atunci autoritățile au cerut trupe din 
garnisonele dela Vidin, Șumla și Varna. 
Țăranii au și năvălit în orașul Ruscluc și 
cu ocasiunea acâsta s’au dat lupte forte 
sângerbse între țărani și soldați. Țăranii 
pătrunseră pănă la magaeia de arme, voind 
să ia armele și să jefuâscă. Ei însă au fo.-t 
respinși de soldați.

După tote acestea se aștăptă, ca gu
vernul să proclame slatariul. Se crede, că 
toți soldații, oari au fraternisat cu poporul, 
vor fi osindiți la muncă silnică pe viață.

SCIR1LE DILBI.
— 22 Aprilie v.

Listele alegătorilor dietali, provi
sorice, ce au fost compuse pentru anul 
1901 de cătră comitetele centrale electo
rale respective, vor fi espuse în sensul art. 
de lege XV din 1899 la primăriile comu
nale din totă țâra dela 5—25 Maiîl st. n. 
a. c. pentru oa să potă fi vădute și esami- 
nate de fiă-cine. Pentru cercul I și II de 
alegere al Brașovului listele se pot vedâ la 
primăria (magistratul) din loc în timpul ară
tat dela 8—12 bre înainte de amecjl în pre- 
sența unui organ oficios, âr dela 2—4 bre 
d. a. listele pot fi copiate. OrI-cine pote să-și 
facă observațiunile sale contra listelor, eu 
privire la persona sa, dâr pote, în cercul 
electoral unde este înscris, să reclame și 
pentru ștergerea din listă a acelora, cari 
au fost introduși în ea fără a ave drept 
și să eâră introducerea oelor ou drept cari 
au fost lăsațl lafară din listă. Reclamațiunile 
trebue să se facă în scris.

Intr’o hârtiă se pot ouprinde însă re
clamațiunile privitore la mai mulțl individl, 
adecă unul pbte reclama de-odată pentru 
mai multe persone, arătând motivele le
gale pe cari se basâză. Reclamațiunile le 
pbte oeti fiă-cine și e îndrept a-șl face 
observațiunile sale asupra lor. Aceste ob
servări trebue să se facă erășl în scris și 
să se predea deosebit.

Reclamațiunile sunt a-se preda dela 
5—15 Main inclusiv, er observările dela 
16—25 Maia inclusiv a. o. Reclamațiunile, 
ca și observările, sunt a-se adresa comite
tului central electoral și, dimpreună cu 
obiectele neoesare, a-se preda primăriei.

Observăm, că pănă acuma listele elec
torale erau espuse vederei publicului în 
luna Iulie. După legea nouă amintită însă 
s’a strămutat terminul pe luna lui Maid. 
Avis celor în drept de-a fi introduși în 
lista electorală.

Ateneul român din Bucuresci, a 
trimis, cum seim, d-lui conte Angelo de Gu- 
bernaiis, cu ocasiunea jubileului seu de 60 
ani, o medalie de argint, ca semn de re- 
cunoscință pentru sentimentele filo-române 
ale ilustrului scriitor și profesor italian.

pe calicul — pe mine mă îmbracă; și cel 
< i asupresce pe unul din cei mai mici, pe 
iiine mă asupresce!14

Și Dumnedeu nu lasă nici o faptă 
nerăsplătită; Dumnedeu răsplătesce binele 
și pedepsesce răul în veci.

Pentru cămătăria fără suflet a ajuns 
și pe Arman năpaste peste năpaste, și el 
tot nu le înțelege. Odată din chiar senin 
se bolnăvise, de cheltui cu doctorii mai 
cât trage dela țărani cu carnetele. Altă
dată ’i se bolnăvi nevasta, de avu ce în- 
grășa pe doftor și pe potecar mai un an 
încheiat; mai dup’aceea trimisa pe fecioru- 
so cu trăsura plină de lădl cu ouă dela 
oraș. Și tot așa a mers, nenorocirile curgeau 
una după alta asupra lui și ajunsese a fi 
mila omenilor pănă când în urmă muri și 
el, cum mor toți omenii, der averea nu o 
putu duce în mormânt, ci precum s’a adu
nat așa s’a și risipit.

Totă lumea vorbea de el și-l compă
timea, der de altă parte omenii dedeau din 
cap și-și diceau:

„Dumne4eu nu bate pe om cu bâta!14
I. P. R.

Acea medalie era însoțită de următorea 
adresă:

Comite Angelo de G-ubernatis, ilustre 
profesore al Universităței din Roma, ad- 
miratore și comentatore superior al glorio
sului Dante, poet, dramaturg, orientalist 
genial, organisatore și presidente al con
gresului Orientaliștilor, din Octomvrie 1899, 
la Roma, conferențiar fără egal, filo-române 
temut de neamicii latinităței,

Ateneul Român din Bucuresci, 
la ocasiunea jubileului tău de 60 ani, te 
rogi să accepți una medalie de argint, 
bătută în onorea ta, ca semn al marelui 
amor și al profundei recunoscințe, ce-țl 
conservă și în memoria neuitatelor trei con
ferințe,cu care ai onorat tribuna sa liberă, 
independentă și naționalistă.

Bucuresci, în 7 Aprilie st. n. L900.

La acest omagiu, d-1 de Gubernatis 
a răspuns prin următorea depeșă:

Am primit la Universitate magnifica 
medalie ce mi-ați trimis. Sunt confus. Mul
țumesc promotorilor și subscriitorilor și 
strig încă odată mai mult: Să trăâscă 
scumpa, buna și generosa Românie !

Pascile Țarului în Moscva. Se scie, 
că Țarul și Țarina Rusiei au serbat Pas
cile trecute la Moscva. In noptea învierii 
la 12 ore împăratul și împărătâsa au ple
cat din palatul Cremlin în procesiune săr- 
bătorâscă, desfășurându-se cea mai mare 
pompă, la biserica Mântuitorului. Impără- 
tesa era îmbrăcată în costum național ru
sesc, purtând la gât lanțul ordinului Sf. 
Andreiă. După înviere împăratul Nicolae 
s’a îmbrățișat și sărutat de trei ori cu toți 
marii demnitari, ce se aflau în biserică; 
acâsta este sărutarea de Pasci obicinuită la 
Ruși. In Dumineca Pascilor înainte de 
amâdl marii demnitari ai statului se adu
nară în catedrala Uspenski și merseră în 
procesiune festivă în palatul Cremlin, ca 
să aducă omagii Țarului și Țarinei. După 
vorbirea, prin care metropolitul a salutat 
pe Suverani, împăratul Nicolae a îmbrățo- 
șat pe metropolitul și pe toți marii demni
tari, cari au luat parte la procesiune, dân- 
du-le întreita sărutare de Pasci. Impără- 
tâsa a dăruit fiă-căruia câte un ou de 
Pasci din pietri soumpe dela Ural. Săra 
orașul Moscva a fost splendid iluminat.

Societatea de viniculture din Bi- 
serioa-Albă îd adunarea sa dela 8 Aprilie 
1900, după-ee a primit raportul cassarului 
și a reales funcționarii de mai înainte, a 
luat la cunoscință cu mulțumită, că d-1 I. 
M. Roșiu a donat 50 corone, pentru-ca din 
acesta sumă, să se dea premii â 5 corone 
acelora, oari vor fi dovedit cele mai bune 
lucrări la cursul pentru oltoirea în fruntjă. 
Tot-odată adunarea a hotărît ca din partea 
societății să contribue la împărțirea de 
premii la cursul de altoire în frundă încă 
50 de corone.

Logodnă. D-ra Dominica Cordescu, 
fiica d-lui Daniile R. Cordescu, s’a logodit 
cu d-1 I6n Haleriu, inspector silvic în Iași. 
— Sincerele nostre felicitări!

Musica orașenescă, începând de 
poimâne, 7 Maiti n., va cânta pe prome
nada de jos în totă Lunea și Vinerea după 
amiacjl la brele 5.

Cununiă. D-1 loan Voicu din Brașov 
și d-ra Elena Mereț din Bod se vor cununa 
mâne, Duminecă, 6 Maiîl n., în biserica 
română din Bod.

Un polițist brutal.
Din Gherla ni-se comunică un 

cas revoltător, care ne pote servi 
ca o dovadă din cele mai triste des
pre cutezanța și îngâmfarea, la care 
au ajuns în acestă țâră nouele ele
mente ale „națiunei alcătuitâre de 
stat44, mult giugiuliți i favorițî ai 
regimului „liberal* jidani și armeni.

Etă anume, ce ni-se scrie:
„în 1 Maiîl a fost diuatârgului de țâră 

în Gherla. La târgul acesta, între alții, au 
concurat cu manufacturile lor și nisce in
dustriași din Lăpușul-Unguresc. După-ce 
s’a spart târgul, cărăușul industriașilor, 
Csonlca Somdor, locuitor maghiar în Lăpu
șul-Unguresc, s’a dus în piață cu căruța, 
ca sS încarce lădile și apoi să plece acasă.

Când îhcărca, s’a presentat vice-căpi- 
tanul orașului Pabular și a provocat pe 
cărăuș ca se mâue de-acolo căruța numai 
decât.

Cărăușul îi răspunse, că pănă ce va 
încărca lădile n’o pbte mâna.

Vice-căpitanul se repede ca turbat asu
pra cărăușului și cu un băț începe a-l bate 
peste cap, încât nefericitul om a scăpat cu 
obrazul sfâșiat și plin de sânge.

Omul chinuit, a fost sfătuit de unii și 
alții să mârgă la vre-un medic și să-și scotă 
atestat, apoi să-l pîrască; el a și cerut 
atestat, der medicii, cari și ei sunt armeni, 
nu i-au dat atestatul dorit. VSdend vice- 
căpitanul, că ce a făcut, au umblat omenii 
săi și s’au împăcat cu omul năcăjit, primind 
acesta 30 fl. ca să tacă și să nu spună ni- 
menui despre totă trăba.

E de însemnat, că polițistul armean 
insulta în față pe Români, numindu-i tâlhari 
pe ci și pe preoții lor, fără de a i-se în
tâmpla nimic44.

Curat ca în Asia!

.LX. pel.
Despărțământul Mureș-Ludoș al „Reu 

niunei învățătorilor români din Archidie- 
cesa gr. cat. de Albalulia și Făgăraș44, nepu 
tând din modestele sale puteri a provede 
biblioteca sa înființând ă cu cărțile și dia- 
rele mai necesare, apeleză cu totă căldura 
la toți binevoitorii și sprijinitorii progre
sului și a causei școlare, ca să binevoias- 
că a-l sprijini prin donațiunl în cărți, foi, 
reviste ș. a.

P. T. donatori sunt rugați a trimite 
aventualele donațiunl la adresa subscri
sului, cari se vor chita cu mulțămite pe 
cale diaristică.

Mureș-Ludoș, în 29 Aprilie st. n. 1900. 
în numele desp.

Vasiliu Morariu, 
învăț. în Ludoș 

(p. u. Maros-Lucias').

întrebuințarea banilor.
După Sir John Lubbock.

E cu dreptul și trebuincios se 
faci economia și se strîngi pentru 
un viitor nesigur. E trist proverbul: 
când intră sărăcia pe ușă, iubirea sboră 
pe ferestră^. E dureros se-ți veȚi ne
vasta și copiii nemâncați, desbrăcațl, 
ori bolnavi și să nu le poți da de 
mâncare, să n’ai cu ce-i îmbrăca, se 
nu le poți aduce un doctor și, în 
urmă, să poți se Țici, că la aceste 
suferințe n’ar fi fost espușî, decă ai 
fi lucrat mai cu cap, ori dâcă ți-ai 
fi jertfit vre-o plăcere. E urît să faci 
economiă numai pentru ca să gră
mădesc! bani, der ca să-ți pastrecți 
neatârnarea e drept și bărbătesc.

Portă un caiet de socoteli și 
ține-1 bine. Nu Țic, se însemni în el 
pănă la cele mai mici sume; dâr_ se 
scii tot-deuna pe ce ți-ai cheltuit 
banii și cât a costat fiă-care lucru. 
Omul, care scie tot-deuna cât are 
în busunar și prețul celor ce cum
pără nu va cheltui nicî-odată nebu- 
nesce. Cei, cari își risipesc averea, 
o aruncă întot-deuna cu ochii închiși.

Mai cu semă nu-ți cheltui nici
odată mijlocele de traifi. Pune de o 
parte o sumă mică în fiă-care an, 
ori cât de puțin, și mai cu semă nu 
face datorii. Un om glumeț, der în
vățat a cjis odată: „Ai cinci sute 
de franci venit? — cheltuesce pa
tru sute nouă-Țeci și nouă, și resul- 
tatul va fi: Fericirea! — Ai cinci 
sute venit și cheltuesci cinci sute 
unul, — resultatul este: S$răciau.

Horațiu Creeley a cărui espe- 
riență era fbrte mare, Țicea cu drep
tate: „Fomea, frigul, sdrențele, mun
ca care te sfîrșesce, disprețul, bă- 
nuelile, mustrările pe nedrept făcute, 
sunt lucruri neplăcute, der mai rău 
decât tote acestea e se fii dator. 
Nu faceți nicî-odată datorii. Dâcă 
aveți numai câțî-va cruceri, cumpă
rați pâne cu brânză și mâncați, der 
se nu fiți datori un franc nimănui.
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Decă banii vin încet nu te des- 
curagia; cât de lungă să fie noptea, 
tot se face fiiuă. Der decă din în
tâmplare norocul îți zîmbesce, nu 
fii risipitor, gândesce-te că norocul 
nu ține vecinie. Mulți s’au ruinat, 
căci s’au lăsat se fiă îmbătați de un 
început de succes.

Nu te grăbi se te îmbogățesc!. 
Și nu te gândi prea mult la bani. 
Puțini câștigă averi mari, der toți 
pot câștiga cu ce se trăiescă, decă 
muncesc și fac economii. Ades aucjim 
vorbindu-se de bogății dobândite în 
chip urît.

Der la dreptul vorbind și sără
cia e ades resultatul necinstei. Ade- 
vărații săraci sunt cei cari au mai 
multe trebuințe, er nu cei cari n’au 
nimic.

Aduceți-vă aminte de vorba du
celui de Welington: „dobândă mare, 
garanție reau.

Nu-ți pune totă averea într’un 
singur sac.

Ori cât de bine ai fi informat 
și chiar de ți-ai cunosce bine aface
rile, tot se pdte să te înșeli în so
coteli. Negustorii și bancherii cei 
mai dibaci, se înșală adesea. Un om 
•cu bun simț nu pote spera să aibă 
dreptate în tote împrejurările.

Invață-te se ai răbdare.
Baghetot, economistul, cjicea, că 

în afaceri, mulți se pierd, pentru-că 
nu pot sta liniștiți în cabinetul lor 
de lucru.

OrI-ce om e de fel om de afa
ceri, de vre ori de nu vre. Toți avem 
datorii, casă de condus, cheltueli de 
regulat și afacerile mici sunt une-orl 
tot atât de încurcate ca și cele mari.

Succesul în afaceri atârnă mai 
mult de bunul simț al omului, de 
muncă și de regularitate, decât de 
geniu. „ Ține-te de prăvălie și prăvălia 
te va ține.“ Xenophon ne spune, că 
regele Persiei întâlnind un cal fru
mos și dorind să scie cum se-1 în- 
grașe mai repede în scurt timp, în
trebă. Unul îi răspunse. „Ii trebue 
ochiul stăpânului și se îngrașă11. '

E forte bine să dobândescl obi
ceiuri bune, practice în afaceri.

In orî-ce afacere, mică seu mare, 
trebue ordine și metodă. „Fiă-care 
lucru la locul lui“, ecă adevărata 
maximă. Așecjați-vS tote cu grije, 
căci nu veți pierde timp. „Neorân
duiala, di°e Xenophon, mi-se pare 
că o văd ce e, când îmi închipui un 
muncitor semănând amestecate: orz, 
grâu, legume și e silit pe urmă, decă 
vre să aibă pâne, seu vre-un fel de 
bucate, să stea să alegă, pe când 
trebuia să le aibă alese gata".

Câți-va dintre omenii cei mai 
iluștri, cei mai fericiți și mai buni, 
au trăit în sărăciă. Wordsworth a 
trăit ani întregi cu sora sa dintr’un 
venit de 37 franci pe săptămână și 
acestă periodă fu una dintre cele 
mai fericite ale vieței sale.

Decă nu ai fericirea să fii bo
gat, amintirea și afecțiunea vor face 
din vre-o locuință umilă, din vre-o 
figură scumpă, o lume, care-țî va fi 
•de ajuns.

E vorba de hrană? — „Dâcă 
bogatul vre să fiă sănătos, trebue să 
trăiescă ca un om sărac“. O masă 
■simplă și bine pregătită face cât și 
masa cea mai bogată. Hrana cea 
mai senătosă și mai bună costă pu
țin la vremea ei, er de o dorescl 
când nu îi e vremea, n’are nici un 
gust. Un ou prâspet e o mâncare 
minunată.

E vorba de cărți? — Trebue 
să fii prea sărac, ca să nu poți să-ți 
cumperi tot ce doresc! să cetesc!. 
Cele mai bune cărți costă acji forte 
puțin.

Tote lanțurile sunt grele, chiar 
și când sunt dp aur. Banii sunt fără 
îndoială o fcoefi» causă de griji: ca 
.și sărăcia, a aduc îngrijire și forte 

adesea cei bogați sunt sclavii, er nu 
stăpânii averei.

Mulți bogați și-au datorit auru
lui lor ruina morală. Bogății au ade
sea mai multe griji în palate, decât 
săracii în colibele lor: numai înțe
lepții îșl pot găsi fericirea în bogă
ție și cel care se grăbesce să se îm- 
bogățescă prea repede va fi vecinie 
sărac. „Porabil, că se găsesce mai 
multă fericire în traiul dintr’o casă 
modestă și putând se te miri de 
măreța unui palat, decât se locuesci 
într’un palat și să nu te mai poți 
mira de nimic", fiice Ruskin.

Bogăția duce la zgârceniă. „Să
racului, fiice Seneca, îi lipsesc multe, 
zgârcitului îi lipsesc tote".

„Căutarea neîncetată a bogă
ției, fiice Bacon, ia prea mult timp 
celor cari au a se ocupa de lucruri 
mai nobile, căci bogățiile au valore 
numai prin c.eea.-ce adaugă vieței, 
și vieța nu valoreză nimic, decă e 
absorbită prin urmărirea bogățiilor". 
S’a fiis, că sărăcia e logodnica poetului.

Decă sunt bine întrebuințați 
banii, pot face mult bine. Aurul e 
o putere. El e regele regilor. Banii 
ne dau mijloce să dobândim ce do
rim. Cu ei ne putem bucura de aer 
curat, de casă plăcută, de cărți, de 
musică, — atâtea bunuri. Cu ei .pu
tem ave odihnă, putem vede lumea, 
ne putem ajuta prietenii, ușura su
ferințele altora. . . . Prin urmare „e 
bine să aveți bani, fiice Swift, der 
dați-le numai cugetul, nu și inima*.

E mare lucru se te slujesc! cu 
înțelepciune de bogății. Fii darnic, 
der nu afară din cale. „Unii cu bani 
ajung săraci, și alții săraci ajung 
bogați". Cel căruia îi e milă de să
rac, împrumută pe Dum.necj.eu, care 
îi va înapoia binefacerea.

Sfatul pe care îl da Christos 
tînerului bogat pote fi considerat ca 
privindu-1 numai pe el, căci trebue 
să ne gândim la copiii noștri, ca și 
la cei săraci. Venitul e al teu, der 
capitalul ce ai primit dela strămoși nu 
e numai al teu.

„Sfătuesce pe bogați să nu fie 
trufași, să nu-ș! pue încrederea în 
nestatornicia bogățiilor, ci în Dum
nefieu, care ne dă tote lucrurile din 
belșug spre a ne bucura de ele".

Nu banii, ci dragostea de bani, 
e după părerea Bibliei, rădăcina 
răului. In predica de pe munte se 
fiice: „Nu strîngeț! bogății pe pă
mânt, unde viermii, rugina strică 
tot și, unde hoții sparg și jefuiesc. 
Ci strîngeți comori în ceriu, unde 
viermii și rugina nu strică nimic și, 
unde hoții nici sparg, nici jefuiesc. 
Căci unde vă e comora, acolo vă 
e și inima".

Cultura viilor.
(Urmare).

Decă la altoiul în frunclă cordele al
toite vin tăiate, să prindă rădăcină, seu ca 
să întrebuințăm numai ca butași fără ră
dăcină, nu ne putem pronunța asupra nici 
uneia din ele, că ar fi mai bună, de-dre-ce 
tote trei sunt deopotrivă de bune și tot 
așa de bune ca și diferitele variațiunl în 
care se face altoirea după metoda de Ba- 
ranga, Lanczay, copulațiune, etc. ori cum 
s’ar mai numi ele, lucrul principal este ca 
rana să se cicatriseze perfect și cordele nouă 
se se cocă în de-ajuns pănă tomna. A doua 
metodă de reconstituirea viilor este sistema 
de cultură cu sulfura de carbon. Noi nici 
când nu am fost partisanul ei, și am reco
mandat numai în cașurile acelea, când te
renul nu este de loc propice pentru varie
tățile americane, și produce numai vițe 
europene. Prin ea facem economie, nu nu
mai de spesele de altoire, și fiind-că aceste 
de multe-orl câștigul după prisosul vițelor 
altoite verde, între spesele totale de pro- 
ducțiune, nu vedem de ce am alege o altă 
sistemă,, când cea dintâiu este mai sigură.

Apoi tratarea continuă cu sulfura de 
carbon, cu timpul întrece cu mult spesele 
de altoire, și la răfuire se presentă sub 
forma de un deficit ore-care. Desfundarea 
terenului (rigolarea), plantarea aracilor și 
gunoirea trebue se o facem în ori și ce 
cas, întocmai ca la altoire. Greșala cea 
mai mică în tratamentul ei, aduce filoxera 
cu sine, er vinurile dela viile tratate cu 
sulfură de carbon, mirosă așa de tare a 
puciosă, încât prin aceea devin depreciate. 
Apoi producțiunea în termin mediu mai 
mică, decât la viile altoite. Prin urmare 
noi am pute întrebuința tratamentul cu 
sulfura de carbon unic în cașul acela, unde 
nu reușesc altoii, ori că pământul nu este 
însă desfundat ca se fie permeabil.

Al treilea miljoc de a promova cul
tura viilor în țeră, este de a face planta- 
țiunl nouă de vițe indigenă în nisipuri in- 
mune contra filoxerei. Terenurile nisipose 
sunt chemate în prima linie de a produce 
cantități mari de vinuri ușore pentru con
sum, și este de mirat cum cultura viilor 
nu s’a întins mai tare pe terenurile nisi- 
pose pănă acum. Dăcă se caută un motiv 
serios pentru acesta în faptul că în anii 
1890 în genere a domnit peste tot un timp 
puțin favorabil pentru vii, și sub influența 
lui întrega producțiune de vinuri a suferit 
și a fost deprimătore pentru vieri; pe de 
altă parte și indolența pusă în conbaterea 
ciupercilor parazitice, îșl are o parte însem
nată în nesuccesul ei.

Rentabilitatea viilor plantate în nisi
puri este atât de evidentă, încât se pote 
considera drept cea mai sigură din tote 
culturile agricole în timpul de față. Nici 
că se pote face o comparațiune între viile 
de deal și cele altoite; ea ar fi depri- 
mătore pentru podgorean și i-ar tăia pofta 
de a-șl mai reconstitui vre-odată viile sale.

Seim, că vom întâlni oposiție crâncenă 
din partea posesorilor de vii plantate în 
nisipuri, der acâsta nu pote veni în con
siderare față de stările de fapt. Noi cu- 
noscem bine atât avantajele, cât păsurile 
posesorilor de vii plantate în nisipuri ; ele 
consistă la ficsarea terenului prea mobil 
și cu puțină consistență, în ivirea în mă
sură mare a vermelui de pământ (cărăbuș) 
în lipsa mai mare de gunoiu și au multe 
alte năcasurl similare; der, cel care cu
nosce păsurile fundate ale proprietarilor 
de vii de deal, ne va da dreptate, când 
numim pe ale proprietarilor de vii îd ni
sipuri de relativ neînsemnate.

Proprietarii de vii în nisipuri îșl vând 
strugurii lor de masă și de vin tot așa de 
scumpi ca și acei cu viile de deal; și că 
acâsta nu este ratificată prin nimic său 
cel mult prin o producțiune ceva mai mică, 
la câmp, decât la deal — acesta o scie și 
cunosce fiă-cine.

De sigur, că vor veni și pentru ei 
timpuri critice inevitabile, unde prețul pro
ductelor lor va scadă considerabil; der și 
atunci ele vor dovedi o atare rentabilitate, 
cum nu o pdte ave altă ramură de produc
țiune agricolă, și de aceea nu este de lipsă 
să ne îngrijim de risicul unei atari plasări 
de capitaluri.

După modesta nostră părere, altoirea 
în despicătură va trebui cu timpul trans
pusă cu totul pe nisipurile imune, de-drece 
numai acolo ea găsesc tote condițiunile 
de prosperare. Cestiunea reconstituirei vii
lor ar trebui deci studiată mai de aprope.

Noi am continuat cu multă stăruință 
reconstituirea viilor în deceniul din urmă, 
și cei cari și-au devotat activitatea lor 
acestei ramure de producțiune au adus în
semnate servicii patriei. Insă este de re
gretat, că capitalul și micii cultivatori, s'au 
ținut tare in reservă, și numai când vor par
ticipa și ei în deplină măsură, cultura viilor 
la noi va lua desvdtarea și rolul ce-i corn 
portă. Problema viitorului este în studierea 
d’aprope a resultatelor deja obținute și în 
esperimentărl mai departe.

In prima linie trebue dată mare aten
țiune afinitățiii altoirilor. Noi trebue se 
seim dela început cu precisiune, pe care 
suport se potrivesc mai bine fiă-care altoie 
și varietate în parte, care altoiă dă cele 
mai multe procente de vițe prinse, și pro

ducțiunea este mai mare, căci fără de 
aceste noțiuni prealabile, orbăcăim numai 
în întunerec, și greșelile cele mai mari sunt 
resultatul. Apoi noi mai trebue se cunos- 
cem cu siguranță maturitatea, producțiunea, 
durata și conservabilitatea diferitelor va
rietăți de struguri, și apoi pe basa lor se 
seim, ce voim se producem. Trebue să cu- 
noscem perfect metoda de tăiere a fie-cărei 
varietăți de vie în parte și să seim și cu 
ce fel de îngrășăminte avem să îngrășăm 
terenul, pentru a produce recolte abun
dente.

In regiunile vinicole cultura rațională 
a vitelor domestice este indispensabilă pen
tru ca să putem produce bălegarul necesar 
în cantitate și de bună, suficientă calitate 
pentru îngrășarea pământului; cultura ce
realelor o putem reduce, der în schimb în 
regiunile viticole se dăm o mai mare es- 
tensiune culture! nutrețurilor ca să putem 
ține un contingent de vite domestice cât 
mai număros, și din cultura vitelor și ve
nitul după lapte să compensăm lipsa veni
tului dela cereale.

Mai cu semă trebue să tindem la for
marea de reuniuni economice de vieri și pod
goreni, pentru ca cu puteri unite se punem 
la cale ceea ce unui particular nu i-ar 
succede.

întreținerea terenurilor, în bună stare, 
aprinderea de focuri și afumatul pe timp 
de cădere a brumei, explosive în aer și 
datul cu tunurile contra grindinei, apoi 
asigurarea lor de grindină, o mai bună 
tratare și utilisare a vinurilor, procurarea 
de materiale și mașini, procurarea de îm
prumuturi ieftine, instrucțiuni populare de 
tratamentul rațional al viței și vinului, con
ducerea profesională și sute de alte inte
rese comune, cari nu se pot resolva de 
unul singur, ci numai prin calea organisa- 
țiunei profesionale. Este deci de datoria pă- 
turei culte de a stărui pentru organisațiunea 
și a celor cu puțină carte și a-i sprijini și 
pe ei cu cuventul și cu fapta.

Literatură.
Dietetica poporală, cunoscuta și 

multfolositorea scriere poporală a d-lui medic 
Simeon Stoica, cu privire la modul de vieță 
a țăranului român, se vinde cu prețul 
scădut dela 1 60 bani la 1 coronă plus 
porto. De vândare la Tipogr. A. Mureșianu 
librăria Ciurcu, Gabonyi și Zeidner în 
Brașov.

ULTIME SUI HL
Arad, (Telegr. part.) 5 Mafii. 

Sinodul a ales pe protosincelul Va- 
silie Mangra vicar episcopesc la Ora- 
dea-mare, cu 30 voturi. Doue-fiecI 
bile au fost albe.

Berlin, 4 Maiu Majestatea Sa 
Francisc Iosif a numit pe împăratul 
Wilhelm mareșal al armatei- austro- 
ungare.

Londra, 4 Maiu. Englesii au 
ocupat Brandfort. Burii, cari fuseseră 
surprinși de EnglesI s’au retras re
pede.

Din Metodica Cântului.
Plină de înțeles și importantă e di- 

cerea usată în pedagogie: „Multe drumuri 
duc la Roma, dâr numai unul e cel mai 
scurt". Epitetul scurt în desvoltarea subiec
tului de față, îl iau în înțelesul de: „prac
tic, bun și cu un succes multiplu".

0 cale, seu un drum în propunerea 
cântului și chiar la recrutarea copiilor, ce 
au a forma corul școlei, se recomandă de 
unii a fi următorul: „chiar dela început, 
în urma unei mici esaminărl seu încercări, 
copiii se. vor grupa în coriști și dispensați".

Ce ar urma însă de aici? Că acei ce' 
vor ave aplicare pentru musică, se fie puși 
la contribuția, er acei cari n’au acestă în
clinare si n’au avut ocasiunea de a-șl cul
tiva urechia, se fie lăsațl de-o parte și dis
pensați de acest obiect, care deși clasat 
printre cele secundare, der are o impor
tanță capitală.
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Ric, că e de o importanță capitală 
pe motivul, că cine nu scie cât influințâză 
cântul asupra minții și inobileză inima? 
Acesta, inse în liniă generală; er cu refe
rință la musica din școlă, cântul e mijlo
cul de recreare a minții și de reînoirea for
țelor ei și deci recomandat de pedagogi, 
și confirmat de întrega lume dăscălescă de 
a se face în unire cu gimnastica la trece
rea dela o dividie la alta, după fie-care 
jumătate de oră.

Prin urmare, din punct de vedere di
dactic conchidem, cumcă cântul are o în- 
rîurire colosală.

Apoi din punct de vedere moral, când 
copiii vor fi deprinși, ca în unire cu das
călul lor, să esecute liturgia Duminecile și 
sărbătorile la biserică, pote să-și închipue 
cineva câtă bucuriă nu face acesta părin
ților, când își aud tinerele lor odrasle in
tonând imnuri bisericescl, pe care audin- 
du-le numai dela dascălul bisericei, îl cre
deau pe el ca forte priceput și pote chiar 
insuflat cu putere de Sus.

Der nu numai atât. Tot de aici reiese 
importanța, ce i-se dă unui asemenea das
căl, vada și încrederea ce o au în el să
tenii. Și chiar cu totul altfel privesc copiii 
pe învățătorul, care le cântă, nu întră mo
rocănos în clasă și-i deprinde și pe ei să 
cânte.

Astfel fiind, cred de datoria nostră, 
a dascălilor, a căuta și a urmări, care e 
drumul, dis cel mai scurt, în sensul în care 
l’am luat pentru a ajunge ca toți- copiii să 
fie puși în posițiune de a cânta și deci a 
face bucuriă părinților lor. Prin acesta noi 
dascălii vom fi bine priviți de ei și prin 
forța lucrurilor ne vor iubi.

Urmând, după cum recomandă unii, 
recrutarea definitivă, după mine unul, ar 
greși învățătorul, care și-ar grupa elevii 
dela început, mai ales când se duce ca 
nou în mijlocul lor și a avut ca predece
sor un dascăl, cari nu cânta.

Am ave atunci o seriă de copii, cari 
n’au putut imita pe domnul lor și chiar 
unii, cari s’ar crede disprețuițl de el prin 
faptul, că n’au plăcut domnului cum cân
tau, se văd. condamnați a privi cu jind pe 
colegii lor cântăreți. Acest metod pote s’ar 
motiva, cumcă copilul văcjendu-se pus la 
contribuția la celelalte obiecte și la cânt 
isolat și lăsat în părăsire, se va nasce în 
el ambițiunea de a ajunge cât mai curând 
la nivelul colegilor lui. Din acest punct de 
vedere se întimpină mare greutate și cu 
copiii școlelor secundare (medii) cu atât 
mai mult, cu nisce copii mici, cari imediat 
ce se văd scăpațl de sub priveghierea în
vățătorului lor, caută să se distreze. Mai 
cu sâmă în timpul cântului sciind, că ei 
nu iau parte, disciplina sufere și în conse
cință copilul se desvdltă în mod stingher.

Ei bine, ce e dar de făcut într’un 
asemenea cas! Nimic alt, decât să căutăm 
o altă cale, prin care să facem pe fiă-care 
copil, ca și la acest obiect să vie a-ȘI de
pune obolul său și a contribui cu capitalul 
ce-’l are.

Prin urmare etă der care cred, c’ar 
fi metoda cea mai lesniciosă în recrutarea 
copiilor pentru cânt și chiar în propunerea 
obiectului în diferite ocasiunl. Căci nu 
arare-ori s’au văcjut copii, cari ușor au 
prins un cântec și întimpinăm greutate co
losală, când căutăm a-1 face, să deprindă 
un altul.

Așa-der, având a recruta copii pentru 
canto, mă yoifi duce pe la fiă-care copil în 
parte și întonându-i de câteva ori gama, 
îl provoc și pe elev, să mă imiteze. Co
pilul, dâcă are, cum se spune, aplicare și 
esercițiu, seu una din acestea de sigur, că 
mă va urmări. Ce-i voiu dice aceluia? Tu, 
Rusu ai să cânți tare (cu voce plină).

Când trec însă la Miluță, se schimbă 
lucrul. Nu-1 pot scdte dintr’a lui, ferescă 
Dumnedeu: E întocmai ca lăutarul prost 
dela țâră, care esecută perfect cântecile, 
ce le-a deprins, chiar fără a fi atent, der 
ori cât m’așl sili, să mă imiteze cântându-i 
vr’o operă nu pote deprinde nici în ruptul 
capului. Tot astfel și Miluță al meu, când 
îl pun să cânte de-acasă ceva, numai de
cât îi gata să-mi esecute cântece destul de 
bine, pote chiar cu bemoli și diezi, er când 

să mă imiteze nu pote urmări. Ajungând 
la Silică, care-i recrut și pote n’a cântat 
așa după cum trebue, și n’are nici urechia 
musicală desvoltată, de sigur că va fi aprbpe 
la nivel cu cel de înaintea lui.

Se nasce întrebarea : „acești doi copii 
sunt de dispensat?" Dascălul, care-șl dă 
semă pe motivul acestei nedesvoltărl, de 
sigur că nu-i va dispensa; ba încă ceva 
mai mult. Nu-i va descuragia și nu le va 
arăta dispreț; ci le vom dice:

„Voi, măi Silică și Miluță aveți să 
cântați mai încet, (motivând pote că-s mi
titei etc.). Ei vor cântă piano de tot, așa 
că vocea lor falsă ori răgușită nu se va 
distinge printr’a celorlalți conșcolarl; der 
copilul simte în sine o mulțămire sufletescă, 
că ia parte și el și cântă deci la școlă. Și 
domnul îl chiamă pe Duminecă, să vie la 
școlă spre a merge la biserică, să cânte, 
pe când, dâcă n’ar cânta câtuși de puțin 
ar crede ca netrebuitore asistența lui la 
biserică cu colegii.

Să vedem ce se petrece mai departe 
cu Silică al nostru. Din copilul, care la 
început nu putea să cânte aprope de loc, 
ajunge ca la biserică pe lângă participarea 
la cor, să potă ținea și isonul, pe când 
domnul cântă la strană. Er la școlă să fie 
printre cei întâiîl cântăreți, să scie tote 
cântecile, atât melodiile, precum și cuvin
tele ; căci sciut este,, cumcă mai toți copiii 
au o memoriă, așa disă de fier. Și unde 
mai pui, că la sfîrșitul anului se vede men
ționat pentru acest uimitor progres.

Acesta numai din causă, că copilul 
pus la lucru îș! dă tote silințele și așa vo- 
cea-i neplăcută la început, păte să se mo
difice, să devină mai curată și plăcută 
audului.

Calea acâsta urmându-o, încercarea ce 
se face cu copiii la început, e pe nedrept 
numită: „recrutare", ci cu drept cuvânt-se 
pote numi: „distribuire de roluri". Deore-ce 
nu facem alt-ceva, decât dăm celor cu ure
chia deprinsă, o parte mai însemnată de 
activitate în cor; er celor cu urechia mai 
puțin cultivată o parte și un rol mai mic 
de îndeplinit.

Prin mijlocul acesta de-odată te tre- 
zescl, că ai un elev, care te mulțumesce 
cu cântecile sale, cu puterea lui de a ese- 
cuta atât în școlă, cât și acasă când cântă 
ceva de școlă seu întonâză un „Domne 
miluesce". Er când se întrunesc vr’o câțl-va 
cu vacile la păscut sărbătorea, ori cu câr
lanii, îți face o plăcere, să-i audl cum 
cântă și se întrec între dânșii.

Pe fața părinților și a tuturor săteni
lor cetesc mulțumirea ce-o simțesc și plă
cerea ce-.o au de dascălul lor; er unele 
bătrâne, care din firea lor sunt mai sfătose 
se încumetă și întrebă:

„Domne, domnul profesor, toți, mă 
rog, au să iesă popi și dascăli ?“

Acăstă întrebare însuflețesce mult pe 
dascăl și-l îndâmnă la muncă, căci el nu 
se crede funcționar, ci apostol al învăță
mântului.

(Rev. „Propășirea"). 1. Popa,
învățător, Șerbescl.

POVEȚE.

Miros de trandafiri în odaiă. 
Se pune într’un borcan, ce se pote 
bine astupa, o pătură de fruncje de 
trandafiri și o pătură de sare și 
apoi se udă cu alcohol concentrat. 
Borcanul trebue ținut la loc răcoros. 
Pentru ca peste iernă odaia se mi- 
rose a trandafiri, e destul se se des
copere borcanul cât-va timp și mi
rosul plăcut de trandafiri se va răs
pândi pretutindenea.

*
Cnm se pdte cundsce vinul 

falsificat? Ca se putem cunosce, 
deca un vin roșu este falsificat seu 
natural, lăsăm se cadă câți-va pi
curi pe o bucată de cretă albă. Decă 
vinul este natural, petele pe cretă 
vor fi cafenii, său surii, er decă e 
văpsit, atunci coldrea fucsiei, cu care 
e văpsit vinul, rămâne pe cretă.

bonete în timp de fomete.
Intre multele și diferitele monete, cari 

merită interesul istoriei, se numără și mo
netele așa numite manete de necesitate și de 
fdmete. Monete de necesitate se întrebuințeză 
mai ales în timp de râsboiu și cu deose
bire în cetățile împresurate pentru a în
locui lipsa mementană de bani. Monetele 
acestea n’aveau, aprope nici o valore seu 
forte puțină și ele se basau pe creditul 
aceluia, care lăsa să fiă bătute. Să scie, 
că lipsa face pe om invențios (născocitor), 
așa și monetele aceste erau forte diferite 
în ce privesce forma, mărimea, materia etc. 
Așa, sunt monete de argint, de zinc, aramă, 
cositor, tinichea, argilă, lemn, piele și hăr- 
tiă, ba chiar și din sticlă, scorță de pomi 
etc. Cele mai multe monete au fost bătute 
din argint c’un adaus de aramă. In Rusia 
în anul 1655 s’au făcut din un taler ger
man câte patru monete.

In 1848 în Austro-Ungaria simțindu-se 
lipsa de bani mărunți, au tăiat bancnotele 
de hârtiă în patru. Din câte monete de 
aceste s’au făcut pănă acum, numai forte 
puține au fost rotunde, tote celelalte au 
fost unghiulare. Unele dintre monetele 
multi-unghiulare (cu mai multe unghiuri) 
au fost cele ale împăratului Ferdinand I 
al Austriei, bătute în anul 1652 din nisce 
vase de argint. Pe aceste monete se vede 
pe o față vulturul c’un cap, er pe cealaltă 
marca Austro-Ungariei cu literele „F. R. U.“ 
(Ferdinandus Rex Ungariae), ăr sub aces
tea, două săbii încrucișate și numărul anu
lui 1652. Localitatea, unde au fost bătute 
monetele, nu se scie cu siguranță. Tot ast
fel de monete a bătut tînărul marchis de 
Brandenburg, Albrecht, din nisce vase bise
ricescl, pe o față având vulturul Branden- 
burgilor cu literele „A. M. Z. B.“ (Albrecht 
marchiz de Brandenburg) și anul 1552 
și 1553.

Cele mai multe monete de necesitate 
(lipsă) s’au bătut pe timpul răsboiului de 
30 ani de cătră colonelul Perussi, cu pri
lejul asedierei orașului Greifswald de că
tră ȘvedienI în anul 1631. Monetele erau 
din cositor și de formă rotundă. Pe o 
parte aveau vulturul cu două capete, nu
mele și titlul lui Ferdinand II; pe partea 
opusă era marca orașului Greifswald (Greif) 
cu inscripțiunea ; „Necesitas Grifenwal- 
densis".

Interesante atât prin varietate, cât și 
prin esecuțiunea lor frumosă, sunt talerii 
de necesitate ai orașului Danzig, care la 
1577 a fost asediat de Stephan regele Po
lonilor. Monetele au fast bătute din vase 
de argint de-ale bisericelor și alte vase de 
casă pentru a plăti solda oștirei fdrte nu- 
merosă. Pe o față e monetei se pote vedâ 
marca orașului cu iscripția: „Monetă. nova, 
civitotis, Gedanensis4, er pe cea opusă bus
tul Mântuitorului Isus cu inscripția: „De- 
fende. nos. Christe. Salvator". Asemenea 
monete au fost bătute și în orașul Agria 
la 1742, când acest oraș a fost asediat 
de FrancesI din incidentul răsboiului de 
succesiune austriac. Aceste monete au formă 
rotundă pe o față cu marca orașului și 
valorea (1 crucer, 3 crucerl), pe fața opusă 
se pot vede trei steluțe, sub acestea nu
mele orașului și anul 1743.

Al doilea soiu de monete sunt cele 
în cas de fdmete. 0 atare monetă se află 
în Silesia din anul 1694, când în acel an 
a fost mare scumpete din causa cămătă
riei. Pe o parte a monetei.se pote vede un 
cămătar c’un sac de grâu pe spate. Sus pe 
sac șede un drăculeț, care a găurit sacul, 
împrăștiind grăunțele, de jur împrejur stă 
scris: „Timpul scump 1694"; pe partea 
opusă se vede o găletă, pe a cărei păreți 
stă scris: „Pe cel, care nu vinde grâul, îl 
blastămă omenii, der binecuvântare vine 
asupra aceluia, care îl vinde". 0 altă mo
netă de acesta are Silesia din anul 1736. 
Pe o parte se vede un nor, din care pică 
ploie, cu inscripția: „Ah, ce mult"; sub 
acestea stă scris: „Seceta din Silesia 
1736". Pe partea opusă stau nisce îmblăcii 
și spice de grâu și de-asupra cuvintele: 
„Ah, ce puțin", er jos „Fometea din Sile
sia 1736".

Saxonia are o monetă de prin anii 
1771 și 1772, care pe o parte cu marca 
Saxoniei și cu inscripția: „Mare scumpete, 
rău nutrement. 1771—1772", 6r pe partea 
opusă stă scris: „In munți o găletă (mă
sură) grâu 14 taleri, Orzul 9 taleri și ovă- 
sul 6 taleri.

POSTA REDA0Ț1UNEI.
D-lui F în A. r. In întâmpinarea, ce ni ați 

trimis, nn se negă aserțiunea corespondentului, 
prin urmwe publicarea ei n’are înțeles. A cjice 
cuiva „taci" într’o adunare, însemnă mai mult, 
chiar, decât o simplă „îndrumare ia ordine". Cum 
că iubiți învățătorimea și ve interesați de căușele 
școlare, luăm cu plăcere la cunoscință și ne bu
curăm.

Proanosa
(JDixpă. oă.Liir.â.a.rw.1 că-pit. Spă-riosw. )

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

-Săptămâna din 13—19 Maiu: ploios 
va fi în 16, 17 și 18.

Oălei2.d.a,riil septemânei.
APRILIE. are 30 dile. PRIER-

ț)il«le Călend. Iul v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni 
Marți1
Mere. 
Joi.
Viner 
Sâm.

23 f Sf. m. Georg
24 S. Sava și Elisab.
25 Sf. Ap. ev. Marcu
26 S. m Vasiliu
27 Simon fr. D-lui
28 S. ap. las. și S. M.
29 Ssf. 9 mucenici

6 loan d. Herm
7 Sanislav
8 Arch. Michail
9 S. p. Georg. N.

10 Isidor, Victori
11 Adalbert
12 M. Pancrațiu.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 4 Mai 1900.

Mesura 
sâu

Valuta 
în

greutatea Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos
i

12
1
40

Grâu mijlociu . . , 11 80
Grâu mai slab . . . 11 40
Grâu amestecat 9 60
Secară frumosa. 7 40

fi Săcară mijlocia. . . 7 —
Orz frumos .... 7 20

n Orz mijlociu. . . . 6 80
fi Ovăs frumos. . . . 5 tO
71 Ovăs mijlociu . . . 5 —

Cucuruz ................... 9 —fi Mălaiu........................ 8 40fi Mazăre........................ 14 40
Linte ........................ 20 —fi Fasole........................ 10 40
Sămentă de in . .. . 24 —

fi Sămânță de cânepă . 9 20
}} Cartofi........................ 3 —

M'ăzăriche................... — ---
1 kilă Carne de vită . . . — 88

71 Carne de porc . . . — 96
Carne de berbece. — —

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

©ursaafi 8a bursa dân-Vjena.
Din 4 Main 1900.

Renta ung. de aur 40/0..... 116.95 
Renta de corone ung. 4°/0. • - • 92.50'
Impr. căii. fer. ung. în aur 4y2°/0 • 120.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4y2°/0 . 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 92.50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.75
Impr. ung. cu premii......................164.25
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 138.50 
Renta de argint austr...........................98.85
Renta de hârtie austr........................... 98.35
Renta de aur austr........................... 117.—
LosurI din 1860. .    135.60
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.70
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 735.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 727.75 
NapoleondorI...................................... 19.25
Mărci imperiale germane .... 118.35
London vista................................. 242.84’/^
Paris vista...............................................96.50
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 98.20
Note italiene................................... 90.90’

Cuipsul jsâețes ESrajșcBW.
Din 5 Maiu 1900.

Bancnota rom. Cump. — Vend. 19.04 
Argint român. Cump. 18.80 Vând. 18.90 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vând. 19.26-

monetei.se
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Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble Rusesc! Cump. 252.— Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 118.20 Vend. —. — 
Lire turcescl Cump. 21.40 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.—

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 3 Maiu 1900

Semințe
Cuali- 
tatoa 
per

Hect,

Prețul per
100 chilograme

dela pănăla
Grâu Bănățenesc . . . 80 8.25 8.45
Grâu dela Tisa 80 8.20 8.30
Grâu de Posta .... 80 8.15 8.90
Grâu do Alba regală . . 80 8.10 8.25
Grâu de Bâcska .... 80 — —
Grâu unguresc de nord . t-0 —.—
Grâu românesc .... 80 ——■ —.—

Cuali-
Semințe vechi 

ori noufi Soiul tatea 
per
Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela pănă la
Secara. . . 70—72 6.65 7.—
Orz .... nutreț. . 60—62 6.45 6.55
Orz .... de rachiu 62—64 5.90 6.10
Orz .... da bere . 84—66 5.60 5.80
Oves . . . 55—60 5.- 5.30
Cucuruz . . bănăț-en . 75 0.00
Cucuruz . .
Cucuruz . .

alt soiu .
« n

73 —— 0.00

Hirișcă . . 5.- 5.30

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela pănă
Săm. de trifoii Luțernă ungur. O) —

., transilvană fl —.— —,—

n „ bănățeni ij 
a

n „ roșia —.—■ —.—
Ulei de rapiță rafinat duplu r4 —.— —.—•
Ulei de in . . —.— —.—
Unsbre de porc dela Pesta 0 58.- 59.—

n n dela țeră . G —.— —.—
Său de vacă. . sventată . 48.— 49.—
Prune . . . . afumată . 0

Lictar . . . . din Bosnia în b.
0
vi 17 J 5 £1 1 1

din Serbia în s. A 16.25 15.50
Nuci . . . ■ slavon nou P 18.50 19.—
Gogoși. . . • serbesc 16.50 17.—

din Ungaria . . —.— —.—
Miere . ... ungurescl. 0» —.—• -—.—

serbescl ft —.—
Ceră . . . . brut . . —.—
Spirt . . . . Drojdiuțe de s. — —

Cursul losurilor private
din 3 Maiu 1900.

Basilica......................................
Credit.....................................

fl. m.......................
Dunăre.....................

Clary 40 
Navig. pe 
Insbruck
Krakau ................................
Laibach......................................
Buda...........................................
Pa’fiy ......... 
Crucea roșie austriacă

n » unȘ......................
„ n ltai......................

Rudolf.....................................
Salm...........................................

‘Salzburg......................................
St. Geiwis ...........................
Stanislau................................
Trientine 4l/2°/0 100 m- c- • 

4°/n 50.....................
Waldstein ...... a 

„ de 10 franci . . .
Banca h. ung. 4°/o • ■ • •

cump. vinde

13.— 14.-
400.— 401.50
131.75 132.75
—.— —
64.50 66 50
70.— 72.-
49.- 50.—

Iul.— 136.—
132.50 133.50
42 25 43.—
2125 22.25
— —.—
63 50 65.50

175.25 177 25
59 50 60.50

182 — 185.—
130 — —.—
178 — —.—
80.— —.—

178.— 184.—
—.— —.—

—.—

Tergul de rîmători din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 1 

Main n. de 40,705 capete, la 2 Maiu n. au 
Intrat 516 capete și au eșit 234 capete, ră
mânând la 3 Maiu n. un număr de 40,987 
capete.

Se noteză marfa ungurescă: veche 
grea dela 104 — 106 fii. marfă ungureșcă 
tînără grea dela 108 — 110 fii. de mijloc 
dela 107 — 108 fii. ușoră dela 106—108 
fii. Ung. de mijloc —. —.— fii. — Serbescă: 
grea 107 —108 fii., de mijloc 106—107 fii. 
ușoră: 104—106 fii. kilogram.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregarii/ Maur.

taaț de vexare.
Conform h >tărîrii comitetului 

;și sinodului parochial gr. or. din 
Brașov (Cetate), aprobată de Veil. 
Coosiator arohidiecesan, Epitropia 
parochială subsemnată face cunos
cut, că s® vor wangle prin iicita- 
'țiUCS CU oferte terenurile mai jos 
arătate, situate în imediata apropiere 
a promenadei de sus din Brașov. 
Aceste parcele sunt fdrte potrivite 
pentru clădiri de vile, anume:

1) Parcela de sub Mr. casei 4 diu 
■Grâver, având o suprafață totală de 
SOI metri pătrațî, cu o cana de 
piatră cu o camere și "cu grădină.

Prețul vâncjării va fi dela 5000 fi. 
sâu c|ece 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 vencjării dela 2500 fi. 
seu cinci inii corâne în sus.

3) Parcela Nr. 3 din Bârdigas, 
având o suprafață totală de 628 
metri pătrațl cu o casă de lemn și 
cu grădină. Prețul vânzării dela 15C0 
fi. seu trei mii corâne in sus.

4) Percela Mr. 4 în Bârdigas 
având o suprafață totală de 526 
metri pătrațl cu grădină. Prețul 
vândării dela 1300 fi. sâu două mii 
șâse sute corâne în sus.

Ofertele sigilate provecjute cu 
vadiu de 5°/0 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 
pOte arăta și eS pot obține dela 
Dl Epitrop T. Spuderca, strada or
fanilor Nr. 2 (14).

Epitropia parochial 
935,4-6.

Concurs.
Socieiaiea comercianților români din 

Brașov, publică concurs pentru 
ocuparea a trei ajutore de câte 100—200 
corone anual, menite a se da la trei 
tineri români, cari vor fi așecjațl 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, îusoțite cu următârele do
cumente :

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

&) Atestat despre moralitatea 
lor și a părinților lor.

c) Atestat, că au absolvat o șcâ- 
lă primară, 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 să se supu
nă concuienții, se 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 Nicolau, Gr. Maior,
președinte. secretar.

De închiriat.
Se află în casa, ce se clădește 

de nou cu 2 etage sub Nr. 21 în 
strada vămii:

1) Două (2) locuințe elegante cu 
câte 2 salâne spre stradă, 1 salon 
de sticlă, 1 dormitor, 1 refector, 1 
odae spre curte, cuhnă, cămară, odae 
pentru eervitâre, cloaset separat, 
vestibil. balcon spre curte, gallerie, 
bae, cuhnă de spălat comună, piv
niță, pod și loc de lemne.

2) Doue locuințe cu aspect frumos 
spre livada, poștii: cu câte 3 odăi, bae, 
cuhnă, cămară ; trepte separate, clo
aset, cuhnă de spălat comună, pod, 
pivniță și loc de lemne.

3) In parter-. 2 prăvălii cu con- 
toir și vitrine, și un magazin, pre
cum și o odae singură.

Se pot închiria dela Sf. Mihaiu 
29 Septemvrie 1900.

Informațiunl mai de aprope la 
d-1 Andrea» Weber, maestru de clă
dire, în tâtă cjiua pe locul de clădit. 

933,2—3.

Nr. 7098/900.

POLICAȚÎUN
Valabilitatea mărcilor pentru 

câh!, provecjute cu anul 1899 espiră 
cu 18 Mai a. c., prin urmare cânii, 
cari cu 20 Mai a. c. nu vor fi pro- 
văfluțî cu mărci pentru acest an 
Viilabile, se vor prinde de cătră că
lăul orășenesc. Nouâle mărci pro 
1900 ae pot lua îu primire dela 
cassa de dare orășenâscă, începând 
de astacjL x

Darea de câni, care cu oca- 
eiunea luărei în primire a mărcilor 
de câni e da a se plăti pentru între
gul an de fiă-care câne peste 3 
luni, este pe an :

a) pentru câne de lux 8 fi.,
&) pentru câne de vânat, dâcă 

posesorul are carte de vânat 1 fi.,
c) pentru fiă-care câne, menit 

pentru paza casei și ținut în un 
Spațiu închis 1 fi.

vul și a căror domiciliare în acest 
oraș durâză mai mult de 8 cțile, an 
de a plăti pentru fiă-care câne an
ticipative 1 fl. lunar. Pănă la sol- 
virea acestei sume cânele este de a 
se provedea cu botnița și de a se 
conduce de frînghie.

Brașov, 1 Mai 1900.
949,1 • 2. Magistratul orășenesc.

Se observă, cumcă în intravilan 
pentru fiă-care câne de curte, în 
extravilan tot pentru câte 2 câni 
de curte seu pentru 2 câni dela 
turme, în fine pentru 3 câni dela 
turme de munte, este de a se plăti 
dare câte 1 fl

Călătorii, cari cercetâza Brașo

O Casă nu de mult zidită 
în Curmătură 

dinpreună cu grădină se râde 
din mână liberă.

Casa are trei odăi spre stradă, 
bucătărie și apertinențele nece
sare. — Informațiunl 9e dau în 
Blumena, strada furcilor (Galgwei- 
hergasse) No. 15, la proprietar.

947.1—3.

e caută o locuință cu. 4 camere 
ș’ ce’e necesare, începând dela 

1 Iunie st. n. a. c.
Oferte pănă în 5 Maiă a se 

adresa la administrația. (945,2—2).
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Restaurația și Cafeneua E e d. o u t e

nu este și nu se va închide precum din erore s’a lățit faima. 
In restaurație ae serveac vinuri bune, mâncări gustdse 

și eftine, bere escelentă de Steiubrucb.
In cafenea ae capătă cafea negră cu 10 cr.; cafea albă 

cu 13 cr., și celelalte beuturî ce se obiclnuesc a se ținea 
iu cafenele. — Bufetul cunoscut — cu prețuri eftine.

BanchetuiI, nunți etc. iau asupră’mi și se aranjâză 
cu mare atențiune.

Rugându-me de cercetare numerosă,
sunt cu tdtă, stima,

j 948,i-i hsef Schmidt.
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Penta SES01TUL & Primăvară, ți Vară
1900

STOFE de BriSn.
Un coupon de metri 3.10 Iun- [ fi- --.75. 3 70, 4.80 din stofă bună 
gime pentru un costum corn ( £•
plet roc, pantaloni și giletcă | A s ’?

costă numai [

925.8—40

fl. 

fi

II

și 6.90
7.75

10 —

mai bună 
fină 
mai fină 
Idrte fină

& 
s*
s3S3.

Lo-Un coupon pentru costum de salon S3, fl®.— cum și s'Sofe de pardiseuri, 
den pentru turiști, Kamgțgrn fin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabricei re- 

ț numita și cunoscută ca solidă și reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in BRUNN.
— Bas MoBtre gratis și franco. Liferație conform mostri se garanteză. keh— 

aj , Avantagiile clienteli private, a comanda direct la firma de sus, sunt mari.

• Po T.
SrăEsflța a We gsrocuaira encăițâminte îâeOa
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jțL frumseța or 
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect
Fasta Pompadoaar» 

inventată de fericit med. Dr. A. RIX.
Cine se folosv-sce de acest mijloc, căpiță o coldre xănitosă 

a fetei, teint jrumos fără încrețituri pănă la bătrânețe, depăr- 
teză pistruie, pete d© ficat, bubat, coși, roșeță și tote necu- 
răț mile pielei, despre ce se garanteză, seu se dă bani îndărăt. 

S’a aplicat acesta pomadă, de persone distinse, artiști etc , deja de 40 ani, 
oe se pdte dovedi cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate și efectul ei. est-, că esistă de 40 ani și în intervalul act sta sute 
și mii de mijloce pentru frumsețe seu inventat și ârășl au dispărut. Prețul unui 
borcănel pe 6 l'unl 1 fl. 50 Ci*.  Sul de probă bucata 50 er.

8 nn-8-nlo OnmnoflniiiK dă pielei 0 alb® ă ca laptele, care remâne și după ce se 
LSplC’g n CIÎlpSOulSs spală fața. Un flacon original i ffl. 5® er.

Pompadour săpun 30 cr. Pcaipadcur- puaQeă roșa creme albă 8 fiii. 25 cr.
A se adresa cu confiență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Alltoil 
Rix & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
TOROK Konigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR ROTH Farmacia ,1a urs‘ 
lângă teatru, la TEUTSCH & TARTLER. - Pachetele sunt plombate. 5-9,889.

fi 

fi

r»fi 

fi

¥ Wi&wabVii W MW Wi Wav iAi^W

CisseS© din Scheiu strada Petrosa nr. 7, care constă din 
4 odăi, antreu, bucătărie, pivniță și altă casă. Tot în aceiași 
stiadă nr. 2, care constă din 4 odăi și 2 bucătării, sunt de 
v â n fi a r e seu de închiriat.

Tot îd Scheiu strada Prundului nr. 47 sunt in etagiul I 
6 odăi și 2 bucătării, pivnițe, poduri și grădină, cari se pot 
închiria la două partide seu la una.

Inforniațiunî mai de apibpe dă proprietarul caselor, strada 
Prundului nr. 47.

&
&
&

.V

J

a
1
7
3

31
07

3
433
763 

1338
66 

31700 
3600 
4£»OO

50 
3000 
3000

-

(

»
9

n

»
»

W

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

»
»

9

9

9

9

9

9

9

D

9

9

9

*

■ > p-. 
in sutni iV

9

’4

Se

ixZJmS

iv

GE^NrTlXGLMCHSTEN'fALll
xzda

ÎNTINDE NOROCULUI MANĂ!
îl uiți au fost favorisati de noroc3..................    n

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

160^000 losurî 50,000 
se scrteză cu câștiguri in bani, așa-dâr ju
mătate din losurî trebue să câștige conform 
specificărei alăturate.

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

Cel mai mare câșfig în cas favo 
rabil

&

na

întreprindere e pusă sub su- 
statului.
original al losurilor stabilit

—.75 s6u cor. 1 50 fl[
n
T»
7Î

se

1.50
3.—
6.—

seu pe lângă trimi- 
Liste oficiose se es-

„3. „
n 6~ » 
, 12.- „

In total vin treBsjsa'edece mîBs6" 
see 160,000 corone la sortire.

Intrega 
praveghierea

Prețu 1
după plan :
pentru o optime ’/8) fi.

„ un pătrar (74) „
„ o jumătate (’/2) Ti
„ un întreg S/2) „ 
trimet cu ramburs

terta înainte a sumei, 
pedeză după tragere. Planuri oficios© gratis. 
Tragerile urmeză î.i 87 și 18 Mai a. c.

Ne rugăm comande ce losurî ori
ginale a se trimite direct la noi pănă, îee 

17 itaias a. c.

de STAT C, si B.
»J" 

pentru scopuri filantropice din partea de dincoio a monarcliiei.

\ ZX /\

Acesta Loterie de bans,
■etnica. în -A.vtstria, legral concesionată, 

conține 16,514 câștiguri ana hasii gata, = 
în suma totală de 410,200 corone» 
CâștigAil principal este de

0 cordiie bani gata.
Tragerea urmeză irevocabil in 7 fiunie 1366. 

$T Un 80s costă 4 corone. "W}
Losurî se capetă la Secția loteriei du stat in Viena, I. Riemergasse nr. 7, 

la Colectorii de loterie, Trafic!, la Oficiile de dare, Poște, Telegraf și Căile 
ferate, Zarafii etc. — Planul loteriei se dă gratis, cumpărătorilor de losur’.

—= boHuriie .0 trimit francate. . ........ —

DIRECȚIA LOTERIEI C. și R.
secția loteriei statului.934.4—10.

a

5

'V X S. ffi
Am ondre a face cunoscut On. public, că am deschis 

în Brașov-cetate, strada Spitalului Wr. 25, un
BIUIWU mȘMAȚIOm I 

de information! si mijlocitor de servicii, 
la ceea-ce cu stimă atrag atențiunea on. proprietari de Gafe- li
nele, Hotele și Birturi; precum și a on. public inteligent 
gâudu-me a me sprigini prin prețiosele D-lor comande.

Rugându-ve de știm. Dv. încredere, remân
cu distinsă stimă:

ru-

>•

S Vitez. ®
htjj 2"3 a sent. ®

, __________________ M
&£3£Jt.®J£J£3ES2i2!:jbp<3t^

4

E'iBiaBa jTJfiazeiBiMjrfiiBg- fi.
Multe și fbrte mari câștiguri am sol

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

Scrisore de comandă de tăiat.
wn

Domnului T O
Binevoiți a trimite .............

reg. ung. împreuna cu plauul oficial.
Suma, de fl. I a se lua cu ramburs, ur- ț (Ce nu convine

.......................... I meză. cu mandat, postal. J se ștergeți).

B O iC > Budapest.
Losurî originale clasa L a Loteriei de clasă

’•

2

Jj
Actien-Gesellschaflt

ÎCXd

d

12.

Numai în acesta colectară principală sau câștigat și plă
tit câștiguri principale, așa la ultima clasă câștigul de 
400,000 corâne» "Wg

Pentru a evita schimbări, atragem atențiune asupra cu
vântului „BAWK“ din firmă.

Adresa telegramelor „MeTCUrtailk“ Budapest.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


