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cielo poștale din întru și din 
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10 ban!. — Atât abcnamentele 
cât și inaerțiunile sunt a se 
plăti înainte.
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Popor șî partid.
Programul ce ni-l’am făcut pen

tru redactarea numerelor poporale 
de Duminecă, cere mai presus de 
tdte să dăm cetitorilor noștri din 
popor hrană spirituală cât se pote 
de bună și sănetosă. Cei-ce au ur
mărit lucrarea ndstră publicistică 
cu băgare de sdmă se vor fi con
vins, că încunjurăm cât se pote mai 
mult de a turbura liniștea sufletescă 
a cetitorilor noștri, vorbindu-le de 
disputele și certele cele seci dintre 
cărturarii noștri asupra mersului 
afacerilor nostre naționale seu, cum 
le place multora a c|ice, asupra po
liticei nostre.

Ce ar și folosi, se zăpăcim min
țile omenilor cu nisce întrebări, pe 
cari nu le înțeleg cum se cade nici 
chiar cei-ce le hărțuesc prin colo
nele foilor nostre politice.

Totuși nu putem se retăcem cu 
totul unele, despre cari trebue se 
presupunem, că au ajuns și la urechile 
cetitorilor de . gazete țărani; nu le 
putem retăce cu atât mai vertos, cu 
cât sunt și gazete poporale — una 
mai ales — cari nu au programul 
nostru și dau poporului între altele 
și veninosa lectură de articol! și co
respondențe pline de duhul certe
lor, de murdăria și de veninul cle
vetirilor personale.

Vor fi auc|it negreșit și fruntașii 
noștri de pe la sate, despre bocetele 
și vaetele celor ce văd acji tdte afa
cerile ndstre naționale în culorea cea 
mai mohorîtă, ca și când ne-arn afla 
cu toții în prefiiua ceremoniei în- 
mormentărei programului și a parti
dului nostru și a tuturor dorințelor 
și aspirațiunilor nostre naționale.

Mai ciudat decât tdte este, că 
cei-ce se bocesc și se vaetă afi! mai 
tare, că partidul nostru național ar fi 
ajuns ca vai de el, că ar trage de 
morte și că ar trebui să ne croim 
un nou partid pe calapodul ordo
nanțelor ministeriale, sunt o sămă de 
bărbați tineri, întrațî numai de curend 

în vieța practică. E de tot pocit lu
cru a vede tocmai pe cei mai tineri 
lipsiți de curagiul și încrederea fără 
de care orî-ce luptă pentru libertate 
și drepturi este dinainte pierdută; 
de a-i vede, că nu se încumetă a-se 
aventa nici măcar la înălțimea cu
getării unor iobagi deștepțl din tim
purile întunecose ale sclăviei fisice 
și de a-i vedă lipsiți de încredere în 
puterea de vieță și ’n tăria consciin- 
ței de rassă și națională a poporului.

Ori, ce însemneză plângerea, că 
totul e rău ce mai e și că acum 
trebue să eșim din țîțînl cu nație și 
partid cu tot și să ne învârtim în 
jurul unei nouă osie, dâcă nu un fel 
de desnădăjduire, de renunțare chiar 
la ceea-ce ne-am propus, când toți 
frații dintre Tisa și Carpați ne am 
dat mâna și am întrat cu nouă și 
mai strînse puteri în luptă cu siste
mul desnaționalisător și asupritor?

De cât-va timp aucțim vorbin- 
du-se de partidul național român 
„desființai, de „vechia lui organi- 
sație“, care n’ar mai plăti nici o 
groșiiă de când cu porunca lui Hie- 
rouymi prin care i-a fost interzis de 
a mai funcționa; aucjim de „nouă 
organisare“ și de „înființarea din 
nou“ a partidului,, ca și când ar fi 
vorba de vre-o nouă tovărășie, în 
care ar întră cine-va, ca se potă câș
tiga și pune la loc, ce a pierdut în 
tovărășia vechiă.

Omenii cari vorbesc așa, nici 
ideiă n’au măcar de ceea-ce va se 
<Țică partid național român și de 
ceea-ce s’a înțeles la noi în tot- 
deuna sub numirea acesta.

Partidele într’un stat constitu
țional pot fi de multe și diferite so- 
iuii. Se pbte forma un partid, decă 
vreți, cu scop de-a stărui pentru re- 
gularea Oltului, seu altul pentru 
stîrpirea beției, seu un partid cu 
alte scopuri de interes public măr
ginit. Acestea se pot forma și des
ființa, se pot ivi și pot dispărâ, după 
cum înprejurările vor fi favorabile, 
ori nefavorabile lor.

Un partid național însă, care 
are ca țîntă libertatea, bună-starea 
și viitorul unui întreg popor, nu pbte 
fi supus jocului întîmplării și al îm
prejurărilor.

Acesta stă și cade, învinge ori 
se prăbusesce dimpreună cu poporul, 
care alegându-și un steg, sub care 
să se grupeze cu mic cu mare, măr- 
turisesce ținta vieței și a nisuințelor 
sale.

Ținta nu șl-o pbte lăsa din ochi 
nici un popor, căci, pierejendu-și-o, 
a încetat și el de-a mai fi. De aici 
urmeză, că partidul nostru național 
nu urmăresce interese vremelnice, nu 
s’a format, ca se dăinuescă de ac|I 
pe mâne, ci are menirea de-a uni 
pentru tote timpurile forțele popo
rului nostru, a-le disciplina și a-le 
pune în serviciu] marei sale cause 
naționale.

Numirea „partid“ nu este decât 
o jhaină esterioră, ce a îmbrăcat’o 
poporul nostru, ca să potă lupta și 
el alături cu numărosele partide de 
tot felul din țâră, sub stăpânirea 
disă constituțională, față cu noi Ro
mânii însă în adevăr absolutistă și 
despotică.

Poporul viu este, der și parti
dul, și așa trebue să fie mai ales în 
timpuri de asuprire și de prigonirp 
ca cele ce le străbatem. Nu felul de 
organisare esterioră, ci spiritul, sim
țul, credința și consciința poporului 
dă viâță partidului. De ar ave acesta 
alcătuirile cele mai frumose și n’ar 
fi sufletul românesc în el, ar putâ fi 
ori-ce hidbsă pocitură, numai partid 
național român nu.

Când creștinii erau mai amar 
persecutați, când tiranii îi asverliau 
între fierele sălbatice, pentru-ca ple
bea setosă de sânge să se potă des
făta, văcjend cum sunt sfășiați de 
ele, pe acele groznice vremuri ei 
n’aveau biserici, în care să se 
roge lui Dumnedeu. Ou tote astea 
găsiau sub ceriul și în pământul zi
dit de el destule locuri de refugiu 

și totuși îșl făceau rugăciunile spre 
a-și întări credința^ se găsiau, se cu- 
nosceau și se ajutau unii pe alții 
pentru biruința religiunei lor.

Unde nu e credință, unde nu e 
iubire și încredere și unde nu e în
suflețire acolo nu este nici vieță, 
nici nădejde în biruința adevărului 
și a dreptății!

Revista politică.
In dieta ungară totă săptămâna 

s’a desbătut budgetul instrucțiunei pu
blice și al cultelor. Se înțelege, că nici 
la acest budget nu s’a putut se se nu 
aplice câte-va lovituri naționalități
lor. Așa un deputat cu nume nem
țesc (Werner), ales într’un cerc ro
mânesc (Ighiu), inse mare șovinist 
maghiar, a cerut dela guvern în șe
dința dela 14 Aprilie, ca se înfiin
țeze școli de stat prin părțile lo
cuite de naționalități, er vorbind de 
gimnasiile săsesci, deputatul, ai că
rui părinți fuseseră odinibră germani, 
a acusat pe Sași, că în gimnasiile 
lor la studiul istoriei nu-șl învață 
copiii în spirit patriotic unguresc și 
că pe Unguri nu-i numără în frun
tea celorlalte popore, ci îi pun în al 
cțecelea loc, er după dânșii nu vin, 
decât Armenii, Grecii și Țiganii.

Ministrul Wlassics a răspuns, că 
se va îngriji să se censureze din 
nou tote cărțile, din cari înva,ță co
piii în școiile naționalităților, și dâcă 
se va găsi ceva, care ar înjosi cât 
de puțin pe Unguri, va da poruncă, 
să fie scosă acea carte din școlă și 
să se pună alta în Jocul ei, în care 
despre Unguri să nu se mai vor- 
bescă rău, cum s’a întâmplat în car
tea săsescă (!) despre care a vorbit 
Werner.—Deputatul kossuthist Nessi, 
a spus atunci, că atâta nu e de- 
ajuns, ci ministrul ar trebui să în
chidă numai decât tote școlile na
ționalităților, unde nu se învață 
după porunca de sus.
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Viorele.
Viorica nu rîvnesce
Ga să fie admirată,
Și cu tbte astea ’ntruna 
Viâța-i este turburată.

Și cu cât m roșu i dulce 
Mai puternic se simțesce, 
Cu atâta mai degrabă 
V:ne lumea și-o strivesce.

Astfel sufletul ce scie
Se s’avânte ’n lumi visate
Nu rîvnesce admirare, 
Ci e vesel stând departe;

Dâr cu cât mai tare simte 
Și sublim mai mult gândesce, 
Cu atâta mai degrabă 
Vine lumea și-l strivesce.

Maria Cioban.

Secretul, lui Cornille.
De Alphonse Daudet.

Francet Mamaî, un bătrân cântăreț 
din fluer, care venia din când în când la 
mine de beam vin și ședeam de vorbă, 
îmi povesti într’o seră o mică dramă rus
tică întâmplată la mora mea înainte cu 
vre-o două-deci de ani. Povestirea omului 
m’a impresionat și mă voiO încerca s’o po
vestesc întocmai după cum am audit’o.

Inchipuiți-vă, iubiți cetitori, că srațl 
înaintea unui păhar cu vin și că ascultați 
cum văpovestesce un bătrân cântăreț din fluer 

Țâra ndstră, domnule, n’a fost tot-deuna 
pustie și fără renume ca astăzi. într’o 
vreme ea purta un mare negoț de morărie 
și de pe-o întindere de <jece leghe îșl adu
ceau omenii grâul să fie măcinat aci... Pe 
colinele de prin prejurul satului erau o 
mulțime de mori da vânt. De-a drăpta și 
de-a stânga nu se vedeau decât aripile, ce 
se învârteau mișcate de vântul de nord- 
vest pe de-asupra stejarilor, șirurile de 
măgari mărunței, încărcațl cu saci, urcând 
și scoborînd de-alungul drumurilor; și

totă săptămâna era o plăcere s’asculțl poc
nitul bicelor, scârțăitul sacilor și îndem
nările celor cari mânau animalele. . Dumi
neca ne duceam la mori în grupe. Aci 
morarii îșl vedeau de vinul de tămâiosă. 
Morărițele erau frumose, ca nisce regine, cu 
băsmăluțele de dantelă și cu crucile lor 
de aur. Eu îmi aduceam fluerul și se’ncin- 
gea un joc de ne apuca noptea. Aceste 
■mori erau bucuria și bogăția țărei ndstre.

Din nenorocire celor dela Paris le 
veni ideia se instaleze o moră cu aburi pe 
drumul Tarasconului. Bun și frumos 1 Ome
nii începură să-și ducă grâul la mora asta 
și bietele mori de vânt rămaseră fără lu
cru. încercară ele se resiste cât-va timp, 
ddr aburul eși învingător și fură nevoite 
să se închidă una după alta.. Nu se mai 
vedeau măgărușii urcând și coborînd....
Morărițele îșl vîndură crucile de aur... Se 
dusese vremea vinului și a jocurilor. Vân
tul de nord-vest sufla de geaba, căci ari
pile rămâneau nemișcate. Apoi într’o bună 
dimineță comuna nimici cu totul rămăși
țele ruinate și în locul frumoselor mori de 
altă-dată, planta viță de vie și olivl.

Totuși în aceste devastări o singură 
moră mai rămase și continua să umble cu- 
ragiosă pe colina sa, în apropierea celei de 
abur. Acdsta era a lui Cornille, despre care 
vom povesti ceva în cele ce urmdză.

*
Cornille era un morar bătrân, care 

trăise șdi-decl de ani cu [făina și cu dra
gostea de meșteșugul lui. Instalația morei 
cu abur îl tulburase. Timp de vre-o opt 
dile, în fie-care di îl vedeai alergând prin 
sat, strîngând lumea în jurul lui și stri
gând din tdte puterile, că făina dela mora 
asta e otrăvită. „Nu mai mergeți acolo — 
dicea el; acei hoți, pentru-ca să prepare 
pâuea, se servesc de abur, care e invenția 
diavolului, pe când eu lucrez cu vântul de 
nord-vest și acesta e suflarea lui Dumnedeu, 
Și cu vorbele cele mai frumose lăuda mo
rile de vânt, dâr lumea nu’l asculta.

Amărît pănă în adâncul sufletului bă
trânul se închise în mora sa și trăi singur 
ca un sălbatic. Nu voi să-și țină pe lângă 
el nici pe nepoțica lui Vivetta, o copilă 
de cinci ani, care, după ce-i muriseră pă
rinții, nu mai avea pe lume decât pe mo-
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Deputatul Artim în ședința dela 
17 Aprilie a vorbit despre Ruteni, 
spunând, că preoții cari nu sunt 
buni patriot! nu numai că ar trebui 
sâ fie lipsit! de congruă, der ar tre
bui se fie lipsiți și de parocbie. Decă 
nu se simte bine aici, se se ducă 
unde îl trage inima, der pe popor 
se-1 lase în pace, căci în țâra acâsta 
totul trebue se fie maghiar. Preoții 
ruteni înse — spune Artim — au 
fost totdeuna buni patrioțl.

In aceaș! ședință a luat cuvân
tul și deputatul slovac loan Rujiak 
și a spus, că programul pe basa că
ruia a fost ales, conține punctul, 
care îl obligă a cere se se esecute 
articolul de lege 44 din 1868. Ministru! 
președinte a spus, (țise Rujiak, că în Un
garia nu cunosce cestiunea naționali
tăților, o asemenea cestiune în Un
garia nu esistă. Ei bine, cum pote 
se spună asemenea lucruri un minis
tru, când sciut este, că populațiu- 
nea țerii, mai bine de jumătate, este 
compusă de Nemaghiari? Rujiak 
constată cu durere, că milionele de 
Slovaci n’au nici un gimnasiu, nici 
o școlă civilă, nici o preparandie 
slovăcescă. A avut odată și poporul 
slovac trei gimnasii, dâr guvernul 
le-a închis fără nici un drept. De
clară, că nu primesce budgetul, 
fiind-că în acela .nu esto pus nici un 
ban pentru cultura, slovăcescă, în 
schimb înse face propunerea iscălită 
de el, de Martin Ko’lar, loan ValastIe
și de Francisc Veselovsky, în care pre
tinde dela guvern, se înființezegim
nasii și alte școli pentru Slovaci, 
unde aceștia se se potă cultiva în 
limba 1 r maternă.

Deputății slovaci înse și-au aprins 
numai paie în cap cu cererea lor, 
căci ministrul Wlussics a răspuns, că 
el nu vre se scie de școli slovăcescî. 
Slovacii se învețeunguresce, er depu
tatul Barfa Odon a strigat, cât îl ținea 
gura: „In Ungaria numai școli un
guresc! pot se fie Trebue închise și 
cele nemțesc!!“

*

Fostul ministru-președinte baro
nul B-inffy, a crecjut de cuviință se 
esă ârășl la ivelă. Cam greu scie el 
se învîrtescă condeiul, că prea multă 
învățătură nu are fostul ministru- 
președinte, der s’a sufulcat totuși și 
el se scrie un articol, în care vorbesce 
despre tripla alianță. In acest articol 
cjice, că razimul triplei alianțe în 
ceea-ce privesce Austro-Ungaria, nu 
este în Austria propriu cjisă, ci în 
Ungaria. Pentru-eă iu Austria dife
ritele naționalități mereu se certă, 
pe când Ungaria este stat național 
maghiar (?), er întru cât n’ar fi încă 

în tote închieturile sale maghiar, 
trebue se devină de acuma înainte, 
și de aceea guvernul trebue să caute 
prin tote mijlocele să maghiariseze 
tote naționalitățile.

Multe nevoi are țâra, biruri 
grele, nedreptății! din partea șovi- 
niștilor, bărbații de stat unguri însă 
nu-și bat capul cu d’al d’astea. Ei 
sciu numai un cântec: Să se ma
ghiariseze pe totă linia.

Destul de trist!
*

In Belgia s’au petrecut săptă
mâna acâsta lucruri mar!. Mișcarea 
revoluționară a socialiȘtilor belgieni pusa 
la cale pe motiv, că pretind intro
ducerea votului universal, a luat ca
racter amenințător. Sute de mii de 
muncitori s’au pus în grevă, nu vreu 
adecă să mai lucreze. S’au întâm
plat încăerărl sângerose pe strade 
între manii est anțl, armată și poliție. 
Atacurile turburătorilor au fost atât 
de sălb atice, încât ți-se părea, că 
orașul Bruxella, capitala Belgiei, e 
luată eu asalt.

Caracterul cel mai grav îl pote 
însă avea mișcarea în provincie, 
fiind-că aici numărul minerilor gre
viști e forte mare. Pretutindeni: la 
Liâge, ca și la Gand, la Louvain ca 
și la Bmge, în fie-care sâră sunt 
manifestări sângerose. Socialiștii sunt 
cu toții înarmați. Ici colo ei s’au 
folosit și de dinamită. La Bercheni, 
Bergherout și Marchinnes au esplo- 
dat nisce bombe.

Deși mișcarea acesta estrem 
de primejdiosă, guvernul a hotărît 
totuși să respingă votul universal. 
Se crede, că și camera va respinge 
proiectul, în care cas se prevede, că 
vor urma evenimente mari.

Tâtă săptămâna s’a vorbit des
pre tractările de pace în Africa-de- 
Sud. Guvernul engles aștâptă să i 
sosescă în tot momentul raport dela 
Kitchener despre resultatul definitiv 
al tratărilor, ce se fac în Pretoria, 
unde se află acum representanții Bu
rilor din Transvaal și Oranje.

Piarul londones „ Daily Mail'1, se 
pare inspirat de guvern, anunță, 
că între conducătorii buri s’au ivit 
deosebiri de vederi forte mari asu
pra a trei puncte ale condițiunilor 
de pace Alte foi, ca „Morning Lea- 
der“ spun, că guvernul a dat ordin 
foilor guvernamentale să pregătescă 
publicul la scirea despre zădărnici
rea tractărilor de pace. După „Stan- 
dard“ nici nu vor fi tractai! de pace, 
fiind-că nu esistă guvern bur cu care 
Anglia să potă negocia.

Reiese din tote acestea, că pa
cea cu greu se va încheia și că to
tul se reduce la speranțe deșerte.

*
Intre Bulgaria și Turcia amenință 

să isbucnescă un conflict. După-cum 
se telegrafeză din Constantinopol, 
exarcul bulgar a îmânat ministrului 
de culte al Turciei un memoriu. în 
care protesteză în contra confirmărei 
lui Firmilian ca episcop la Ueskueb. 
Exarcul declară, că va demisiona în 
cașul unei eventuale confirmări a lui 
Firmilian. Toți șefii pattidelor bul
gare din principat au aderat la ati- 
dinea exarcului, pe care l’au asigu
rat de sprijinul lor.

In urma acâsta se crede, că 
Porta otomană va amâna confirma
rea. Pe de altă parte în cercurile 
exarcatului se speră, că și Rusia va 
consimți la amânare.

Din comitatul Hunedorei.
— Aprilie 1902.

Teritoriul pe care se întinde comi
tatul Hunedorei, a fost din vechime tea
trul unor lupte mari, sângerose, ce le-au 
purtat Românii necontenit cu multe sa
crificii, der și cu multă bărbăție și cinste. 
In aceste lupte, cei ce au învârtit sabia 
n’au avut înaintea ochilor, decât sacrul 
scop de a înălța și de a mântui neamul 
românesc.

Dușmanii poporului nostru băștinaș 
au dispus totdeuna de putere mai mare, 
decât luptătorii români. Astfel învingerile 
ndstre și în timpul mai nou mi ne-au adus 
scăparea, liberarea de nedreptăți și asu
priri, ci au fost mai mult morale. Chiar 
de aceea inimicii noștri, vrând-nevrend, au 
fost nevoițl ca cel puțin se ne respecte.

Și în deceniile din urmă Românii din 
comitatul Huneddrei pe tote terenele vieții 
publice, în împrejurările grele în cari se 
aflau, au dus o luptă cinstită, punând în 
respect pe neîinpăcații lor dușmani. Lup
tele s’au dat cu însuflețire, energie și în 
bună înțelegere, cum se cuvine unui po
por prigonit și asuprit.

Dâr ceea-ce n’au putut face dușmanii 
esterni, durere, se încercă acum a face 
unii profeți mincinoși din mijlocul nostru, 
vrând a sparge falanga și a băga zizanie 
între luptători, sub cuvânt de „nouă prin
cipii", „nouă metode de luptă", mai desă
vârșite ca cele de pănă acuma.

Rând pe rând încep a eși la ivelă 
noii gladiatori, propagând o „nouă strate
gie" și îmbiându-ne cu „none arine“. Vi
clenii dușmani ai nemului nostru pe față 
și în ascuns se bucură de acesta și îi în
demnă la lucru, punându-le în prospect 
grații și favoruri vremelnice.

Este dureros acest fapt, der nu are 
se descuragieze armata luptătorilor de pănă 

acum. Profeți mincinoși au fost pretutin
deni și tot-deuna, și așa n’am putut scăpa 
nici noi de ei. Se o scie însă acești falși pro
povăduitori precum și inimicii noștri seculari, 
că cei ce au purtat și susținut luptele de 
pănă acum, nu vor slăbi nici în viitor din 
curagiul dovedit, nici nu se vor lăsa 
amăgiți.

Lupta Românilor din comitatul Hu
nedorei s’a dat totdeuna pe basa princi
piilor politice enunțate și sancționate de 
adevărații representanți ai poporului nos
tru, și tot așa se va da și în viitor.

Noii politician! dela Oreștie nu sunt 
îndreptățiți de a vorbi în numele poporu
lui băștinaș din acest mare comitat româ
nesc. Se o scie lumea românescă, că ceea 
ce ei scriu și propagă, nu sunt și nu pot 
fi părerile și convingerile poporațiunei aces
tui comitat. Ideile lor nu vor pute prinde 
rădăcină, fiind-că nu sunt și nu pot fi în 
interesul poporului nostru.

Să o scie în fine toți, cari umblă a 
ne împinge pe alte cărări nouă, necunos
cute, că precum poporul român și adeve- 
rații lui conducători de vecurl au sciut se 
țină pept cu dușmanii seculari, tot așa nu 
vor permite, ca profeții mincinoși, de ori 
ce categorie ar fi, se semene neghină între 
noi și se-șî facă trebșdrele pe contul ade
văratelor interese și a cinstei nostre na
ționale, ori cât ar cârti și ori câte „me
tode nouă" de luptă ar născoci!

G-u.

Sinode protopopesci.
Făgăraș, 16 Aprilie n.

Sinodul preoțimei greco-cat. române 
din Vicariatul Făgărașului, a fost convo
cat și s’a ținut la 14 1. c. în școla română 
locală. De câți-va ani înedee nu se mai 
ține serviciu divin cu ocasiunea acestor si- 
node, nefiind ele convocate în biserică. 
Ar fi forte bine, ca în tot-deuna să pre- 
mergă cultul divin altor lucrări, precum se 
întâmplă și în alte părți.

Sinodul a fost deschis la 10l/4 a. 
m. prin Vicariul d-1 Iacob P. Macaveiă, 
care a accentuat negligența unor preoți. 
Spune apoi, că în viitor nu va mai cruța pe 
cei negligenți, și va lua măsuri aspre con
tra lor.

Merită pomenire propunerea făcută 
de notariul districtual On. Max. Recean 
din Vaida-recea, din incidentul statorirei 
taxelor la fondul Esactoratului, anume: ca 
pe viitor taxele la fondul Vancean de 
pensiune al preoților să nu fie fixate după 
măsura taxelor, ce solvesc parochiile la 
fondul Esactoratului, ci după măsura ta
xelor, ce le solvesc preoții înși-și la fon
dul Vancean de pensiuni. Propunerea a 
fost primită cu restricțiunea, ca numai 
după-ce tote districtele protopopesci din 
Archidiecesă își vor fi dat părerea, să 
fie obligătore pentru tote parochiile Ar- 
chidiecesei.

șu-său. Sărmana era silită se trăiâscă lu- ! 
crând câte ceva pe iei, pe colo pentru o 
bucățică de pane. Cu tote astea moșul său 
avea aerul, că ține la ea, căci în fie care 
di făcea patru leghe pe jos prin arșița so- 
relui, ca să inergă s’o vadă unde lucrâză și 
când ajungea lângă ea, o privia lung cu 
ochii urneai de lacrimi...

Lumea, când o vedea pe Vivetta îm
brăcată sărăcăcios, avea dreptate să susțină 
că bătrânul e un sgârcit și jumătate ; căci | 
de, nu-i prea făcea cinste să-și lase nepota | 
s’alerge de colo pănă colo expusă obrazni
cilor, lucrătorilor și celorlalte miserii ale 
tinereții. Și chiar lui îi ședea cam rău, om 
cu renume pănă acuma și respectat, să 
umble pe ulițl ca un adevărat vagabond, 
cu piciorele gole, cu căciula găurită și cu 
hainele numai sdranțe.... Intr’o Duminecă 
când voiam să întrăm la liturghie, nouă 
celorlalți bătrâni ni-a fost rușine de el. 
Cornille a băgat de sâmă și de atunci n’a 
mai venit în fața altarului ca altă-dată, ci 
rămânea în fundul biseritei lângă vasul cu 
aiasmă, între sărăcime.

In viața bătrânului era o taină. încă 
de mult omenii din sat nu mai duceau 

grâul la el, și totuși aripile morei sale se 
învârteau ca mai înainte ... Spre seră bă
trânul morar îșl mâna liniștit măgarul său 
încărcat cu saci mari de făină

— „Bună sera, domnule Cornille !u îi 
diceau țăranii, — „merge, merge cu moră- 
ritul ?“

— „Ca ’ntot-deuna, copiii mei“ răs
pundea el cu liniște. „Mulțumesc lui D-deu, 
de lucru nu mă pot plânge.tt

Apoi dăcă’l întreba cineva, de unde 
dracii mai are de lucru, el punea degetul 
la buze și răspundea grav : „Tăcere 1 eu 
lucrez pentru export11.

Totă diua ședea cu nasul în moră și 
nu lașa pe nimeni să între, nici chiar pe 
nepotă sa, pe Vivetta.

De se întâmpla să treci pe acolo, ve
deai porta tot-deuna închisă, aripile cele 
mari învîrtindu-se mereu, bătrânul măgar 
păscând iârbă pa colină și un mare cotoii! 
(motan) slab întins la sdre pe marginea fe- 
restrii privind cu un aer de ștrengar la 
trecători.

Peste tot se simția ceva misterios și 
dădea lumei de vorbit. Fie-care îșl esplica 
în felul său secretul lui Cornille, dâr pă

rerea celor mai mulțl era, că în moră se 
aflau mai mulțl saol cu moloz, decât cu 
făină.

*
Cu vremea se descoperi totul, și etă 

cum:
Cu ajutorul fluerului meu năsdrăvan 

într’o di băgai de semă, că băiatul meu cel 
mai mare și cu Vivetta cea mică îșl căclu- 
seră dragi unul altuia. Ei, ce vreai? Tine
rețe! La urma urmei nu-mi părea rău de 
loc de asta; numele lui era în mare cinste 
la noi și-apoi, drept să-ți spun, îmi plăcea 
și miie vrăbiuța asta de Vivetta s’o văd 
prin casă pe la mine. De câte-orl îndră- 
gostiții aveau ocasia să remână si igurl, mă 
cam temeam de vre-o intâinplare și ea să 
regulez odată afacerea, într’o (fi naă urcai 
pănă la moră să-i șoptesc două vorbe bă
trânului.... Ah! bătrânul vrăjitor! Să vedl 
numai cum m’a primit! Mi-a fost peste 
putință să-l fac să deschidă porta, li po
vestii causa venirei mele cum putui prin 
gaura cheiei; și cât timp i-am vorbit, mo
tanul ce-1 slab îmi sufla de asupra capului 
ca un drac.

Bătrânul nu mă lăsă să sfîrșesc și 

’ml strigă fârte mojic, să-mi văd mai bine 
de fluer și că dăcâ țiu mult să-mi însor 
băiatul, să-i caut o fată printre lucrătorele 
dela mora cu aburi. Inchipuesce-țl în ce 
stare m’au adus astfel de vorbe; avui însă 
destulă minte ca să mă stăpânesc și lăsând 
pe acest bătrân smintit la rîșnița sa, venii 
să le spui băețdor întâmplare <. Mielușeii 
mai că nu credeau; mă rugară mult să i 
las să se ducă el să-i vorbescă bătrânului. 
Ce era se le fac? Nici n’apucai se mă 
gândesc bine și au și sburat indrăgostiții.

Pănă când ajunseră sus, Cornille ple
case. Porta era închisă. Bătrânul când 
pleca uita afară o scară înaltă și tinerilor 
le veni ideia să între pe ferestră să vadă 
și ei ce se întâmplă prin mora asta renu
mită...

Interiorul mârei era gol... Nici un 
sac, nici un grăunte de grâu, pe ziduri și 
pe țesăturile paiangenilor nu se vedea nici 
urmă de praf de făină. Nu se simțea de 
loc acel miros cald de bucate măcinate, 
care se simte prin tote morile. . Scândurile 
patului erau acoperite de praf și d’asupra 
dormia motanul cel slab.

Peste tot se vedea sărăcia și para-
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Cestiunea casei vicariale (punct 7 
din program) a dat ansă unei dis
cuții lungi. De 3 ani, de când s’a ivit 
acesta cestiune înaintea sinodului, s’au 
luat concluse, s’a ales comisiune etc. care 
să afle modalitatea resolvirei. Acum s’a 
spus, că nu s’a ajuns pană adi decât 
la o sumă de 800 cor. Der ca se se facă 
ceva și încă de urgență, s’â făcut propune
rea, ca sinodul să decidă a cere un avans 
dela P. V. Consistoriu din Blașiu în sumă 
de 6000 cordne, care apoi se se replă- 
tescă pe rend, esecutându-se conclusele 
de mai ’nainte.

In jurul acestei propuneri s’a perdut 
mult timp, căci unora nu le pute con
veni a-se ridica bani cu datorie în contul 
esecutării concluselor.

Urmă apoi, predarea unei diserta- 
țitini din partea preotului Moise Brumboiu 
din Tohanul-vechifl, care în cuvinte alese 
a vorbit despre marele archiereu unit 
loan Inocențiu Olain, scoțând în relief 
uriașa lui muncă de regenerare națională- 
bisericescă, și punându-1 de model de 
energie și perseveranță în aceste grele 
timpuri pentru biserica și neamul româ
nesc. Disertația a Jfost ascultată — deși 
era timpul fdrte înaintat — cu adevărată 
pietate de membrii sinodului, er la urmă 
disertantele a fost aplaudat.

Parochul Valerin P. Gomșa din Co
păcel, fiind absent din comitat, nu a pu
tut ține disertația la care se angajase.“

Au fost aleși ca disertanți pe anul 
viitor Alesandru Bugner, preot în Noul 
român, și loan Fulicea preot în Șinca- 
veche.

La sfîrșit toți preoții s’au mărturisit 
și sinodul s’a închis la orele 2'/2 d. am. 
Nu pot se nu amintesc, că bine și la loc 
ar fi fost să, se facă o dare de seină des
pre starea Vicariatului, despre lucruri, ce 
mai ales dela căsătoria civilă încoce taie 
afund în carne și în sânge. Apoi, era ore 
deprittos o discuție cât de modestă asupra 
stărei amenințătore a bisericei nostre unite 
adi când independența ei e primejduită și 
când dușmanii ei esterni se ridică din tote 
părțile în potrivă-i? X.

*
Din tr actul Jiului, Aprilie 1902.

Tractai protopopesc gr.-cat. al Jiului 
și-a ținut adunarea sa în comuna Livadia- 
de-Câmp, unde au participat toți învăță
torii și preoții din tract. Fiind și sărbă
torea Bunei-Vestiri, a luat parte la adu
nare o mulțime de popor și inteligență 
din jur.

Serviciul divin s’a făcut de cătră patru 
preoți în frunte cu vrednicul protopop ca 
președinte, Stefan Rădic. înainte de a-se 
începe serviciul, toți preoții și învățătorii 
s’au mărturisit, er la liturgie s’au cumi
necat, arătând poporului și prin acesta 
credința în Dumnedeu, ce trebue să o 
aibă fie-care creștin adevărat. Biserica era 

îndesuită de popor, așa încât nu încăpeau 
toți.

D-l protopop a ținut o cuvântare 
strălucită, îndemnând poporul a nu-șî pă
răsi obiceiurile, religia și datinele stră
bune.

După serviciu ne-am dus cu toții la 
școla din acea comună, unde președintele 
a deschis ședința. S’au discutat mai multe 
obiecte atât preoțesc!, cât și învățătoresci, 
care a durat bănă la 1 oră d. a. După 
ședință a fost la ospetăria d-lui Petru 
Duncia un banchet, la care a luat parte 
și o mulțime de domne și d-șore din ju
rul Hațegului. La masă s’au servit mân
cări de post.

Adunarea din anul viitor se va ține 
în comuna Vulcan (Jiu). Să dea Dumne
deu, ca în viitor să ne revedem cu toții 
în adunarea protopopescă, care să fie și 
mai bogată în lucrare, decum a fost 
acesta.

Jianul.SOIRILE DILEI.
— 6 (19) Apiilie

Esciirsiune de studiu. Adi în 19 
Aprilie au plecat cu trenul de 5 dim. două- 
deci elevi dela școla comercială din Bra
șov în escursiune de studiu la Budapesta- 
Fiume-Triest-Veneția. Călătoria este pro
iectată pentru 10 dile. Odată cu elevii au 
plecat și domnii profesori I. Socaciu, Vlaicu, 
Pricu, Stinghe și Bunea.

Un apel. D-l Lucian Bolcaș, student 
la universitatea din Viena, a publicat di- 
lele acestea un apel [în limba italiană, în 
care atrage atențiunea membrilor federa- 
țiunei, „Gorda Fratres“, asupra declarațiu- 
nei ministrului Wlassics, (făcută în dieta 
ungară și în care a amenințat, că va eli
mina dela universitate pe toți studenții 
români, cari vor îndrăsni a lua parte la 
congresul din Septemvrie, ce se va ține în 
Budapesta, uniți într’o secțiune cu frații 
lor din România. D-l Bolcaș apeleză la 
membrii și sprijinitorii federațiunei, ca să 
sară în apărarea statutelor făcute și con
firmate la congresele din Turin și Paris. 
Apelul acesta l’am tradus și publicat în 
numărul nostru de di.

Congresul bisericei serbesci. Ofi
ciosul „Kel. Ert." spune, că ministru-pre- 
ședinte Szell a înaintat deja coronei pro
punerea patriarchului Francovici pentru 
convocarea congresului sârbesc pe diua 
de 8 Iunie a. c. Rescriptul de convocare 
a congresului, va fi publicat în dilele pro
xime.

Din diecesa Lugoșulni*  Din Lugoș 
ni-se scrie: In ședința consistorială gr. cat. 
de Lugoș, ținută la 17 Aprilie n. a. c., au 
fost numiți: 1. Rvss. loan Boroș, canonic 
custode, de pro-Vicariu general episcopesc 
2. Rvss. Nicolau Nestor, canonic preb., de 
director al cancelariei diecesane., 3. Prea 

*) Ștergar de învălit capul la femei.

On. Dr. Iacob Radu, asesor consistorial, de 
Vicariu foraneu al Hațegului. 4. On. D. Dr. 
Daniel‘‘Fireza, notar-asesor consistorial, de 
secretar episcopesc.

Papa cătiă Croați. Din Agrara se 
anunță, că Papa a adresat archiepisco- 
pului Posilovici o scrisăre cu data 10 Apri
lie, în cestiunea institutului San Girolamo 
din Roma. Papa aduce la cunoscința Croa
ților, cât îi cade de rău, auijând că ei se 
neliniștesc din causa nouei numiri ce s’a 
dat institutului amintit. Declară deci, că 
Sf. Scaun, vrând să dea institutului o formă 
mai nouă și mai bună, s’a isbit de mari 
greutăți și pentru-ca să înlăture piedecile 
și greutățile, ce se iviseră, mijlocul cel 
mai bun era de a-se reda institutului ve
chia lui numire. Oeea-ce s’a făcut, nu s’a 
făcut însă în contra națiunei croate cu 
intenție rea, ci numai spre binele pentru li
niștirea spiritelor și spre binele biseri
cei. Din motivele acestea Papa speră, că 
Croații, buni catolici, nu se vor înstrăina 
de Roma ;și că vor primi disposițiunile 
papale cu bună voință și supunere fiescă.

Un preot din România mort în 
Sibiiu. Marți sera, în 2 Aprilie, a repau- 
sat în Sibiiu preotul Gheorghe Popescu 
din Arefa (județul Argeș), care fiind greu 
bolnav venise se caute alinarea suferințe
lor sale la Sibiiu, unde era internat în 
spitalul civil. Escelența Sa, Metropolitul 
loan, aflând despre mortea preotului a 
dat ordin să fie înmormântat în cimitirul 
bisericei din suburbiul losefin, la prohod 
să oficieze trei preoți, er cântările se fie 
esecutate de corul seminarial. De-aseme- 
nea s’a dat ordin, ca preotul Popescu se 
fie înmormântat în haină preoțâscă. Acasă 
în Argeș îl jelesce văduva preotesă și 9 
copii orfani.

Alegere de notar. Ni-se scrie: „Luni 
în 1 (14) Aprilie a. c. s’a făcut — sub pre- 
sidiul fisolgăbirăului Herszeny — alegerea 
de notar în comuna Voila, la al cărei cerc 
notarial aparțin și comunele Sâmbăta inf. 
și Dridif, întâmplată în urma retragerei în 
pensie a veteranului notar Daniil Șerban, 
după un serviciu de 34 ani. Concurenți la 
acest post au fost 7 și toți au fost și can
didați, dâr dintre aceștia a fost ales cu una
nimitate „într’un cuget și o simțire" sim
paticul tînăr de bune speranțe d-l Daniil 
Șerban, jun., fiul notarului pensionat, care 
este bine pregătit pentru acâsta carieră. 
Resultatul acestei alegeri a aflat un pu
ternic și plăcut echou de bucurie și mul
țumire în întreg cercul notarial al Voilei, 
atât la inteligență, cât și la popor: Nu ne 
îndoim, că acesta manifestație de simpatie 
și încredere, îi va servi spre încuragiare 
în purtarea greului său oficiu! Multe se 
așteptă dela nou alesul notar; der credem, 
că zelul său neobosit, împreunat cu o 
voință tare, va resolva într’un mod noro
cos și mulțumitor tote cele ce cu dreptul 
se așteptă dela dânsul — db.“

Un tâmbălău unguresc. Din Lupeni 
ni-se scrie: „Diua de 15 Martie s’a serbat 
și aici la noi în Lupeni cu mare alaiu. La 
școlele de stat s’au ținut serbări cu șco
larii, er sera a fost banchet la Hotelul 
Central, la care au luat parte vr’o 130 de 
persdne. Cine vedea numărul atât de mare, 
gândea pdte că aceștia sunt toți nemotenii 
de a lui Arpad. Domne fereșce! N’au fost 
la acea masă decât 4 Unguri și 4 Ro
mâni, ceilalți toți erau Slovaci, Șvabi, 
Zipțeri, Frances!, Italieni, Jidovi, cari nici 
nu sciau scopul întrunirei și a serbărei.Ei 
sunt toți oficiali la minele de cărbuni de 
aici. Ca de obiceiu Ungurul, după-ce mân- 
că, bea și se veselesce, ’i place a-se făli 
și mândri, a-și arăta puterea în „țera 
lui", și caută nod în papură, numai ca să 
se potă mândri că e stăpân peste acesta 
țără. S’a cântat imnul „Isten aid meg a 
magyart" la care fie-care trebue să se 
scole în piciore, ca la un imn sfânt. Bie
tul I. Domșa, oficial la societate, nu s’a 
sculat în picidre, ci a stat pe scaun pănă-ce s’a 
sfârșit cântarea. Atât i-a trebuit bietului 
Român, căci s’a sculat Ungurul Frânez 
Karăcsonyi, Săcuiu de nascere, și a înce
put a pălmui și a trânti pe bietul Român. 
După aceea ceilalți s’au amestecat în bă
tăi, ba era tocmai ca la turnul Vavilonu- 
lui, se amestecaseră limbile și vorbiau în 
tdte limbile lor. Ore ce au căutat Românii 
cei patru la o astfel de adunare? Era bine, 
dâcă toți ar fi căpătat ceva, ca să se ia în
vățătură și mltă-dată să nu ia parte la 
astfel detămbălăuri și între astfel de omeni. 
Din acesta pot lua pildă și Românii din 
alte părți, cari mai au un pic de simț ro
mânesc. — J.“

0 faptă de bravură. ErI, nisce cai 
prinși la trăsura unui om din îȘinca-nouă 
s’au speriat și cu iuțela fulgerului ve- 
niau în cetate dinspre Prund. Ajunși în 
Târgul cailor, unde aglomerația publicului 
era mare, căci era târg săptămânal, ame
nințau să calce și să sdrobâscă ămeni. Când 
pericolul era mai mare, d-l Nicolae Bobiț, 
locuitor în Brașov-Scheiu, s’a repedit asu
pra cailor și cu espunerea vieții i-a oprit. 
D-sa a împedecat astfel, prin fapta-i de 
bravură, să se întâmple o nenorocire.

Castriota și Sarafoff. O telegramă 
din Paris anunță, că prințul albanes Gas- 
triota, pretendentul la tronul Albaniei, du
pă-ce a conferit acolo cu Sarafoff, a ple
cat în insula Corfu, ’unde se va pune în 
capul mișcărei Albanesilor.

O feniee rare ddrme 18 ani. In The- 
nelles, o comună din Francia, zace o fe
meie de 18 ani și 3 luni în catalepsie. Fe
nomenul acesta întrece pe tdte cari s’au 
mai vedut pănă acuma. Bolnava, Mar
gareta Bouyenval, e acum aprdpe de 38 
de ani; prin urmare aprope jumătate 
din viața sa și-a petrecut’o în stare 
de catalepsie, în care se află și acum. Ne-

gina; un pat iniserabil, câte-va sdranțe, o 
bucată de pâne pe trepta unei scări și 
mai în colo într’un colț trei sân patru saci 
rupțl, din cari curgea moloz și nisip.

Etă secretul morarului Cornille! Aceș
tia era.u sacii, pe cari ii purta sera pe ulițl, 
ca să scape cinstea morii și’săse credă 
că mai macină încă. Sărmana mâră! Bie
tul Gornille! De mult mora cea de aburi 
îi furase pânea. Aripile morii sale se în- 
vertiau mereu, dâr... în gol..., fără să facă 
ceva.

Băeții se întorseră și-mi povestiră 
plângând, ce auvădut... Fără să pierd vre
mea, alergai pe la vecini, le povestii to
tul în două cuvinte, și ne hotărîrăm îndată 
să ducem la mora lui Cornille tote grăunțele, 
cari ne-au mai rămas priu casă; fiecare cât 
are. ț>is și făcut. Tvt satul se puse pe drum 
și sosirăm sus cu un șir de măgari încăr- 
cați cu grâu, cu grâu adevărat.

Porțile morii erau date de perete. In 
fața porții morarul ședea pe un sac de ni
sip și plângea cu capul în palme. Sărma
nul băgase de sâmă când se întorsese, că 
cineva pătrunsese în moră în lipsa lui și 
că-i aflase tristul său secret.

— „Săracul de mine, dicea el, acum 
să mor mi a mai rămas.... Mora e desono- 
rată"

Și suspina din adâncul inimei, che- 
mându-și mora eu tot felul de nume, ca și 
când i-ar vorbi unei ființe adevărate.

Măgarii încărcați ajunseră sus și noi 
cu toții începurăm să strigăm, ca pe vre
murile cele bune ale morăritului.

— „Să trăiescă mora și stăpânul!...., 
să trăiescă!"

Și numai ce începură să se deșerte 
sacii dinaintea porții și se se răspândâscă 
grăunțele cele frumose în tâte părțile.

Morarul Gornille făcuse ochii mari. 
El luă de jos o palmă de grâu și cjise zim- 
bind printre lacrimi:

„Vei erăși grâu... Domne, D-deule.... 
grâu...! Lăsați-mă se-1 privesc!"...

Apoi întorcendu-se cătră noi:
„Ah! soiam eu bine c’o să vă reîn- 

torcețl....  Toți cei dela mâra cu aburi, sunt
nisce șarlatani."

Noi vairăm să’l purtăm în triumf prin 
sat:

— „Nu, nu, dragii mei! Mai înainte 
de tote trebue să-i dau morii de mâncare... 
Gânditi-vă, e atâta vreme de când n’a luat 
nimic în gură!"

Și ni-se umplură ochii de lacrimi, vă- 
dând pe bietul bătrân alergând în drepta 
și în stânga, deșertând sacii, supraveghind 
rîșnița și-apoi cum se măcinau grăunțele 
și cum pulberea cea fină de făină se ridica 
și înălbia grindile de sus.

Era o datorie, care ne-o făceam; de 
atunci nicl-odată nu l’am mai lăsat pe bă
trânul morar fără lucru.

Apoi într’o dimineță bătrânul Cornille 
muri și aripile celei din urmă mori ale 
nostre încetară pentru tot-dâuna de a-se 
învârti. — Nimeni n’a fost în stare să-i ia 
locul.

Ei, ce vrâi?... Totul are un fîrșit în 
lumea asta și trebue să credem, că s’a tre
cut și vremea morilor de vânt ca și aceea 
a corăbiilor celor mari de pe Rhin.

Veturio.

Obiceiuri la morti,
în comuna Ibănesci, comitatul Murăș-Turda.

— Fine. —

Trece câtva timp și etă viu moimi- 
țele, două fete. Mânile lor sunt legate cu 
chepețel1) drept în sus. Fața lor e acope
rită, așa că nu se pote cunosce cine sunt. 
Se duc lângă mort și-l glăsuesc (plâng). 
Cântă întâmplări din viâța mortului, ple- 
cându-se din când în când spre mort.

Nu de mult am aucjit cântecul ur
mător:

Spune N. N. ce te dore?
— Mă dore la inimuță 
Și ne-om duce pe luncuță, 
Și-om culege o burenuță, 
Să-mi trecă la inimuță. 
Durerea s’a alinat, 
Când voi din pat m’ați luat, 
Pe laiță m’ați așeclat; 
De pe laiță ’n copârșeu 
Și sufletul la Dumnecjeu.

Abia ies „moimițele" și ecă vine un 
giambas de cai călare. Calul lui sunt doi 
feciori legați mai ușor spate la spate; de-



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 79—1902.

norocita „trăesce" — decă se pote numi încă înainte de acesta cu 3 ani, vă- simțit lipsa înființărei acestei societăți. So- principal: despre înființarea bibliotecilor
astfel starea acdsta între vieță și morte — clând, că tinerimei după-ce ese din școla cietatea s’a și înființat, așa încât picând poporale1*,  prelucrată de cătră d-l M. Ghiri- 

thi, învăț. în Porteleo. 9. Stabilirea locu-la mama ei în "satul Thenelles. Doctorul de repetițiune nu i-se mai dă ocasie de a vita cutăruia. să nu mai fie silit a alerga
Fortin, care a cercetat de curând cașul, 
afirmă că femeia Bouyenval este victima

putâ progresa și de a-șî înmulți ounoscin- 
țele, șl-a adunat comitetul parochial și pe

și a se ruga la nație străină pe lângă ca
rnete mari, ci, pe basa statutelor, solvind

lui și timpului adunărei viitore, și alegerea 
personelor, cari vor diserta seu prelege. 
10. Alegerea comisiunei verificătore, 11. Re-

unui magnetizator, care a hipnotizat’o, fără basa unor statute, a înființat o societate 1 cor. ca taxă de înscriere, afară de aceea flexiuni asupra propunerii practice și a te-
să o mai scotă din starea de catalepsie. numită „Societatea tinerimei adulte rom. 1% din prețul vitei asigurate, în cas de melor de sub 7 și 8 în cercul răstrîns al
Ea stă lungită în pat, ca un cadavru; 
pare a fi de marmoră; gura o tină în-

din Homorod*,  prin care a deobligat pe 
fie-<?are tinăr adult: a cerceta biserica în

nenorocire să potă primi ca despăgubire 
dela acâstă societate 6°/0 din prețul vitei

membrilor. 12. Eventuale propuneri. 13. 
închiderea adunărei.

chisă. dinții încleștați. Bătaia inimei e în- Dumineci și în sărbători, școla în fie-care picate, însă numai în cașul acela, decă va Dat in Caren-marl, la 1 Aprilie n. 
1902.

câtă, abia se simte, înse regulată. Când Duminecă dela 1—2, a se purta cuviincios fi solvit deja taxa de înscriere și cea de
i-se ridică o mână, acesta stă tepănă în pe stradă și în tot locul, a cerceta ședin- l°/o a sumei asigurate; înainte de a-i fi Georgiu Pteancu, Dimilriu Kirvay.
posiția în care o aședî. Sărmana femeenu țele societății, cari au să se țină în fie-care picat vita la cas contrar nu se dă despă- preș. desp. not. desp.
pote mânca nimic; ea e hrănită artificial. lună odată, reportându-se despre lipsirile gubire. In cașul acesta cel păgubit își pote

Urania. Profesorul Gheorghe Muller dela biserică, școlă, ședință, purtări necu- 
viinciose în decursul lunei și despre pedep-

cumpăra o altă vită, fără de a suferi prea 
mare scădere în economie. Ca președinte

Despărțămîntul Mediaș-Ibașfaleă al
Reuniunei învățător, gr.-cat. de Alba-Iulia

a oferit a seră publicului din Brașov câte-va seie ce sunt de a-se incassa, taxele incaș- al societății s’a ales loan Popa, ca notar și Făgăraș11 îșl va ține adunarea de primă-
momente instructive prin proiectarea di
feritelor scene din călătoria lui Nansen la sate și altele. Nicolae Naghiu Cornea, cassar Mitrea Du- vară la 4 Maid n. a c. în școla gr.-cat. 

din Brateiii, după următoriul:
polul nordic. Sala de concerte era plină 
de lume, care venise a asculta pe acest 
vrednic popularisator al sciinței. Esplică- 
rile date de domnul profesor au fost fă
cute în limba germană în ton popular.

Au fost aleși, ca președinte Mitrea 
Dumitru, er de jude Nic. I. Naghiu, cari 
au avut de a întâmpina mult^ greutăți și 
neplăceri îndemnând și silind tinerimea a 
se purta amăsurat statutelor. Resultatul

mitru, membri prețuitorl Andreiîi Boeriu, 
George Naghiu, Nic. Dumitru, Nic. Po
râmb și Sofron Naghiu.

Cu ocasiunea producțiunei s’au incas
sat 72 cor. rămânând venit curat 30 cor.

Program'. 1) Participarea membrilor 
la serviciul divin la 8 ore a. m. 2) Deschi
derea adunării la 10'/., bre a. m. 3) Apelul 
nominal 4) Verificarea procesului verbal 
din adunarea precedentă. 5) Incassarea ta
xelor curente și restante; înscrierea de

Mâne, Duminecă, 20 Aprilie, se vor pro- este: că pe lângă câștigarea cunoscințelor Dela următorii d-nl, cari vădend scopul membrii. 6; Cetirea a două disertațiunl
iecta tablouri din adâncimile mărei, er morale, astădl se află în casa societății 120 producțiunei cu plăcere au suprasolvit și și predarea temei practice, rămasă dela adu-
Luni minunile corpurilor ceresc!, — înce
putul la 8 ore. Prețurile locurilor sunt în 
diferitele gradații, dela 2 cor. 40 b. în jos

cor. cari au incurs din taxe de înscrieri, 
din pedepse și din venitele producțiunilor 
teatrale, afară de acestea mai dispune so-

anume: On. d-nl Ioan Bercan paroch în 
Merchiașa 2 cor, Patriciu Pintea paroch în 
Palos 1 cor., I. Brotea paroch în Matefa-

narea precedentă; discutarea și censurarea 
lor. 7) Stabilirea locului și timpului adu
nării viitbre; alegerea temelor și designa
rea personelor. 8) Raportul comitetului.

pănă la 1 cor. cietatea și de-o mică bibliotecă donată de lău 1 cor. 20 bani, dela George Pop înv. 9) Alegerea noilor oficiali. 10) Alegerea
cătră preotul nostru George Repede și alți Cația, G. Andron înv. Ungra, I. Lacea și delegaților pentru comitetul central și adu

narea generală. 11 > Alegerea comisiuneiFructe din Transilvania premiate binevoitori. Astădl este ca președinte Ni- I. Savu înv. Palos, Laurențiu Pop înv. Co-la Roma. D-l farmacist din Borgo-Prund colau Dragoi Naghiu, dela care așteptăm măna, I. Haizea înv. Ticușul săsesc, Av- verificătore. 12) Eventuale peopunerl 13) In-
(Bistriță-Năsăud), Albert Wachsmann, a tot asemenea ca și dela antecesorul său. ram Crețu Merchiașa și T. Ciatlos înv. în chiderea ședinței.
trimis la exposiția internațională campio- In aunl trecut s’a înființat „Reuniu- loc câte 40 bani. Prin acâsta le aducem La acestă adunare respectuos învităm
narie din Roma o colecțiune de fructe de 
pe moșia sa de pe teritoriul comunelor

nea femeilor rom. din Homorod*.  Convo- 
cându-se tote femeile din comună, li-s’a

mulțumită. Ne simțim datori a aduce mul- 
țămită și tuturor acelora cari au stăruit și

pe toți învățătorii din acest despărțământ 
și pe toți cari se intereseză de școla po
porală.

Agârb tiu, în 11 Aprilie 1902.
Borgo-Prund și Borgo-Tiha și a obținut 
din partea juriului „Diploma medaliei de

cetit statutele, în urma cărora înțelegând 
scopul moral și cultural de a ajuta biserica

nstenit pentru înființarea și progresarea 
acestor societăți în cari noi avem în vii-

aur cu crucea pentru merite11 (Diploma di și școla, numai decât s’au înscris 58 mem- tor mari speranțe înțelegendu-le scopul Elie Câmpean, George Porime,
medaglia d’oro con croce al merito). D-l 
Wachsmann a trimis la esposiție și un tra-

bre ordinare, cari s’au obligat a solvi în măreț ce-1 urmăresc. președinte not.

decurs de 25 ani câte 20 bani anual, având Nicolae Pora gojman. 
Niculae Rujan inspectbr.tat despre pomărit, tradus în italienesce. 

De altminteri d-l farmacist a mai fost pre
miat în diferite rânduri cu medalii de aur 
la esposițiile din Paris, Viena, Buda-

de a țină în fie-care an o adunare gene
rală în diua de st. Teodor. Ca presidentă

Reuniunea sodalilor români din 
Clușiu îșî va ține adunarea generală Luni, 
în 28 Aprilie a. c. n. la 4 ore p. m. în 
sala cea mare a „Economului", la care cua fost alesă Ana Pora, vicepres. Maria

Soncă, cassieră Ana Boeriu, notar Nicolae ( ' o îs v o c ă r i. onore se învită totî membri, precum si
pesta etc.

In prăvălia d-bui I. G. Eremia a 
sosit somn pospăt kilo C. 2.20 b. Crap 
kilo 70 b.

Pora înv. în pens., membre în comitet: Ma
ria Ditru, Ana Naghiu, Ana Rujan, Maria 
Baci, Bucura DrăghicI, Bucura Naghiu,

Despărțământul „Carei-Eriu" al „Re
uniunei învățătorilor gr. cat. de pre teri
toriul Archidiaconatului părților sătmărene

alți individ!, cari se interesâză de promo
varea bunei stări a meseriașilor români. 
Programa: 1) Raportul comitetului pe anul 
1901 ; 2) Scrutarea bilanțului despre ve
nitele și erogatele. fondului sodalilor și alMaria Porâmb, Maria Naghiu și Bucura îngremiată în diecesa orădanău, îșl va ținâ

Nenumăratele scrisori de recunoștință'. Baci, âr membri cu vot consultativ Ioan adunarea la 30 Aprilie a. c., adecă Miercuri elevilor; 3) Cestiunea reuniunii de înrnor-
precum și declarațiile medicale autentice 
făcute asupra esperimentelor întreprinse 
în spitalurile din capitală, provincie și strei- 
nătate și asupra resultatelor escelente ale 
acelora — dovedesc că alifia Zoltan este

Popa, Nic. Naghiu, Nic. Rujan și Nicolae 
Dumitru. In decurs de un an mai mult în 
urma stăruinței cassierei Ana Boeriu a 
ajuns cassa reuniunei la un capital de 72

după Paști, în școla română gr.-cat., de 
Andrid — Er.-Endred. La acestă adunare să 
conchiamă toți membrii și toți spriginitorii 
causei școlastice.

P r o g ram:

mentare; 4) Alegerea noului comitet (§. 
17) din statute.

Din ședința comitetului ținută în 
Clușifl, în Aprilie 1902.

un mijloc sigur contra șoldinei și reuma- cor. incassat din taxe de membre dela o Pi eședint»le : Secretarul:
tismului. Sticla 2 corone în farmacia B. 
Zoltan, Budapesta.

producțiune teatrală și prin donațiune dela 1. Participarea la serviciul divin, care 
va fi împreunat cu părăstas pentru sufletele 
membrilor decedați pe teritoriul acestui

Basiliu Podobă. Iacob Mureșan.

• dela loan Uiatlos mv. iu cor. iNumerui despărțământ. 2. Deschiderea adunărei la
10 ore a. m. 3. Apelul nominal. 4. Prele
gere practică din geografie: „Comuna11, ți-Societăți si reuniuni in Homorod.* t

membrelor s’a ridicat la 70, între care 
Paraschiva Aldea s’a înscris ca membră

w © Bl C U ■ S ■

Direcțiuuea despărțământului Bistrița
Homorod, 15 Aprilie 1902. fundatore cu 5 cor. nută de cătră d-l Al. Prunar, învăț. în

Andrid. 5. Cetirea și verificarea procesului al Asociațiunii pentru literatura română și
In decurs de trei ani, la îndemnul și In anul acesta s’a dat o produc- verbal din adunarea precedentă. 6. Inscri- cultura poporului român, publică concurs

stăruința zelosului nostru preot George țiune teatrală din partea tinerimei cu scop erea membrilor noi și încasarea taxelor. 7. pentru :
Repede, s’au înființat în comuna nostră Ho- de a înființa o societate pentru asigurarea Cetirea temei „Drepturile cetățenului în I. Un premiu de 20 C. în aur, care se
moro.d trei societăți, cari ne causeză mare vitelor. In anul trecut au picat mai multe comună, comitat, și stat4 prelucrată de 

cătră d-l I. Raț, în Simiclăuș, pentru cl.
va conferi acelui proprietar român de pe 
teritorul despărțământului, care va arăta

bucurie, convingendu-ne că în scurt timp vite din causa timpului ploios, suferind de V. și VI. 8. Din pedagogie tema: „Vinde- cel mai frumos spor relative, făcut în ra-
am putut ajunge la un resultat forte fru- gălbeză, prin care s’au păgubit mulțl fără carea vițiiior tinerimei; remediele desrădă- mul pomârituUii în cei 3 ani din urmă so-
mos atât moral, căt și material. de a primi vre-o desdaunare. Deci dâră s’a cinării acelora, și ca un atare remedia cotiți pănă la espirarea concursului.

asupra lor un țol. Capul calului se ține sus Tot-deuna dimineța la prâncj și sera Străină’s ca pasărea In momentul când au scos mortul din
prin ajutorul unui băț. Calul cu frîu — cânfl trag clopotele, mortul se glăsuesce. N’am milă nicăirea, casă, se sfărîmă de prag o olă de lut. Se
dragă Domne! Glambașul îșl recomandă în glăsuiri mama îșl esprimă durerea, so- Căci n’am tută nice mamă. crede, că dâcă se sdrobesce un obiect de
caii, cari sunt neastîmpărațl și jocă de ția grija de viitor. Etă și câte-va essemple Trupu-i putrecjesce ’n tină; 

Ee cine am avut cu drag
lut, atunci răul se departă de casă. Mor-

mama focului. Coda calului e dintr’un șter- audite la noi in sat: tul se scote îw ocol (curte). Preotul împii-
gar înodat tare și de aceea nu e bine să Măi bărbate dragul meu, Trupu-i putrezesee ’n brad nesce ruga. Lângă cosciug îl glăsuesc.
se apropie nimeni de mânzl [după cum le Cum inima te-a îndurat, * Tu N. N. dragul meu,
dice giambașul], căci dă grozav după De pe mine m’ai .lăsat * Măi bărbate dragul n eu 

Dâr’ eu cui m’oi jelui?
Rogă-te cui te-i ruga,
R6gă-te la sfântul sdremuște. Mânzul dracului jocă cât jocă pănă Cu copiii mititei,

când de-odată îți aruncă pe călăreț jos. Ce-oiîî face, dragă, cu ei ? 
De-o fi unde-va vre-un bine.

Jelui-ma-și la străini, 
Pănă sera satu-i plin.

Să țină (jiu® mai mare, 
O’asta-i cji de sărbătore.

Rîs destul. Rogă-te și pentru mine Jelui-ma-șl eu sera, 
Diminâța-i plină țăra.

Rogă-te cui ti-i ruga,
Rogă-te la clopotari,Să mai fac vie. Nu sciu cum, căci Și du-mă dragă lângă tine

încă nu am vădut nicl-odată. Etă o găină Și mă pune la piciore, Jelui-ma-șl la ojină, Să tragă clopotele
scurtă! Piciorele feciorașului îi sunt băgate 
prin mâpecile sumanului, er’ capul trudit

Căci eu ți-oi țină răcore, 
Pe copiil-i pune la cap, 
Dor’ îi trăi mai cu drag.

Pănă sâra țâra-i plină.
*

Bucură-t.e țintirime, 
Mandră flore aduc în tine. 
E’o aduc ca să înflorescă,

Să răsune dealurile,
Să audă neamurile,
Să vină la despărț're.

afară printre genunchi. A umbla abia pote 
Unii o răstornă. Ea cârăe, der nu se pote Tu dragă unde te duci 

Nu e nici ph e nici vânt

Rogă-te cui ti-i ruga,
Rog-i-te la săpători,
Să-ți facă casa cu podmole 
Să mai eșl vara la sore,scula. Nice aer de pământ; Tu o pui să veștejâscă.

Intr’un colț rîset mare. Ce să fie? E Nu-i nici ușa umblătore, Eu o pui la înflorit, Că măicuța te-a căta
morarul. Un om mascat, cum s’ar cjice, cu Nici ferestruică de spre. Tu o pui la putrecjit. Cu cofița cu apa,
o 61ă în mână. Îșl tot recomandă făina. 
Omenii rîd de el. El nu vrea să crâdă, că

Tu barbate dragul meu,
De-ai fost bun de ai fost rău, 
Tu drae-ă ai fost al meu.

In fine se apropie diua a treia, diua 
în care trebue să se despărțâscă cei vii de

Să-ți mai stimperl inima.
Convoiul plâcă spre țintirim cu pra-

are cenușă și nu făină. Uită-te ! le cjice el Măi bărbate, dragul meu, 
Nu te do re inima

cel mort. Mortului îi pun în mână un erei- porii în frunte. Pe drum se opresc în mai
aruncându-le cenușă în ochi. în fine e țar seu o pițulă, cu care să potă plăti 1 multe locuri, făcând trepte mortului. Popa
alungat afară. Cam acestea sunt obiceiurile Că m’ai pustiit așa? vama. Vine popa și începe rugăciunile. 1 cetesce evanghelia. Er plecă, clopotele sună
de pe la priveghid. Acum urmeză alte obi- Măi bărbate dragul meu Coșciugul se închide. Loviturile ciocanului încontinu, planșetele nu se mai sfîrșesc. In
ceiurl tot dela înmormântări. Vai tare m’ai străinat. sună așa de pustiu, așa de trist.... fine ajung în țintirim. Ruga popii abia se


