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„gazetar țese în flScare fli. 
Abonamente pentru Austio-Ungaria: 
Pe un an 12 fl., pe șăse luni 

6 fl., pe trei lunî 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe an. 

Pentru România și străinătate:
Pe un an 40 franol, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei lunî 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franol.
Se prenumeră la tote ofi- 

ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori*

Abonamentul pentru Brațn
Admtnistrafiunea, Piața n&ic 

Târgul Inului Nr. 30, elegii 
I.: Pe un an 10 fi., pe ș6e( 
luni 5 fl.. pe trei lunî 2 fi. E0 or. 
Ou duaui în casă: Pe un oi 
12 fl., pe 8 lunî 6 fl.. p<» trei 
luni 3 fl. — Un csemplar 5 or. 
v. a. său 15 bani. — Atât abo
namentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Brașov, Sâmbătă 25 Martie (7 April).

Oln cnusn sfintei sărbători a Bunilvestirei, 
(liarul nu va apfcr6 până Luni sei'ii.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 April st. v. 1900

se deschide nou abonament, la care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: pe un 

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

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

Abonamente numai la numeral poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 4 corOne (2 îl.); pe șăse luni2 co
rtine (1 îl.).

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

A dministrațiunea.

Ajutorail strein.
E rău, când omul este în bătaiă 

și nu are nici prevedere, nici plan, 
nici ochiul ager al luptătorului, care 
scie se se ferescă de lovitura duș
mană cu o clipită mai curând, de
cât l’ar isbi în cap, și care, la rân
dul său, scie se se folosâscă de orT-ce 
greșelă și slăbiciune a dușmanului 
spre stricăciunea acestuia și în fa
vorul său.

E reu acesta pentru un singur 
om, care se află în luptă cu altul; 
cu cât mai reu nu trebue se fiă pen
tru un popor, când în strîmtorea lui 
umblă amețit, îndurând o lovitură 
după alta și nesciind se se apere la 
vreme și cum se cade.

Și cam în acâstă stare ne aflăm 
noi ac|l, Românii de dincâce, pe te
renul politic-național, nu mai puțin, 
ca pe cel bisericesc cultural.

Cunoscând greutatea împrejură
rilor, tote ar mai merge cum ar 
mai merge, târîș grăpiș, dâcă nu toc
mai acum, când atât națiunei, cât 
și bisericei năstre îi arde mai tare 
de a ave apărători harnici, curagioșl 
și solidari, se ridică din t6te părțile 
proroci mincinoși, carl umblă se ne 
ademenesca poporul cu tot felul de 
vorbe seducătăre, bârfei! și cârtiri, 
ce nu sunt la locul lor și aduc des 
binare între ai noștri, âr adversaru
lui folos.

Din nenorocire s’au aflat și se 
mai află și în clerul nostru destui 
omeni fără prevedere, cari au crecjut 
și au făcut și pe alții se credă, că 
noua rânduâlă cu ajutorele de stat 
date preoți mei de cătră guvern va 
fi mai mult spre binele, decât spre 
răul preoțimei nostre, și că în cele 
din urmă nu va pută să schimbe 
condițiile ei de pană acuma în că 
privesce naționalismul ei și legăturile 
strînse cu poporul. Alții mai pre
văzător! au flis: nu vă bucurați de 
arginții, ce vi-se oferă de cei ce 
tot-deuna v’au privit cu ochi duș
mănoși, și tot-dâuna au fost cu neîn
credere față cu voi, căci acești ar
ginți vi-se vor da pentru cumpă
rarea sufletelor și vor aduce desbi- 
nare și traiti rău în casa și biserica 
văstră.

Dâr ce folos; aceluia, care nu 
primesce un sfat bun, nici nu ’i se 
pote ajuta. Preoțimea nostră nu s’a 
sciut pregăti cum se cade, ca să în- 

timpine solidar uneltirile cu ajuto
rele și întregirile salariilor preoțesc! 
din partea statului și așa guvernul 
a pus condițiunile, cari i-au convenit 
lui pentru împărțirea acelor ajutore 
și nu condițiunile, ce trebuiau să 
consune cu dorințele și trebuințele 
clerului nostru și pe cari acesta tre
buia să și-le storcă printr’o luptă 
solidară, său la din contră să res
pingă toți solidar acele ajutore.

Ce-i drept, sinodele și congre
sul național bisericesc al provinciei 
metropolitane greco orientale au pro 
cedat uniform și și au stabilit o ati
tudine uniformă. Acesta nu s’a în
tâmplat în provincia metropolitană 
unită; aici numai arcliidiecesa Bla- 
șiului a luat o posițiă demnă și ho- 
tărîtă în cestiunea ajutorelor de stat.

Pe când la Sibiiu se crede, că 
guvernul va lăsa împărțirea ajutore
lor în mâna Consistoriilor, deja la 
Blașiu s’a făcut d^e^e acestea cea 
mai tristă esperiență în privința 
acesta.

Consistorul metropolitan din 
Blașiu a înaintat guvernului o listă 
cu numele acelor preoți, pe cari i-a 
aflat și i-a recomandat ca vrednici 
de-a fi ajutorați, preoți mai slab do
tați și cu purtare bună din archi- 
diecesă.

Ce a făcut însă ministrul de 
cube? A asignat suma de 46,320 fl. 
pentru ajutorări, dâr din lista, ce a 
primit’o dela Consistoriu, a șters pe 
toți preoții aceia, cari nu i-au con
venit, nu i-s’au părut destul de „pa
triotici11 și supuși fișpanilor și sol- 
găbirăilor, âr pe cei plăcuți minis
trului i-a remunerat gras, deși sunt 
cei mai slabi, mai puțin cualificați 
și fără nici un merit, și a pretins 
să li-se dea. câte 600 fl., pe când 
celor mai harnici și săraci preoți 
li-a încuviințat numai sume ridicule 
de câte 30—50 ti.

Nu înțelegeți odată, care este 
scopul acestei procederî? Guvernul 

vre se nimicăscă autoritatea și dis
ciplina morală în biserica nostră, 
remunerând cu bani cele mai slabe 
și ticălose elemente din cler și fă- 
cându-le astfel uneltele sale. Restul 
și 1 pote închipui ori-ce om cu min
tea sănătosă.

Nu am păți-o mai bine nici pe 
terenul politic-național, decă li-ar 
succede prorocilor mincinoși, cum 
sunt cei ce se ridică acuma cu 
multă obrăsniciă în Arad, să încurce 
mințile omenilor și să-i facă, cu fle- 
căriile lor, să credă, că contrarii 
neamului nostru, cari nicl-odată n’au 
avut gânduri mai rele ca astacjl, um
blă se ne împace și că cei dela 
cârmă ar fi cu bune intențiunl pen
tru Români.

Miercuri a fost amânată dieta 
din Peșta pănă după Pascile apu
sene. Pricina amânării dietei este, 
că trei dintre miniștri, între cari și 
ministru-președinte Szell, au trebuit 
să plece la Viena, pentru a lua parte 
la consiliul de miniștri comun, care se 
ocupă tocmai acum cu preliminarul 
de budget comun, ce va fi a-se îna
inta delegațiunilor.

*
C’o 4> mai înainte, a fost în 

dietă iinocată discusiune despre 
politica confesională. Pricină a dat o 
vorbire a contelui loan Zichy, în 
care acesta a dis, că la stările triste 
de acjl între confesiuni, vina o portă 
mai ales protestanții unguri, cari 
amăgiți de vorbele celor dela cârmă, 
au sprijinit la timpul său reformele 
politice bisericesc!, reforme de-opo- 
trivă pă-zubitore catolicismului, ca și 
protestantismului, ba statului însuși. 
Asta o simt ac|i cu toții, de aceea 
partida poporală catolică va lupta 
din răsputeri pentru revisuirea legilor 
politice bisericesc!.

FOILETONUL „(4A.Z. TRANS“.

Ce mai chiu și chef prin ramuri
Se ’ncinsese-atunc!!

Numai frați și veri și neamuri
De-ar fi fost umpleau o țeră! 
Dâr’ așa că s’adunară

Și străini din lunci!

De mă ’ntrebl, eu nu sciu bine —
Alții pote sciu —

Ce se ’ntrebl calici ca mine!
Sciu că lumea dintr’o dată
S’a treejit că-i adunată

Și c’o duce ’n chiu.

Că ’ntr’o di purtând în mână
Un colac și-un băț,

Prepelița cea bătrână
S’a oprit și ’n deal și ’n vale,
Și chiema ’ntâlnind în cale

Lumea la ospăț.

„Cei tu soro?4 Ce să fiă
Nuntă mare ’n crâng!

N’ai vă^ut tu veseliă
De când ești și porț! un nume.
Și-am plecat, trimesă ’n lume, 

Ospeții să-i strîng.

„Dâr pe mire cum îl chiamă, 
Cine-i el, și-al cui?4

N’audi-șl de sturz, bag-semă!
Pănă și ’mpăratu ’1 scie — 
„Și-i bogat?4 — „Ce-i pe câmpia

Tot ce vedl, e-a lui4.

„Er’ miresa! Din cosiță
Numai flori îi cad.

Mierla e. Și e pestriță,
Și gătită ca o cruce:
Cisme galbene și-aduce

Tot din Țarigrad4.

„Ei, atunci să scii, vecino,
C’am să viu și eu“.

„Păi, de bună-sâmă, vino!"
Tot așa, cu voe bună
Prepelița tot adună

Pe nuntași mereu.

Și s’a strîns din zare-naltă

Neamu ’ntraripat,
Și din crâng și dela baltă
Și din șesurl de prin grâne; 
Ba și vrăbii mai bătrâne,

Musafir! din sat.

Pănă’n nopte tot veniră
Și prin crengi au mas, 

Er’ în d01’î s© răscoliră, 
Și’n gorun aveau altarul — 
Ia ’nchinați-mi cu paharul,

Să-mi mai vie glas.

Mă ’ntrebați de nun ? Ei nunul, 
Sore ’ntradevăr:

Dumnealui mă rog, păunul'.
Nună mare a fost gaița, 
Stete-acasă păunită

Că-i murise-un văr.

„Pop’ aveau?4 Tu maică sfântă! 
Stai să mai vorbesc!?

Șeii pe ciocârlan cum cântă? 
Dumnezeu să-i ție firea!
A ’nvățat trei veri psaltirea

La Vlădici sârbesc!.

Drușce-aveau o coțofană
Și-un cârsteiu bălțat. 

Pitpalacul, nene, ’n strană! 
Er’ cădelnița de aur 
O ținea jupânul graur

Dascălu ’nvățat.

Der’ să vedl! la socru mare
Sgomote. din do1’! — 

Pițigoiu ’ntruna sare, 
Steag pe casă Șoimul sue, 
Gheunoia bate cue

Ca s’anine flori,

Er prin cuhnii sfat și vorbă,
Asta s’o vedeți !

Prepelița face ciorbă, 
Presurile fac friptură, 
Vin sticleții și le-o fură,

Dracii de sticleți!

Șoimii reped! scot în ghiare
Carnea din căldări, 

Corbul cel cu ciocul tare 
Dumicată ’n blide-o lasă, 
Cintițoii duc la masă

Rândul de mâncări,
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Cuvântarea lui Zichy i-a usturat 
rău pe protestanții din partida gu
vernului. Chiar ministru-președinte 
Szell a aflat de lipsă se se ridice și 
se spună, că guvernul nu va lăsa 
să se sgudue fundamentul politicei 
liberale prin răscolirea din nou a 
certelor confesionale, și va susțină 
reformele bisericesc! politice, căci în 
țâra acâsta nimărui nu-i este iertat 
să întrebe, dâcă cineva e catolic, pro
testant, ori jidov, fiă-care să se fe- 
ricescă cu credința lui.

Vorbele lui Szell au uns la inimă 
pe tiszaiștii și banffyștii din partida 
guvernului, ei s’au și grăbit să-l fe
licite și se-i facă ovațiunl. Der cu 
tote acestea toile lui Banffy nu în- 
cetâză cu atacurile în potriva lui 
Szell.

*
Soirile, ce ne sososc din Buco

vina nu pot, decât să revolteze pe 
tot omul binesimțitor. In acea mică 
țărișoră frații noștri sunt obiectul 
celor mai ticălăse prigoniri. Consti
tuționalism, dreptate, legalitate și 
libertate sunt numai vorbe gole și 
bar. Bourguignon a ajuns la culmea 
tirăniei politice. In loc ca el să în
ceteze cu bașibuzuciile lui, în loc 
să se abată pe cărare mai bună, a 
pus la cale o nouă gonă în contra 
Românilor și a partidului național 
român. Br. Bourguignon a dat po
runci aspre organelor administrative 
din Câmpulung, să citeze la căpităniă 
pe participanții la adunarea, ce o 
convocase în Februarie deputatul 
Dr. G. PopovicI, la care au și luat 
parte mii de alegători, cărora vred
nicul deputat li-a destăinuit, greul 
ce-i apasă. — Și acâsta ticăloșiă 
o săverșesce Bourguignon tocmai pe 
când în Cernăuți este adunată dieta 
bucovinână. Rele semne sunt acestea, 
și „Patria" organul fraților noștri 
din Bucovina, care apără cu bărbă- 
țiă causa drâptă a celor prigoniți, 
a fost confiscată acum din nou, pen
tru un articol, în care și-a vărsat 
amarul și a înfierat acesta procedură 
barbară de guvernare. — Tot la 
porunca lui Bourguignon s’a pus la 
cale o cercetare disciplinară contra 
catechetului ort. or. Luția din Ră
dăuți, care a participat la protestul 
preoțimei române în potriva insul
telor guvernului la adresa clerului 
român în August anul trecut.— Der 
nu-și gândesc odată sfetnicii din 
Viena ai împăratului, că are și răb
darea Românilor bucovineni o mar
gine, peste care trecând, n’are să 
fiă bine?

*

Ce se întâmplă în Bulgaria? Etă 
o întrebare, ce preocupă acji înalta 
diplomațiă europână și tote cercurile 
politice. Principele bulgar Ferdinand 
a plecat la 3 Aprilie n. cu totul pe 
neașteptate din Bulgaria, și alaltăeri a 
sosit în Viena. Plecarea lui a produs 
pretutindeni surprindere în cercurile 
bulgare, fiind-că nimeni nu scia, care 
pote fi țînta adevărată a călătoriei. 
Alaltăeri diminâța s’a publicat în 
Sofia o proclamația a principelui, în 
care spune, că plâcă în străinătate 
și în lipsa lui din țâră însărcinâză 
pe consiliul de miniștri cu regența. 
O fdie bulgară crede a sci, că prin
cipele a plecat ca să și cerceteze 
copiii îu San-Remo; din altă parte 
însă se vestesce, că ținta călătoriei 
lui a fost Viena și stă în legătură 
cu stările politice de față ale Bul
gariei. In Viena sosirea principelui 
s’a întâmplat cu totul pe neaștep
tate; nici la polițiă, nici la agenția 
bulgară nu se scia nimic de sosirea 
lui. Din Viena principele a plecat la 
San-Remo, dâr se cjice, că nu se va 
opri numai aici, ci va merge la 
Cannes, unde se află mamă-sa, prin
cipesa Clementina, și unde mai pe
trece și marea ducesă rusescă Elena, 
fiica marelui duce rusesc Vladimir, 
pe care principele Ferdinand ar voi, 
cjice-se, să o ia în căsătoriă.

Corespondentul din Sofia al fbiei 
francese ,,Eclair", a avut cțilele tre
cute o convorbire cu ministru-preșe
dinte bulgar Ivanciov. Acesta să fi 
declarat corespondentului următorele: 
„Mai demult omenii erau la noi cu 
mare neîncredere față de Rusia și 
mult timp politica nostră s’a legănat 
între Petersburg și Viena. După un 
lung schimb de păreri inse, acji poli
tica bulgară s’a transformat in spiritul 
alianței ruso-francese u.

Baboiul dintre Buri și Englesi.
Mortea grabnică a vestitului ge

neral Joubert, nu i-a făcut pe Buri 
să-și piârdă curagiul. Dinpotrivă, în
dată după înmormântarea marelui 
lor bărbat, Burii s’au pus în miș 
care în tote părțile.

S’au înșelat Englesii, când au 
crefiut, că după-ce au întrat în ca
pitala statului liber Oranje, va fi 
gata cu Burii. Câte va cțile după in
trarea lui Roberts în Bloemfontein, 
s’a dat un mare prânej, la care au 
participat și atașații militari străini. 
Roberts a ținut la acest prânej o 
vorbire și a invitat pe atașații străini 
încă de pe atunci la un mare ban
chet în Pretoria, capitala Transvaa- 

lului. Tot așa a făcut și Buller, când 
a plecat din Anglia; în cercul prie
tinilor săi flicea, că c’o pipă de 
tutun va ajunge în Pretoria. Dâr 
etă, că ’s aici și Pascile, și nici Bul
ler, nici Roberts n’au mai ajuns în 
Pretoria. Buller se află încă tot prin
tre munții și dealurile Natalului, er 
Roberts stă în Bloemfontein, și încă 
stă rău.

întâmplările din ultimele cjile 
au dovedit, că marea armată englesă 
de sub conducerea mareșalului Ro
berts, este atacată de tote părțile 
de Buri, cari par’că răsar din pă
mânt. Burii au încunjurat de tăte 
părțile pe EnglesI și au ajuns pănă 
aprope de Bloemfontein. In cțilele 
trecute ei au câștigat două mari 
lupte asupra inimicului, în una din
tre aceste lupte li-au făcut Engle- 
silor o adevărată rușine, prinejând 
câte-va sute diu ei, 7 tunuri și 200 
de cară cu bagajă. Trimis’a Roberts 
ajutore acestor nenorociți, der a fost 
prea târejiu, căci Burii trecuseră pe 
dinaintea nasului Englesilor cu tu
nurile și cu carele de bagajă luate 
dela aceștia.

Mai mult; într’o luptă mare cu 
armata generalului French, care se 
dusese se alunge pe Buri de pe înăl
țimile, ce le ocupaseră în ajun, Burii 
au secerat asupra Englesilor o fru- 
mosă victoriă la Brandfort, respin
gând ariergarda lui Roberts, care a 
avut pierderi mari.

Burii au fost atât de isteți, în
cât au nimicit tote instalațiunile con
ductului de apă dela Bloemfontein, 
așa că armata lui Roberts e pusă în 
fața primejdiei de a nu mai avă apă.

In potriva aripei de cătră răsă
rit a lui Roberts, stau aprope 10,000 
de Burl la Ladybrand. La Paarde- 
berg, unde capitulase Cronje, a apă
rut ca din pământ o armata însem
nată de Buri.

Mai puternic sunt întăriți însă 
Burii la Kroonstad. Aici sunt adu
nați peste 25,000 și aici aștâptă ei 
pe Roberts. Peutru-ca Englesii se 
mârgă la Pretoria, vor trebui să-și 
tragă mai întâiu socotâla cu Burii 
dela Ladybrand, cari au la spate po- 
sițiuni naturale întărite, în munți. 
Vor trebui apoi să dea piept cu Bu
rii dela Kroonstad, — și cine mai 
scie unde. Er la urmă? Păte să se 
împlinâscă vorba lui Kruger, că Bu
rii vor reocupa ârășl capitala statu
lui Oranje, și pote se vină încă mo
mentul când Angliei să-i pară rău, 
că n’a primit pacea, ce i-au îmbiat’o 
republicele sudafricane.

*

Tocmai pe când se petrec acestea, 
Anglia a luat hotărîrea, ca pe vestitul 
general bur Cronje și pe cei 1000 viteji 
ai săi căluți în prinsăre englesă după 
capitularea dela Paardeberg, se-i tri
mită totuși la insula St. Elena. Insula 
acăsta are o suprafață de 144 chi- 
lometri, zace la o depărtare de 1800 
chilometri de Africa, în mijlocul 
oceanului. De aici Cronje de bună 
sâmă nu va pută fugi, cum se te
meau Englesii, că va fugi din Cap- 
stadt, ori că va fi scăpat de ai săi. 
Pote că Cronje nu va mai vedâ 
nicl-odată patria, pentru care s’a lup
tat ca un leu, mai ales, decă Engle
silor le va succede să pună sub ge
nunchiul lor republicele bure și se 
sugrume libertatea și viața națională 
a Burilor.

*
Despre noul comandant suprem 

al armatelor bure, generalul Bota, 
s’a scris acum în urmă, că e Român 
de nascere din comitatul Bistrița- 
Năsăud; e fiu de grănițer român, al 
cărui tată trăesce și afli; a fost ofi
țer în armata austriacă și ultima 
scrisăre, ce a primit’o tatăl său dela 
el, datâză din Septemvre 1897. Bota 
este un om chibzuit și cumpătat, e 
general vestit și el, și cunăsce bine 
tainele răsboiului, căci pe el mai 
ales îl avea bine Joubert, care i-a 
încredințat multe secrete. In răsbo- 
iul de față Bota, a raportat asu
pra Englesilor mai multe victorii 
strălucite. El se bucură de iubirea 
și încrederea Burilor și întrunesce 
astfel tote recerințele de lipsă unui 
comandant suprem într’un răsboiu 
ca acesta.

Atentat în contra principelui 
de Wales.

în Bruxella, capitala Belgiei, un glonț 
a sburat alaltăeri după amâcjl în contra 
principelui de Wales, moștenitorul tronului 
engles. Glonțul însă nu Va nimerit pe prin
cipe.

Principele de Wales sosise din Calais 
la Bruxella și voia să-și continue călătoria 
spre Copenhaga. Dându-se jos din tren la 
gură, soția principelui, c’o damă de curte 
intrară în sala de mâncare, ăr principele 
cu doi secretari ai săi se plimba pe peron, 
înainte de plecarea trenului și după ce 
principele cu cei doi secretari ai săi îșl 
ocupară locurile în cupeu, un tînăr ca de 
17 ani urcă scările vagonului, sparse fe
restre și descărca un revolver asupra princi
pelui, dâr na nimerit. Atentatorul voi să 
fugă, însă un funcționar de tren a fugit 
după el și l’a prins. După acăsta părechia 
princiară șl-a continuat călătoria între ova-

Și cu șorț de jupănâsă 
Rendunele vin,

Și deretică prin casă
Er pe mese aștern prosope 
Și dau lavițele-aprope, 

Cane-aduc cu vin.
b
Dâr te miri tu prin pahare 

Cine le turna?
Cucul sur, că’i meșter mare 
La urat și ’nchinăciune 
Și ’nainte ți scie spune 

Totă sărta ta.

Cântă’n cobz’ acum buhaiu 
Cel cu gâtul ștrîmb,

Mierla șueră cu naiul,
Cu cimpoiul cântă ciora, 
Pitulicea cu vidra,

Bufnița c’un drîmb.

Codobaturi iuți ca focul,
Tot bătând din co4l, 

Măturară’n clipă locul 
Și făcur’ o bătătură — 
Și ce horă mai făcură

Ca la Voevocj.H

Jucau sârba porumbeii,
Că e jocul lor,

Și-au luat la joc cârsteii
Pe-o rățuscă — vai de mine! —
Gangurul juca pe vine,

Barza într’un picior.

Numai ciora cu cimpoiul,
Tot isbind cu el,

Se bătea cu pițigoiul,
Er sitarul dup’ o ușă
Se certa c’o găinușă

Pentru’n gândăcel.

Vin de-ar fi, că cearta vine, 
Altfel cum s’o cjicl?

Se te superi tu, creștine,
Pentru dinții scoși din gură?
Pentru’n ghiont și-o ’mbrâncitură

Cheful să ți-1 strici?

Și țîpau de-avalma ’n ramuri,
Milion de guri!

N’alegeau strein și neamuri,
Și pe plac cânta tot insul —
Clocotea de chiu cuprinsul

Veselei păduri.

„Tu erai?" Mă ’ntrebl ca prostul!
Vorba din bătrâni:

Eu la chef, ca ’n Marte postul.
Și beam vin din coji de-alună, 
Și-asvârleam, de voe bună,

Cu căciula’n câni.

Ba și ’n ciur le-adusei apa,
Ca se fiu în rost,

Lemne le-am tăiat cu sapa —
Și sărind pe-o buturugă
Am venit la voi în fugă

Să vă spun ce-a fost!
G. Coșbuc.

înainte cu 50 de ani.
Sub acest titlu a scris d-1 Dr. Fr. 

Schuller, profesor la gimnasiul evang. din 
Sibiiu, în foiletonul gazetei germane sibiiene 
„S. D. Tageblatt“ din 1898 un șir de ar
ticula privitori la evenimentele petrecute 
în orășelul Reghinul săsesc la 1848. După 
ce în descrierea d-lui profesor se face ade- 
se-orî amintire și despre activitatea Ro- 

mânilor din timpul acela, eu ca născut în 
Reghin, m’atn adresat cătră d-sa cu ru- 
garea/ca se-ml permită a reproduce din arti- 
culii săi în „Gazeta Transilvaniei", ca așa 
generațiunea actuală și _în deosebi locui
torii de acum ai acestui oraș să învețe a 
apreția suferințele premergătorilor lor din 
anul acela desastruos.

Dându-ml numitul domn autor cu 
totă prevenirea voia de a mă folosi de 
datele sale, încep dâr descrierea sa, adău
gând ceva și din partea mea, unele în
tâmplări mai interesante, prin carl au avut 
să trăcă îndeosebi Românii locuitori în 
Reghin, sperând, că de aceste date se va 
pută folosi cândva acela, care va scrie 
istoria și monografia orășelului Reghin, 
unde și Românii au avut tot-dâuna un rol 
însemnat.

I.
Mișcările ivite în Francia, așa nu

mită „primăvara poporelor", s’au lățit pănă 
la marginile cele mai estreme ale culturei 
europene, străbătând și în răsărit; locui
torii micului orășel Reghin s’au însuflețit 
și ei de promisiunile prisositore ale erei 
nouă : „Libertate, Egalitate și Frățietate",
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țiunile publioului, oare era forte număros 
la gară.

Arestat și dus la procurorul de stat, 
ateutatorul a spus, că se numesce Sipido, are 
versta de 16—17 ani și e de profesiune 
tinichigiu. El mărturisi, că atentatul l’a să
vârșit din cause politice. El voia sti-șl ris- 
bune asupra Englesilor, pentru-câ au încurcat 
pe Buri în răsboiu. Regretă, că nu i-a suc
ces atentatul, dâr, <}ise, se vor găsi ei alții, 
cărora să le succedă.

După alte isvdre, atentatorul să fi de- 
olarat, că e anarchist și anarchismul l’a în
demnat la fapta atentatului.

Tocmai în diua precedentă s’a ținut 
în Bruxella o mare adunare poporală de 
socialiști, în care s’au rostit discursuri forte 
agitatorice în contra Angliei și a familiei 
domnitâre englese, și unele din cjiare afirmă, 
că spiritul acestei adunări a influințat și 
asupra deoisiunei atentatorului, de a lua 
viața principelui de Walles.

Tote foile din Belgia condamnă aten
tatul.

Procesul manîfestant'lor antiservtî> >
dela lași.>

Cetitorii noștri îșl vor aduce aminte, 
că anul trecut la 16 Maiu st. v. s’a întâm
plat în Iași nisoe turburărl. După o întru
nire antisemită conohemată de un grup de 
studențl, cu tâte că în întrunire s’a fost 
c^is să nu se manifesteze pe sțradă, a ur
mat totuși astfel de manifestațiunl, cari au 
degenerat în turburărl, devastându-se câ 
te-va prăvălii evreesci de cătră mulțime și 
fiind răniți în cioonirile oe s’au petrecut 
mai mulțl dintre soldații chiămațl a faoe 
ordine, și dintre manifestanțl. In urma an
chetei făcute, au fost dațl în judecată mai 
mulțl manifestanțl, între cari și studențl.

In clilele acestea s’a pertractat prooe- 
sul manifestanților antisemițl înaintea tri
bunalului din Iași. In diua a șesa a proce
sului și-a ținut procurorul rechisitorul său.

Rechisitorul procurorului.
Procurorul arată, că unii sunt dațl în 

judecată pentru distrugere, alții pentru re
beliune, alții și rebeliune și distrugere; 
cinei pentrucă ș’au apropriat lucruri, alții 
pentru loviri simple, unii pentru loviri cau- 
sătore de morte, ultragiă, âr alții ca au
tori morali.

Cetesce istoricul afacerei dela 16 
MaiO, după ordonanța ministeriului public, 
acâstă ordonanță e scurtă și ou pretenții 
de a fi precisă. D sa spune, că luând parte 
la serbarea dela 16 MaiO, va ÎDcerca să 
arate, ce a simțit cu acea ocasiune. Spune, 
că studenții au arătat programul și și-au 
dat cuvântul, că vor face liniște. Arată, că 
studenții discutau cestiuni economice, fă
când apel, ca Românii să lupte pentru des- 
robirea de sub jugul jidovesc. Spune, oă 
n’a stat păuă la finele întrunire).

Arată, că la început nu era nimic 
agresiv și se afla o mulțime imensă, apoi 

în dreptul oaselor Braunștein a oonstatat, 
că jidanii au provocat pe manifestanțl 
aruncând cu cărămidl. Face apoi istorioul 
manifestației, spunând, că d-sa se silea, îm
preună cu alții, să faoă liniște; arată, că 
luarea stogului a provocat mulțimea. Dela 
societatea „Solidaritatea11 unde s’a disolvat 
meetingul, s’au împărțit în grupuri, cari au 
făcut neorânduell. Arată, că apoi jidanii 
înarmați cu ciomege an urmărit pe o parte 
din manifestanțl și au lovit pe un Român 
dela advooatul Botez, care a și murit.

Procurorul opineză, că copii ar fi în
ceput eu spargerea geamurilor. Spune, că 
forța publică a încercat se oprescă devas
tările și atunci s’au complioat delictele. 
D-sa clasifică inoulpații pe categoriile a- 
mintite.

Pentru unii dintre acusațî, după cate
gorii, de pildă distrugere, rebeliune, adu
cere de vătămare a sănătății etc. Față ou 
nnii dintre acusațî cere achitarea, pentru 
alții însă, cere condamnarea. Ilaritate a 
produs cererea de a fi condamnați pentru 
furt: Minori, G. Oiafu, acusațî, oă au fu
rat 2 calupuri de săpun. C. Spânu acusat, 
oă a furat o legătură de oiapă și o șapcă 
de birjar, C. Petroff acusat, că a furat un 
ceasornic de nichel și F. Teii pentru o 
pane. La oategoria autorilor morali procu
rorul cere în aplausele celor de față aohi- 
tarea acusaților, Brăescu, Arteni, O. Carp, 
Tița Pavelescu, V. Constantinescu și R. 
Dioghenide.

A urmat apoi pledoariile apărătorilor. 
După oe d-1 Penesou a apărat pe doi Ji
dani Berkovics și Koniver, a luat cuvân
tul apărătorul Abgar Buioliu.

Aperarea d-lui Buicliu.
Rolul meu e ușor mai oa sâmă față 

ou rechisitorul ministeriului public. Decă 
în adevăr e a ne da sâmă de împrejurările 
acestui proces, singura crimă, pentru care 
suntem traduși e, că simțim românesce.

Crima, ce li-se aduce e, că au convo
cat o întrunire; elice, că sunt judeoătorl de 
instrucția și procurori, cari văd, că causa 
acestei mișcări ar fi răsbunarea oon- 
tra jidanilor, ce au asvîrlit ou petri la 9 
Maid în elevii venițl în Iași dela Bârlad ; 
causa e, că la orl-ce Român, orl-cât de 
pervers ar fi, trebue să se găsâsoă resenti
mentul pentru jidani; causă, oe se vede în 
totă Europa și chiar în America liberală.

E natural, că nu poți suferi dela cel 
ce a venit la masa d-tale, să te dea afară 
pe d-ta și pe copii cu femeia d tale, pen
tru a se pune el la mas». O hordă barbară 
vine armată contra acestei țări și fiă-care, 
de sigur, că va căuta să se apere cu arma 
în mână; lupta fățișă cu arma în mână e 
oavalerescă; dâr oe faci cu acela ce luptă 
șiret, ou corupțiă, cu promisiuni, cu perfi- 
diă intrând pe la frontiere? speculând sen
timentul omenesc, aceștia s’au obrăsnicit și 
lumea s’a deșteptat la noi în țâră și aoâsta 
nu e o crimă.

Câncl acești omeni s’au deșteptat, când 
(jic voim să muncim, căci Jidanii au pus 
mâna pe tote, nu e o crimă, acesta e un stri
găt de durere, și nu cred pe prietinii jida
nilor, că’s sinceri.

D-1 Teodoreanu (judele de instrucțiă) 

spune, că nici nu a constatat pe oine a 
asvîrlit ou piatra în elevi la 9 Maiîi. Ase
menea la otelul Buoh, se prind jidanii în 
flagrant delict, aruncând ou pietri, âr pro
curorul nu face nimioa.

S’a pierdut o jighiuță de ață și un 
ceasornic de nichel, acestea s'ausciut tote, 
pe când cu jidanii, oe au ucis pe un Ro
mân, d-1 Teodoreanu a fost blând și dulce, 
și primarul orașului Iași a insistat mult și 
a dus pe jidani să se judeoe la Roman, 
âr femeiei omului ucis i-a dat 4B0 lei des
păgubiri.

Citesoe manifestul comitetului Na
țional studențesc care servesoe d-lui Teodo
reanu ca punct de acusare, mai cu sâmă 
că s’a făcut apel Românilor să aboreze 
stegurl la 16 Maiă. Am asistat la întruni
rea publică dela 16 Maiîi și am găsit, că 
discursurile erau bine chibzuite, bine com
puse și românesce.

Cred că să căiesce adl administrația 
propriu disă că a înscenat acest proces, 
decă tînărul prefect lua măsuri dinainte 
desordinele nu se întâmplau.

Adunarea n’a avut oa scop alarmarea 
publicului contra Evreilor, ci să ne învețe 
cum să trăim. D 1 procuror a fost generos 
pe cale legală cerând achitarea, însă n’a 
voit pe cale morală a ne da binecuvântarea 
sa. D-sa ne-a făcut o teorie a femeiei de 
pe vremea lui Caragea. Femeia ajută mo- 
ralicesce pe bărbat.

Cea întâiă datorie a unei mame e de 
a-șl cresce copiii în sentimentul iubirei de 
neam și țâră ; priviți la Buri unde femeile 
îșl lasă furca și slăturea de viteji buri se 
duc să lupte pentru țâră și nâmul lor. Amin- 
tesce de mama spartană a cărei fii a murit 
pentru țâră și care înainte de mortea(fiilor 
săi se interesa decă a eșit poporul învin
gător. D-na Pavelescu (acusată) e o mamă 
a 6 copii, o femeiă muncitore și oinstită, 
femeile ar trebui să lase modele și petre
cerile pentru a insufla în micii copii sen
timentul iubirei de nâm și țâră. D-na Pa
velescu este o meseriașă, și cu căldură și 
simț patriotio a venit la congresul românesc 
dela 16 Mai

(D-1 Cuza citesoe de pe diarul „Anti
semitul11 părțile pentru cari a fost acusată 
ale discursului ei dela 16 Maiîi.)

D-1 Buicliu: d-1 judooăîor de instrucție 
a înfundat temnițele cu studențl, și a înj
ghebat infamiă că un student ca Or. Carp 
ar fi lovit pe un căpitan român; băeții 
aceștia sciu că soldații îs frați de-ai noștri. 
Prin ’cuvântul: „Jos jidanii4* nu s’a înțeles 
ceva material. Dâcă era prudență din par
tea administrației și nu era provocată ma
nifestația, nu erau desordinl. Prin procese 
de astfel de natură se face să isbucnescă 
mai mult explosia.

Studenții aveau un stâg, simbol al 
credinței, trimes de feciorele române din 
Sibiifi, și când dușmanul caută să 1 răpâscă, 
sângele trebuesce să curgă.

Așa e și la militărie și militarii tot 
din noi se recrutâză. Prudent a fost ca un 
fel de magistrat improvizat, să vie să smulgă 
stâgul, care represintă simbolul credinței? 
D-1 procuror a cerut condamnarea unor 
copii, acusațî de fapte materiale, uitând 
vot bele sfinte : „lăsațl copiii să vină la mine, 
căol a lor e împărăția cerurilor11.

Un cetățean la 16 Maiîi a dis: poți 
să dai că m’a otnorît jidanii; acela e un 
erou care nu trebuesce pedepsit.

D-1 Buioliu i-a apoi în apărare pe stu
denții Brăescu, Dioghenide, etc. și se si- 
lesce a arăta totala nevinovăție a tuturor 
inculpaților în acest proces. Nici pretinsele 
obiecte furate nu se dovedesc, că au fost 
luate din prăvăliă sâu găsite de acei ma
nifestanțl pe stradă.

Arată, că între cei acusațî ce au lo
vit cu pietre în geamurile ferestrelor se 
află și un Neamț, care nici n’a fost la în
trunire și nici nu soie măcar românesce. 
Acesta fiind presupus, că e jidan, mulțimea 
spre al pune la încercare, ca să arate că 
nu e Jidan, l’a pus să arunce cu pietrii. 
Și ore acâsta dovedesce, că e vinovat?

Judecătorul de instrucție în urma or
dinelor primite n’a dat afacerea la curtea 
cu juri, credend că tribunalul va con
damna pe nevinovați.

Arată apoi într’un chip forte clar 
deosebirea între un fapt săvârșit de un in
divid isolat și între altul săvârșit cu mul
țimea. Se pote ore spune precis, că cutare 
a lovit, când ei singuri clic, că erau nu
merose ciomegi.

Cere achitarea tuturor, cari au fost 
destul de pedepsiți pănă acum. Nu Românii 
sunt vinovațl, ci jidanii, cari au provocat 
și apoi die „nu sciu, n’am vădut“. S’au 
stricat ferestrii, dâr nu s’a făcut morte de 
om, pe când Jidanii bat, ucid și fug ca 
lașii, (trimițând procesul spre judecare la 
Roman. Cere în numele demnității națio
nale achitarea tuturor inculpaților.

Urmâză pledoariile advocaților Sân- 
dulesc/i Gheorghiu și Miclescu, cari toți cer 
achitarea.

Apărătorul A. C. Cuza critică aspru 
procederea judecătorului de instrucțiune 
mai ales față cu studenții. Momentele, 
cari au făcut se se adune miile de omeni 
la 16 Maiu e, dice, lupta (întreprinsă de 
elementul românesc, care voesce să fie in
dependent în țâra lui. Pentru acâsta a ve
nit poporul la întrunire și s’au adunat ce
tățeni comercianți și studențl. Jidanii, 
dice, ne copleșesc. Comerciul și industria 
e în mâna lor. Aceia ce se ocupă de acâstă 
câstiune, cugetă limpede pentru nâmul lor. 
Românii au asupra țării lor un dreptistoric 
economic și natural. Noi, dice, ne-am sacrifi- 
catsângele pentru țâră, noi suntem clasa ru
rală, clasa muncitore. Noi avem drept să esis- 
tăm pe acest pământ, noi nu putem emi
gra la America. Cei ce se ocupă dâr de 
aceste cestiuni (Antisemiții) nu-s nici be
țivi, nici pușcăriaș, nici derbedei, cum dice 
judecătorul de instrucție. încheie făcând 
apel la dreptatea judecătorilor.

In ședința din urmă dela 20 Martie 
v. a mai vorbit advocatul A. C. Brăescu, 
apărătorul studenților.

Apoi procurorul Stoenescu în replica 
sa ia în apărare și pe judecătorul de ins
trucție Teodoreanu, cjiceud că și-a făcut nu
mai datoria și că rău a făcut apărarea, 
când la atacat.

La cuvintele procurorului, că „ce în- 
semnâză jos J’naniiu, d 1 Cuza întrerupe 
sfrigând: „Jos, însemneză afară .fin

In fine procurorul recunosce, că Ji-

ca idealul cel mai înalt, ce este a-se duce 
în deplinire.

Și aci vedem scene, cari ne presentă 
câte-un orator popular urcat pe un scaun 
sâu bancă, ca pe un amvon improvisat, 
spre a împărtăși massei poporului adunat 
în pripă înțelepciunea lor politică. Idea 
fundamentală a acestor vorbiri a fost în 
orășelul nostru forte lăudabilă, dâr precum 
a arătat viitorul, neexecutabilă. Idea era, 
ca neînțelegerile dintre Sași, Maghiari și 
Români se aibă un finit: libertatea, ega
litatea și frățietatea între cele 3 națiuni să 
devină o realitate; să nu mai fie Maghiar, 
Sas, Român, — frați și civl să fiă toți în- 
tr’o măsură egală!

Pasul cel dintâiu spre noua gloriă 
credeau locuitorii că-1 vor putâ face într’o 
adunare comună a civilor; pentru acâsta 
s’au și făcut pașii de lipsă la magistratul 
orașului, spre a căpăta concesiune pentru 
convocarea acestei adunări.

Când mulțimea a văclut, că magistra
tul întârejie cu darea concesiunei, massa 
iritată a onorat pe primarul cu un șari- 
vari, spărgându-i și fereștile; că cu astă 
ocasiune nu s’au întâmplat și alte escese 

îșl are motivul său propriu. Ca și în alte 
orașe săsesci, așa și aci, locuitorii voiau a se 
îngrădi prin organisarea unei garde opi- 
dane, pentru siguritatea proprietății și 
personei amenințate din partea Românilor; 
pentru acâsta s’a trimis, cu învoirea ma
gistratului, o deputațiune la guvernul află
tor încă în Cluș, ca să câră concesiunea. 
După ce concesiunea cerută s’a dat fără 
vre-o scrupulositate, locuitorii orășelului 
nostru se întreceau în Dumineca florilor 
anului 1848 a organisa garda cea nbuă, 
opidană, și a alege pe conducătorii ei.

Mulțimea ârășl cerea dela primarul 
opidului, ca în Sâmbăta Pascilor să se țină 
o adunare generală a burghesimei, spre a 
se lua disposițiunile de lipsă pentru con- 
scrierea gardei opidane, și pentru ca lo
cuitorii de diferite limbi să aibă ocasiune 
de a face împăcarea recerută cu ore-care 
solemnitate. Magistratul văclend, că și așa 
nu pote împedeca adunarea, a conces ți
nerea ei. In acâstă adunare, care s’a ținut 
în curtea bisericei săsescl, însuflețirea pen
tru înfrățirea împrumutată a locuitorilor a 
fost așa de mare, încât s’a decis, ca în 
fiă-care an în acea di să se țină o adu

nare în memoria înfrățirei, âr în locul, 
unde s’a ținut adunarea, să se ridice un 
monument, âr locul să se numâscă „Piața 
libertăței11. După terminarea festivităților, 
mulțimea a pornit la preoții diferitelor con
fesiuni, spre a cere binecuvântarea lor asu
pra înfrățirei încheiate.

După actul acesta de înfrățire, întărit 
și de binecuvântarea preoțâscă, locuitorii 
considerau pacea și înțelegerea ca înteme
iată, silindu-se acum, ca cu puteri unite 
să se organiseze, în totă graba, garda opi
dană, care avea scopul, de a se esercita în 
mânuarea armelor, conform regulamentului 
de esercițiu al armatei ces. reg. In fiesce- 
care sâră se schimba varda și se trimi
teau patrulele de nopte, prin ceea ce opi- 
dul a ajuns în stare, ca să-și asigure liniștea 
internă.

O bucuriă generală a causat viâța 
acâsta militară, dâr ea n’a durat mult, 
fiind-că locuitorii maghiari, deși înainte cu 
câte-va dile au întins mână de înfrățire cu 
Sașii, au început a purta cocarde națio
nale ungurescl, negligiându-șl și în alte 
privințe obligământul lor de gardiști; pe 
lângă asta, au pretins, ca stindardele gar

dei se fie în tricolorul lor; în aceste stări 
încordate se apropia a doua di de Rosalii, 
când avea să se țină sânțirea stindardului.

Maioritatea locuitorilor orașului erau 
sași, cari din motivul acesta au pus pe o 
față a stindardului insemnele țării Ardea
lului, âr pe cealaltă ca semn al originelor 
germane, colorile negru-roșu-auriu și, pen
tru ca să mulțămâscă și poftele Maghia
rilor, au acățat pe vârful stindardului pan- 
glice roșii-albe-verdl.

Precum era de prevădut, sânțirea stin
dardului, la care s’a adunat și mulțime de 
popor săsesc din comunele învecinate, n’a 
decurs fără conturbare.

Când adecă în a doua di de Rosalii 
era să se țină sânțirea stindardului, s’a ivit 
pe neașteptate și un tricolor maghiar, care 
pe timpul acela se numea „stindardul 
uniunii11; acest stindard însă pe cât de iute 
s’a ivit, pe atât de îngrabă a și dispărut. 
După disparițiunea stindardului, sărbătorea 
nu s’a mai conturbat. Parochul evangelic, 
care a sânțit stindardul, a ținut adunărei 
o vorbire, admoniând pe locuitori, ca să 
țină cu tăria la principe și la patriă, și să 
stea neclintiți și în nenorocire. Vorbirea 
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danii au provocat mulțimea, și dice, că 
trebuiau aduse complimente poliției și pro
curorului pentru tactul desfășurat la 16 
Maiu.

Se dă cuvântul d-nei Pavelescu, care 
i-a în apărare xexul femenin și dice: „am 
mers la aceea întrunire, ca să țin și eu o 
cuvântare nevinovată, care însă a făcut 
să fiu tărîtă cu gendarmii și închisă în in- 
chisorea poliției11.

Urmeză replicele apărătorilor, apoi 
tribunalul întră în deliberare. După 2 ore 
tribunalul reîntră în sala de ședințe și ce- 
tesce următorea

Hotănre:
Condamnă pe Gh. Dimitriu, C. Po

povicI, D. Serafim, N. Vasiliu, Gh. Draou, 
Lupu, Timofcinic, Cercel, I. Vasiliu, Bai- 
govan la 3 4’1® înehisore.

Condamnă pe G. Cărbunaru, N. Perju, 
Gavril, Doroftei, C. Botez, Gh. lonescu, G. 
Dumbravă la 15 lei amendă.

Condamnă pe Const. Popov, la 8 lei 
despăgubiri pentru gâmurl stricate.

Condamnă pe Const. Perju, Gh. Popa, 
Matei, N. lonescu și Al. Gheorghiu la 3 
luni închisbre.

Condamnă pe Gh. Brăescu, Turnischi, 
Sandu și Budrig la 3 lnnl închisbre.

Condamnă pe N. PopovicI la 6 luni 
și o 4* închisbre.

Condamnă pe Ițio Gherschen și Cai
man sin Herșou la 3 luni înohisore.

Condamnă pe I. Heghel la 3 luni în
chisbre.

Condamnă pe Solomon Bercoviel la 
3 luni înohisore și 30 lei despăgubiri lui 
Berban.

Condamnă pe Ar. Katz și Gh. Io- 
nesou la 18 4>10 închisdre și pe C. Petrov 
la 12 4de-

Condamnă pe Frantz Theil și Ciofu 
la 5 4il®> Spami la 10 4'10; D. PopovicI la 
5 lei amendă, Heim LeibovicI 3 luni în
chisdre, Ilie Nicoleasă 15 4>1®.

Achită pe Pintilie, Simton, Cărbunaru, 
Gh. Carp, Costin, Ganoiu, Tiplic, Vîlcu, 
Koniver și Kon.

Achită pe d-nii Vasilie Brăescu, R. 
Dioghenide, Or. Carp, V. Arteni, V. Con- 
stantinescu și d-na Tița Pavelesou.

Verdictul a produs — scrie „Apărarea 
Națională" din care estragem aceste date 
— o penibilă impresie, cu tote acestea 
d-nii [Cuza și Buicliu sunt călduros aclamați. 
Condamnații vor face apel.

SCIRLLE DILE1.s
— .24 Martie.

Ședința festivă a studenților dela 
școlele medii superiore române din loc în 
toți anii a fost pentru public o frumdsă dis- 
tracțiă. Fără îndoâlă, că și ședința, ce se 
va da Dumineca viitore la 3 bre p. m. în 
sala festivă a gimnaziului, va 'oferi asisten
ților momente fbrte plăoute, ceea-ce ni-o 
promite și programa bogată și bine alâsă. 
De aceea atragem din nou atențiunea bine- 
voitore a societății nostre românescl asupra 

ședinței de Duminecă, și dorim s’o cerceteze 
în număr cât mai mare, fiind și așa prețul 
întrărei la libera voință a participanților.

Adunare generală. „Societatea pen
tru sprijinirea învățăceilor și sodalilor români 
meseriași din Brașov*, oare din causă inde
pendentă de voința ei a trebuit să amâne 
adunarea generală, ce a fost convocată pe 
Dumineca trecută, se va ține de Duminecă 
într’o săptemână, adecă în 2(15) Aprilie a.c. 
la 3 bre p. m. în sala Asociațiunei (Strada 
Orfanilor Nr. 15). — Comitetul.

In loc de cunună peritore pentru 
memoria răposatului lor frate Laurențiu 
Maximilian, frații răposatului: D-nii preoți 
losif și Ioan I. Maximilian au dăruit pentru 
masa studenților câte 10 cortine-, cu totul: 
20 cortine.

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

Plângerea unor țeranl români. 
Dela nisce țărani fruntași din comuna Gat- 
taia, în comitatul Timișului, primim o plân
gere, care se vede a fi fbrte drdptă. E vorba 
de-a se înființa, — ve4l bine în scopul 
maghiarisărei — un „Kișdedov." Represen- 
tanța comunei a hotărît, ca pentru zidirea 
acestui institut de maghiarisare să închidă 
una din ulițile centrale, unde locuitorii sunt 
tot Români. Acâsta Românii o consideră 
ca o vătămare a dreptului lor, ba chiar oa 
o batjocură, oăcl e vorba de-o uliță oen- 
trală curmezișă, în mijlooul comunei, unde 
e mai mare circulațiunea de bmenl.de vite, 
cară eto. Dâcă ar fi vorba de un „kișde
dov" cu scop nevinovat, atunci facă și-l 
Ungurti lângă biserica lor ungurăscă, căci 
acolo i-ar fi locul, ori cumpere-șî alt loc 
pentru scopul aoesta, căci sunt destule lo- 
ourî de vâr^are. Der se pare, că înadins 
dușmanii vor să facă demonstrația în con
tra Românilor, punând „Kișdedovnl" tocmai 
în mijlocul locului lor și mai închi4ându-le 
și strada. Ge-i mui mult, organele statului 
au mers pănă acolo, că au cerut, ca co
muna să contribue cu 5000 fi. la înființarea 
„Kisdedovului", și totuși „Kișdedovul" să 
fiă soris la cărțile funduare pe numele co
munei eto. Bieții Români sunt eu atât mai 
mâhniți, fiind-că și eu ooasiunea construirei 
căii ferate Verșeț-Lugoș li-s’a impus o sar
cină de 10,000 fi.; calea ferată s’a făcut, 
și acum statul o folosesce, br comuna plă- 
tesce carnete după capitalul sus numit. — 
Așa ni-se descrie starea lucrurilor din par
tea amint’ților poporent. Cum-că abusurl 
de natura celor arătate aci se fac multe, 
acâsta se scie. Ar trebui însă, oa bărbații 
lumini ți eșițl din sînul poporului nostru să 
nu lase turma română în ghiarele lupilor, 
oi se-o îndemne și ajutore a-șl reclama 
dreptul.

Dar pentru biserică. Din Vințul in
ferior ni-se trimite spre publicare următo- 
rea mulțămită: ’Mi permit a aduce la cu- 

noscința onor, public nisce frumose fapte 
de caritate săvârșite de știm, dn Ioan N. 
Bidu, proprietar și comerciant în Brașov, 
împreună cu stimata-i soțiă. Domnialor au 
dăruit pentru biserica nostră gr. or. din 
Vințul inferior o candelă mare de argint 
de china în preț de peste 80 corbne și o 
sticlă cu uleu în preț de 4 cor. De-ase- 
menea (credinciosul George Gerasim din 
Alba-Iulia a dăruit 2 candele mici de ar
gint în preț de 20 cor. Rugăm pe gene
roșii dăruitorl să primescă pe acesta cale 
căldurosele nostre mulțămite. Dumne40u 
să le dăruiască viâță îndelungată și sănătate. 
Pentru comitetul parochial: Ioan Caraba», 
epitrop.

Șovinism în jurul unui mort. Atât 
de „drag" îl aveau cei dela fițuica guver
namentală maghiară din loo „B. L.“ pe 
răposatul comisar de polițiă Laurențiu 
Maximilian, încât nici mort nu-1 slăbiră 
ou „dragostea11. Luând și ei notă despre 
înoetarea lui din viață, îșl garnisesc puți
nele șire, ce le scriu, cu răutăciosa obser
vare, că răposatul Maximilian a fost lovit 
de apoplexiă și încă tocmai în 4iua 
în care cu doi ani mai înainte (15 Martie 
1898)^„s’a fost turburat cu concursul lui* ser
barea 4>l0i de 15 Martie, — bine înțeles, 
că vrâ să 4>că a șoviniștilor din loc. Nu e 
nevoiă să spunem, oe s’a întâmplat atunci, 
căci soim cu toții. Nn înțelegem îusă, de 
ce fbia șovinistă maghiară, în loc să 
recunoscă meritul răposatului de a fi îm
piedecat și oprit un scandal de stradă, vine 
și îl presentă, ca pe un „turburător" și 
nici mort nu-i iertă acest „păcat"?

Dispărut. Ni-se comunică, că un anu
mit Guoth Zoltan, secretar de finanțe, oare 
funcționase la direcțiunea finanoiară din 
loc, a dispărut, după-ce a făcut o mulțime 
de datorii. El era cunoscut în anumite cer
curi looale, oa aranjator și matador al con
venirilor și petrecerilor „patriotice" din Bra
șov. — De ce fițuioa guvernamentală maghia
ră din loc nu se ocupă mai bine cu astfel 
de„miserii“, decât cu nepăoiuirea celor 
morțl, pe oarl nu i are la inimă?

„Academia Română", în urma unei 
petițiunî a d-lui Emiliu Frâncu, președin
tele despărțământului Ernut al Reuniunei 
învățătorilor români gr. cat., a dăruit acelui 
despărțământ în favorul bibliotecei; ce 
voesce a înființa, o frumosă colecțiune de 
cărți prețiose, anume 20 opuri în 51 vo
lume representând o valore de 400 lei. ț).] 
Frâncu, care ni a trimis și lista cărților 
primite, esprimă pe acdstă oale reeunos- 
oință și mulțămită Academiei pentru fru
mosul dar.

Stațiuni pentru bombardarea no
rilor în Austria inferiors. Din Viena se 
anunță, că oomisiunea provincială a Austriei 
de jos a înaintat un proiect pentru înfiin
țarea de stațiuni, provă4ute ou tunuri con
tra tempestăților. In motivarea proiectului 

spune, că apărarea cu pușoăturl contra 
tempestăților s’a dovedit escelentă în Un
garia și Italia, mai ales contra grindinei. 
In Italia sunt aprope 2000 de stațiunii 
oare fao servicii fbrte bune. înființarea um, 
stațiuni în Austria de jos ar costa vr'o 
360 oorone și ar apăra un teren de aprbpe 
100 hectare.

înaintările în armata română, care 
de obiceiă se făceau la 8 Aprilie, vor fi 
făcute anul aoesta la 1 Aprilie. Intre înain
tările hotărîte este și aceea a A. S. R. 
Prinoipelui Ferdinand la gradul de general 
de divizie. Principele moștenitor va fi nu
mit în același timp și inspector general al 
cavalariei.

Necrolog Romul lioșiescu, subs
titut de referent școlar la Consistoriul die- 
cesan gr. or. din Arad, după lungi și grele 
suferințe a răposat la Clușiu în 3 Aprilie 
n. în etate de 25 ani și 6 luni după oă- 
sătorie. înmormântarea s’a săvîrșit Joi la 
Clușiu. ’L jălesce întristata-i soțiă Geor
gina n. Antonescu, mamă-sa AnaRoșiescu; 
Tuliu protopresbiter gr. or., Elisa măr. Dr. 
Isac, văd. Aurelia Pipoș profesbră, drd. 
Corneliu, Maria măr. Dr. Oprean, frați și 
surorurl, precum și alte numărbse rudenii. 
— Fiă-i țărîna ușoră 1

Generalul Aguinaldo publică în 
„Revue des Revues" un articul, în oare 
vorbesce despre crudimile săvârșite de ame
ricani în Filipine. El îșl dă cuvântul de 
onbre, ca președinte al republioei Filipine, 
că sunt adevărate aserțiunile lui. Termină 
qicend, că a denunțat aceste fapte, spre a 
fi judecate de lumea civilisată.

Un maestru rotar cu praxă de 22 
ani caută a se stabili cu atelierul său într’o 
comună, unde se simte lipsă de acest ram 
industrial. Cine pote recomanda o aseme
nea posițiă e rugat a anunța la adminis
trația diarului nostru.

Vesuviul la esposiția din Paris. 
Una din lucrările cele mai interesante, ce 
va fi espediată la esposiția din Paris, a 
fost construită la Milan de cav. Luigi Bo- 
nazzi. Acesta a făcut din însărcinarea oasei 
Thos Cock și Sohn din Londra, o mapă în 
relief a Vesuviului, care reproduce într’un 
cerc de 1.60 de diametru o suprafață de 
236 chil, pătr., unde figurâză tote crate
rele stinse și cele în acțiune, sinuositățile 
terenului ou precisa aședare a satelor, a 
drumurilor, a micelor cursuri de apă, eto.; 
precum și varietățile geologioe ale terenu
lui și diversitatea vegetațiilor.

Concert. Musica orășenbsoă va oânta 
Duminecă, în 8 Aprilie la hotel „Europa", 
începutul la 7*/2 bre.

1 Efect sigur vindecător. Toți aceia, cari su- 
fer de nemistuire seu stomacul nu funcționeză re
gulat ceea ce causeză constipație, durere de cap, 
lipsă de apetit seu alte bole, pot conta la vinde dare 
sigură prin folos'rea cunoscutelor prafuri seidlitz ale

acbsta a avut un efect bun; chiar și cel 
mai timid se simția avântat spre fapte băr
bătesc!, strigând cu toții entusiasmați, că 
vor țină la principe, la patriă și la națio
nalitatea lor.

Triumful acesta mic al Sașilor de solidari
tate pentru naționalitatea lor s’a conturbat 
prin soirile venite din Clușiu, unde în 29 
Maiu s’a deschis dieta țării, care avea să 
desbată în prima liniă Uniunea Ungariei 
cu Transilvania. Nobilimea și Săcuii au și 
statorit proiectul de lege pentru uniune, 
pe care l’au dat deputaților sași presenți, 
pentru a-1 primi.

In presăra de 29 Mai, adunându-se 
deputății sași, Goos a propus, ca să de
clare dietei, că națiunea săsbscă consimte 
cu uniunea; sperbză însă, că națiunea ma
ghiară nu se va atinge de drepturile mu
nicipale și naționale ale Sașilor, pe cari 
le au pe basa dreptului naturei și a legi
lor positive. Deputății sibiienl au respins 
uniunea.

Așa erau deputății sași, împăre- 
chiațl. Pe când pe la 2 bre noptea veni 
treba la votare, deputății sibiienl s’au de
clarat în contra uniunei, pe când Sighi- 

șora, Brașovul, Sebeșul, Bistrița și Mercu- 
rea s’au declarat pentru ea. Din Mediaș 
a declarat un deputat, că nu-șl aduce 
aminte de instrucțiunea, ce ’i s’a dat din 
partea alegătorilor săi, celalalt a votat în 
contra uniunei. Dela Nocrich era un de
putat pentru, celalalt contra uniunei și așa 
dintre 15 deputațl sași presenți în Clușiă 
10 s’au declarat în favorul uniunei condi
ționate, er 5 contra orl-cărei uniuni.

Urmarea acestei situațiunl a fost, că 
minoritatea acomodându-se majorităței s’a 
hotărît să se voteze în dietă uniunea. Mo
țiunea asta era să o facă deputatul brașo
vean E. Roth. Tot în diua aceea s’a votat 
articulul de lege pentru uniunea Transil
vaniei cu Ungaria, și în 10 Iunie articulul 
fu sancționat cu multă greutate de regele 
Ferdinand.

In opidul nostru cu multă durere s’a 
luat scire despre acesta. Despărțită de cor
pul național săsesc, o coloniă cu limbă și 
moravuri germane nu putea să nu sufere ur
mările uniunei și se nu-șl vadă viitorul 
posomorit, căci Kossuth, orbit în urma în
vingerilor sale, s’a cre4ut, că are drept 
de-a porunci întregei societăți. Poporele 

nemaghiare ale statului, acum împreunat 
unguresc, trebuiau cu mirare și cu cons- 
ternațiune să se convingă, că libertatea, 
egalitatea și frățietatea promisă, numai în 
cașul acela va deveni fapt, decă se vor con
topi în elementul maghiar. „A murit Dum- 
ne40ul Sașilor! Să trăiescă (D-deu) ca Ma
ghiar !“ strigau locuitorii maghiari ai Reghi
nului. Că ce urmări aveau prevestirile acestea 
vom vede din cele următore. îndată după 
desființarea dietei clușene, erau să se alegă 
deputății ardeleni pentru dieta din Pesta, 
declarată permanentă. Comisiunile maghiare, 
îngrijate de a avâ majoritatea la alegeri, 
au compus liste electorale, pe cari le-au 
trimis comisiunilor cu poruncă de-a se țină 
strîns de ele. Procedura acesta a cercuri
lor maghiare a avut drept urmare ca locui
torii ceilalți, pentru consolidarea și scutirea 
intereselor lor, să se alipbscă cu tot adin- 
sul la casa domnitore mai înaltă.

Dela Năsăud, ca locul de comandă al 
regimentului II român de graniță, s’a tri
mis în luna lui Septemvre 1848 o provo
care cătră toți credincioșii principelui, ca 
se se alăture la stindardul domnitorului 
lor împărătesc. Colone întregi compuse în 

partea cea mai mare din foștii iobagi ro
mâni, sași ba și maghiari, curgeau cătră 
Năsăud.

Aici însă este a se observa, că impul
sul principal la mișcarea acâsta s’a iscat 
din credința falsă, că domnii de pământ 
ar voi să introducă din nou robotele, ce 
nu de mult se desființaseră. Nălucirea 
acesta nenorocită a contribuit mult la es- 
cesele contra nobilimei de prin comune, 
prin ceea ce starea de drept a devenit în 
țâră tot mai încurcată și confusă. Acbsta 
se putea mai bine observa în Murăș-Oșor- 
heiu, unde înaintea garnisonei împărătesc! 
se recrutau, se înarmau și se esercitau milită- 
resce omeni de-ai lui Kossuth, voluntari 
ungurescl, atât pedestrași, cât și călărași.

In acbstă stare încurcată, în care cu 
greu se putea cine-va orienta, Reghinul să
sesc în unire cu comunele săsescl din jur 
a luat hotărîrea de-a trimite o deputațiune 
la Pesta pentru a ruga dieta, ca să unbscă 
orașul Reghin într’un întreg cu jurul să
sesc sub numele unui cerc, și să decreteze 
primirea acestui cerc în societatea corpu
lui național săsesc. Deși nu avea Reghinul 
mare speranță, totuși și-a ales deputațiu- 

»
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lui Moli. Cutii originale a 2 cor. se pnt căpăta dil- 
nic prin postă dela farmacistul A. Moli liferantul 
curții din Viena Tuchlauben 9 In farmaciile din 
provinciă să se ceră preparatul A. Moli provedut 
cu marca de contravenție și subscriere.

Representarea operei „O nopte 
în Granada11. Precum am anunțat deja, 
va representa în săptămâna viitdre Reuniu
nea nostră de cântări, cu concursul cele
brului bariton al operei din Beyrouth d-1 
Dumitru Popovicl și al d-șorei Eugenia Moga, 
ăpera „O nopte în Granada“. Din acest 
incident a lansat oomitetul Reuniuuei ur
mătorul apel oătră fruntașii români din 
Brașov și jur:

Domnule,
Abia a trecut o lună de Ș> bra

vul nostru dirigent, distinsul artist George 
Dima, a pregătit deja o nouă surprisă 
publicului românesc, studiind cu corul Reu- 
munei opera „ O ndpte in Granada11 de 
Conradin Kreutzer, care se va representa 
în Brașov în dilele de Marți 28, Joi 30 
Martie și Sâmbătă 1 Aprilie v. a. e.

Suntem convinși, că acestă nouă pres- 
tațiune a Reuniunei nostre, sub conducerea 
măâstră a d-lui G. Dima, va conoentra 
ArășI publicul românesc la câteva sări alese, 
cum nu ni-s’a dat ocasiune a avă pănă 
acuma, mai ou semă după-ce ni-a suoces 
a ne asignra și concursul binevoitor al 
celui dintâiu artist român, al d lui Dumi
tru Popovicl, distinsul cântăreț de operă, 
al cărui nume este ounoscut în lumea în- 
trâgă cultă, și care cu aoâstă ocasiune pen
tru prima-dră se presentă ca artist drama
tic pe scenă romândscă, un fapt acesta, 
care ne umple de cea mai justă mândriă !

E datorință națională, oa la aceste 
representațiunl să participe cât de mulțl 
Români și din jurul Brașovului.

Un popor numai atunci se înalță și 
întră în rândurile națiunilor culte, când 
dovedesce, că seie să cinstâmă și se pre- 
țudscă pe fruntașii săi pe orl-ce teren !

Deci Vă rugăm să veuițl la Brașov, 
ca cu toții împreună să coulucrăm la reu
șita splendidă a acestor sărbărl de musică.

Brașov, în Martie 1900.
La aceste mai adaugăm, că biletele 

se pun de Luni în vânzare și se pot că
păta în librăria d-lui Hiemesch în târgul 
grâului și în săra dilelor de representațiune 
la cassa teatrului. Prețul locurilor este: 
balcon 1 fi. 75 or., fotei 1 fi. 50 or., par
chetul I 1 fi. 20 cr., parchetul II 1 fi., loc 
numerotat pe galeriă 60 cr., entrâe 50 cr. 
Membrii, oarl beneficiază de bilete gratuite 
pot prenota și libera biletele ce le compet 
pănă Duminecă la amâcjl la d-1 Gheorghe 
JVaurea, în sala băilor școlelor.

Dela Academia Română.
Precum am anunțat deja, Vinerea tre

cută Aoademia a ținut o ședință solemnă 
pentru reoepțiunea noului ei membru Con
stantin Erbiceanu, doctor în teologia și 
profesor la universitatea din Bucuresol.

Ședința a fost presidată și de astă- 

dată de M. S. Regele, însoțit de A. S. R. 
principele moștenitor Ferdinand.

Noul academician, Erbi eanu, a vorbit 
despre protosincelul Naum dela episoopia 
Râmnicului, spunând, că a fost un duhovnic 
plin de virtute și că a desfășurat o lucrare 
fdrte roditore pentru biserica și oultura 
națională. Protosincelul Naum, care la în
ceputul vecului trecut a lucrat pentru deș
teptarea uațională, a fost Român din Tran
silvania, de unde a trecut peste Carpațl 
din pricina prigonirilor bisericesc!. El a 
fost necurmat un esemplu de virtute, a 
fost un luptător aprig in contra înrîurin- 
țeior stricăeiose ale grecismului, a fost un 
stilp al șcdlei românesci și un apostol al 
deșteptăiii simțului național. In literatură 
sunt de mare preț lucrările didactice, bi- 
sericescl și istorice ale protosinoelnlui 
Naum.

La discursul acesta de primire a răs
puns din partea Academiei d-1 D. A. Sturdza. 
După ce a arătat meritele literale ale nou
lui membru C. Brbiceanu, amintesce rolul 
frumos, pe care l'a avut in viața sa proto 
sine-lul Naum. Spune cum biserica nostră 
și slugitorii ei în cursul vremurilor au fost 
nu numai propovăduitorii cuvântului Evan
gheliei, ci și stânca puternică de care s’a 
isbit și s’au sfărîmat tote înceroările străi
nilor de a ne pâugări limba și de a ne 
robi nâmul. Biserica românâscă păstrătorea 
limbei strămoșesul, a cilturei naționale și 
a patriotismului însuflețitor, are adl aceeași 
chiămare înaltă, de a ne arăta calea bi
nelui și a ne îmbărbăta în lupta pentru 
țâră și neam.

*
Academia Română a prenrat lu- 

orarea presentată de Dr.-ul 1. Neagoe, asu
pra Pelagrei. Cetitorii noștri au avut oca- 
siuue a cundsce mai deaprope studiile și 
esperiențele d-lui Dr. Neagoe despre Pe
lagră, d’ntr’un estras al unui important 
memoriu al său, ce l’am publicat în co
linele foiei nostre. Etă ce scrie „Consti- n 
tuționaiul“ din BucurescI, cu privire la pre- 
miarea nouți sale lucrări: „Felicităm și 
aședămentul nostru de cultură și pe dis
tinsul medic pentru acest premiu. Acade
mia atrage implicit atențiunea administra- 
țiunii sanitare, ca să se folosescă de o lu
crare meritoria, pentru a întreprinde stîr- 
pirea unui flagel, care bâutue așa de oum- 
plit populațiunea nostră rurală. Iutr'o țâră 
unde sunt c]eci de mii de pelagroșl, com
baterea răului ar trebui mai accentuată. 
Dr.-ul Neagoe este unul din ămenii noștri 
de 8ciiuță, care s’a ocupat cu mult interes 
de acestă bol;5, oare prăpădesce talpa casei 
românesci, a sludiat’o cu de amănuntul și 
a formulat un complex de propuneri espe- 
rimentale în alte țări și oontrolate la fața 
locului, nu copiate din cărți, de oătră me- 
ritosul nostru medio. Acâstă lucrare este 
daol bine venită și cu drept semnalată de 
Academiă3.

Literatură.
In ediția Tipografiei Dieoesaae din 

Caransebeș a apărut „Istoriore Biblice1*, 
aii Carte de religiune pentru scolele popo 
rale. Aprobată de Vener. Consistbre din 
Arad, Ca-ransebeș și Oradea-mare. Eiițiu- 
nea III. Prețul 30 bani (16 or.), ou posta 
35 bani.

Suspin și zimbire. Sub titul acesta 
a apărut în editura tipografiei d-lui Todo- 
ran din Gherla o carte de poesii și prosă, 
scrisă de d-1 Antonia Pop. Se pote procura 
și dela tip. „A. Mureșianu41. Prețul 40 cr. 
(cu posta 43.)

ULTIME SCILKL
Viena, 5 Aprilie. Majestatea Sa 

a primit afi! în audientă pe miniș
trii unguresc! Szell și Lukacs, apoi 
pe ministrul comun de esterne Go- 
luchowski și pe ministru de finanțe 
austriac, convorbind cu ei despre 
proiectele, ce se vor înainta delega- 
țiunilor.

Constantinopol, 5 Aprilie. Gh"zi 
Osman Nuri pașa, eroul dela Plevna, 
a murit.

Bruxflla, 5 Aprilie. Atentatorul 
Sipido a declart, că are complici.

Londra, 5 Aprilie. Din Bloem
fontein se anunța, că dincolo de 
rîul Modderși spre resătit de Bloem
fontein, sunt trupe puternice de Buri.

„Viața și operele lui Andreiu 
Muresianu“.>

D-1 loan Rația, tînărul și zelosul pro
fesor la preparandia și școla superioră de 
fete din Blășiu, a scos de sub tipar un op 
valoros și de mare interes. Opul e întitu
lat : „ Viața și operile lai Andreiu 
Mureșianu, studiu istoric-literar11, e ti
părit într’un volum de 182 pag., pe hâr
tia fină și cu un format forte de gust.

Pe cât de frumos îi este însă este- 
riorul, pe atât de interesant îi este cu
prinsul. D-1 Rațiu, cu paciința-i probată și 
zelu-i cunoscut, n’a întârdiat, se vede, de-a 
căuta tote isvorele privitore la vieța și 
activitatea nemuritorului nostru bard na
țional Andreiti Mureșianu, întru a căruia 
aprețiare este obiectiv, drept și entusiasmat, 
luptând în contra tuturor acelora, despre 
cari găsesce, că au fost unilaterali, ori 
nedrepți în critisarea operelor lui A. Mu
reșianu. Prin scrierea acestui op, autorul a 
umplut un gol forte simțit în literatura nostră 
fiind acesta prima scriere mai complectă 
despre viața și operele neuitatului poet. 
Autorul și-a însoțit scrierea sa și cu o 
prefață mai lungă și frumosă din care lă
săm să urmeze aci. o parte dela început. 
Etă-o:

„Cu pietate vrem să reîmprospătăm 
memoria lui Andrei Mureșianu, cel mai mare 
poet român din Transilvania, ale cărui 
idei ca și fulgerul pătrunseră inimile tu

turor Românilor, al cărui glas puternic stră
bătu munți și văi, lăsând pretutindenea în 
urma sa ecouri puternice, dorul ferbinte 
de libertate al nemului seu încătușat. Vrem 
să reamintim cu pietate memoria bardului 
național dela 1848, al cărui dor și senti
mente au fost dorul și sentimentele tutu
ror Românilor, nu numai de atunci, ci și 
de acjl.

„Fericit bărbatul, care pătruns de 
înălțimea chiămării sale, șl-a resolvit nobil 
și cu abnegațiune acâstă chiămare, căci me
moria aceluia nicl-odată nu se va șterge 
din sufletul urmașilor săi, acela are drept 
la laurul verde, la corona nemuririi 1 Ce 
mărețe, ce sublime idei stîrnesce în noi 
viața unui astfel de bărbat, care liber de 
interese personale, singur numai pentru 
ajungerea și realisarea unui scop înalt, de 
a-șl vede poporul său liber în liber pă
mânt, șl-a jertfit întregă viața, din tine
rețe pănă la mormânt, luptând cu tote 
greutățile, cu câte numai pote lupta un 
muritor, pentru ca să lase urmașilor săi un 
esemplu bun de urmat, din care să vadă 
cu toții, că este ceva pe fața pământului, 
ce nu se pote încătușa, nici nimici, decât 
odată cu viața, și acesta este tăria neclin
tită și statornicia inimei de bărbat!

„Frumosă e vieța, când, ridicat din 
sfera de tote dilele, îți îndrepți pașii cătră 
un scop măreț, de care milione se intere- 
seză! Frumos e, când cineva îșl împlinesce 
chiămarea cu consciință curată, între îm
prejurări favorabile ori desastruose 1

Der, de câte-orl nu întâmpină răcelă 
chiar acela, care se luptă cu căldură pen
tru ajungerea unui țăl de toți dorit, de 
câte-orl nu se cufundă luptătorul în mij
locul carierii sale, necompătimit și neaju
tat de nimeni 1

„Așa e! căci acesta e sortea lucrurilor 
omenesc!!

„Adese, numai după vreme îndelungată, 
vecii răsărind în totă frumseța sa planta, 
a cărei sămânță de mult a fost aruncată în 
pământ, și răsare atunci, când sămănătorul 
de mult nu mai este!

„Aceste cugete se nasc în sufletul omu
lui, când vre, se reîmprospăteze aducerea 
aminte a aceluia, care, prin lira sa farme- 
cătore, a sciut vorbi la inima tuturor Ro
mânilor. Și el numai în consciință faptelor 
sale și în a sentimentelor curate și-a aflat 
mângăere contra greutăților timpului și 
contra vitregiei vieții, cari l’au sbuciumat 
și apăsat pănă la morte!

„N’ar trebui să desfășurăm un tablou 
trist și plin de amărăciune, ar trebui să 
dăm uitării în Mureșianu pe omul suferin
țelor și să presentăm singur pe literatul, 
pe poetul sărbătorit, pe cum presintă ar
tistul statua de marmoră, gata, ca să o 
putem decora cu lauri și cu flori. Der 
inima nu ne lasă, să-i ascundem suferin
țele !“....>

Sfîrșitul întroducerei îl face autorul 
cu următorele cuvinte:

nea, care în privința acesta a făcut tot ce-i 
■era posibil.

Când însă, după amânare de mai 
multe săptămâni, a succes deputaținnei a 
fi în urmă primită în anti-camera locuinței 
private a lui Kossuth, la care se dusese, 
■ca să-l roge pentru a părtini cererea lui 
în dietă, primi prin ușa jumătate deschisă 
din gura puternicului răspunsul: „Eu am 
primit cererea d-vostră, sunt ocupat. Pu
teți mergelu Cu acesta visul Reghinului 
despre unirea cu națiunea săsescă fu defi
nitiv spulberat și deputațiunea se reîntorse 
la Reghin.

Aici nu se făcuse în timpul acesta 
nici o schimbare, fiă care îșl vedea de tre- 
bile sale, garda orășenâscă ținea eserciții 
■și provedea serviciul tactic de pază, ca și 
mai înainte. Cu totul altceva se petrecu 
în Septembre, când întră în Reghin o com
pania din al 2-lea regiment grănițăresc. 
Abia fură încuartirațl soldații, întărîtațl 
prin purtarea brutală a unor husari kos- 
suthiștl, cari alergau prin piață în hainele 
lor de uniformă nouă, și îndată se și în- 
■căerară soldații grănițerl cu husarii kos- 
suthiștl într’o bătae, care numai cu ares
tarea husarilor kossuthiștl se fini.

De aci înainte scenele tragediei în 
Reghinul săsesc urmară una după alta. Li- 
semnată era și perplesitatea, în care cădu 
magistratul orașului, când se lăți soirea, că 
vice-colonelul Urban are să vie dela Nă- 
săud la Reghin.

Pe neașteptate se și ivi unul din ofi- 
cerii lui Urban în Reghin cu soirea, că 
trupele împărătesei intră în oraș. Acum 
nouă discuții se iscară asupra modului de 
primire. Partea mai mare a locuitorilor 
voia, ca sub conducerea magistratului să 
întîmpine intrarea lui Urban în oraș, și în 
acest sens s'a și adus hotărîrea, având ca 
pe Urban să-1 primescă înaintea cuartirului 
său. Der ce să vec}I? Urban intră în oraș 
primit numai de puțină tinerime, care îi 
eșise înainte, apoi se reîntorseră călări în 
fruntea a două batalione de infanteria ale 
regimentului grănițeresc român, 3 com
panii dela batalionul I, cordon bucovinân, 
un escadron svaligerl și două tunuri, der 
precum se vedea, forte indispușl. In pre
simțirea grelelor urmări, ce avea de-a în
dura orășelul după intrarea acestor trupe, 
forte adâncă tristeță se manifesta în întrâga 
scenăriă. Nu se audia nici un aplaus său 

strigăte de veseliă din mijlocul numeroșilor 
privitori, cari se vedeau descuragiațl și ca 
și loviți de un trăsnet.

După ce în câteva minute se fini 
aranjarea trupelor în cea mai mare tăcere, 
îndată răsunară din capela regimentului 
cunoscutele și adânc străbătătorele tonuri 
de „Rugăciune14. Apoi Urban cu fisionomia 
lui seriosă se mai repezi odată de-alungul 
frontului trupelor, apoi se despărți de trupe 
și plecă călare spre cuartirul său. In porta 
deschisă a cuartirului steteau membrii ma
gistratului și tocmai când voiau să pășâscă 
înainte, Urban observând cele ce se în
tâmplă, descăleca, și fără de-a învrednici 
cu o privire pe membrii magistratului, se 
depărta. Scena acâsta neașteptată fu în- 
curend acoperită de vălul nopții.

II.

Mare fu turburarea Ungurilor, când 
audiră de mișcarea ofensivă a lui Urban. 
Cu înverșunare îndoită fu decisă apunerea 
orășelului, ca și când locuitorii lui ar fi 
dat ansă la acesta. Fiind însă înarmarea 
lor cam la început, și n’au îndrăsnit a păși 

contra trupelor bine disciplinate ale lui 
Urban, au căutat deci refugiu la conațio
nalii lor săcui, pe cari pe lângă mari pro
misiuni îi și înduplecă să fiă pe partea lor.

Prin trecerea trupelor săcuescl la cele 
maghiare, puterea de bătaiă a lui Urban 
nu numai fu pusă într’o măsură cu a con- 
contrarului, der și în număr prepondera 
puterea Maghiarilor, abstragând dela vo
luntarii maghiari din M.-Oșorheiă și husarii 
kossuthiștl, cari se întregeau prin glota să- 
cuescă devenind ea un factor deosebit în lupta 
neîncunjurabilă. Urban vădend slăbiciunea 
mijlocelor sale în raport față cu Maghiarii, 
sperând de sigur ore-care întărire său aju
tor, se mărgini de-ocamdată la dilnica tri
mitere de patrole, la organisarea și eserci- 
țiul armatei glotelor teritoriale, ce îi ste
teau la disposițiă.

Orășelul nostru sămăna în dilele ace
lea unui mușinoi de furnici, în care totul 
alergă încoce și încolo, fără nici un plan. 
Glotele teritoriale amestecate cu spioni ro
mâni, cu pălăriile lor late și cu puscile lungi 
icl-colea nisce svaligerl în coifurile lor 
schînteiose, cordoniștl și grupe de grăni
țerl români, pe lângă acestea nesfîrșita ba-
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....„Din privirea acâsta scurtă, arun
cată este literatura lui Mureșianu, ușor se 
pote convinge orl-cine, că în general des
pre Mureșianu s’a scris forte puțin, și și 
cei, cari au scris despre el, unii au fost 
superficiali, ori unilaterali, alții au fost se
veri, și alții nedrepți. De aici vine, căpănă 
acum nu avem încă o monografia mai 
demnă de Andreiu Mureșianu, în care după 
merit să i-se tracteze și viața și activita
tea. De-aicI isvoresce toto-dată și îndem
nul de-a scrie studiul acesta, în care cu 
mare dragoste vom nisui să arătăm ade
vărata valore a lui Mureșianu, să arătăm 
în el, din tote punctele de vedere, și pe 
om, și pe scriitor14.

€' o siv « e a r e.
D-nii învățători gr. or. români de sub 

jurisdicțiunea Consistoriului gr. or. român 
din Oradea-mare, ca membri ai Reuniune! 
învățătorescî, precum și toți aceia, cari se 
interesâză de înaintarea culturei naționale 
și ar dori a se face membri ai acestei 
Reuniuni, sunt poftiți a lua parte la adu
narea generală a Reuniunei învățătorescî, 
convocată pe Joi în 30 Martie st. v. (12 
Aprilie st. n.) a. c. la 9 ore dimineța în 
școla gr. or. română din loc.

Program: 1) Chemarea duhului sfânt 
în biserică. 2) Deschiderea adunărei în 
școlă. 3) Resolvarea modificărilor pretinse 
de guvern în statutele Reuniunei și vota
rea definitivă acelora. 4) Raport despre 
starea fondului Reuniunei. 5) Alegerea 
funcționarilor și a comitetului central. 6) 
Incassarea taxelor. 7) Alte propuneri său 
disertațiunl, ce se vor însinua prealabil la 
presidiu. 8) DisposițiunI în privința auten- 
ticărei procesului verbal. 9) Incheiarea adu
nărei.

Oradea mare, 16 (29) Martie 1900.
Nicolau Zigre. 

președinte.

Siîrpirea beției este temelia 
fericirei.

Din „Taina Norocului11 de Tache Brânduș.
—• Fine. —

Eu m’am dus acasă și pănă 
Duminecă am dat de scire pe la 
Omenii, cari îi socoteam, că după 
sfânta liturgiă să mai rămânem în 
ograda bisericei, căci preotul are să 
ne spună ceva.

Și m’au ascultat omenii. Au ve
nit cu toții la biserică și după litur
giă am rămas noi ca la 50 de gos
podari și preotul ni-a făcut răfuiala 
cu rachiul, precum ți-am povestit’o 
mai ’nainte, și omenii ascultau cu 
mirare, eră preotul sfîrșind, a 413 cu. 
glas tare: Omeni buni! Haidem să 
facem noi astăcți un început bun. Să 

făgăduim sus și tare, că de astăzi 
înainte nu va mai fi rachiu în gura 
nostră nici la morte, nici la viață, 
și nu numai rachiu, ci nici rum, Jro- 
sol, carpată, sacramință, chișîngaie, 
scurt nici un fel de beutură ame- 
țitore!!

— Făgăduim ! am răspuns cu toții 
ca dintr’o gură, făcendu-ne câte trei 
cruci.

Omeni buni! Tare se vă fie gân
dul, precum vi-i făgăduința, eră acela 
din noi, care nu-șl va ține cuvântul 
să ne fie nouă tuturora ca un om 
fără cinste, fără cuvânt și fără ru
șine și se ne ferim de densul și se-1 
desprețuim ca pe un ticălos. S’ar 
căde tot așa să facem cu toți aceia, 
cari nu-s aici și cari nu vor să se 
lase de beuturile veninose pănă nu 
se vor pocăi și ei.

— Să trăițl, d-le părinte, făgă
duim, că așa vom tace.

— Bine. Spune-ți-mi acuma nu
mele d-vostră rând pe rând se le 
scriu în cărticica acesta și se sciți, că 
câtă vreme vă veți ține de făgă
duință, de nouă-orî pe an voi pomeni 
pe toți la sfânta liturgiă, ca se vă 
dea Dumnezeu spor în cele bune și 
pentru-ca gândul d-v6stră să pătrundă 
în întrega creștinătate românescă.

Și ne-a scris în carte și eram 
noi 53, și cu to.ții, câți mai trăim, 
ne-am ținut de cuvânt pănă în cjiua 
de astăcji, afară de un văr al nos
tru, care însă de câțl-va ani, după 
ce beuse tot ce avea, și-a luat lu
mea în cap și s’a dus de nu i-am 
mai auc[it de nume.

Ne-am împrăștiat apoi pe-acasă, 
și în Dumineca următbre ne-a oprit 
preotul eră și ne-a întrebat, cum ne 
simțim fără rachiu. Bine! i-am răs
puns, eră el ni-a 4L : Omeni buni! 
Ecă ne-am făgăduit a nu bea nici 
un fel de beutură amețitore și otră- 
vitore și așa să facem, dâră ca să 
avem și noi din când în când, ca 
la sărbători, la veselii și la alte pri
lejuri, cu ce ne petrece vremea, 
âtă eu vă voiu da o beutură, deră 
una, care nu răpesce mințile și nici 
nu costă parale.

Câți din d-vostră aveți pomăt ?
— Patru.
Bine! Apoi cei patru să-și în- 

grijescă și să-și curețe pometele bine, 
ca să rodescă, er ceilalți vor trebui 
mai întâiu să-și crâscă oltuani buni, 
âră pănă atuncia vor trebui să-și 
ajute cu mure, smeură și altele de 
acest soiu, căci și din aceste, ca și 
din pome, se pote face vin. Și vinul 
acesta, omeni buni, este o beutură 
așa de bună, alâsă și sănătosă. cum 
nu mai este alta pe fața pământu

lui. Deră, ca să sciți cum se face acest 
vin, să veniți de acuma în Dumineci 
și sărbători și înaceledile, când din 
întâmplare nu aveți mult de lucru, 
la mine și eu vă voiu învăța.

Și așa am și făcut. Noi mer
geam la el tot-deuna, când ne da 
mâna, și el ne-a învățat cum se al- 
toesc pomii și cum se face vinul 
din pâme. Noi l’am ascultat și ni-am 
sădit pomete, âră din pâme ne fă
ceam vin, și cum i-am dat de gust, 
am văijut că-i bun și acuma asta-i 
beutură nâstră și, nu să mă laud, 
âtă acesta-i numai de un an, deră 
am unul și mai vechiu.

— Femee, en adă de cel mai 
vechiu. Femeia a adus vinul și ni-l’a 
turnat în pahare, deră când l’am 
beut, apoi drept să vă spun, mi-am 
pus de când să nu beu nici eu altă 
beutură, decât numai din vin din 
pâme.

— Ei ce cjid, domnule?
— Mulțămim, bade Costantine, 

mai bun nu se pâte, nici vinul din 
Odobesci nu-i mai bun ca acesta. 
Au toți aici în sat vin de acesta, 
căci pomete văd mai la tâtă casa?

— Mai toți, er cari n’au, îl ca
pătă cu 15 cr. seu cel mai vechiu 
cu 20 cr. ocaua dela Toader Cim- 
poieș, căci el face anume de vândut.

Acuma să-ți povestesc mai de
parte.

Când ne-am prins noi de acest 
lucru, vor fi acuma vr’o 15 ani, eram 
după cum ți-am spus numai vr’o 
50 de âmenî. Și a început a ne merge 
ca din apă și am început a ne prinde 
văcjend cu ochii, âr ceilalți ve4end, 
că ne merge nouă acuma mai 
bine, nu sciu, de ciudă ori din care 
pricină, au început să bea și mai 
tare. Cât despre preotul, el n’avea 
cap să se arete pe drum, așa o ciudă 
avea toți pe dânsul. El însă n’a în
cetat și nici noi nu ne-am lăsat amă
giți. De bună semă ceilalți cerca fe
luri și chipuri de a ne amăgi. Ba 
și cârșmarii au ieftinit rachiul cu un 
crucer la sîngeap, deră noi nu ne-am 
dat. Cu atâta mai mult beau cei
lalți. Acestă nebunelă însă n’a ținut 
multă vreme.

Precum un foc, care se stînge, 
mai isbucnesce odată o pară, deră 
acesta curând se trece, așa și nebu- 
nela lor n’a ținut mult. Pilda bună 
atrage, acesta-i drept. Și ei atrași 
de pilda nostră ca prin minune, unul 
după altul, au început a-se pocăi, a 
merge la preotul, a-se făgădui, că 
voesc să se facă și ei omeni detrâbă, 
precum suntem noi și a se ruga, ca 
să-i însemne și pe dânșii în cartea 
în care ne-a însemnat pe noi.

Preotul îi primea cu blândețe 
și le spunea și lor povețe, pe cari 
ni-le spuse și nouă. Ei umblau după 
aceea regulat la preotul și umbla și 
la biserică și preotul îi învăța acasă 
și ne cuvânta și în biserică, și a 
crescut numărul nostru pănă într’un 
an la 300.

De aci înainte satul a prins 
aripi și a înaintat și înainteză pănă 
astă4l, încât stai să nu-1 mai cunosc!: 
case frumâse, âmenî cu stare bună, 
biserică și școlă pompâsă, gândesc! 
că-i ’un orășel.

Poesii poporale.
Din „Poesii poporale despre Avram. Iancu“, 

adunate de S. Fi. Marian.

lancu și Turdenii.

Strigă B ă r n u ț din Sibiiu, 
Că Ardeliu nu-i pustiu.

Strigă lancu dela munte: 
Nu te teme mei Ar sin te, 
Că și eu viu dela munte 
Cu opt mii și nouă sute! 
Și când Iancu’ncălica 
Și spre Turda că-mi pleca 
Totă Turda tremura. 
Turdenii din graiu grăia:

— Iancule, Măria ta! 
Lasă Turda n’o prăda, 
Că ce-i cere noi ți-om da, 
Țl-om da bani cu ferdela 
Și galbenii cu mierța!

lancu că le cuvânta:
— Nu-mi trebe nimic să-mi dați, 
Numai legea s’o lăsațî! 
Turda eu nu voiu prăda, 
Legea voi de veți lăsa: 
Domnele și fetele 
Să-și țipe mănușele 
Și să-și țese pânzele, 
N’aștepte, leneșele, 
S’o țesă Româncele! 
Ear’ iobăgia luați 
Și lângă Blaj o’ngropațl! 
Astfel dacă voi veți face 
Vă dau la toți bună pace!

lancu lângă Clușiu.

Pe dâlul Feleacului 
Merg feciorii Iancului. 
Iancu-i comândeză bine: 
— Haideți feciori după mine 
Să luăm tunuri de fag 
Și să dăm în Clușiu cu dragi

Er’ când Clușiul l’a zărit 
lancu din grai a grăit:
- Stați feciori să ne-aruncăm 

Și tot Clușiul să-l luăm, 
Și pe und-om trece noi . 
Sângele-a curge șiroiuy *• v 
N’a fi n’albă, și nici earbă,

tere a tobelor, transporte lungi de cară 
cu scări pe cari zăceau pe pae nobili mal
tratați, ducându-i cătră ai lor spreM.-Oșor- 
heiu; după acestea transporte o trupă a unor 
strigoi în statură de om legate ca sacrificii 
ale răsbunărei; tote acestea dădură o iconă 
de felul căreia Reghinul n’a vădut nici 
când.

fritațiunea acestor clil6 se mări încă 
prin un atentat îndreptat contra vieței lui 
Urban, ai cărui făptuitori însă nu se putură 
descoperi. Urmarea acestui atentat a fost, 
că Urban a luat prin garda opidană tote 
armele și mnnițiunea dela Maghiarii locui
tori în Reghin.

Posițiunea lui Urban în Reghin de
veni din <ji în di mai critică. Mai neodihnit 
ca pănă acum, nu putu ajunge alt resultat, 
decât că prindea tot mai mulțl Săcui ră
niți. In urmă și liferarea pânei necesare îi 
fu denegată din partea orașului M.-Oșor- 
heiu, ba pănă acolo au ajuns că înși-șl orășenii 
Reghinului îșl împărțiră pânea au apără
torii lor români. Odată tocmai după ce să 
ridicară în piața orașului șetrii (corturi) de 
scânduri, unde avea de a se împărți hrana, 
cu totul pe neașteptate masa cu corturi 
cu tot fură „deodată măturată11.

Acâsta se întâmplă astfel: Săcuii, cari 
erau adunați lângă Ayagfalva înarmați 
cu pusei și lănci, împreună cu infanteria 
și cavaleria grănițerilor săcui, au pie. at 
spre Reghin, trecând prin M.-Oșorheiu, 
unde se alăturară la ei voluntarii și hu
sarii kossuthiștl.—Scopul lor era să alunge 
pe Urban de-acolo și de-a pedepsi orășelul 
pentru-oă l’a primit.

Se întâmplase adecă, că Secuii, cari 
erau adunați lângă Agyagfalva, înarmați 
cu pusei și lănci, împreună cu infanteria 
și cavaleria grănițerilor secui, — mai ală- 
turându-se la ei și voluntarii și husarii kos
suthiștl, -- plecară spre Reghin cu scop 
ca pe Urban să-l alunge de-acolo, er oră
șelul să-1 pedepsescă pentru că l’a pri
mit.

Se întâmplă primul atac în 30 Oc- 
tomvre 1848 lângă Șarpatoc. Un despăr
țământ de cordoniștl, după o vit.ejescă 
apărare și grele perderl, ce le îndură aci, 
încungiurând pe inimicul neasămănat mai 
număros, s’a retras spre Sântiona. Aci urmă 
în 31 Octomvre a doua bătăliă, care avu 
sfârșit nefavorabil pentru imperiali.

Urban nici acum nu considera Re

ghinul ca periclitat. El spera ajutor, ca 
așa se ajungă peste Oșorheiu la Clușiu. 
Urban însă se înșelă în judecarea situa- 
țiunei și Săcuii inimici înaintară tot în 
diua aceea pănă în apropierea Reghinului. 
Acum a început să vadă și Urban, că nu 
va fi posibil a sta în fața inimicului, care 
era cu mult mai mare în număr, der to
tuși se declară gata a se apăra pănă la 
ultima picătură de sânge la cas, dâcă ’i 
s’ar da speranță sigură la un sprijin din 
partea gardei opidane. Oficerii, se înțelege, 
au promis ajutorul lor pe viâță și pe 
morte, der situațiunea se schimbă când 
gardiștii opidani începură a se opune și a 
fugi părăsindu-șl stindardul. Nici nu-i mi
rare, căci garda opidană numai în momen
tele din urmă primi anumite pusei cu ba
ionete, der și acestea în cea mai mare 
parte nu se puteau folosi. Mai bine era, 
decă Urban ar fi lăsat, ca în timpul scurt 
de-o nopte cetățenii să-și vadă de asigu
rarea familiilor și ascunderea averilor lor...

*

Pănă aci din textul autorului sas. 
De aci înainte dânsul vorbesce despre re

tragerea din Reghin a lui Urban și a tru
pelor sale, la cari se alăturară și o mare 
parte din locuitorii orașului și apoi despre 
devastarea înfiorătore a acestui oraș de 
cătră Săcui. Dintre locuitorii rămași în oraș„ 
s’a trimis o deputațiune în lagărul inimi
cului pentru a se ruga să fiă cruțat orașul. 
Conducătorul avantgardei, colonelul Dorsch- 
ner dise, că Reghinul trebue se depună 
numai decât 50,000 fior., pe lângă asta să^ 
predea în timp de 6 ore tote armele și 
după alte 6 ore pe toți agitatorii. La asta 
ceru să i-se aducă răspuns în timp de O' 
jumătate de oră. Unei a doua deputațiunl„ 
care fu trimisă pentru a se ruga să nu 
pretindă așa mult dela oraș, îi răspunse 
Berzenczei cu poruncă înoită și categfirică, 
că suma de 50,000 fi. orașul are s’o de
pună în termin de 4 ore, afară de acâsta, 
să stea cu mâncare gata pentru 20.000.

Urmâză după acestea amănunte din 
măcelurile și barbariile săvârșite de Săcui,, 
ale căror sălbătăcii și barbarii sunt în ge
nere cunoscute.
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Numai sânge până’n barbă; 
Nu sânge de copii mici, 
Ci tot sânge de voinici, 
De voinici micuți și mari, 
De cătane și husari!

țiunea sa, pe spate rinichii se prea 
încălcjesc, er durmind cu fața în 
jos, se împedecă respirația.

și s’a estras din ele o otravă forte tare, din 1 
care se vede, că într’adevăr salcâmul (aca
țul) conține materii veninose.

SSULTE ȘI DE TOTE. POSTA REDAOȚIUNEI.

99.80
Iancu și Domnii.

Trece Iancu pe la stână 
Cu pușca plină pe mână, 
Ori de-i plină, ori de-i golă 
Domnii fug de se omoră.

De când Iancu e’mperat 
Domnii’n pat nu s’au culcat 
Nici la masă n’au cinat. 
Când s’arată Iancu’n del 
Fug totl Domnii din Ardăl; 
Când îl ved pintre butuci 
Fug nebuni, fără păpuci!

Iancu și Codru.

Spune cucu codrului, 
Că Iancu-i sub pola lui. 
Codru-i răspunde setos: 
Las’ se fie sănătos!

Frunză verde din livede, 
Cât Ungur, câtă poede 
S’aruncară după noi 
Ca și lupii după oi, 
N’o sciau, nici n’o crecjură, 
Pănă ce n’o și văzură 
Tăria Românului 
Pe valea Căianului!

— Iancule, Măria vostră, 
Roit’a pădurea nostră, 
S’au umplut vale și costă!

— Măi voinice dela oi 
Nu purta grijă de roiu 
Pănă ce-s și eu cu voi!

Oastea lancului.

Pe drumul Belgradului 
Merge oștea lancului. 
Iancu merge tot cântând, 
Oastea urmeză horind, 
Că-s cătane voinicele, 
Merg cu voe’n bătăi grele. 
Colea pe din jos de deal 
Vine oștea lui Orbeau, 
Mai în jos pe lângă vale 
Vine și-a lui Niculae. 
Și de-acum pănă’n veciă 
Tot Românul să o scie, 
Să se lupte strămoșesce 
Și să salte voinicesce!

POVEȚE.

fierea contra bolei de ochi. In 
Anglia de curend o femeiă de 68 
ani, avend albeță, a fost vindecată 
așa, că mai întâiu i-a curățit albeța 
și apoi i-a picurat în ochi în trei 
renduri miere de albine. O foiă ame
ricană de albinărit scrie, că mierea 
e o bună doftoriă contra aprinderei de 
ochi. După acestă foiă, se iau câ- 
ți-va picuri de miere, se topesc în 
apă și din acestă soluțiune se pi
cură câte 3—4 picuri de câte 4—5 
ori pe c|i în ochiul aprins ; după câ- 
te-va cjile, făcend astfel, periculul 
■este delăturat.

*

Cutn se durmim. Puțini omeni 
■sunt, cari se gândesc la aceea, că 
ce influniță are asupra sănătății mo
dul cum zace trupul în timpul som
nului. Când durmim să nu ne fiă 
așternutul sub cap mai înalt de 
6—7 centimetri. Acoperementul să 
ajungă numai pănă la barbă, gura 
și nasul să rămână libere și odaia 
să fiă cât se pote mai bine aerisită. 
Decă capul e prea ridicat și umerii 
stau plecați înainte, așa că barba 
ajunge pe piept, atunci coșul pep- 
tului se strînge, prin ceea ce se 
împedecă respirația plămânilor. Mai 
higienic este a durmi pe partea 
dreptă, deore-ce zăcend pe partea 
stângă inima este conturbată în ac

Despre nebuniile modei.

Pănă acum forte mult s’a scris, dăr 
în general truda puțin succes a avut. ț)ia- 
rul „Grazer Tagebl“. în numărul său din 
16 1. tr. scrie, între altele, următorele 
rânduri interesante: îmbrăcămintea nostră 
încă apărține higienei sănetății, deore-ce 
scutesce corpul de răceli, ploi, călduri prea 
marl etc. Acest scop însă nu se ajunge 
prin încălțăminte prea strimte și prea as
cuțite, cari causăză beșicî, bătături, degete 
strîmbe etc. Călcâiele prea înalte sunt vă- 
tămătore măduvei spinării, strimbă șira 
spinării și prin acesta, cu deosebire sexului 
femeesc, îi pricinuesc mare stricăciuue și 
multe nascerl grele provin din causa acăsta. 
Ciorapii și legătorele prea strînse au ca 
urmare răcâla cronică a picorelor și sgâr- 
ciurl.

Mai mult strică corsetul, care este o 
invențiune a Reginei Elisabeta, pentru a-șl 
ascunde scăderea ei. Acest mare dușman 
al sănătății îmbolnăvesce cu forța multe 
ființe, de-ore-ce prin strîngerea cu corsetul 
se apasă plămânile și circulația sângelui 
este împedecată, er stomacul nu pote să-și 
desvolte regulat activitatea sa, din care 
causă se nasc o mulțime de bole. Hainele 
prea strînse pe trup sunt contra sănătății. 
Gulerile prea strîmte fac să amorțescă gâ
tul, er în urma acesta răcindu-se sângele, 
se nasc mulțime de bole de cari însă matrozii 
sunt scutiți.

*
Acatul (saBcârewB) arbore otrăvitor.

Acațul, numit și salcâm, care împo- 
dobesce grădinile și parcurile și cu florile 
lui umple aerul de miros plăcut, a fost so
cotit pănă acum cu totul nestricăcios, ba 
chiar ca folositor, deore-ce pe unele locuri, 
cu frundele lui amestecate cu făină său tă- 
rițe se hrănesc galițele. Acest arbore însă, 
în urma mai multor cercetări, s’a aflat, că 
pentru cai el este otrăvitor. Modul cum 
s’a aflat, că acațul este arbore otrăvitor, 
după revista „Noul veac“ din BucurescI, 
s’a întâmplat ast-fel:

La regimentul de dragon! Nr. 26 
al armatei franceze, pe când era în garni- 
sonă în Dijon (Francia), de-odată pieriră 
6 cai, fără să se potă sci apriat causa.

Escadronul Nr. 3 din acest regiment 
făcuse mai multe dile manevre în împre
jurimile Dijonului și după o nopte petre
cută într’un sat, escadronul a plecat de di- 
mineța, toți caii aflându-se bine; îndată 
însă unul din ei cade mort pe drum, apoi 
al doilea, al treilea și în fine periseră 6 
cai și toți caii căduțl făcuseră la gură 
spumă. Colonelul regimentului a făcut cer
cetare, medicii veterinari au dis, că caii 
ar fi murit din causa ovăsului, fiind acesta 
rău.. Acesta însă nu s’a putut întâmpla, 
de-ore-ce toți cai au mâncat un fel de ovăs 
și atunci ar fi trebuit să moră mai mulțl 
cai, său cel puțin se se îmbolnăvescă și 
alții. Lucrul a rămas neesplicabil.

Intr’o'di un domn delațeră plecă cu tră
sura cu patru cai la Paris. Fiind calea pănă 
la Paris cam lungă, în drumul său s’a 
oprit la un birt dintr’un sat, ca să popo- 
sescă ipeste nopte. Vizitiul a despărțit 2 
cai de ceilalți printr’o stănogă făcută din- 
tr’o prăjină de acaț (salcâm), care era încă 
verde și acoperită cu cojă. Peste nopte caii 
roseră coja lemnului de salcâm. A doua 
di ei periră, făcând la gură spumă 
multă. Domnul, căruiai-s’a întâmplat acestă 
pagubă, cetind prin diare de pierirea ce
lor 6 cai din regimentul nr. 26 de dragon!, 
a scris colonelului acelui regimet despre 
cele întâmplate cu caii săi, precum și bă- 
nuelile sale în acestă privință.

Colonelul a făcut o nouă cercetare, 
prin ‘ care s’a constatat pe deplin, că caii, 
cari muriseră au ros coja unor salcâmi, ce 
se aflau în apropiere.

După acestea s’a făcut o probă cu 
crengi de salcâm într’o scolă de farmaciă

D-lui I. în H. Corespondența ar fi bine 
scrisă, der a-țl uitat să ține ți eră de proverbul: 
„Ajunge o. bâtă la un car de 61e“.

Oălexxd.arn.1 septemânei.

MARTIE. are 31 dile. GERMENAR.

țlilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni
Marți
Mere. 
Joi.
Viner 
Sâm.

26 Arlio. Gavril
27 Cuv. M. Matron a
28 Hilariu
29 P. Marcu
30 P. loan d. Scărar.
31 C. Ipate ep. Gan.

1 C. n. Maria Eug.

8 Florii. Adalb.
9 Maria Clem.

10 Danil
11 Leone
12 Julius
13 f Vinera pat.
14 Iustinus

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 6 Aprilie 1900

. . 92.80

. . 93.75

. . 164.75

s

if.esura

greutatea
Calitatea.

V aluta 
austr.

Kor.| fii.

1 H. L Grâul eel mai frtnnoe 11 60
fC Grâs usijlociv 11 20
>• Grâu msu slab 11 —
U Grâu ,saeet6 c«t 9 —

Săca^ă frurabsă . 7 6<
*) Săoarâ mijlocia . 7 20

Orz frumos fi 80
V Orz mijlociu . . , 6 40
JI Ovăs frumos . 5 —

1 Ovă-i mijloe.iu . . 4 40
3Î Cuooruz .... 8 60

Mălaiu ..... 8 60
J. Mazăre . . . . 14 —
|1 Liote ..... 20 -

Fasole ..... 9 20
H Sămânță de in , . 25 —
11 Sămânță de oânspă 10 —

Cartofi ..... 1 90

1 kils
Măză riche .... — —
Carne de vită . . . — 88

•1 Carne do porc . . . — 92
1J Came de berbece . . — —

100 kil. Său de vită orospăf 50 —
Său de vită topit 72 —

Cursul Sa bursa din Viena.
Din 5 Aprilie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0....................97.25
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.70
Impr. căii. fer. ung. în aur 472°/o • 101.— 
Impr. căii. fer. ung. în argint 472% •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 88.60 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.25 
Renta de argint austr............................ 99.25
Renta de hârtie austr............................ 99.10
Renta de aur austr............................... 98.50
LosurI din 1860.................................  136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.15 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 181.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 227.— 
NapoleondorI...................................... 19.26
Mărci imperiale germane. . . . 118.65
London vista.................................... 142.90
Paris vista...........................................96.4.272
Rente de corone austr. 4°/0 • • • 99.95
Note italiene...........................................90.20

Cursul pieței Brașov.

Din 6 Aprilie 1900.
18.90
18.70
19.10
11.20

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 253.—
Mărci germane Cump. 118.40 
Lire turcescl Cump. 21.40 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100,—

Vend. 18.94
Vend. 18.80
Vend. 19.18
Vând. 11.30
Vend. —.—
Vând.
Vând. —.—
Vend. 101,-

Târgul de rîmăîori din SteinbrucJi.
Starea rîmătorilor a fost la 2 

Aprilie de 33,377 capete, la 2 Aprilie au 
întrat 486 capete și au eșit 279 oapete, ră
mânând la 4 Aprilie un număr de 33,58p 
capete.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: G/egorîu Masor.
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Mai ieftin ca. ori și ce concurență. I
Jakisii patentate 

sie Cernim, 
îd diferite colori, cu 
ulei, fin lacheruite, din 
lemn resonanț

RoSete de tereștri 
din vergelute de Semn, 

și diferite țăsetuti
Gradl, Damast, Wat- 

terproof, cele mai 
noue mostre

Bâfes’eză ieftin și montate gata3 -3SERVATIUS & GRAEF Brașov
Mai âefths ca ori și ce jWHCUK'ențâ 2

ale lui
J Veri labile numai, decă fflăeare cutiă cele peovăijuftă eu îiiarca de 
$ «perare a Iui A. Moli șî eu suSiserierea sa.
& Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-
jjf tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
J mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 

a celor mai diferite bâle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.—

v Falsifieațiile se vor urmări pe cale judecătordscă.

Franzbranntwein și a lui Moli»
|kâl«« n.mini dâcă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu 

W&BIldDIIU 61111813.1, plumbul lui A. Moli.
Frauzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urmări de recelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cordue 1.80.

Săpun de copii a ltd Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fab.icat după metodul cel mai nou pentru cul- 

fe-r tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
•>’’ Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provăjlută cu marca 

de aperare A. Moli______________________________________________________________
7b HTn-înalteirea prin
2 Faomwsstaâll A. MOWL,5 c. și r. fornisor al curții imperiale Vieua, Tudilanteii 9

Comande din provinciă se efectuezi țilnic prin rambursă poștală.
La deposiie să se cdră anumit preparatele provedute cu iscălitura și marca As M de apărare a lui A. MOLL.
Deposlte în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Franz Kellemen și engros la /K 

D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. _* w

I
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Padina 8 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. G9 -1 900.De vBn4are
<> casă clin Strada Morii Nr. 1 

în Brașovul-vechiiî, cu doue odăi și 
bucătăria, pivniță și curte mare, la 
posițiă plăcută. Oasa este zidită nu
mai de doi ani.

Amatorii de cumpărare a 
adresa la proprietarul casei

Neculae Crăciun,
Brașowul-aechîu, S4r. Morii fl.

se

A.NU NC I U R 

linserțiuni și reclame) 
saassfc a se adresa SfutesGB’isei 

administratiunS. Jn casisî gsse- 
tosâcfâs’âi unui asaunceu m®s mal' 
sâe odatâ se face scădămâiat 

erases cu oât publicarea 
se face mai de mu8£e-orjiL

s

Femeile din Viena, m„?,uami frumseța or
pruna linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect
Opigoi®! Pas-ta Pompadosar» 

inventată de fericit med. Dr. A. RIX.
Cine se fu’osesce de acest, mijloc, capotă o colore sânât.osă 

tetei, teiul frumos fără increțdun pănâ la bătrânețe, depăr
tezi pistruie, pete d- ficat, bubat, coși, roșeță și tote necu- 
1’fiț niile 1 idei, despre ce se garanteză, sâu se dă bani îndârit.

S’a aplicat a esta r omadă, de persone distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
oe se pote dovedi cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate ; i efectul ei est , că esistă -ie 4<> ani și în int<-rvalul ao< sta sute 
și mii de unjloce pentru îrun.sețe seu inventat și ârășl au dispărut. Prețul unui 
borcătiel pe 6 luni l fl. 59 cr. Sul de probă bucata 50 rr.

I enfssîp Pnnntn«3«4sss» vielei o albă ă ca laptele, care remâne și după ce se 
1 mCgJciuSjlii spală fața. Un flacon original fl fl 5tt cr.

Pompa cil o w»’ săpsEtt 30 cr. Pompadour- pudră roșa creme albă 9 11. 25 cr.
A se adresa cu connejță ia WILHELMINE RIX l)r. Wwe SOIINE (Anton 
Rix & Bruder), W i E N Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
TOROK Kouigsgnsse ap. 12. in Brașov la VICTOR ROTII Farmacia .la urs* 
lâtsfză testul, ia TEUTSCH & T^RTLER. - Pachetele suut plombate. 3—‘J,S89.
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13.160,000
Scrisore de comandă de tăiat.

inireprindere e pusă sub au
sterului.
original al losurilor stabilit

■ - ■;-
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seu pe lângă trimi-
Liste oficios© se es-*»

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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Deposit de postavuri ale fabricei 
M&sgassi Sehwsibe-

P. T.
Avem c'uoie a recomanda Ou. public din 

din oraș și di la sate dsposîteiS nostru de : 
Fosiawî |1 gWe dg Brașw

Loden din per de cămilă, pentru mantale contra ploii, 
postavuri pentru căptușit trăsuri, kamgarn, Per&vien și 
Doskin negru, stofe Melton ș. Demii veutabde euglesești 
p ntru costume» ș; par- e->.urî dm lână curată, cu pre
țuri cât e posibil de ieftin, cu tdte că prețul tortului 
de lână s’a s uuopit.

Luam asupra ne garauț’a pentru haine 
Sili”' comandate ia noi, care h trebuință 
în 24 ore fără cusur.

R-oomandătn și asortimentul cel mare
gata peiTu bărbați și copii. Pardesîuri H^veloks 
inpenetrabils, costume de salon, mantle de garni, Trees 
pentru bicicliști, Rond pentru copii și Jachete Bord, 
caii simt lue-jate după fasonul cel mai nou, solid 

bine.
Comande d<n provincie se efeptiCzâ prompt și franco. 
Rugându- o de o cercetare orm rdsa,

Suntem f-u totâ stima,

Depner, Both & Westemean. 
SBts’adlgi Wămeă Nr. 3.

ZEjcLifzLcixxl Spetrca,ssei_

după me-
po' lucra

E

. .

Kathreiner
e veritabil numai în cunoscutele

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

cu scopul de ale reduce.

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

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner 
se bea în sute de mii de familii cu plăcere și 

succes crescând.

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner 
suplinește în modul cel 
boana acolo, unde din

aceasta e oprita de medici.

mai bun cafeaua de 
considerații sanitare

Z. mmanisoh HIb<
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COHSrECTUL
tuturor color 50,06® câștiguri.

Ce! mai ma e câștig in cel mai 
f«vo abil cas 
L;0@@ corone.

Câștigurile speciale simt împărâte emu urmeză:
C {3 3’ <» 86 C
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ÎNTINDE NOROCULUI MANA! 
Mu iți au fost favorisați de noroc 
sumpftrâncl 80s no ă!

Loterie de classă reg. ung. privii, 
ofeiă cele mai bogate șanse de câș 
tigurî. Se. începe acuma din m u. Dii

1®6,-O>O.6 Sosuri 56,000 
se scrieză cu câștiguri in bani, așa-dâr j - 
metale din iosurî trebue sâ câștige conform 
specificărei alăturate.

oicl o loterie din stiăinătate r u 
are câțugml așa de mail, ca loteria 
de clasă ung.

Cel mai mare câștig în cas favo 
rabil

Ud. milion corâne. •
In total vin treispredece BBflîlflO-

sac fiftO'OOO.'..corone la sortire.
Intriga

praveghierea
Prețul

după plan :
pentru o^optime (]/8) fi. —.75 sfv’ cor. 1.50 fii

n
*
n

31
67

3
433
763

1338
96 

31706 
3000 
4600

50 
3900 
3900

„ un pătrar (‘/j „
„ o jumătate C/2) „
„ un întreg ?/2) „
Irimet cu ramburs 

ferea înainte a sumei.
pedeză după tragere. Planuri c ficiose gratis.

Ne rugăm pentru comande de lesarî or- 
ginale a se trimite direct la noi jp&Eaă. ies 

14 BpHIie a. c.
_ »j> _ _ & c°A. TO
casă de bancă 

Budapesta, V. Wzmj 4|a.
Multe și forte mari câștiguri am sol

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

WE3 _____ ■■

Domnului â0 T O R O BC & ©°-> Budapest
Biuevoțl a trimite ... LosurT originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreuna cu pianul oficial.
Suma de fl fa se ^ua CQ ramburs, ur- 1 (Ce nu convine

I meză. cu mandat postal. J să ștergeți).


