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Preoții și ajutârele.
Ajutbrele, pe cari guvernul un

guresc a început se le împartă prin
tre preoțimea nostră românhscă, ori 
cât le-am cumpăni, nu le putem con
sidera altfel, decât ca tot atâtea 
mijldce de ademenire, seducere, de 
cumpărare a sufletelor și de demo- 
ralisare a preoțimei. Ar fi fost și 
prea mare naivitatea de a presu
pune, ori chiar de-a crede în 
vre-o intențiune sinceră și vre-o faptă 
în adevăr binevoitore din partea 
unei stăpâniri, care de nenumă- 
rate-ori s’a arătat cea mai înverșu
nată dușmană a tuturor corporațiu- 
nilor nostre naționale, precum și a 
tuturor nisuințelor nostre de întărire 
și prosperare națională, pe orî-ce 
teren.

Urmările demoralisătore aleaju- 
torelor de stat se simt încă de pe-a- 
cuma, căci altfel ar fi și greu de în
țeles, cum de au amorțit de-odată 
aprâpe tote glasurile.

Și numai așteptarea după așa 
numitele ajutore de stat și întregiri 
de venituri preoțescl își are în- 
riurința sa demoralisătore, ceea-ce 
se observă, la noi încă mai mult pe 
terenul luptelor politice, decât bi
sericesc].

De-ocamdată ne preocupă tăce
rea profundă în sînul clerului unit. 
Ne mai vorbind de celelalte diecese, 
vedem cu surprindere, că nici din ar- 
chidiecesă nu mai răsună nici o plân
gere asupra marei nedreptăți și bat
jocuri, ce li-se face preoților de că- 
tră guvern prin modul de împăr
țire a acelor ajutore.

Energicul glas de protestare al 
unui preot, ce-1 publicăm mai jos, 
ne presentă în colori destul de vii 
amărîciunea, ce s’a produs în ini
mile preoțimei prin procederea peste 
măsură nedreptă a împărțirei aju- 
torelor dela stat. Nici nu merită 
numirea de ajutdre acești bani, căci 
nu pentru spriginirea preoților se
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După-ce s’a găsit cu cale, ceea-ce așa 
cred, că nime nu va pută lua în nume de 
reu, a-se da publicității discuțiunea, mai 
drept cjicend, o parte, și încă a mea porte 
din discuțiunea, ce a avut loo în ședința 
Academiei române din 21 Martie a. o. 
asupra oestiunei : Cum are să fia representată 
Academia română la Congresele invățaților 
lumei, cari se vor aduna în Paris, diu in
cidentul esposițiunei universale din est 
timp? — cred, că orl-oine va pricepe, în
dreptățirea, ba chiar detoiința mea, de-a 
controla, prin urmare a rectifica și esplica 
cele ce le ași găsi de lipsă, spre lămurirea 
idee! inele, chiar cuvintelor și argumin- 
tslor mele.

Spre acest scop cer a mi-se acorda, 
cuvântul, la același loc, în prețuitele coldne 
ale iubitei „Gazete." 

dau, ci precum atât de clar se vede 
și din articulul amintit, sunt numai 
iiisce mijloce ordinare în mâua fiș- 
panilor și solgăbirăilor unguresc! 
de-a corumpe pe preoți și a-i su
pune robiei lor.

Cum-că intențiunile stăpânirei 
nu sunt curate, o dovedesce și îm
prejurarea, că împărțirea ajutărelor 
nu în tbte diecesele bisericei române 
unite a fost la fel, căci pe când, 
de esemplu, în archidiecesă lista 
propusă de Consistor a fost aprope 
cu totul schimbată, ștergendu-se din 
ea preoții harnici și vrednici reco
mandați de Consistor și înlocuindu-se 
în mare parte cu nisce preoți slabi 
și lingușitori, recomandați de cine 
scie ce notari, solgăbirei și alți ne- 
chiămați slușbașî unguresc! de prin 
comitate, — pe atunci în diecesa 
Lugoșului procederea a fost cu totul 
altfel. După împărtășirile foii biseri
cesc! din Blașlu, în acea diecesă a 
Lugoșului lista presentată de Con
sistor a fost pe deplin respectată de 
guvern și ajutorele s’au împărțit 
numai între acei preoți, pe cari i-a 
recomandat Consistoriul dela Lugoș.

Cum și ce se va fi făcut în ce
lelalte două diecese ale metropoliei, 
dela Gherla și Oradea-mare, nu seim 
încă, der la totă întâmplarea faptul, 
că împărțirea ajutorelor se face aici 
într’un fel, dincolo în alt fel dove
desce, că scopul urmărit de stăpâ
nire nu este curat. Guvernul nu urmâză 
un principiu de dreptate, după care 
în adevăr se vină în ajutorul preo
țimei, ci caută se ispitescă numai 
spiritele pentru-ca, după ce va fi 
convins de slăbiciunile clerului nostru, 
să-și potă juca mendrele după plac.

De aceea cjicem și acum, cum 
am mai <jis nu de mult: Să nu ne 
amețim noi înși-ne cu speranțe de
șerte, căci nimic nu se va face și 
nu se va pute câștiga în favorul 
nostru fără de lupte nouă, fără de 
îndoite jertfe și stăruințe din partea 
nbstră.

Peste tot luat, raportul din foișora 
Gazetei de Dumineca trecută, este destul 
de esact; unele totuș, deși mai speoiale, 
de dre-ce mi-se par și calitica*e  și necesari 
d’a lămuri și întregi votul de mine es- 
prirnat, nu le pot lăsa trecute cu vederea.

Mai întâiu de tote trebue să rectific 
un „lapsus — linquae", seu al oondeiului, 
seu pote al culegătorului, prin care pe pag, 
2, in linia 4 dedesubt, s’a pus greșit: „Po- 
loniau, in loc de „Panoniau.

Gând eu am demascat și condamnat 
traficul scrietorilor și politioilor slavi și 
magian, de a falsifica istoria, despoind po- 
porele veoine și conlocuitdre de meritele 
lor, pururia am distins între massele po
porului și păturile cele de-asupra ale lui, 
adecă între el și fiii săi cei șirețl, așa nu- 
miții conducători, propriameute amăgitori și 
înșelători ai set.

Poporele, anume cele slave, special 
cel s&rbesc și cel bulgar, precum și cel ma- 
giar și cel român, precum am spus și ară
tat, mai peste tot au fost intre ele bune 
și bine dispuse d’a se înțelege și de a-șl 
respecta reciprocaminte interesele vieții, 
dâr — fiii lor, cei eșițl de-asupra, așa nu-

E nenorocit acel popor, care-și 
așteptă alinarea suferințelor sale dela 
adversari. Acesta nici n’a așteptat’o 
poporul nostru nici-odată pănă acum 
și nu o aștăptă nici astăcji. Cu atât 
mai dureros ar fi deci, decă, după 
vorba preotului dela Chimitelnic, cei 
îmbrăcațl în păr și peruvien prin lașa 
lor purtare ar profana astăcji me
moria strămoșilor, cari pe lângă 
totă simplitatea și îmbrăcămintea 
din pănură grosă, apăsați de greul 
jug al iobăgiei, au sciut apăra cu 
atâta demnitate interesele vitale ale 
națiunei.

Nu esemple de lașitate, umilire 
și lăcomiă orbă așteptăm noi as
tăzi dela preoții noștri, ci bărbăția, 
abnegațiune și devotațiune în ade
văr apostolică. Acum, în timpuri 
grele, se probâză caracterele. Acum 
se dau pe față slăbiciunile și tică
loșiile fariseilor-

Acum vom vedâ, car! sunt ade- 
vărații păstori sufletesc! ai fiilor bi
sericei române.

Revista politică.
Sâmbăta trecută au tost deschise 

în Budapesta delegațiunile anstro- 
ungare, er Duminecă s’au presentat 
înaintea monarchului în palatul din 
Buda. Cu ocasiunea acăsta presi- 
denții ambelor delegațiun! au adus 
omagiile lor monarchului. In mesa- 
giul prin care a răspuns Majestatea 
Sa și care de astă-dată a fost mai 
scurt ca de obiceiu, se arată, că ra
porturile monarchiei cu statele din 
tripla alianță sunt din cele mai in
time, ceea-ce s’a dovedit și cu pri
lejul visitei dela Berlin. A arătat 
mai departe monarchul, cum înțele
gerea cu Rusia privitor lacestiunile 
din Orientul european se continuă 
și acum, și pe temeiul acestor cons
tatări crede, că pacea va fi asigu
rată și înviitor.

După acesta monarchul a vur- 
bit cu mai rnulțl delegați austriac!

miții nobili, boieri, baroni, cu un cuvenfc 
domni ai lor, aceia au fost pururia, cari 
orbiți de ambițiune prostă și de o lăcomiă 
lupâscă, au degradat și compromis ome- 
mmea în popor, și au causat nefericirea 
pre pământ! Durere, ni dovedesce aeâsta 
mai pre note paginele sale istoria omeni- 
mei, special la Greci, Romani, Turci, Bul
gari, Șerbi, Ispanl' etc., cari nâmurl tote 
s’au înălțat prin virtuți, cât timp au credut 
în ele și s’au ținut de ele, la început, și au 
decădnt de’ndată ce le-au părăsit și des
considerat. De care esemple înse cei mo
derni, domni barbari, nu vor se țină sâmă, 
în deșârta credință, că falsifieându-le prin 
minciună și corupțiune, li vor paralisa ac
tivitatea și efectul!

Acești rătăciți fii ai poporelor, în 
drba lor patimă, nu văd, nu pricep, că pe 
acostă cale a lor pentru viitoriu nu pot 
produce decât ură, înstrăinare, destrămare!

Astftcjl deja Europa întrâgă geme sub 
acest blăstâm, și-șl caută veselia — nu 
mântuirea, prin pară fit și banchete strălu
cite, prin cari înlocuesc pe „2}anem et Cir- 
censes“ ale Romanilor, în epoca lor de de
cădere. întocmai ca desperatul în beția! 

și ungari. Intre alții a învrednicit 
cu prea înalta atențiune și pe depu
tatul român bucovinean Dr. G. Po- 
poviciu, care încă face parte din de- 
legațiunea austriacă. In convorbirea 
mai lungă, ce a avut’o cu Dr. Po- 
poviciii, Majestatea Sa l’a întrebat 
despre starea lucrurilor în Bucovina 
și s’a interesat mai ales de cestiu- 
nea țărănescă.

Luni șl-a făcut espunerile despre 
situația esțeriâră ministru comun 
al afacerilor esterne contele Golu- 
chowski. Espunerea lui încă a fost de 
rendul acesta scurtă ; a declarat și 
el sărbătoresce, că pacea este asigu
rată și că raporturile de alianță ale 
monarchiei austro-ungare cu Germa
nia și Italia îșl află îmbucurătăre 
întregire în înțelegerea dintre Aus- 
tro-Ungaria și Rusia cu privire la 
cestiunile orientale, dâr mai ales 
acele din Balcani.

*
Cu tbte asigurările de pace înse 

ministru comun de răsboiu cere în 
budgetul pentru armată clieltu- 
eli ordinare în suma colosală de 
278,649,953 corone și un credit estra- 
ordinar de 25,168,528, 6r pentru 
marina de resboiîi 13,969,1 60 corone 
— mai mult cu aprbpe 20,000,000 
corone ca în anul trecut. Acest bud
get a și fost votat deja de cătră 
delegațiunea ungară în timp de o 
oră, căci vorba fiind că pacea numai 
prin baionete, tunuri și pusei se 
pbte susțină, er Ungurilor pace și 
er pace le t’rebue, voteză bucuros, 
ce li-se cere.

*
Pe timpul cât vor dura desba- 

terile în’ delegațiun! dieta ungară 
nu va țină ședințe. La propunerea 
ministrului președinte Szell, desba- 
terile ei au și fost amânate pănă la 
7 Iunie n. In ședința de alaltăeri 
dieta a sfîrșit desbaterea proiectului 
de lege privitor la introducerea dării 
pe bursă și proiectul a fost pfimit.

Alergăm spre prăpaste, care stă să ne 
înghiță: D’aoeea cred eu, că — este indi- 
oată și chiar oportună o îneeroare, un apel 
la adevărații și nepreocupații învâțațl ai 
lumei, do cumva mai esist atari. —

Astfel aș dori eu se fu înțeles, decă 
mai pote fi astăcfl și la noi vorba de o 
bună înțelegere.

Nu atac, nu ură și dușmănia, ci — 
împăcare, și înfrățire oaut, pe basa adevă
ratului adevăr.

Atâta. V. Babes.1

T © X ©_ ■»
f Versuri recitate de d-l State Dragomir la serbarea 

dată în onorea coloniei italiene din Iași)

Frunclă verde de cicore 
Din șiragul falnic, mare, 
Al Carpaților la mare, 
Dunăre și păn’ la Prut, 
Se întinde un ținut 
De părae străbătut, 
Cu lungi șesuri înverdite, 
Cu livedl îmbogățite 
Și coline ’mpădurite, 
Dumnecjeu sS-1 ocrotescă
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In ce privesce situația din Aus
tria, cjilele din urmă n’au adus nici 
o îmbunătățire. Joi „ Be'chsrath u-ul 
și-a reînceput ședințele și de-odată 
cu ele a reînceput și obstrucțiunea 
Cehilor. Intrâga ședință de Joi a fost 
ocupată cu cetirea de interpelații, 
petițiuni și cu votări nominale, așa 
că n’a ajuns măcar se trecăla obiec
tele dela ordinea cjilei, deși a durat 
dela 12 pănâ la 7 bre săra. Depu
tății cehi au cerut votări nominale 
asupra mai multor petițiuni și 
când s’a constatat, că lipsesc mul
țime de deputați, că prin urmare 
camera nu pote decide, președintele 
a ridicat ședința, ceea-ce a dat prilej 
la protestări din partea Cehilor, cari 
au și părăsit sala desbaterilor. După 
redeschidere sgomotul și protestările 
au continuat, și asta a durat tot 
așa pănă la 7 ore sera.

*

Din cele ce s’au petrecut în 
străinătate, remarcăm aici urmă
tor ele :

In parlamentul din Roma a 
fost la începutul săptămânei o șe
dință forte furtunosă. Partidele din 
oposiția italiană au început să facă 
obstrucțiune în contra guvernului, care 
voia să introducă nisce legi vătă- 
mătore libertăților publice. Ca să îm- 
pedece obstrucțiunea, guvernul șî-a 
propus să schimbe regulamentul ca
merei. împrejurarea acâsta a dat 
ansă la protestări și la un scandal 
formal, pus la cale de minoritatea 
oposițională. Numeroși deputați din 
stânga au cântat „imnul lucrătorilor11 
și „Imnul lui Garibaldi“, secundați 
fiind de publicul de pe galerii. — 
In urma acăsta, (fiarele din Roma 
spun, că parlamentul se va disolva. 
Ședințele lui au fost deja amânate 
pe timp nedeterminat.

Nu mai puțin sgomotosă, ba chiar 
îngrijitbre și amenințătore este si
tuația îll Spania. In fruntea guver
nului spaniol stă conservativul Sil- 
vella, care cu totă starea financiară 
derăpănată, nu voesce să reducă ar
mata, cum cere oposiția. Guvernul 
spaniol temendu-se, că reducendu-se 
armata, tronul ar fi răsturnat de so
cialiști, a respins cererile oposiției 
și pentru-ca să acopere cheltuelile, 
a aruncat dări nouă pe fabricanți, 
comercianțl și industriași. In urma 
acesta fabricanții, industriașii și co- 
mercianții au format o așa numită 
ligă națională și au provocat po
porul să refuse a plăti dările. Firesce, 
s’au produs mari turburărl în mai 
multe provincii ale Sapaniei și a 
trebuit să întrevină miliția, ca să 
facă ordine. Der fiind-că poporul 

totuși n’a voit să se supună, guver
nul a proclamat statariul în Barce
lona, Valencia și în tbte provinciile 
catalaunice. Măsura acăsta a făcut, 
ca turburările să se potolăscă și să 
se facă ărăși liniște pe un timp 
bre-care cu ajutorul puștei și baio
netei.

Un nou semn de bunăvoință al 
guvernului. Din Sibiiu ne sosesce soirea, 
oă suma adunată pentru monumentul lui lancu, 
numită și „fondul Iancu“, ce se afla păs
trată într’un libel de depunere la comitetul 
Asociațiunei din Sibiiu, care a luat asu- 
prășl să o administreze — a fost din nou 
secuestrată.

Nu de mult am adus soirea, că tabla 
regăscă din Clușiti, judecând în instanța 
a doua cunosoutnl proces -dela Alba-Iulia, 
a deois prin sentință, că din „fondul Ianou“ 
să se confisoe numai vre-o 400 fi., cari au 
fost colectați după publicarea faimosului 
ordin al lui Perozel, prin care s’au oprit co
lectele pentru monumentul lui lancu.

Aoum poliția din Sibiiu a somat pe 
comitetul Asociațiunii, să-i înmâneze libelul 
de depunere al sumelor colectate pentru 
monumentul lui lancu în timp de 24 de 
ore. După-ce au trecut aoeste 24 de bre 
un comisar de polițiă s’a dus la vicepreșe
dintele Asociațiunii, d-1 Dr. Ilarion Pușcariu, 
și l’a constrîns să-i predea libelul. Cererea, 
se 4ice, a fost motivată astfel din partea 
poliției, că e lipsă de libel, pentru-ca banii 
să fiă ridicați și depuși în păstrarea auto
rității administrative, pănă-ce se va decide 
definitiv procesul la ouriă.

Contrazicerile între forurile judecăto- 
rescl și cele administrative dovedesc con- 
fusiunea, ce domnesoe și de-o parte și de 
alta cu privire la întrebarea, ce să facă și 
să începă cu sumele adunate pentru prea
mărirea memoriei lui lancu. Vedem erășl 
jocul cel vechiti al volnicei, când adminis
trația se amestecă unde nu-i fierbe 61a, în 
în trebile justiției, și vice-versa. Er biata 
dreptate și sânțenia proprietății și a libe
rei dispuneri asupra ei, rămân batjocurite.

Suntem curioși să vedem, ce va mai 
eși din acbstă harababură.

R&boiul dintre Buri și Englesi.
Burii s’au retras din tbte păr

țile statului Oranje și comandantul 
suprem engles Roberts a intrat în 
a doua capitală a acestui stat, în 
orașul Kroonstad. Acesta este si
tuația de față pe câmpul de resboiu 
din Africa sudică.

Nu mai încape îndoelă, că ocu
parea Kroonstad-ului de cătră En- 
glesl, însemn un succes important 
în mișcarea generală de înaintare, 
care a început la 3 Maiu cu ocupa

rea Brandfortului. In urma acestei 
ocupațiuni și înaintări, se pbte 4i°e 
în adevăr, că resboiul a intrat în a 
doua sa fașă mare, că el a luat o 
întorsătură nefavorabilă pentru Buri 
și că acj.1 mâne se va întâmpla ma
rea luptă decisivă între inimicii, cari 
se combat de șepte luni de (file.

Burii s’au retras cu toții la rîul 
Vaal, la granița Transvaalului, deciși 
a nu mai apăra teritorul statului 
Oranje, ci a încerca totul, ca se 
oprescă năvala oștirilor englese în 
republica Transvaal. Comandantul 
suprem al Burilor, generalul Botha, 
a concentrat la granița Transvaalu
lui întrega forță armată, el a retras 
în mare parte și trupele din Natal.

*
Mare sensațiă a produs la Lon

dra o scire trimisă din Lourenzo- 
Marqueze și din Pretoria despre ca
pitularea orașului Maf eking, care deja 
dela începutul resboiului este împre
surat de Buri. Curând însă a eșitla 
ivâlă, că soirea nu era adevărată. 
Se scie însă acum, că Sâmbăta tre
cută a fost o luptă sângerosă în ju
rul Mafekingului; armata de împre- 
surare a Burilor a pătruns în partea 
orașului locuită de Caffri și a dat 
foc locuințelor acestora, însă peste 
nopte colonelul engles al garnisonei 
a apucat ârășl de asupra și a res
pins atacul Burilor.

Intr’aceea o armată englesă, 
care mergea sub comanda genera
lului Barton spre liberarea Mafekin
gului, a sosit cțilele trecute în Kral- 
pan, 30 klm. la sud de orașul îm
presurat. Aici Barton a fost reținut 
de o trupă de Buri și s’a încins o 
luptă sângerosă. Despre lupta acesta 
spune o telegramă din Pretoria, că 
ea s’a sfîrșit cu respingerea Engle- 
silor. Se afirmă, că mulțl englesi au 
fost făcuți prisonieri.

O scire telegrafică de felul acesta 
a sosit și la agenția „Reuter11 din 
Londra. Se spune în telegrama acesta, 
că după un raport oficial din Pre
toria, armatele aliate ale Burilor au 
luat cu asalt forturile din jur de 
Mafeking, însă Duminecă în cjori de 
cji Englesii i-au respins erăși pe Buri. 
In 14 Maiu însă Burii au respins și 
bătut armata liberătore englesă de 
sub conducerea lui Barton.

In situația acesta grea și estrem 
de critică pentru Buri, ei nu sunt 
avisațl decât la propriile lor forțe. 
Din nici o parte nu le sare nimeni 
în ajutor. Deputațiunea lor, care a 
cutrierat Europa, ca să mijlocescă 
pacea, s’a dus acum la America. 

Aici 'i s’a făcut o mare primire la 
New-York și a fost invitată de nu
merose orașe și de guvernele mai 
multor state americane. Deputațiu
nea s’a dus la America cu scop de 
a îmbia guvernului din Washington 
mijlocirea păcii. Nu prea sunt înse 
speranțe, ca America să-și ia inima 
în dinți și se intervină în acest 
resboiu.

Un glas de protestare
din sinul clerului român unit.

Ch'mitelnicul de Câmpia, Maifl 1900.
încă în 11 Aprilie a. c. am primit și 

eu circularul Prea Ven. Cousistor Metro
politan din Blașifi, în care sunt însemnați 
preoții din Archidiecesa gr. cat. de Alba- 
lulia și Făgăraș, cari sunt împărtășiți din 
suma de 46.320 fl. v. a. dată de ministerul 
unguresc de culte și instrucțiune publică, 
ca întregire de salar preoțesc din budgetul 
statului de pe anul 1899.

Am cetit și rescetit de mai multe-orl 
acăstă listă, d6r nu pentru-că doră ași fi 
voit să aflu cu cât sunt- eu împărtășit din 
acel subsidiu. Nu! căci mi-o spusese încă 
în anul trecut flsolgăbirăul cercului Ludoș, 
Felfoldi Bela, că decă am îndrăsnit a arăta 
lumei culte ticăloșiile fișpanului Gr. Betlen 
Geza, săvîrșite în acăstă afacere anul tre
cut : „ Tobbett nem fogja lcapniu (mai mult nu 
vei căpăta ajutor). Despre fișpanul am audit, 
că a întrebat el însu-șl de-un virilist ro
mân din comitat, că cine și ce fel de om 
e preotul din Chimitelnic : Teodor Hărșianu 
etc. Răspundendu-i virilistul român, că e 
preot bun și paclnic și că decă a scris 
ceva în causa ajutorului de stat, a făcut’o 
acăsta sigur indignat de faptul, că în pro- 
porțiune cu alțl preoți mai puțin cualifi- 
cațî, mai avuți și în parochii destul de 
bune, densul a fost nedreptățit, fiind îm
părtășit numai cu 50 fl. Fișpanul dise 
atunci: „Hăt mi&t nem folyamodot hozzdm ds 
agtdn tObbett Jcapot volna?u (Pentru-ce nu s’a 
rugat de mine, căci atunci ar fi căpătat 
mai mult?)

Așa-deră eram doritor de a ved6 lista 
celor ajutorați, nu interesat de persona 
mea, căci eu sciam cum stau, ci pentru a 
mă convinge despre unii frați preoți, cari 
încă au scris și vorbit multe contra mo
dului de împărțire a acelui ajutor — urgisit 
mijloc de maghiarisare, — decă împărtă
șiți sunt și cu cât ? Am voit să mă con
ving, die, că tîrîtu-s’au pe la fisolgăbirei 
și fișpanl, ori nu, căci precum se vede, 
acesta e unica cale de a ajunge în grația 
funcționarilor statului și de a căpăta mai 
mult din ajutor. Și vădend modul împăr- 
țirei și atâtea schimonosiri de nume, am 
rămas deprimat.

Pănă în present n’am dat nici un 
semn de mulțumire ori nemulțumire față 
cu nedreptatea strigătore la ceriu, ce mf-s’a

Si poddbele să-i crescă,
Că-i moșie românescă.

*
Și er frurnjă de cicore
D6mue, multe dile-amare 
Ni-au venit dela hotare,
Veacuri lungi de pribegiă
Pe la urțl prin vizunia
Fomete, măcel, robiă,
Năvăliri ne mai sfîrșite
De horde sălbătăcite
Ce veneau învălmășite,
Toți, dăr toți — mânca-i-ar ciuma 
Au perit, îngrășind huma,
Ce-o călcăm sub țărnă-acuma.

*
Căci tu D6mne cu ’ndurare
Ai făcut un semn, și ’n zare
Răsări aprins și mare
Un luceafăr rupt din rai,
Și cu el vitejii crai:
Mircea, Stefan și Mihaiîi,
VoevodI cu flinta ’n mână
Plini de inimă română, 
Ce-au sfărmat horda păgână,
Făcend zid din pieptul lor,

Nepoții Romanilor, 
Străbunii Românilor.

♦

Frundă verde coptă fragă, 
Țărișdra mea întregă
Dragă-mi ești, din suflet dragă, 
Tu ești rod de ’mpărăție,
Mamă ești și-i fi ’n vecie
De flăcăi cu vitejie.
Multă vreme-ai fost uitată 
De-ai tăi frați, de lumea totă, 
Păn’ ce-ai arătat de-odată 
Colo ’n Plevna la redan, 
Că ai sânge de Roman, 
Că ești fiica lui Traian.

♦

AstădI lumea te privesce, 
Uite, sora ta ’ți zîmbesce 
Și la sîtm-i te primesce.
Da, Italia frumosă
Oăpe drag ți-i adl în casă,
Soră duloe și duiosă.
— Dă-mi tu mâna, mâna-mi na-țl, 
Mână ’n mână să fim frați
Noi și toți Românii frați, 
Căci din Roma ne-am pornit,

Tot la Roma ne-am gândit,
Adl cu. Roma ne-am unit. —

1900.

Novăcescii.
Din „Balade poporale" de Avram Corcea.

Prin oraș prin Țarigrad 
Proportă-se, 
Umblă-se,

Trei ficiorași de lătâni,
De lătâni de cei bătrâni, 
Totă cjiua înA umblau, 
Tot orașul ocoliau.
Doca sera însera, 
Unde, Domne, îmi trăgea?

La Agnița 
Cârclmărița. —

Ei în birt că se băgau, 
După masă îmi treceau, 
Pe scaune s’aședau,
Cu pumnii în masă dau,
Vin d’al bun că îmi cereau: 
„Adă vin cu vedrița!“ 
Și Agnița cârclmărița 

Se ducea în al podrum *)  
Și le scotea vin d’al bun. 
Totă noptea ei îmi beau, 
Veseliă îșî făceau.

*) Pivniță, celar.

Decă cjiud se făcea, 
Nouă buțl ei îmi golia, 
Și Agnița se punea, 
Bine banii ea cerea, 
Un voinic o palmă-i da 
Și din gură-așa striga: 
„Ei, Agniță domniata, 
„Adă vinul cu vadra, 
„Grije de bani nu avea.“ 
Agniț’ afară-mi ieșa 
Și ea bine se fura, 
La ’mperatul se ducea 
Și din gură-așa cjicea: 
„Ei, cinstite împărate ! 
„Se trăescl cu sănătate!

„Tăbărît-au,
„Ni merit-au

„Trei ficiorași de lătâni, 
„De lătâni de cei bătrâni, 
„Totă noptea au beut‘ 
„Vin d’al bun și de demult,
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făcut, șters fiind din lista fraților propuși 
de Prea Veneratul Consistor din Blașiu 
pentru împărtășire din ajutor. Nu, căci 
atunci eram forte ocupat, de-o parte cu 
multele funcțiuni preotesei, fiind chiar în 
prdjma săptămânei s-telor patimi. Apoi am 
tot așteptat, că doră din cei 144 frați ne
îndreptățiți, ca și mine, decă „Unirea1* din 
anumite prevederi a refusat a publica ori
ce în acesta afacere dela preoți se va afla 
cineva, care să scrie în alt diar românesc.

„Acuma se-1 trăerăm, 
„Lucrul nostru se-1 gătăm.** 
Novac mi-se pomenia, 
Pe ferbstră se uita
Și pe Turci morți îi vedea, 
Pe Gruia îl săruta
Și afară îmi ieșa, 
Pe Turci ei îi purecau, 
Multă blagă astrîngeau, 
în desagi că mi-o băgau 
P’ângă ei o încingeau. 
Pe Agnița o chemau 
Și așa ei îi grăiau: 

„Ei, Agniță 
„Cârclmăriță, 

„Vină se ne socotim, 
„Banii ție se-ți plătim.“ 
Agnița deloc venia, 
Novac sabia trăgea 
Și capul ei îi tăia, 
Așa ei că îi plătia. 
Sus pe cai se aruncau, 
Cătră casă ei plecau, 
Plecau cu toți tot cântând 
Și cu banii sdrăncănind.

De altă parte vădend pe mulțl îm
părtășiți cu astfel de sume, încât și ei în- 
și-șl se vor fi mirat de atâta dragoste, cu
getam, că doră-doră măcar acum se vor 
însufleți și pentru fondul de salarisare al 
nostru; despre care se vorbesce și scrie de 
atâta timp și despre care s’a luat act cu 
atâta demnitate, chiar și în Sinodul Archi- 
diecesan din tomna anului trecut, în care 
mulțl din preoții mai bine împărtășiți ca 
pănă aci, ca delegați ai diferitelor districte 
protopopescl, au făcut multă gură, de cu
geta lumea, că cine scie la ce resultate 
frumose vom ajunge cu acostă întreprin
dere salutară; der, durere și de mii de ori 
die durere, pănă în present nu s’a raportat 
despre nimenea dela ridicarea ajutorului, 
că ar fi jertfit nici măcar un ban pentru 
acest scop. „ Video meliora proboque, deteriora 
seqitoru se putea dice forte nimerit.

Unde ești tu, preoțime luminată, pe 
care Prea demnul preposit și vicar capitu
lar I. M. Moldovan te-a recomandat Ma
relui Metropolit Victor, cu ocasiunea întro- 
nisărei acestuia, ca pe o preoțime cultă, 
luminată și conscie de chiămarea sa? „Decă 
se va corumpe sarea, cu ce se va mai săra**,  
întrebă duios divinul Rescumpărător prevă
zând ticăloșiile unora din servitorii săi.

Trist și dureros e acest lucru, și acâsta 
e ce mă revoltâză pănă la cele mai adânci 
simțeminte omenescl și românesc!. Mă re- 
volteză, die, mai mult ca orl-ce altă împre
jurare, ce atinge acestă cestiuue. Da! căci 
cum am cțls, eu me așteptam la aceea, că 
nu voii! fi împărtășit din acel ajutor, și, 
decă astăcll îmi ridic din nou glasul în 
acestă afacere, nu o fac, că doră ași invi
dia pe frații împărtășiți, căci sciu, că lipsă 
au de ajutor, nici că doră mi-ar păsa așa 
mult de el, căci Dumnedeu s’a îngrijit de 
subsistența și bunăstarea mea și a familiei 
în alt mod, unde funcționarii statului nu 
se pot amesteca. Nu, ci o fac și mă simt 
dator a-o face, deâre-ce ca preot de 20 ani 
am- prestat multe servicii bune statului și 
patriei comune. Am ca absolvent de teo- 
logiă cualificațiune de pur eminent și în 
vieța practică purtare forte bună, parochia 
de mijloc cu venit constatat după cons- 
crierea pentru congruă de 408 florini, 
tot atâtea împrejurări, cari în sensul art. 
de lege XIV din 1898 făcut de înși-șl căl
cătorii aceleia, am tot dreptul se pretind 
— der nu să cerșesc, ca să fiu împărtășit 
din acel ajutor. Și dâcă cu tote acestea 
acum am fost șters din listă și despoiat de 

un drept înscris în legile sancționate de 
Maiestatea Sa monarchul nostru, nu-mi ră
mâne alta, decât să protestez sus și tare 
înaintea Europei și a lumei civilisate în 
contra nedreptății, ce mi-s’a făcut prin 
acestă măsură brutală, aplicată față de 
mine fără nici un drept, sigur numai din 
ură națională, că m’am născut Român, vreu 
să trăesc și să mor Român. Protestez sus 
și tare și asigur pe ori și cine, că pe mine 
prin astfel de măsuri arbitrare, ce nicăirl 
nu se practiseză în lumea civilisată, nici 
când nu mă vor face să capitulez.

Le scriu și die acestea, Onorată Re- 
dacțiune, din inimă și cu totă seriositatea, 
ca un eflux al simțămintelor cu cari m’am 
născut, am crescut, trăit și încep a îmbă
trâni. Vă rog a-le publica în tot cuprinsul 
lor în organul, ce aveți onore a-1 redigia, 
ca nu cumva se-șl închipuescă falșii civili- 
satorl ai Orientului, că prin măsura lor ne
umană m’au spăriat și descuragiat. Da! 
căci decă nu m’am căciulit atunci, când 
aveam momente si termine critice, cu atât 
mai puțin nu mă voii! căciuli acum, când 
peste acelea am trecut deja.

Vi-le scriu acestea, On. Redacțiune, 
ca să se convingă frații mei, că numai am 
tăcut, der nu m’am schimbat și promit, că 
de aci încolo, nici atâta nu voiă tăce; de- 
ore-ce tăcerea și cu atât mai mult indife
rentismul seu pofta de câștig în lucruri de 
acest fel nu sunt însușirea bună a omeni- 
lor luminați și chiămați a conduce omeni
rea la fericire, ci a celor orbiți de urîtul 
egoism și a lașilor.

Sculați, o voi strămoși ai noștri, cari 
pe lângă totă simplicitatea și îmbrăcămin
tea din pănură grosă, apăsați de greul jug
al iobăgiei, ați sciut apăra cu atâta dem
nitate interesele vitale ale națiunei din care 
ați făcut parte, ca se lăsațl strănepoților 
voștri libertate, — die sculați și vedeți, 
cum aceștia îmbrăcațl astădl în păr și pe- 
rovien se sciu complimenta înaintea urma
șilor acelora, cari pe voi, umbre nobile, 
pănă erați în vieță v’au robit.

Teodor Hărșianu,
paroch gr. cat.

Din diecesa Aradului.
— MaiQ 1900.

In Sinodul din Arad ținut în anul 
ourent, lucrurile au fost puse la cale dina
inte, așa, ca cei 30 din maioritate să se 
laude unii pe alții, și să cârtescă asupra 
tuturor acelora, cari au bărbăția a-șl sus
ține independența, și a simți pentru bise
rică. Prin acestă tendință de laudă și câr
tire s’a făcut încercarea d’a introduce în 
biserică un cult personal bogat în vorbe și 
steril în fapte. Tot din acâstă oausă a pro
venit, oă sesiunea sinodului din anul acesta 
este cea mai seracă în idei și fapte. Intre 
cei cârtiți amintesc de astă-dată, că au fost 
— cum, cum nu—și preoții și învățătorii din 

diecesă. De popor nu s’a prea făcut amin
tire, și omenii, oarl odiniâră se lăudau, că 
să inspiră de „massele poporului1*,  au voit 
de bună sâmă să demustre prin acâsta, că 
s’a schimbat sistemul.

învățătorilor li-s’au făcut grele 
învinuiri, li-s’a dis, că au o pornire gre
șită pe motivul, că în 2 cercuri alegătorii 
îndreptăț’țl au înoeroat să alâgă de depu- 
tațl sinodali câte un învățător. Acesta le 
este tot păcatul. Alt păcat nu li-s’a putut 
imputa de bună sâmă, pentru-oă nu li-s’a 
putut imputa nici negligență, nici neîm- 
plinirea datorințelor, nici lipsă de zel pen
tru biserici, nici altele. S’a mai cjis apoi în 
sinod, că unii învățători, părăsind șoolele 
confesionale, au trecut la școle de stat și 
la scole comunale. Dâr acâstă imputare, 
așa cred eu, pote să sune numai acelora, 
cari au părăsit scolele confesionale, și nici 
decât celor-ce au rămas credincioși la pos
tul lor. Er imputarea acestora din urmă 
li-s’a făcut; ceea-ce nu consună cu drep
tatea.

S’a ridicat vorbă și în contra reuuiu- 
nii învățătorilor din diecesa Aradului, și 
în aceste vorbe găsesc cunoscutul „nex 
causal**,  care nu sufere și nu pote suferi, 
ca învățătorii confesionali să se desvolte 
așa, precum cere greaua lor chiămare. în
vățătorul confesional luptă cu mari greu
tăți. Și pentru-ca să potă să-și înlesnâscă 
aceste greutăți învățătorii se întrunesc în 
reuniunea lor, lucreză teme didactice, îșl 
espun unul altuia esperiențele, ca ast-fel 
să potă arăta mai multe resultate pe tere
nul învățământului.

Imputările ridicate contra preoților 
și învățătorilor prin sinod, s’or fi făcut de 
sigur eu un plan și din un consiliu, der 
acești lucrători, oarl au dat dovedi în tre- 
out de viață și destoinicia, vor sci să apre- 
țieze situațiunea schimbată prin sistemul 
nou și-și vor face datorința, nu ca lefegii, 
ci ca adevărați lucrători în via Domnului.

Cundator.

SUIRILE DILE1.
— 5 (18) Maiiî.

O nouă bancă româneseă în Soni- 
cuta mare, pilele acestea am publicat un 
călduros apel, în care se aduoe la cunos- 
cința publicului nostru, oă Românii chio- 
renl au hotărît să înființeze și ei o bancă, 
care se va numi „Chiorana**  și îșl va avă 
sediul în Șomcuta mare. Banca e proiec
tată a se înființa cu un capital social de 
100,000 corone, dâr dâcă s’ar pută subsorie 
un capital mai mare, capitalul social se 
va urca la 200,000 cor. Era în adevăr, o 
mare lipsă de-asemenea bancă în Chior, 
căci poporul român din acele părți a<jl 
este necesitat a alerga în cașuri de trebu
ință la bănci străine și în locuri depărtate, 
de unde contractările împrumuturilor se 
fao cu multe spese și perdere de timp, mai 

adăugând apoi și șioanările, ce adese-orl 
trebue să le îndure poporul nostru din par
tea acelor bănci neromăne. Noul institut 
se înființăză între cele mai promițătdre îm
prejurări, fiind concentrați în jurul lui nu
meroși bărbați români cu esperiență, pro
bați și cu cunoscințe seriose în astfel de 
afaceri, așa că — mai având în vedere și 
centrul unui ținut aprdpe curat românesc, 
oum este Șomcuta mare, nimenea D’are să 
se îndoâscă, că oapitalul învestit în aoțiunl 
de-ale nouei bănci este asigurat și promite 
a aduce râde frumose. De aceea ar fi de 
dorit, ca apelul publicat de inițiatorii aoes- 
tei salutare idei să afle răsunetul dorit și 
cât mai mai mulțl Români să sprijinâscă 
înființarea proiectatului institut prin sub
scriere de acțiuni.

Serbarea italiano-roniână în Iasl. In1
28 Aprilie st. vechii! s’a făcut în Iași ser
barea italiano-ramână. Serbsrea s’a deschis 
cu marșul regal italian eseoutat de-o or
chestră. A urmat apoi „Imnul studenților 
italieni**  și „Deștâptă-te Române**  eseoutat 
de corul d-lui T. Cerna. După acesta d-1 
State Dragomir recitâză cu foc nisce 
versuri de ocasiă, pe care le reproducem 
la alt loc al numărului nostru de ac]I, âr 
artistul Borelli reciteză oda „I Rumeni a 
Romau, scrisă de I. Barberis. D-1 profesor Bu- 
rada dela conservator, a fermecat publicul 
esecutând pe vioră câte-va cântece duioseși 
mișcătore. Serbarea s’a sfîrșit cu „Marșul 
patriot’C româno-italian1*, oare a stârnit un 
entusiasm de nedescris, fiind repetat de 
patru ori. Consulul italian, însoțit de pre
ședintele V. Brăescu, îșl face apariția în 
sală la ora 9, în aplausele generale. La 
sfârșitul serbărei d-sa a declarat, că va face 
un raport detailat guvernului din Roma 
asupra serbărei, felicitând călduros pe stu- 
denți pentru frumosa lor pornire.

Procesiunea religiosă, oe se va 
țină mâne, Duminecă, în BucurescI spre a 
mulțumi lui Dumnecjeu pentru buna re
coltă din anul acesta, va fi imposantă. Pe 
lângă societățile, cari vor lua parte, cu 
drapelele lor, ministerul instrucțiunei pu- 
blioe a dat ordin, ca toți elevii șcâlelor 
primare să fiă înșirați pe ambele trotuare 
ale căii Victoriei, în timpul trecerei corte
giului spre șosea. Etă și programa oficială: 
Intre or-ele 8 și 9 diminâța se va celebra 
sfânta liturghia în biserica catedrală a sfin
tei metropolii -a Ungro-Vlahiei, după oare 
se va începe prooesiunea. Pleoarea va fi 
din curtea biserioei catedrale a sfintei me
tropolii la orele 9 de diminâța. Convoiul 
va fi format astfel: 1) Credincioșii ou sfinte 
stâgurl; 2) Preoții cu sfinte icâne; 3) Co
rurile din capitală, intonând: „Christos a 
înviat.. .** ; 4) înalt Prea Sfințitul metropo
lit, însoțit de PP. SS. archierei, preoți și 
diaconi; 5) Credincioșii oreștinl. Tote clo
potele biserioelor din capitală vor suna în 
timpul procesiunei. Convoiul ‘Sa străbate

„Nouă.buțl ei mi-au golit 
„Și nimic nu mi-au plătit.**  
împăratul se punea,
Și pe ea o întreba:
„Ce voinici sunt aceștia?“ 
„ — Unul bate ’n căruntețe 
„Cu trei noduri pe mustețe, 

„Unu ’ncheagă 
„Barbă negra,

„Unu ’nfiră mustăcibră, 
„Alb, frumos ca o fecioră.
„Ei trei au prins trei păreți, 
„De frică nici se nu-i vecți.“ 
împăratul aucjea
Și din gură-așa c]icea: 
„Ei, Agnita dumniata, 
„Dute-mi-țl la casa ta 
„Și le dă vin m'ar maz iu 
„Cules tomna mai târziu, 
„Mestecat și cu rachiu, 
„Că-al de bate ’n căruntețe, 
„Cu trei noduri pe mustețe, 
„E bătrânul de Novac, 
„Mult aș da eu pe al seu veac;

„Cel-ce ’ncheagă
„Barbă negră

„E nepotul lui Io viță;

„Cel-ce ’nfiră mustăcioră 
„Și-i frumos ca o fecioră, 
„E feciorul lui Gruiță. 
„Până tu vin lor li-i da, 
„Eu poteră-oi ridica 
„Și pe ei îi voiu lega, 
„Banii tu ți-i căpeta.**  
Agnița acas’ pleca, 
Dac’ acasă ajungea, 
Le da tot vin marmaziu, 
Cules tomna mai târejiu, 
Mestecat și cu rachiu. 
Tot îmi beau, atâta beau, 
Până bine se ’mbetau 
Și pe scaune se trânteau 
Și de loc că adermiau. 
împăratul se punea, 
Mulțl Turci, că îmi ridica, 
Tot birtul îl ocolia, 
Der nime nu cuteza 
în lăuntru-a se băga, 
Pe Novăcescl de-ai lega. 
Se vorbia, tot se vorbia, 
Până unul se afla,

Un Turculeț 
Cam îndrăsneț;

El în birt că se băga

Și pe Gruia îl lega, 
Gruia-odată se ’ntindea 
Și din gură îmi căsca, 
Tote ștrenguri se rupea 
Și pe Turc că îl lovia, 
Mort la păment jos cădea. 
Gruia că se pomenia, 
Pre lângă el se uita 
Și din gură-așa c|icea: 
„Cât de greu am adormit, 
„Păiangeni m’au ocolit 1“ 
Pe terestră se uita, 
Mulțimea de Turci vedea 
Și nimic el nu cțicea, 
Săbibra își trăgea, 
Afară el îmi ieșia, 
între Turci se slobozia, 
Pe toți Turcii-i dumica, 
Pe toți Turcii îi tăia, 
în birt apoi se ’ntorcea 
Și din gură așa striga: 
„Ei, tu taică, taie’ Novace, 
„Și tu vere al meu frate, 
„Sculați-ve se vedeți, 
„Că, v°i decând durmițl 
„Eu mult grâu am secerat 
„Și greu lucru am lucrat,
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strada Carol și oalea Viotoriei pănă la șo- 
sâua Kiselefif, rondul I, unde se vor face 
rugăoiunl de mulțumire cătră Dumnedeu 
pentru nădejdea ce avem, oă anul aoesta 
vom avă o recoltă bună.

Instalare de protopop. Mâne, Du
minecă în 20 Maifi n., se va face în Bu- 
ziaș (Bănat) instalarea noului protopop, d-1 
Ioan Pepa. Programa festivităților e forte 
bogată. Din ea vedem, că noul proto
pop, care va sosi la Buziaș însoțit de pro
topopul instalator Dr. G. Popovic! din Lu- 
goș, vor fi întâmpinați în oale la Sinersig 
de un frumos banderiu de oălărețl și ou 
un discurs de bineventare al adm. proto- 
popeso A. Drăgan. La sosirea în Buziaș 
salve de tresourl, musica instrumentală, 
apoi împrejurul stradelor formând spalir: 
societatea pompierilor, societatea militară 
(veterinari), sooietatea veterinară română, 
școlarii români din loc și vecinătate, lângă cru
cea din fața biserioei întâmpinarea prin reu
niunea de oântărl a plugarilor rom. din Ho- 
doș,bineventarea prin parochul local, Reuniu
nea de oântărl întonâză „Mulțl anl“ și se 
dau salve de trâsourl. Urmâză serviciul di
vin în biserică, după liturgiă presentarea 
deputațiunilor, banchet, er sâra concert și 
după aoeea joc. — Face ondre Românilor 
din Buziaș și jur modul, cum soiu să ono
reze sosirea între ei a noului lor părinte 
sufletesc. Dorim să fiă aoesta începutul 
unui viitor bun și înfloritor pentru parochia 
și traotul Buziașului.

Biblioteci poporale. Intre despărță- 
mintele Asooiațiunei, cari au început să 
desfășure activitate pe terenul ÎDființărei de 
agenturi și biblioteci poporale, se află și 
despărțământul Oșorheiului, (Târgu-Mureșu- 
lui), oare a hotărît. încă în adunarea de 
astă-iârnă a înființa trei agenturi și trei 
biblioteci. Pentru mai grabnica ajungere a 
scopului, Comitetul central al Asooiațiunei 
a și dăruit acestui despărțământ opt cărți 
îu câte 3 esemplare. — Despărțământul 
Bocșa, care cu mult zel tinde la desfășu
rarea unei acțiuni sistematice în sînul po
porului, mai ales prin ținerea de confe- 
rențe publice în materii practioe, a înfiin
țat pănă acum patru biblioteci poporale. 
— Despărțământul Abrud-Câmpeni a luat 
și el măsuri pentru înființarea de biblioteci 
poporale și agenturi.

Pentru masa studenților români 
din Brasov au mai intrat:

Dela d-1 Ig. Mircea (C(tța) colectați 
del a mai mulțl 192 cor. 60 bani. — D-1 
Elie Popovicifi, paroch gr. or. în Sebeșel, 
lângă Orăștiă 10 corone.

Primescă marinimoșii donatori cele 
mai vii mulțămite. — Direcțiunea șcâlelor.

O mare mosiă în mână românescă.*
Marea moșiă a lui Velicska dela Bobâlna, 
pe care o cumpărase Adolf Hirsch, — a

Doine și strigături poporale.
Părăuț cu apă rece
Pe la porta mândrei trece 
Dare-ar Dumnedeu să sece,
Se rămâie numai tina
Să mă iubesc cu vecina;
Vecina de-a treia casă
Se mărită și mă lasă,
Se mărită vecina
Și rămâne grădina,
Grădina plină de flori
Tot cu prune și bujori.

Vai de mine, vai și vai,
Domne la multe mă dai,
Da la una tot-deuna
Sera când răsare luna;
Răsai lună și te sue
Și mai fi badii soțiă
Numai păn’ la Orăștiă.
Dela Orăștie ’n jos
Pajiște și loc frumos,
Du-te, badeo, sănătos,
Du-te, badeo, cât codru
Și stăi unde-o sta Oltu.
Unde Oltu se ivesce
Stăi, badeo, și odihnesce

ajuns aoum în mâni românesol, spune „Bu
nul Economu. D-na Ana Adamovici din 

1 Abrud a cumpărat’o cjilele astea dela Hirsoh, 
ou 160,000 fi.

Nou advocat român. D-1 Dr. Livius 
Tămășdan a depus cjilele treoute censura 
advocațială în Budapesta cu frumos suc
ces. După cum aflăm, d-sa îșl va deschide 
cancelaria advocațială în Arad.

Streinii și România. In 1899 au in
trat în România de tot 51.000 de lucrători 
străini. In anul acesta au întrat pănă la 1 
Aprilie (în 3 luni, cari nu-’s cele mai în 
dricul lucrului) deja 19.000 lucrători stră
ini, mai ales Ungurl-săoui, și Bulgari, mai 
puțini Italieni și Greci. — Ce va fi la vară?

Cununia. D-1 George I. Garoiu, co- 
meroiant în Zârnescî, și d-ra JEfrosina Br. 
Tipeiu se vor cununa Duminecă, îd 14 (27) 
Maift c. în biserica S-lui Nicolae din Zer- 
nescl. — Fiă în ceas cu noroc!

Omor în massă. Din Stockholm vine 
soirea despre un teribil omor în massă, să
vârșit pe vaporul „Principele G'arol“, care 
plecase alaltăerl sera din Arbog la Stock
holm. Când vaporul a ajuns la amiadl în 
Quicksimd, un călător a descărcat glonte 
de revolver în toți, pe care-’i întelnia. Mai 
târdiu el folosi pumnal și cuțit. Pe căpita
nul vaporului l’a străpuns c’un pumnal, pe 
o femeiă de asemenea. Un copil a oăpătat 
o împunsătură de cuțit. A întrat apoi în 
sala de fumat și aici împușcă pe unul din 
călătorii, cari jucau cărți. In urmă sosi va
porul „Koping“ al cărui personal grăbi în 
ajutorul celor de pe vaporul „Principele 
Carol*.  Matrosii aflară aici 12 omeni împuț
eați, dintre cari 7 au murit. Ceilalți călă
tori erau închiși în cabinele lor. Numele 
ucigașului este Iohan Nordlund; în Aprilie 
soăpâ din închisore, unde ajunsese ca pe
depsit pentru incendiare. El a fost arestat.

Fapta îngrozitore a unui nebun. 
Din Roma se anunță, că marele arendaș 
Menci Angiolo din Castioncello, a comis în 
nebunia lui o faptă ne mai pomenit de fio- 
rosă. Intr’una din nopțile trecute s’a scu
lat din pat, luă o seoure, întrâ ou ea în 
odaia de durmit și omorî mai întâiQ. pe 
nevastă-sa, apoi pe trei copiii ai săi și 
pe doi unchi. Pe oei uciși i-a aruncat în 
fântâna din curte. Der prin acâsta nu și-a 
săturat pofta de omor. Ne mai fiind omeni 
în casă, s’a dus la grajd și a culcat la pă
mânt cu săcurea trei vaci și un catâr, apoi 
a dat foo grajdului. La vederea focului 
s’au alarmat vecinii. Nebunul însă armat 
cu o pușcă, a desoăroat glonțe în toți, 
cari outezau să se apropie de el. Pe doi 
veoinl i-a omorît, unuia i-a pușcat ochii și 
pe alțl trei i-a rănit. In fine fugi în cimi
tir, unde îl aflară a doua di durmind li
niștit. Nenorocitul a fost prins, dâr nici un 
cuvânt n’a putut fi scos din gura lui.

Și calul ți-1 potcovesce;
Cu potcove de oțăl
Cu cuie de flori de măr,
Cu potcove de aramă,
Cu cuie de flori de tomnă.

Mândruțo, de dorul tău,
Ș’aseră-am trecut prin tău,
Și deseră er’ oiiî trece
De-ar fi tăul cât de rece;
Der mumăta-i gură rea
Și mă ia cu mătura
Și mă trece ulița,
Ulița dela mândra.

Foie verde ismă creță 
Mă sculai de dimineță, 
Pe negură și pe câță;
Luai cofele ’ntr’o mână
Mă dusei la o fântână,
La fântână pe hudiță
Mă ’ntâlnii cu-a mea mândruță;
Eu pusei cofele jos
Și mi-o întrebai frumos,
Ce-țl e mândro, ce-țl e dău
De-țl-e fața ca cera
Și inima ca para.

Draos, 1900. N. Iosif.

Urinările credinței în farmece. In 
comuna Peteny, comitatul Pojonului, s’a 
întâmplat, că soția lui Pavel Țibulea a dat 
acestuia să bea un fel de beutură pregătită 
de o țigancă, care dicea, că beutura ei 
are putere de-a întineri. Omul, după-ce 
luă beutura, se învenina și muri, er țiganca, 
care pentru minunata ei doftoriă. primise 
100 cor., a fost arestată. De-asemenea s’a 
arestat și soția răposatului.

Numai câteva dile mai sunt pănă 
va urma tragerea la sorți a câștigurilor lo
teriei arangiate de Asociațiune în folosul 
Casei naționale, și mulțl, forte multi Ro
mâni, chiar și de cei cu dare de mână, nu 
și-au cumpărat încă nici măcar un los de 
acestea. Ni-ar veni cu greu a crede, că din 
nepăsare, ori din neinteresare față de cău
șele nostre culturale românesel, ci dor din 
uitare. Atragem deci atențiunea tuturor, 
că pănă la Ispas (31 Maiu, diua sorțirii) 
abia mai sunt câteva dile; se grăbăscă deci 
fiă-cine a-șl procura barem câte-un los de 
acestea, cu atât mai vârtos, că pe lângă 
șansele de a-șl recăpăta banii pote înmiit, 
prin eventualele câștiguri, sprijinesce tot
odată o frumosă întreprindere culturală; 
care numai cinste va face neamului româ
nesc. Un los după cum se scie costă 1 co
rtină. LosurI se mai capătă la biroul Aso- 
ciațiunei în Sibiiu și eventual încă la câteva 
bănci și librării românesel.

De necrednt. Mii d« mulțumiri și 
scrisori de reounoscință constată, că flui
dul Elsa de Feller s’a dovedit ca cel mai 
bun la diferite bole, chiar și la acelea unde 
alte medicamente nu vindecă. Cu deosebire 
vindecă frigurile, podagra, reuma, dureri 
de cap, piept și de dinți, junghiuri, dureri 
de stomac, de ochi etc. iute și sigur. 12 
sticle 5 corone franco. Singurul producent 
e Eugen V. Feller farmacist în Stubioa Nr. 
135. Comitatul Agrara. La nici o familiă să 
nu lipsâsoă acest mijloc escelent esaminat 
de autoritatea sanitară, și aflat de oel mai 
bun mijloc, pe care ori-oine de-1 folosesce 
odată, pentru efectul său îl va folosi per
manent. „Orb am fost deja, și numai „Flui
dul Elsa“ da Feller mi-a salvat lumina 
ochilor — scrie Szucs Pâter din Budapesta 
(Felsorakpart 9).

In Gestiunea școleî rom. gr. or. din 
Bacifalu.

Totă lumea, cultă recunosce astădi, 
însu-șl țăranul se convinge tot mai mult, 
că numai cultura adevărată duce la fericire 
atât pe individ, cât și poporele. De aci, și 
nisuințele poporului nostru pentru înainta
rea în cultură pe tote ramurile vieții și în 
tote modurile.

Școla este cea mai însemnată institu- 
țiune, ce un popor o pote ave. Școla are 
menirea a deștepta mintea elevului, ca în 
urmă să potă cunâsce temeinic tot ce-1 în- 
cunjură, să-și primescă idei lămurite asupra 
esistenței sale, ca om — făptură Dumne- 
deescă; mai în urmă să-și cunoscă în viăța 
sa drepturile și datorințele ca creștin și 
cive, în fine ca membru al familiei, comu
nei sale și al națiunei. In deosebi, apoi 
acâstă instituțiune frumosă, școla, desvoltă 
în elevi dorințele și aplecările spre tot ce 
e bun, drept, frumos și folositor, scie în 
urmă a apreția fapta cea bună — caritatea; 
pe care străbunii noștri o sciau apreția cu 
totă curățenia evlaviei.

Fără îndoială, sunt multe trebuințele, 
a căror îngrijire cade în sarcina poporului 
parochian.

Astădi avem să reparăm multe gre
șeli din trecut și să astupăm multe lacune, 
ca se putem să ne achităm cu demnitate 
de datorințele, ce avem față de biserică și 
școlă.

Considerând asupra acestora, noi, fiii 
poporului, parochienl, cari suntem după da
rul lui Dumnedeu în număr prea frumos, 
în condițiunl destul de frumose, situați 
prin tote părțile lumei, astăcll nu facem 
aprope nimic pentru biserica și școla nos- 
tră, din locul nostru natal; am uitat cu 
totul de numele părinților noștri, cari ni-au 
dat vieță, învățându-ne moralul.

In vara anului 1899 s’a scris o bro
șură întitulată: „Situațiunea școlei române 
ortodoxe orient, din Bacifalu (Săcele), pro- 
topresbiteratul Brașovului14; s’a trimes la 
fiă-care fiiu al acestei parochii. In acea 
broșură s’a descris și esplicat necesitatea 
imperativă, cu deosebire de a-se forma un 

fond, din care cu timpul să se potă susțină 
învățământul poporal din acestă comună.

Cu Ianuarie 1900 s’a publicat într’o 
broșură: „Recensementul parochienilor ro
mâni ortodocși or. din Bacifalu (Săcele)u, 
în care s’a arătat, că din anul 1875, când 
numărul familiilor era de 191, pănă adl 
acest număr s’a redus la 186. Ba după 
mărturisirea unui conlocuitor maghiar, fa
miliile române erau înainte în număr de 
300, mai multe ca cele maghiare. Va să 
dică diferența între trecut și present e forte 
mare și nefavorabilă pentru noi.

Aceste broșuri s’au împărțit, după pu
tință, aprope la fiă-care fiiu al poporului, 
cari sunt parochienl ai acestei parochii. 
Pănă acum însă toți tăcem!

Acum situațiunea ia altă formă, în 
ceea-ce privesce învățământul; angajați erau 
pănă acum doi învățători cu salarul de 700 
fi. v. a., computându-se cuincuenalele, con
form legei din 1893 art. XVI; și anume: 
într’o adunare de popor, ținută în 22 Febr. 
a. c. în edificiul școlei, parochienii din 
Bacifalu (Săcele) au cerut cu totă stăruința 
reducerea unui post de învățător’, tot-odată 
recercând pe onor, comitet parochial, ca 
într’o ședință estraordinară să formuleze 
un proiect de resoluțiune, prin care să se 
ia ca conclus: reducerea a. unui post de 
învățător.

Comitetul parochial, în ședința sa ți
nută la 27 Februarie a. c. a și formulat un 
proiect luând conclus asupra afacerei de 
importanță; er sinodul parochial estraordi- 
nar ținut la 5 Martie a. c. a aprobat acel 
conclus.

Am venit și în ceasul al un-spre- 
decelea, ca lumea să scie și să cunoscă pe 
cei ce pun umăr la umăr ca să facă ceva.

Bacifalu, Maid 1900.
Tom a FrateșT,

paroch.

Adunare de învățători.5

Din Chior, 10 Maiu 1900.
Onorată Bedacțiune! Am luat parte la 

adunarea de primăvară a Reuniunei filiale 
învățătorilor din tractele Șomcutei și Mire- 
șului mare, care s’a ținut la 6 Maiii n. c. 
în comuna Lucacesci, fiind tot atunci și 
esamenul la școla confesională. Au presi- 
dat la esamen șeful acelui tract, M. On. 
D-n loan Nistor; er la adunarea reuniunei 
învățătorilor M. On. D-n loan Serbu pro
topopul tractului Șomcutei-marI ca președ. 
al acestei'reuniuni filiale.

Vorbirile acestor doi șefi au fost o 
adevărată instrucțiă învățătorilor și popo
rului adunat în mare număr; der o instruc
țiune adevărat părintescă și evangelică, 
despre datorințele, ce le au învățătorii și 
părinții față' cu instruarea și crescerea ti- 
nerimei pe basele religiunei și ale mora
lului.

Dintre preoțime, durere, abia 'au- luat 
parte D-nii Vasiliu Mureșian, preotul locu
lui și loan Ooza, preot în Pribilescl. Tre- 
bue să ne scotă din totă reserva indiferen
tismul cel mare al unor preoți dela noi, 
când e vorba de orl-ce întreprinderi româ- 
nescî, fiă acelea culturale, bisericesc!, eco
nomice etc. Ondre fiă tuturor acelora, cari 
grăbesc acolo, unde datori sunt să mârgă, 
âr față de cei indiferenți vom căuta acul 
pentru a-le cose cojocul.

Esamenul d-lui învățător A. Belu cu 
tinerimea încredințată lui a fost declarat 
de bun. Copiii mai diligențl în frecuentarea 
școlei și învățare au fost premiațl cu bani, 
cărți de rugăciuni și nisce iconițe frumose.

După esamen au urmat agendele reu
niunei cetindu-se prin notarul ei d-1 Stefan 
Pop învăț. în Posta, un raport îmbucurător 
din care am aflat, că reuniunea progreseză 
și înfloresce în tote afacerile ei. Tot neo
bositul și harnicul notar a cetit o disertația 
prelucrată cu multă cunoscință de causă, 
despre relațiunile dintre preot și învățător, 
încât privesce chiămarea acestora ca fac
torii luminători ai poporului. Atât a fost 
de bine lucrată acestă disertația, încât s’a 
esprimat dorința, ca să se tipărescă când 
reuniunea va dispune de mijloce. Am uitat 
să spun, că tuturor acestora li-a premers s. 
liturghia oficiată prin cei doi șefi protopopi
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și preotul locului, la care a cântat corul 
învățătorilor.

Incheiarea s’a făcut prin rugăciune 
și erășl vorbiri tot așa potrivite ca la în
ceput. A urmat apoi prândul la casa învă
țătorului, unde șirul toastelor l’a început 
loan Serbu, pentru sănătatea Escel. Sale 
episcopului diecesan. După aceea s’au ros
tit mai multe toaste prin I. Nistor, Vas. 
Murășian, I. Ooza, Eliă Pop, I. Belbe, St. 
Pop ș. a., pentru șefii tractelor, învețăto- 
rime, biroul reuu. gen., preoțime, popor etc. 
Adunarea de tomnă s’a hotărît a se ține 
în diua d. S. Dumitru și în comuna Varaiu.

P.

O revedere hstre ©ssleg-s.
Dăm loc următorei scrisori, co o adresezi d-1 

învățător dirigent Visarion Bica din Șinca nouă 
colegilor săi do preparandia de odinioră:

Iubiți colegi! A trecut un interval de 
cinol uni de cțile, de când am părăsit cu 
toții băncile școlei, pășind în viața praciică 
ca luminători ai poporului român. Ne-am 
împărștiat eu toții în țfira întregă ca și 
apostolii lui Christos, despărțindu-ne de 
părinți și rudenii, conduși fiind numai și 
numai de simțământul nobil de a ne pune 
în praxă ounoscințele, ce le-am câștigat în 
Seminarul nostru An Ireian din Sibiiu, și 
astfel a forma din mlădițele poporului ro
mân fimeul religioși morali.

Se pfite, că unii dintre colegi vor fi 
s^ând în corespondență, alții se vor fi în- 
telnid în conferențe învățătoresoî, însă ideia 
nostră de a ne revede în Sibiiu, e cu mult 
mai sublimă, pentru-că aici ne vom vedfi 
toți aoeia, cari am petrecut trei ani de 
dile la olaltă. Vom duce cu noi tot ce am 
«speriat atât în școlă, cât și afară de școlă, 
vom pute să ne dăm semă atât de avanta- 
giile, oât și de scăderile în învățământ. 
Vom pute să convenim cu mult iubiții noș
tri profesori, oărora avem se mulțămim tot 
ce seim.

Pe lângă asta, diua de 16 Iunie st. 
v. este de mare însemnătate Dentru noi 
Românii greco orientali. In cJLa aefista 
in fiă-care an elevii seminarului se 
duc ou o cunună la mormântul marelui 
Andreiu în Rășinar. Vom pute lua și noi 
parte, depunend tributul de venerațiune 
pe mormântul acestui mare archiereu român. 
Deore-ce pănă acum s’au hotărît mai 
multe revederi ale antecesorilor noștri, 
însă nici una n’a fost dusă în îndeplinire, ci 
au rămas numai teoriă, cred a fi lucrul 
cel mai consult, ca noi să luăm inițiativa, 
și să dăm esemplu urmașilor noștri ca și 
ci să ne urmeze. Gel dintâiu, care s’a in
teresat pentru revedere, este iubitul coleg 
loan Popa, oare încă de prin Ianuarie a. 
c. a trimis un apel bine compus pe la toți 
colegii, pe oare și eu l’am subscris.

Iubiți colegi! Dfică voițl să rămâneți 
credinoioșl idealului, venițl să ne revedem. 
Gei oăsătorițî ar fi de dorit să vină, dăcă 
se pfite, cu soțiile lor.

Este sciut din psihologiă, că dfică 
te cugețl Ja o personă, îți vine în memo
ria și modul cum ai petrecut ou acea per- 
sfină și aefista se întâmplă pe basa repro
ducerii ideilor. Nu pot se nu amintesc aici 
câte-va trăsături generale din cei trei ani 
de pedagogiă. — Pe aoul prim pedagogiă, 
după ce am făcut cunoseință unii cu alții, 
s’au format trei partide și anume; brașo
venii, brădenii și mărginenii (lupă cum le 
Miceam noi), sub acești din urmă se înțe
leg toți acei colegi, cari au - venit dela 
gimnazii streine. In tot decursul anului 
s’au întâmplat mai multe dispute scienți- 
fioe între cele trei partide, dintre cari în 
urma urmelor brașovenii au eșit învingă
tori, mulțămită gimnasiului din Brașov. In 
anul acesta am înființat o bancă, din ve
nitul oăreia ne-am fotografat pe anul al 
IlI-lea.

Pe aoul al II-lea cele trei partide 
s’au contopit într’una, era deci unitate și 
în anul acesta au fost mai puține dispute. 
Vine însă anul al IlI-lea, aici începe a șl 
forma fie-care caracterul său pentru viitor. 
Din anul acesta s’au format din nou două 
partide și anume: liberali și coservatort, 
«conducătorul liberalilor era loan Popa, fir 

conducătorul conservatorilor era Matei Ma
tei. îmi aduc aminte, ce dispute înflăcără- 
rate se iscau între cele două partide, încât se 
aducea luorul și înaintea d-lor profesori, 
cari apoi constatau adevărul și fără ca să 
părtinesc, aprope tot-dfiuna partida liberală 
triumfa, deși acesta era cu mult mai mică 
ca cealaltă.

Liberalii erau de părere, că învăță
torul să cetescă cât se pdte de mult, 
atât foi cât și cărți pedagogice, să stea în 
curent cu mișcarea pedagogică, să se pre- 
gătesoă înainte de propunere, — acesta în 
șcdlă. Afară de școlă se înființeze biblio
teci școlare, coruri bisericesci și să ia parte 
la serate teatrale.

Părerea conservatorilor era de a-șl vedfi 
de economiă în firele libere și a nu se in
teresa, decât numai de șefilă și de ce pot 
trage folos. Va să dică liberalii erau idea
liști, pe când conservatorii erau materia- 
liștl. Esemplul acesta l’am adus numai ca 
să potă vede ținuta liberalilor și a conser
vatorilor noștri din seminar.

Din frecările, ce s’au întâmplat între 
cele două partide, am învățat forte mult 
cu toții. Aoesta s’a putut vede în oei cinci 
ani din urmă în conferențele învățătoresci, 
unde s’au deschis dispute înflăcărate vor
bind tot mai mulțl învățători și ast-fel de
venind oonferențele tot mai interesante. 
Ba ce e mai mult, nu este foiă românfiscă, 
care să nu ne vestescă aprope din tote ți
nuturile locuite de Români, despre petre
ceri, producțiunl, coruri, unde de regulă 
învățătorii sunt conducători. Ca un succes 
al liberalilor este în seminar uniforma. Fă- 
ousem mai multe petițiunl la Prea Ven. 
Consistor Archidiecesan, ca pedagogi ai an. 
IlI-lea; în cele din urmă ne concese, der 
fără chipiu. Noi însă fără chipiu n’am pri
mit, și ast-fel n’am avut fericirea să pur
tăm noi uniforma întâiu, dfir suntem mân
dri, că totuși acuma s’a conces și încă cu 
chipiu. Multă distriacțiă ne făcea colegul 
Emanuil Suciu cu foia sa umoristică, care 
apărea în fie-care săptămână.

Dfică răspundea cine-va în firele de 
studiu vre-o prostiă, era îndus în ffiiă, de 
asemenea erau îndușl toți aceia, cari nu se 
purtau cuviincios la masă. In cronică tot- 
dfiuna erau induși colegii George și Cerbu.

De încheiere mai c|ic odată: la reve
dere în Sibiiu! Salutare tuturor.

Șinca nouă, 1 Maiu 1900.
Visarion Bica, 

înv. dirigent.

Convocare.
. Adunarea generală a reuniunei învăță

torilor români gr. cat. din jurul Gherlei se 
va ține în comuna Ciocman în 12 și 13 Iu
nie n. c., la care prin acesta se învită toți 
membrii reuniunei.

Dela comitetul central al reuniunei 
învățătorilor gr. cat, din jurul Gherlei.

Gherla, la 16 Maiu st. n. 1900.
loan Papiu, Dîonisiu Vajda,

președinte. secretar.

ULTIME
Vifina, ÎS Maiu. In ședința de 

acjT a „Reicbsrath“-ului Cehii au con
tinuat obstrucțiunea.

Roma, ’8 Maiu, Agenția „Ște
fani “ anunță, că regele Umberto a 
iscălit decretul pentru disolvarea par
lamentului. Nonele alegeri sunt fixate 
pe 3 Iunie, balotagiile pe 10 Iunie 
și deschiderea nouei camere pe 16 
Iunie.

Londra, 18 Maiu. Din Lourenzo- 
Marqueze se vestesce, că președintele 
Kriiger are do gând să părăsescă 
Pretoria. Se plănuesce strămutarea 
guvernului în Lydenburg.

New York, 18 Maiu. Primarul și 
numeroși consilieri au primit acți 
deputațiunea bură la primăria. Aici 
s’au ținut vorbiri. Membrul deputa- 
țiunei Wessels a cj>s: <,Nu ve rugăm, 
se ve luptați pentru noi, ci se stri
gați Angliei : stai și te gândesce.

NECROLOG. — Amalia Ciocan n. 
Picift, după lungi și grelo suferințe a ră
posat în 13 Maid n. o. la Năsăud în anul 
al 40-lea al vieții și al 18-lea al căsătoriei. 
0 jălesoe soțul seu loan Ciocan profesor de 
universitate și deputat dietal, Leon Piciiî 
conducător la cartea funduară cu soția sa 
Maria ca părinți, și alte rudenii.

— Aurelia Vasvari n. Mircea, tî- 
năra soțiă a d-lui preot Victor V&șvari din 
Bogdand (Sfilagiu) a răposat în 16 Maiîî n. 
în etate abia de 19 ani și al treilea al că
sătoriei. O jălesce întristatul soț ou fîiul 
său Vietor-Alesandru; Ales. Mircea și soția 
ea Florea năso. Simonoa ca părinți; Au
gustin, Alesandru, Audreiti și Valeria Mir
cea ca frați și soră; loan Vașvari și soț'a 
Ana n. Hosszu ea socri, apoi numeroși cum- 
națl și cumnate.

— Rosalia Batinaș din comuna 
Nima, lângă Gherla, după lungi suferințe 
a răposat în 16 Maiîl n. c. în etate de 21 
ani. O jălesc întristații părinți loan Batinaș 
și Maria n. Pop; văd. Palimetti Gașia ca 
mamă bătrână, mai mulțl veri, unchi și 
măt ușe.

Fiă le țărâna ușoră!

Producțiime în Draos.
— 30 Aprilie v. 1900.

în 23 Aprilie v. diua de sf. George, 
tinerimea română din Draos în frunte cu 
învățătorul Ioan Dumitrescu și ajutorat în 
ceea-ce privesce arangiarea și de unii mem
bri din comitetul parochial, a dat o pro- 
ducțiune teatrală-declamatorică împreunată 
cu joc.

Programul producțiunei din 6 puncte 
a fost esecutat cu un succes neașteptat. 
Public a fost atât din loc, cât și din sa
tele învecinate, încât sala școlei era ticsită, 
ba unii fură siliți a asculta numai din am- 
bitul șcfilei.

Punct. 1: „Despre vinul de pome“, 
dialog de Ioan P. Reteganul, a fost predat 
de Nic. Isvan și George Helmu.

Punct. 2 : „Rusaliile14, vodevil de Vas. 
Alexandri, predat de Anisia A. Bucur, ca 
Susana; Nic. Iosif, ca Tdder Buimăcilă; 
I. Dumitrescu, ca Galuscus; Nică din Deal 
ca Resvrătescu subprefect; Stan G. Hâlmu, 

•ca Veveriță; Stan Helmu ca George al 
Saftei; Ana Bucur ca Catrina și Olimpia 
Bucur ca Safta, toți și-au predat rolurile 
bine, der Susana prin cântările cecau ob- 
venit în rolul ei, ne-a delectat forte; ase
menea Galuscus, atât prin vorbire, cât și 
îmbrăcăminte a produs mult haz.

Punct. 3: „Dormi în pace44, poesiă de 
Al. Vlăhuță, declamată de Nic. Iosif.

Punct. 4: „Despre lux44, dialog de I. 
P. Reteganul, predat de Ana G. Bucur 
și Marița Helmu; în acest dialog se arată 
câtă daună aduce luxul femeilor române.

Punct. 5; „Otrava de hârciog44, come
dia într’un act de Ant. Pop, predată de 
Ana Nic. Iosif, ca maistoriță și Aron 
Iosif ca Nuțu ucenic; au predat’o admirabil 
și au fost sgomotos aplaudați.

Punct. 6: „Șaua și țiganul44, anecdotă 
de T. Speranță, declamată de Ioan Aron 
Iosif, care si acum, ca și la prima produc- 
țiune, ce s’a dat în Draos, a delectat mult 
publicul, prin predarea comică.

La finea producțiunei s’au cântat 
de fete și feciori „Foiă verde de trifoii!44 
și „Tricolorul44, ambele au fost esecutate 
bine. In general producțiunea a reușit peste 
așteptare.

La sfîrșit D-1 învățător prin o vorbire 
scurtă a mulțămit publicului pentru parti
cipare. In pausă s’a jucat „Călușerul44 de 
tinerii drăușenl, apoi au urmat celelalte jo
curi, cari au durât pănă dimineța, când 
s’au depărtat mulțămițl la ale sale.

Ca venit s’au incassat 53 corone și 
90 bani, din cari subtrăgendu-se spesele de 
20 cor. 92 bani, a rămas venit curat 32 
cor. 98 bani, cari s’au adaus la fondul co
rului. SuprasolvirI s’au primit dela d-nii: 
George Pop învăț. 1 cor. 20 bani, Ludo
vic Torok not. cerc. 1 cor. 40 bani, Carol 
Herbert 40 bani și Nic. Iosif 40 bani.

La înfrumsețarea binei au contribuit 
mult femeile române cu țeseturile lor cele 
frumose. Suprasolvenților și celor ce și-au 
dat ostenelă, se aduce mulțămită și pe 
aefistă cale.

Un participant

Literatură.
In editura librăriei Ciurou din Brașov 

a eșit de sub tipar „Țiganiada, sfiu 
Alexandria ai’ Țigănescă. O prea frumfisă 
povestire în 12 părți sfiu cântări și în vre-o 
5000 de stichurl, scrisă acum o sută de ani 
de prea iscusitul loan Budai Deleanu, fir« 
acum din nou scosă și pe înțeles întocmită 
de V. O.a — Prețul unui esemplar 45 cr. 
sfiu 90 b. (plus 5 cr. porto.)

Cei-ce cunosc literatura română veche, 
vor înțelege însemnătatea acestei scrieri, 
care este de deosebit interes nu numai 
pentru cuprinsul său hazliu, der și pentru 
limba ușoră poporală împodobită cu multe 
cuvinte din bătrâni, ce adl mai rar se aud. 
Autorul ei loan Budai Deleanul, fost odi- 
nifiră și profesor în Blașiîi, a trăit între 
anii 1770 — 1820 și a fost unul dintre cei 
mai zeloși, mai învățațl și talentați scriitori 
români dela sfârșitul veacului al 18 lea 
și începutul seci, al 19-lea. Vom reproduce 
în viitor unele părți din acestă interesantă 
scriere potrivită și pentru bibliotecile po
porale. *

In legătură cu „Predieele pentru Du
mineci și Sărbători44, de Dr. Em.Blefterescu 
a apărut de același autor și partea a doua: 
„Predici ocasionale și funebrale'1, care 
se estinde pe 220 pag. și conține 11 pre
dici pentru cununii, alte 13 predici pentru 
diferite ocasinnl (la sânțirea de biserici, îa 
instalări de parochl și protopopi, la pre
sentarea pentru prima firă a preotului în
aintea credincioșilor ; discurs la terminarea 
anului scolastic etc.) Predici pentru înmor
mântări (la bărbați și femei de diferite 
etăți și condițiunl). Costă un esemplar 3 
cor. 50 bani trimis franco și se pot procura 
dela Tipografia „A. Mureșianu44 din Brașov.

*
„Petele casnice'1, cor pentru trei și 

patru voci femeesol de Timoteiil Popovid. 
Aefistă drăgălașă composițiă musicală se află 
de vânejare la d-nul autor în Sibiiu (semina
rul archiedecesan), cum și la Tipografia 
„A. Mureșianu44 în Brașov. Prețul lo cr. 
(plus 3 cr. porto).

Dumineca din 6 Maiu st. n., diua 
s-lui mucenic George, a fost o adevărată 
di de bucuriă pentru copiii dela școlă nos- 
tră gr. cat. locală. In aefistă di s’au împăr
țit, ca și în anul trecut, vestminte în preț 
de 100 cor., precum și articulî de mâncare 
în preț de 10 cor. între elevii școlari din 
fundațiunea generosului D-n loan Vișia, 
proprietar în Sibiiu. Distribuirea s’a făcut 
afară în cimiter la mormântul decedaților 
părinți ai meritatului D-n fundator. Au fost 
îmbrăcațl cu totul 36 elevi și eleve, er arti- 
cull de mâncare am primit toți pruncii de 
școlă.

In numele școlarilor împărtășiți, îmi 
țin de cea mai plăcută datorință a esprima 
generoșilor binefăcători cea mâi fqrbinte 
mulțămită, rugând pe Dumnedeu, ca să-i 
lungescă firul vieții pănă la adânci bătrâ
nețe cu deplină sănătate.

Făgăraș, 8 Maiu n. 1900.
Andreiu Stroia, 

învăț, gr. Cit.

Starea semănăturilor.
Suntem în luna Maid, timpul 

când fiă-care econom caută cu nă
dejde și îngrijire la resultatul mun- 
cei sale de pănă acum. Aruncat’a 
el, în tdmnă și în primăvară, cu bune 
nădejdi semînța în agrii sei și cu 
inima strînsă a așteptat se sosescă 
vremea, când dăcă nu alta, bănui 
măcar se potă, ce are se-i aducă 
anul acesta de muncă.

Fost’a dela Dumne4eu o iernă 
destul de priinciosă semănăturilor 
de tomnă, aprope pretutindeni în 
țâra nostră ele au iernat bine, ume- 
(țelă a avut pământul destulă și nici 
vânturi afară din cale reci, nici alte 
calamități n’au adus, ca alte-ori, pa
gube și neajunsuri. Primăvara s’a 
ivit, ce-i drept, cam târcțior, și clima 
rece iernatică din Martie și începu
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tul lui Aprilie a împiedecat încât-va 
mersul înainte al lucrului la câmp; 
der a dat Dumnecjeu se nu țină prea 
mult, și căldura, ce a venit de-odată 
cu sfîrșitul lui Aprilie și începutul 
lui Maiu, a făcut cu putință lucra
rea câmpului și semănatul, încât se 
nu sufere prea mult desvoltarea la 
timp a primăverilor și a plantelor' 
de nutreț artificial.

După raportele oficiose publi
cate de ministeriul unguresc de agri
cultură, în primul cuartal al lunei 
Maiu a fost timp ploios mole, care 
a făcut ca semănăturile să se des- 
volte frumos. Numai din 10—13 
Maiu a urmat timp mai nefavorabil, 
care a împiedecat sămănăturile în 
desvoltare, ba în multe părți bruma 
și înghețurile din 12 și 13 Maiii au 
stricat plantelor mai fragede.

Dintre semenăturile de grâu, cele 
mai din vreme stau mai bine, pe 
când cele intârcjiate sunt rare și 
n’au prea înfrățit. Pentru aceste din 
urmă nu mai sunt speranțe de a în
frăți. Sămănăturile de grâu stau bine 
peste tot în Ardeal, apoi în partea 
drăptă a Dunării și în unghiul Tisa- 
Mureș.

Secara de tâmnă nu prea e în stare 
bună; ea e rară și gozosă și s’a în
dreptat numai puțin în timpul din 
urmă. In țera întregă starea secă
rilor abia decă e mijlocie.

Orzul de primăveră a înaintat 
binișor în urma ploilor dela începu
tul lui Maiu și a timpului mble cald; 
cu tote acestea răcăla cjilelor din 
urmă i-a stricat în multe părți.

Ovesul încă a îngălbenit pe alo- 
curea din causa răcelii; peste tot 
însă el stă bine.

Tlapița a fost forte rău stricată 
de înghețul din 12 și 13. Peste tot 
c|is, anul acesta recolta rapiței e ab
solut inferidră celei din anii trecuți. 
O pustiesc rău insectele.

Cucuruzul semănat de vreme e 
frumos. I-au stricat și lui în multe 
părți frigul și bruma și stagneză în 
desvoltare, cu tote acestea este spe
ranță, că se va îndrepta în curend 
și va da o recoltă mijlocie.

Mult rău au făcut cțilele reci din 
12 și 13 Maiu cu deosebire viilor, 
precum și legumelor și pomilor.

Cu tote aceste însă sunt spe
ranțe îndreptățite, că anul acesta va 
da o recoltă destul de bună, mai 
ales, dâcă luna viitore, când lăgă 
grâul, va fi favorabilă acestui soiii 
de spicose, cel mai de căpeteniă în- 
tr’o țeră agricolă, care și esporteză.

*

In România sunt nădejdi frumdse 
de o bună recoltă. Foile de dincolo 
ne aduc scirea, că starea agricolă 
se arată în condițiunl forte bune. 
După soirile sosite la ministeriul ro
mân de agricultură, este aprope si
gur, că România va ave o recoltă 
îmbelșugată. Rapița, grâul, fructele, 
viile și mai tote ramurele produc- 
țiunei agricole, vor da o recoltă din 
cele mai bune.

După calculele făcute de dmenii 
competențl, se crede, că vor întră 
anul acesta în țeră 60 de milidne nu
mai pentru rapița, și că recolta ce
lorlalte cereale, ca grâul, săcara, 
orzul, ovăsul și altele, vor da, ca es- 
portațiune și consum, 350 milidne. 
Adăugând la acâsta porumbul (cu
curuzul) și viile, se pote speța, că 
recolta acestui an să ajungă la o 
valore de o jumCtate miliard, resultat, 
care ar întări simțitor starea econo
mică și financiară a țării.

*

Etă ce scrie ^Gazeta Săteanului^ 
despre prospectele viitorei recolte 
din România :

...Că vor întră în țâră multe d0°I de 
milione de lei numai pe rapiță și încă și 

mai multe numai pe grâu, lucrul a<jl se 
pote socoti sigur. In adevăr:

Naveta oe se oultivă atât dincooe 
de Milcov, îșl are deja păstările ei nu
merose, pline de bâbe și recoltatul ei se 
va faoe în a doua -jumătate a lunei Maiă. 
Afară de intemperii mari, ca grindină, ploi 
continue la cocerea, strînsul și treeratul ei, 
ea e cu totul scăpată.

Colza (rapița), înoă mai plină de flori 
și păstărl pe tulpinele ei, ce ating chiar 
înălțimea de 1 m. 80 în acest potrivit an 
pentru densa, va urma imediat navetei și 
marile și uleiosele ei bâbe, de se vor pută 
bine aduna, vor aduce adevărate bogății 
în țâră.

Aceste plante uleiose, sunt de-o vege
tația așa de bogată în pământurile rodnice, 
arate adânc, sămânate potrivit cu mașinale 
și unde apa n’a stat mult, încât cultura lor 
se va întinde mult pe viitor.

Căutarea lor a mers mereu crescând, 
astfel, că sunt fericiți producătorii, cari 
ascultând și povețele nostre, nu le-au vân
dut speculanților ou prețuri fixate dinainte 
și condițiunl fărte ingeniose pentru cei oe 
le cumpărau, dând mici arvune.

Și am resistat nevoilor și tentațiunilor, 
ațâți producători, încât în curend numă- 
roșii cumpărători se vor presenta, la recol
tare, cu alte prețuri și fără a mai cere 
atâtea condițiunl. Ba, probabil, alte cereri 
nouă vor sosi pentru colzele și navetele 
românesel, asupra cărora sunt îndreptate 
tdte nădejdile țărilor, ce au atâta nevoiă 
de acestă marfă, pe care mila lui Dumne- 
deu ni-a dat’o, în acest an, cu atâta îm- 
belșugare.

Grâul sămănat cu îngrijire în pămân
turi bune, nici prea de vreme, nici prea 
târdiu, va da în atâtea regiuni maximul 
recoltei. Și dâcă ploile continue din unele 
regiuni vor produce căderea celor mai des- 
voltate, răul nu va fi așa de mare și în 
orl-oe oas, nu la tâte holdele. Rugina, ce a 
început a-se ivi, nu va face pagube însem
nate, cum e vegetația de mare. Mălura nu 
va transforma bobul grâului în acel putu
ros praf, dâcă sămânța s’a sulfatat (dat cu 
apă, în care s’a topit piatră vânătă) con- 
sciințios.

Cu sfoara e tot oa și cu grâul. Firesce, 
că, în general recolta săcarei va fi mult 
mai mică la pogon, oa a grâului, pentru cu
vântul, că ei i-se dă de obicinuit cele mai 
rele pământuri, cea mai prostă cultură și 
se sâmănă târcjiu.

Orzoicele, ârzele și ovăsurile presintă 
fărte deosebite înfățișări. Dâcă pământu
rile au fost mai bune, dâoă s’au pus mai 
de vreme și ploile au fost mai dese, ne
greșit că ele sunt de fotă frumseța, deși 
pote cam mici pentru vreme.

Porumburile (oucuruzele) răsărite bine 
și aprope de prășit întâiu, sunt numai cele 
puse înainte de Paști sâu imediat, apoi și 
în regiunile unde ploile au fost îmbelșugă- 
tore. Pe unde s’au sămănat târcjiu și lipsa 
de ploie au fost mai simțită, sunt fârte 
înapoi, ba am vădut chiar nerăsărite. Aces
tea vor aduce plugarului, ce cultivă și ra- 
pițe, și neajunsul, că prășirea să se facă 
mai bine prea de vreme, decât prea târdiu.

AoeleașI observațiunl avem de făcut 
în privința fasolei, sfeclelor, bostanilor, car
tofilor, prețiose plante, care se resimt așa 
de bine, când se prăsesc înainte d’a le nă
pădi erburile și a se întări pământul.

Părângurile, meiurile și diferitele plante 
de nutreț au răsărit bine pe unde ploia n’a 
lipsit.

Vitele pasc peste tot la câmp. Cele 
oare au imașurl semănate cu plante vi
vace, sunt frumose ; de asemenea pe unde 
sunt luțerne și alte fenațari artificiale, de 
unde s’a putut cosi și a li-se mai da și 
maldăr.

Plantațiunile de arbori și de viță de vie 
fie din astă tomna, fie din primăvara aoâsta, 
suntjlfrumdse, oa și livedile de pruni, etc.

Viile, în general, promit mult rod și 
mai tâte sunt lucrate.

In un ouvânt, luând afară câte-va 
regiuni, unde ploie a trebuit atâta în a 
doua jumătate a lunei Aprilie, cât și acum, 

situațiunea e forte bună la tote sămănă
turile.

Și e... lungă țâra românâscă ; deci să 
nu ne mirăm de fel, că pe când unii se 
plâng de secetă, afiii doresc să mai înce
teze cu ploile....

*

După-ce mai arată, că, conform in- 
fcrmațiunilor primite, recolta va fi neîn- 
destulitore în «pusul Europei și puțin îm
belșugată în țările da mare produoțiune în 
afară de Fiomânia : ca Englitera, Statele- 
Unit.e, Germania, Țările de jos, Rusia și 
mai multe provinoii din monarehia austro- 
ungară, au suferit mult de intemperiile 
temperaturei, de unde urmâză căjaoeste țări 
și mai ales Francia, vor importa mai mult 
ca altă-dată; că consumațiunea grâului 
cresce mereu, deși mai bine de 500 milione 
de âmenl se hrănesc numai ou urez (Cbi- 
nesii, Anamiții etc.), deși porumbul, car
tofii, secară sunt principala hrană la atâ
tea națiuni, încheiă așa :

„Să fiim dâr ou băgare de sâmă asu
pra prețurilor prețioselor cereale ale ma
rilor piețl ale lumii și m*i  vârtos asupra 
stocurilor disponibile și să nu angajăm vii- 
rârea recoltă pe prețuri nerentabile, ori ce ar 
scrie și spune esportatoriiu.... 

Judecata maimuței.
Sunt cam multi ani de atunci; urmam 

cursurile unei școle secundare din Bucu- 
rescl; ni-se dăduse vacanța mare și călă
toream spre T.-Severin pe vaporul „Ferdi
nand Max" al societăței austro-ungare de 
navigațiă pe Dunăre. Pe vapor erau mulțl 
călători de totă mâna și de tote națiunile: 
români, bulgari, greci, nemți etc. etc. Pe 
vapor era și o maimuță domesticită, ami
cală cu toți călătorii, de o vioiciune rară 
și frumosă la făptură; probabil, că aparținea 
vre-unuia din personalul de echipagifi al 
vasului, pe care pluteam. Sburdalnică în 
mișcările ei, inteligentul animal fugea în 
drâpta, în stânga, în sus și ’n jos, procura 
distracțiunl tuturor călătorilor; la unii le 
scotea tabacherea de tutun sâu batista din 
buzunar; la alții le ridica pălăria de pe 
cap, furișându-se pe de-asupra capului, ur
cată pe diferitele frânghii ale vaporului, și 
câte alte de astea.

între mulțimea de călători de clasa 
IlI-a era și un Serb, care călătorea spre 
patria lui, plecat fiind din BucurescI, unde 
esercitase un comerciu, pe care stimații 
cetitori îl vor cunosce mai târcjiu.

Intr’un timp, între orele 2—3 d. a., 
Șerbul nostru, așecjat turcesce într’un colț 
al clasei a IlI-a, având lângă el un sac 
îndesat cu borfe, care forma tot bagagiul 
lui, îșl scose punga dela brâu sâu din sîn 
și începu să-și numere banii, cari constau 
din peste o sută monede de aur, probabil 
napoleoni seu lire otomane. Mulțl dimpre- 
jurul său priveau la inventariarea pungei 
și rămneau la metalul făcător de minuni, 
ce număra Șerbul în cestiune, și printre 
cei dimprejurul lui era și inteligentul ani
mal, maimuța vaporului.

Cine s’ar fi așteptat la o nostimadă 
destul de hazlie pentru public și destul de 
regretabilă pentru bietul Sârb?

Să vă istorisesc mai departe.
Șerbul nostru, după ce îșl numără 

banii, strînse punga, o -viri în sîn cu mul
țumire, și îșl redimâ capul pe sacul lui cu 
bagagid și adormi de-a binele.

Maimuța însă observase tot ce făcuse 
Sârbul, despre care este vorba, și vădând 
că dorine, se apropie de el, îl pipăi în 
drâpta, în stânga, pe când cei dimprejur 
priveau, mirându-se de curiositatea maimu
ței. Cum die, fericitul nostru călător dor- 
mia dus, cum e vorba românâscă; maimuța, 
prin pipăitul ei, dovedi locul unde era 
punga; băga ușor o labă în sînul Sârbului, 
scose ărășl încetinel punga și voia acum 
s’o deslege ; cei dimprejur făceau mare haz 
de inteligența micului animal.

Maimuța se silea din răsputeri să des
lege punga, pe când era încă la o forte 
mică distanță de Serb; acesta din urmă 
în somnul său, se sucesce, se întorce și se

deștâptă în fine. Cea dintâiu grijă a lui 
fu de a-se pipăi spre a se convinge de 
esistența pungei. Dâr punga lipsea. Buimă
cit, îngrozit, așa cum ori cine pote se-șl 
închipuâscă, că ar fi în aceste momente, 
se scolă repede și strigă: Hoții! Hoții!

In acest timp toți, cat! observaseră 
cele ce se petrecuse, leșinaseră de rîs. Mai
muța, la țipătul Sârbului, fuge cu punga 
sus pe coverta vaporului; câțl-va îi spune, 
că maimuța este hoțul; se ia după ea, 
căutând să reîntre în posesiunea fericirei, 
obținută după mai mulțl ani de muncă. 
Dâr ași! maimuța ținând punga în gură, 
fuge, fiind urmărită de Sârb și alți călători 
și se urcă repede pe catartul vasului, care 
era cam de 10—12 metri înălțime. Aprope 
toți călătorii se concentraseră în acel punct 
al vaporului, atrași fiind de curiositate. Co
coțată pe vârful catartului, servindu-se de 
cele două piciore de dinapoi, âr cu cele 
două de dinainte se forța a deschide punga.

Toți stau cu ochii țintiți cătră vârful' 
catartului, unde se aședase inteligentul ani
mal: și bietul Sârb mai făcea și el ceva 
haz pănă la un loc, dâr când vădu, că 
maimuța reușesce în fine să deschidă punga 
și începe a scote una câte una din mone
dele de aur, ce conținea și pe care le arunca 
în mod regulat, una spre mulțimea unde 
se găsea și el, și alta în apă, (în Dunăre), 
rămase încremenit. Adunându-șl monedele 
aruncate spre densul, răcnea, țipa continuu 
la maimuță; dăr înzadar, maimuța îșl con
tinua în mod forte liniștit operațiunea ei 
de împărțâlă, una și una, adecă cum am 
spus mai sus, una spre păgubaș și alta în 
apa Dunărei. După-ce sfîrși acâsta, rămase 
încă cocoțată sus pe catart, asvîrlind, în 
fine spre mulțime punga, golă bine înțeles, 
și părea acum forte satisfăcută de isprava, 
ce făcuse.

Sosesce în acel timp și restauratorul 
vaporului, stăpânul maimuței, care . .. etc. 
care dormise pănă acum în cabina lui, fiind 
încunosciințat de personalul de echipagiîî. 
Ordonă, răstit, maimuței să se cobâre jos, 
și imediat fuse în brațele lui, lingându-1 pe 
obraz, par’că ar fi implorat ertare, dâcă a 
făcut pote greșâlă. El însă îi aplica câte-va. 
lovituri pe corp cu un mic bicifi și repede 
micul animal se duse la cușca lui, tremu
rând de frică.

Șerbul plângând, cu lacrămile în ochi, 
face plângere la comandantul vasului, spre- 
a face să ’i se restituâscă valorea a 53 na
poleoni, ce ’i lipseau, având de martori pe- 
totă lumea de pe vapor, care fusese spec
tators la operațiunea săvârșită de maimuță. 
Dâr istețul comandant sciu să se salveze 
pe sine și pe stăpânul maimuței de respon
sabilitatea ore-cum la care erau chiămațl, 
și dice: „Feriți-vă de pungași, societatea 
nu garantâzău cuvinte, care stau scrise pe 
placarde lipite în tot cuprinsul vaporului.

Da! este just. Dăr este vorba 'de o- 
maimuță a unuia din personalul de echi- 
pagiîi al vaporului, âr nu de o personă hoță, 
strecurată printre călători.

Sârbul nu voia cu drept cuvânt să 
scie de acele anunciurl afișate. Plângând 
cu sughițuri, îngâna: banii, banii. Publicul 
se făcuse râtă împrejurul acelor două per- 
sone și aștepta cu impaciență deslegarea 
acestei plângeri.

— Cât îți lipsesce, omule? întrebă 
comandantul.

— Cincl-cjeci tri dă năpoleone, răs
punse Sârbul, totă lumea vedut la mine, 
acușa numărat una sută șes năpoleone, ce 
avută la mine.

— Cum? ai avut tu 106 napoleoni? 
de unde ai avut tu atâția bani ?

— Muncit la mine, domnu capitan, 
multă vreme.

— Unde ai muncit tu, mă, să câștigi 
atâția bani? Nu se pote; tu trebue să-i fi 
furat de unde-va; ești un hoț.

— Nu, bre capitan, la mine nu hoț; 
eu fost la BucurescI, la țară rumânescă; 
acolo am fost negustor la mirie.

— Cum ? Ce negustoriă ai făcut tu ? 
Ai pașaport? Ai bilet dela polițiă cumcă 
ești om cinstit?

— Da este la mine pașaport; și scote 
dela brâu un pașaport și un bilet de legi- 
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timațiă, liberat de poliția Capitalei, prin 
care se dovedea, că în adevăr a fost în 
BucurescI timp de mai multi ani, eserci- 
tând negustoria de lapte.

— Ei! așa da. Acum înțeleg, că nu 
ești lioț.

Plin ore-cum de bucuriă, Șerbul dice 
cătră comandantul vasului.

— Na, vedl la mine domnu capitan, 
la mine sîn’ omî cistit, nu hoț; poliție spune 
drept; acum vrut să merg la casa și copiii 
mei la Sîrbie.

Din pașaport se dovedea, că este din- 
tr’un sat din ținutul Belgradului.

— Să dai la mine acuși cincl-decl tri 
■dă năpoleonî, nu pot să per4 la mine astă 
■bani multe.

După o scurtă reflecția, istețul co
mandant, încunjurat de toți călătorii de pe 
vapor, care ardeau de dorința să vadă sfîr- 
șitul acestei afaceri, dise:

— Ascultă. Dăcă tu ai fost negustor de 
lapte la BucurescI, dreptatea a făcut’o bine 
maimuța; banii ce i-a asverlit ea în apă 
s'au cuvenit apei, căci pe apă i-ai luat; 
adecă pe apa, ce ai pus’o tu în laptele, 
■ce ai vândut; ăr ce ți-a asvîrlit ție, sunt 
din munca ta dreptă, adecă cei cuveniți 
pe lapte și alt nimic.

Ricend comandantul aceste cuvinte, 
plecă imediat la postul său. Călătorii toți 
bat din palme, ridând cu hohote, răspân- 
dindu-se apoi la locurile lor; âr Șerbul 
nostru, la răspunsul dat de comandantul 
vasului, rămase cu totul înmărmurit, bom
bănind pe serbesce câte-va cuvinte, care 
se traduc prin: „a dracului maimuță! de 
unde o fi sciut ea acăsta?

Judecata lui Solomon fu făcută.
Er subscrisul rîd de câte-on ’ml-aduc 

aminte de acestă nostimadă.
(„Ap. U. D.

MULTE ȘI DE TOTE.
O judecată ințeleptă.

Un d'ar misionar publică o scire in
teresantă despre o judecată ÎDțelâptă a 
unui judecător chines. înaintea judecății 
stăteau trei bărbați, cari se certau din causa 
unei femei, cpoend fiă-care, că e soția lui 
ligitimă. — O femeiă pdte avă numai un 
bărbat legitim, dise judeoătorul. — Eu sunt 
soțul ei legitim 1 strigară de-odată toțl-trei 
bărbații. Judecătorul șl-a dat totă silința 
să desouroe în vre-uu mod lucrul, dâr fără 
succes.

In fine judecătorul înțelept dise : De- 
dre-oe între voi nu pot face o judecată 
■drâptă, atunci să mdră femeia. Astfel vă 
veți, pută împăca.

După acâsta aduse o măsură cu vin 
■și în el turnă un fel de praf negru, provo
când apoi pe femeiă să-l bea. Femeia as
cultă și în scurt timp amețită căcju jos, 
murmurând nisoe vorbe fără înțeles și apoi 
îșî înohise ochii și nu se mișoâ mai mult.

— A murit! Du-o acasă și o înmor- 
mentâză, dise judeoătorul adresându-se că
tră unul din bărbați.

— Eu să o înmormântez ? întreba el 
cu un fel de mirare. Ce am eu cu ea ; 
acum vă mărturiseso, că n’am spus drept, 
nu eu sunt bărbatul ei legitim.

Al doilea bărbat încă mărturisi astfel. 
Al treilea însă plângând luâ în brațe fe
meia să o ducă acasă. Judecătorul îi dise: 
Acum soiu, că tu ești bărbatul ei legitim. 
Du-țl aoasă soția, ea n’a murit, ci numai 
e bâtă. Praful, ce-1 negru, ce l’am pus în 
vin, n’* fost otravă, oi zahăr. Așa-dâră tu 
mergi liniștit acasă, er voi, adresându-se 
cătră ceilalți doi bărbați, rămânețr aiol oa 
să vă capătați răsplata, câte 25 bâte în 
tălpile piciorelor.

*

,,Cânti Dumnezeu a făcut lumea11...
0 legendă rusăscă istorisesce: Când 

Dumnedeu a făcut lumea, a făcut și po- 
pdrele diferite.

Franțuzului i-a dat vin și cuvintefru- 
mose; Neamțului i-a dat cârnaț (calbusni1tf 
cârnățar, este poleora Nemților în Rusia) 
.și idei bune; Rusului i-a. dat cel mai mult 

pământ și pe lângă acâsta și tote câte le 
aveau ceilalți.

Toți erau mulțumiți cu ceea ce au 
oăpătat. Când însă Dumnezeu a întrebat 
pe Rus, dâcă este mulțămit, el șl-a luat că- 
oiula din cap, s’a soărpinat în oeafă și s’a 
rugat: „Inoă ceva m-ceaiu (pentru ceaiu= 
bacșiș) tătuoule!“

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui A. V. Panciova Astfel de declarațiunl 

e absolut cu neputință a se publica.

Prognosa timpului.
(I^VLpă. călix>.c3.a,ZTa.l că,pit- Spăriosvt.)

Săptămâna din 20—26 Maiu: ploios 
va fi în 23 și 24.

Săptămâna din 27 Maiu — 2 Iunie: 
începutul schimbăcios cu estreme de tem
peratură, icl-colo furtuni. Ploios va fi din 
29 Maiu — 1 Iunie. începutul lui Iunie va 
fi rece, icl-colo și ninsore.

Căler:d.arul septemânei.
MAI. are 31 dile. FLORAR.

Cursul la bursa din Viesia.

țlilele Călend. Iul. v- Căleiul. Gr eg.

Dum. 
Luni 
Marți 
Mere.
Joi.
Viner 
Sâm.

7 S. m. Acație
8 S. ap. Ev. loan .
9 S. prof. Isaia

10 S. ap. Sim. Zilat
11 S. m. Mochie.
12 j- Sf. apei Epifan.
13 M. Gliceria

20 M. Bernardin
21 Felix
22 Iulia
23 Desideriu
24 Inălț. Domn.
25 Urban
26 Filip

Din 18 Maiu 1900.
Renta ung. de aur 4°/o...................... 116.05
Renta de corone ung. 4%. . . . 91.40
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 ■ 120.30 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4'/20/0 • 99-—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 117.25 
Bonuri rurale ungare 4°/o • ■ • • 91.35
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50 
Impr. ung. cu premii................... 160.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 137.75
Renta de argint austr.......................... 97.90
Renta de hârtie austr............................ 97.60
Renta de aur austr...........................116.—
Loturi din 1860.................................. 135.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 17.78
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 723.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 723.50 
NapoleondorI...................................... 19.27
Mărci imperiale........................ 118.27 */ 2
London vista.................................... 242.55
Paris vista.........................................96.32 l/2
Rente de corone austr. 4°/o • . • 97.—
Note italiene....................................... 90.55

Cursul pieței Brașov.
Din 19 Maiu 1900.

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

19.02 Vând. 19.06
18.80 Vând. 18.86
19.20 Vând. 19.26
11.30 Vând. 11.40

127.— Vând. —.—
58.50 Vând. —.—
10.72 Vend. —.—

100.— Vând. 101.-

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 18 Mai 1900.

M esura 
seu 

greutatea
Călit atea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 11. L. Grâul cel mai frumos 12 20
n Grâu mijlociu . . . 11 60
n Grâu mai slab . . . 11 40
n Grâu amestecat 9 40
îî Secări frumosa. . . 7
Y Săcară mijlocii. . . 7
Y> Orz frumos .... 7 —
n Orz mijlociu. . . . 6 60
n Ovăs frumos. . . . 4 80
71 OvSs mijlociu . . . 4 40
71 Cucuruz ................... 9 —
71 Mălaiu (meih) . . . 8 40
îî Mazăre........................ 14 40
îî Linte ........................ 20 —
11 Fasole........................ 10 40
71 Sămânță, de in . . . 24 —
n Semen ți de cânepă . 9 —

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

1 kilă Carne de vită . . . — 88
n Carne de porc . . . — 96
J7 Carne de berbece. . — —

100 kil. Său de vită prospăt . 100 —
w Său de vită topit. . 148 —

Bursa de mărfuri din Budapesta
din 16 Main 1900

Semințe
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela pană la
Grâu Bănățenesc . . 80 8.05 8.25
Grâu dela Tisa ... 80 8.— 8.10
Grâu de Pesta ■ * 80 7.95 8.10
Grâu de Alba regală . . 80 7.90 8.05
Grâu de Bâcska .... 80 —.— —.—
Grâu unguresc de nord . 80
Grâu românesc .... 80 —• — —.—

Cuali-
Semințe vechi Soiul tatea Proțul per

ori nou3 per 
Hect. 100 chilograme

dela pănă la
Secara. . . 10—72 6.50 6.90
Orz .... nutreț. . 60—62 6.40 6.50
Orz .... de rachiu 62—64 5.90 6.10
Orz .... de bere . 64—66 5.60 5.80
Ovăs . . . 55—60 5.- 5.30
Cucuruz . . bănățen . 75 — —
Cucuruz . .
Cucuruz . .

alt soiu .
» n

73 — •—

Hirișcă . . 5.- 5.30

Producte div. Soiu 1 C u r s u 1

dela pănă
Săm. de trifoi ii Luțernă ungur. 0 —

„ transilvană —t— —.—

n „ bănățeni <i
&„ roșii —.— —.—

Ulei de rapiță rafinat duplu 0 
H — ------- -

Ulei de in . . irl
d —.— —.—

Unsore de porc dela Pesta 0 56.50 57.60
n » dela țeră . <D —.—

Său de vacă. . sventată . qj 46.— 47.—
Prune .... din Bosnia 0

18.75 19.—

Lictar .... Slavon și Serbia
0
vi 1850 19 A

din Serbia în s. H 16.5'1 17.—
Nuci . . . ■ slavon nou ft —.— —.—
Gogoși. . . • sârbesc . • —

din Ungaria . . —.— —.—
Miere .... ungurescl. CJ —.— —.—

sârbesc! . Pi
Ceră . . . . brut . . —.— —.—
Spirt .... Drojdiuțe de s. —.— —.—

Cursul iosurilor private
din 16 Maiu 1900.

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

n

Rudolf
Salm .
Salzburg.....................................
St. Geuois ..........................
Stanislau...............................
Trientine 100 m. c. .

» 4% 50.....................
Waldstein ....... 

„ de 10 franci . . .
Banca h. ung. 4°/0 . . . .

cump. vinde

13.— 14.-
400.— 401.50
131.75 132.75

64.50 66 50
71.— 73.—
49. - 50.—

134.— 136.—
132.50 133.50
41- 42 —
20 25 21.25

63A0 65.50
175.25 177.25
59 50 60.50

183.- 185 —
130 — —.—
178 —

—•—

Proprietar: Dr. Âurei Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Anunț de vânzare.
Conform hotărîrii comitetului 

și sinodului parochial gr. or. din 
Brașov (Cetate), aprobată de Ven. 
Consiator archidiecesan, Epitropia 
parochială subsemnată face cunos
cut, că se vor vinde prin licita- 
țiune CU oferte terenurile mai jos 
arătate, Bituate în imediata apropiere 
a promenadei de bus din Brașov. 
Aceste parcele sunt fdrte potrivite 
pentru clădiri de vile, anume:

1) Parcela de sub Nr. casei 4 din 
Grdver, avend o suprafață totală de 
801 metri pătrațl, cu o casă de 
piatră cu 5 camere și cu grădină. 
Prețul vemjării va fi deia 5000 fi. 
edu 4ece mii corone.

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

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

4) Percela Nr. 4 în Bârdigase 
avend o suprafață totală de 526 
metri pătrațl cu grădină. Prețul 
vendării dela 1300 fi. sâu două mii 
șâse sute corâne în sus.

Ofertele sigilate provedute cu 
vadiu de 5°/0 din prețul ofertat, se 
vor adresa comitetului parochial 

român gr. or. dela Sf. Adormire 
din Brașov-cetate pănă sera în 8 
(21) J^ai a. c., la cancelaria paro- 
chială, casa Nr. 5 din Tergul griu
lui. Planul de situațiune al parce
lelor, locul și orî-ce informațiuue se 
pdte arăta și se pot obține dela 
Dl Epitrop T. Spuderca, strada or
fanilor Nr. 2(14).
935,6—6. Epitropia parochiafă

«lOWO^OOOWOtfKMfc

Subacrisul am onâre a aduce 
lo cunoBcința on. public, că am în
ceput lucrărî de 

văpsitorie și lucitorii de mobilo,. 
binale, odăi etc.

Rog, a-me sprigini în Întreprin
derea mea, promițând lucrare solidă 
și ieftină.

Cu totă stima
9i3,i-3. Vasîlie Moldovan,

Brasov (Scheiu), Costă nr. 20.

Jn Soliste (E)
1 te© ei aer curat de mate, 
posiție romantică, cu scaldă de apă 
de munte, aranjată de curend, pre
umblări admirabile, pavilon Elvețian 
Hotele, Casing, bibliotecă, medici, 
apothecă, eacursiunl frumose și ușore 
în munți, etc. sunt de închiriat 

odăi și locuințe
la privați, pentru saisonul de vară, 
curate, bune și forte ieftine 
cu și fără serviciu.

Cu detailurl servesce

959.1—3 Primăria comunală.

Stabilimentul
de hydroterapie

dela băile de abur ale Eforiei
s’a deschis. “W

Informațiuni și prospecte se pot 
lua dela

0000900000000000

O Casă E de mult zidită
Curmătură

dinpreună cu grădină se vinde 
din mână liberă.

Casa are trei o d ă i spre stradă, 
bucătărie și apertiuențele nece
sare. — Informațiuni se dau în 
Blumena, strada furcilor (Galgwei- 
hergasse) No. 15, la proprietar.

947.3_3.

0 fabrică. d.e cărămizi 
cu clădirile necesare și aranjament 
complet, murind proprietarul ,

-o este de vendare. o-_______________ L.____
Este situată între Brașov și gara 

dela Herman (Szâsz-Hermâny). 
Pentru informațiuni a se adre

sa la
SuHus F. Velf 

956.—2, Brașov.
XXXXXXXXXXXXXXXX
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XX Cafeneaua Transilvania | XX
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. Aduc la cunoștința onor, public, că de adl încolo, 

16 Maiu se cap&ă m fie-cas’© $ i 

Cafea rece (Eiscafee) și înghețată.
Rugându-mS de o cercetare numerose. garantând 

pentru un serviciu cât se pote de prevenitor.
Cu totă stima:

„CAFEE TRANSILVANIA*  
CarB Wemst&isUer

Strada Vămii 33.

o
63
3CD.
63
“4—s
63 |
22. i
< 1

63■

XX C a f e n e u a Transilvani a. : XX

■. _:î,£&
Pentru SESONTJL de Primăvară ți Vară 

1900
STOFE veHtahi!® efe

2.75. 3 70, 4.80 din stofă bună 
0.— și 6.90 mai bună 
7.75 fină

925.14-40

Un coupon de metri 3.10 iuti- | fi- 
gime pentru un costum corn j 
piet roc, pantaloni și (jiletcă ) j.’ ĂĂ? 

cassia traaamai | a. '
Un coupon pentru costum de salon fi. cum și stofe de pardiscurl, Lo

den pentru turiști, Kamgarn lin etc. etc. — Trimite cu prețurile fabrieei re
numita si cunoscută ea solidă si reela fabrică de postavuri

SIEGEL-IMHOF in BRUNN.
— iass Mostre gratis și franco. 'W Liferație conform mostri se garanteză. as= —

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

10 —

g> 
s> 
ft s

Nr. 102. —1900.

I
7

I

Femeile fin Viena ma„",„ami frwseța or 
în prima linie întrebuință.rei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect,

, OHpmal Pasta Pompadour
V inventată tie fericit med. Dr. A. 11IX.

'l'L.-' Cine se foiosesce de acest mijloc, capctă o colore sănetosă
a feței, teint frumos fără încrețituri, păuă la bătrânețe, depăr- 

\teză pistruie, pete de ficat, bubat, coși, roșeță și tdte necu- 
'** rățeniile pielei, despre ce se garanteză, seu se dă bani îndărăt.

S’a aplicat acesta pomadă, de persone distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
ce se pote dovedi, cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate și efectul ei est,’, că esistă de 40 ani și în intervalul acesta sute 
și mii de mijloce pentru frumsețe seu inventat și erăși au dispărut. Prețul unui, 
borcănel pe 6 luni 1 fl. 50 cr. Sul de probă bucata 50 ev.

8 On'S'aSn Pnmnofinill1 0 albe ă ca laptele, care remâne și după ce se
a-CipLUlU IlUali jJCllaUUS spală fața.. Un flacon original â (fi. 55S er.

Pompadour săpun 30 cr. Pompadour pu<9ră roșa creme albă 5 fi. 25 cr.
A se adresa cu confiență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton 
Rix & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
TOROK Konigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR ROTII Farmacia ,.la urs14 
lângă teatru, la TEUTSCH & TARTLER. — Pachetele sunt plombate. 6—9,889.

..Gazeta Transilvaniei“ cu numărul âW fii» se vinde 
la librăria Mic. I, Chircu și la Efdfflias Nepoții.

$
85/

Nn paclietat în pungi (tociiit)

Ksi veritabRi m stiskstes
(cm Zaeheiiin.")

Anpntn nțifp ajutorul cel mai bun și radical 
Ă b UIJ l u. 01J tu contra plagei a ori și ce insecte. A;.

Se airlă de : în Brașov: La Domnii I. L. et A. Hesshaimer, Hi
Heinrich Zinz, Uimitrie Eremios nepoții, Emil Por, Rari Irit, Julius Muller, Carol M 
Schuster farmacist, Teutsch et Tartler, H. Grădinar, Eduard Kugler farm., Julius 
Hornung farmacist, Heinrich G. Obert, Ferdinand Jekelius farm., Victor Roth farm., 
Karl Harth, Rudolf Stingi, T. Kelemen farm., W. S’adlmitller, Lazar & Verzar, Henrich 
Petersberger. în Făgăraș: La Domnii: lohann P. Hermann, R. G. Romonțiamt, I. fiș-j 
larosch, Heinrich Schul, Alexander Nelwer, Iacdb Fleissig. în Cohalm: La Domnii: 
Ernst Wolff, Eduard Victor Melas, și unde sunt, afișate placa

e veritabil numai în cunoscutele

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 
este cel mai gustos, unic sănetos și tot odată 
cel mai ieftin surogat la cafeaua de boane.

Cafeaua de malată Kneipp a lui Kathreiner 
suplinește în modul cel mai bun cafeaua de 
boana acolo, unde din considerații sanitara 

aceasta e oprita de medici.

Nici odată înse deschis ori în pachete imitate 
cu scopul de ale reduce.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


