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Din eansa sfintelor sărbători ale sf. Pusei, 
diartiEnu^yu .up Are până Miercuri sera.

De Pasci.
Pilele înălțătore ale sfintelor 

Pascî, sărbătorea cea mare a creș- 
tinității, ne întățișeză cum prin su
ferințe și chinuri, prin lupta cu pa
timile diavolesci, cu ura cea fără de 
margini și cu egoismul murdar al 
vieții pământesc!, a. eșit biruitore 
dumnefieesca iubire de omeni.

Mare și sfântă este pilda, ce 
ni-a dat’o fiiul omului, care prin 
mortea sa pe cruce a răscumpărat 
păcatele lumii și ne-a adus solia ce- 
râscă a mântuirii.

Acesta pildă ne face să ’nțele- 
gem. că nimic bun, nimic drept și 
adevărat nu se pote dobendi în 
acesta lume fără de jertfe, suferințe, 
și lupte nesfârșite.

Numai aceia se fac vrednici 
de-o vieță fericită, numai acelora le 
surîde steaua mântuirii, cari merg 
înainte pe cărarea cea dreptă, pre
sărată cu spinii jertfei și abnegarei 
de sine, fără preget și neclintiți în 
credința lor.

Noi Românii am avut să sufe
rim vecurl întregi și istoria spune, 
că am sciut să și murim pentru 
limbă și lege, Dâcă cu tote acestea 
și astădî trebue să suferim o asu
prire rușinosă și umilitore, causa 
este, că n’am priceput se fim una 
și nedespărțiți în luptele pentru li
berarea și emanciparea nostră, ne-a 
lipsit darul de a ne sci abnega tot 
deuna în momente critice pentru tri
umful causei comune.

Abia de când a început să pă
trundă și în sînul poporului nostru 
încetul cu încetul convingerea, că 
numai unirea dă putere, că numai 
prin sfânta legătură a frăției între 
fiii neamului, poporul român pâte 

se resiste cu succes năvalei furidse 
a numeroșilor sei dușmani, am înce
put se ne cucerim pas de pas și noi 
câ.te-o petricică scumpă din comâra 
cea atât de bogată și neprețuită a 
culturei nemurilor creștine.

Suntem însă numai la început. 
Și cât nu ne mai stă înainte?

Ne aducem aminte de cuvintele 
pline de căldură a inimei și de în
țelepciune, ce ni le-a adresat marele 
și neuitatul bărbat de stat român, 
Mihail Gogălniceanu, cu ocasiunea 
jubileului de 50 de ani al „Gazetei 
Transilvaniei41, la 1 Ianuarie 1888, 
cjicând:

„Voi iubiții noștri frați de peste 
„CarpațI ați dobândit mult, a-țl pro
gresat mult pe terenul culturei na
ționale, și acâsta în mare parte 
„mulțumită „Gazetei Transilvaniei"; 
„der n’ați ajuns încă acolo unde 
„trebue se țînteze ori-ce națiune 
„mândră de sângele ce curge în vi- 
„nele sale, și mai ales națiunea, ro- 
„mâuă, urmașa poporului împărat.

„Spre a ajunge la acest scop 
„măreț, mai trebuesc încă multe sfor
țări, multe sacrificii, multă prudență 
„politică, și mai presus de tote unire 
„unire deplină intre voi, unire ’n cu- 
„get, unire ’n simțiri, cum fiicea ne- 
„ muritorul vostru bard național “.

„Unire deplină între voi!“ Unde 
e marele și generosul Român să 
vadă cum în fiiua de acj! nisce bmeni 
închipuiți, lipsiți de prudență și pre
vedere, nisce suflete mici se fălesc, 
că pot lua în deșert unirea între 
frați ?

Vremuri mari omeni mici! Ore 
acesta se fie zestrea, ce ni-o a hă- 
razit’o șagalnica sorte după atâtea 
jertfe și suferințe, în mijlocul perse- 
cuțiunilor și al restriștelor?

De ar învia Bărnuțiu, Iancu, 
Papiu și contemporanii lor și ar vede 
cine se îmbulzesc a fi afii dascălii 

tinerimei nostre din munți și din 
câmpii, dela Olt pănă la Someș, dela 
CrișurI pănă la Murăș și Tisa, nu 
s’ar reîntorce ei erășl plini de amă
răciune'în mormintele lor?

Der nu! nu se pote, ca acest 
brav popor, care, și sclav fiind, a 
sciut a-se face se fie admirat pentru 
vitejia, istețimea și generositatea sa, 
se fie condamnat a ave la începu
tul secolului al douh-fiecilea ast-fel 
de înainte mergători mici la inimă.

Are poporul nostru între fii sei 
tineri și bătrâni destui bărbați, cari 
se pot ridica la înălțimea țintei, ce 
trebuesă ourmărescănațiunea română 
mândră de sângele ce curge în vi
nele sale, cari au și inimă și minte 
deșteptă și abnegare destulă, ca se 
înțelegă, că cântarea bardului nostru 
„uniți-vă în cuget, uniți-vă ’n sim
țiri" n’a avut menirea de-a servi ur
mașilor legiunilor Romei numai ca 
distracțiă între pocale, ci că acestă 
cântare are o înfricoșată seriositate 
pentru ei.

încă nu s’a stîns sămânța „cu- 
ragioșilor fii ai Carpaților" și nă
dăjduim în Dumnefieu, că ghiața 
desamăgirilor și a neîncrederii, ce 
au sădit’o între ei în anii din urmă 
uneltirile streine, se va topi la căldura 
iubirei și a devotamentului pentru 
națiune, er inimile lor desamorțite 
se vor însufleți cu nou putere pen
tru apărarea și întărirea naționali
tății române.

Ținta e mare și vrednică de ori 
ce jertfe și suferințe!

Christos a înviat!
Frumosă este sărbătorea Crăciu

nului, care ne reamintesce nascerea 
Mântuitorului și inaugurarea vremu
rilor de nădejde pentru neamul ome
nesc.

Der și mai înălțătbre este săr
bătorea Pascilor, care ne reamintesce 
biruința lui Christos asupra morții 
și îndeplinirea speranțelor prin înviere.

Dăcă Christos n’ar fi înviat din 
morți, tbtă credința nbstră ar fi de
șartă. De aceea de două mii de ani 
tote poporele pe acest act suprana
tural al învierii fiului lui Dumnezeu 
îșl întemeieză credința și speranța, 
și gândindu-se la învingerea luminei 
asupra întunericului, a adevărului 
asupra minciunei, găsesc mângâiere 
în năcazurile vieții.

Mulți dușmani s’au ridicat în 
potriva, adevărului învierii în timp 
de două mii de ani. Au fost bmenii 
dela putere cei dintâi, cari s’au ri
dicat contra acelora, cari mărturisiau 
învierea și adevărurile propovăduite 
de cel înviat și de apostolii lui.

împărații romani sute de ani au 
prigonit pe Creștini, confiscându-le 
averile, arflându-i pe rug, aruncându-i 
în gura fiarele sălbatice, ca se fie 
sfâșiați. Mii și mii de mucenici și-au 
pecetluit cu sângele lor credința 
în blândul Mântuitor, care s’a cobo- 
rît din cer, să rescumpere lumea.

S’au sculat învățații și filosofiii 
alăturea cu puternici cârmuirei și 
au vrut să dovedescă, că învățăturile 
creștinescl sunt deșerte și neadeve- 
rate. Der învățăturile filosofilor s’au 
risipit în vânt și vorbele lor n’au 
găsit resunet., pe când creștinismul 
s’a răspândit în mod uimitor și a 
cucerit tot pământul.

S’au ruinat împărății și s’au pră
bușit tronuri. Fie-care din cele două- 
fieci de veacuri a adus schimbări. 
Popdrele cele mai puternice au perit, 
ori s’au contopit în altele, nimic nu 
s’a ales din învățăturile false ale 
dușmanilor religiunei creștine, sin
gură religiunea lui Christos a rămas 
strălucitbre, biruitore în tbte veacu
rile.

FOILETONUL „GAZ. TRANSA

Preumblări în Bucurcscl.
XXIX.

Iubite amice!
La noi e timp de primăvară si ren- 

dunelele sosind dinjțările depărtate, unde au 
iernat, au început să anunțe revărsatul fii- 
lei, cântând melodios diorele, berzele cu 
piciorele lor lungi se preumblă falnic 
pe marginele lacurilor dimprejurul Bu- 1 
curescilor și florăresele umblă pe strade j 
oferind trecătorilor spre cumpărare flori de 
primăvară]: micșunele frumușele, viorele și 
didiței, că mult ne-au fost dor de ei.

Ernă pot fiice că n’am avut și aren
dașului locului din grădina numită turcesce 
Cismigiu i-au mers treburile rău de tot. 
Nâuă și ghieță nefiind ca în palmă, pati
nele n’au avut căutare și patinătorii cei cu 
bani s’au preumblat în trăsuri la șosea; er 
cei cu punga golă au măsurat stradele pe 
jos în Bucuresci. Intre pedestrași eram cel 
dintâiîi și trecând pe la porțile Academiei 
Române, ml-am adus aminte de secțiunea 
literară a „A.sociațiunei transilvane', care 
ș’ar fi manifestat dorința, că în colaborare cu 

savantul corp academician să unifice limba , 
literară daco-română. Vă mărturisesc, că 
ori-cât mi-am bătut capul, nu pot înțelege 
ce vre să fiică acestă unificare. O limbă 
mai fără dialecte și mai unificată, decât 
limba daco-română nu se pote. Nenoroci
rea e însă, că vrăbiorele primăvăratice de 
peste munți, cari ciripesc în foiletonele 
gazetelor în prosă și poesie, nu sciu s’o 
cârmuescă.

Frumseța limbei nostre în graiu și în 
scris e în firea sintaxei ei simplă și ușora ; 
âr nu îngrămădirea pe hârtie a cuvintelor 
turcescl, ungurescl seu a archaismelor bul- 
gărescl, cari n’au rațiune de a fi în limba 
nostră.

Periodele chilometrice nu sunt acce
sibile și suportabile în limba română și tot 
atât de puțin accesibile sunt și particula- 
rismele locale, cari nu pot fi înțelese, decât 
numai de conlocuitorii din aceeași locali
tate cu scriitorul; deesemplu: cine ar pută 
ghîci, că tocana chiorenă însemnă mămă
ligă, că haisa „Tribunei" e identică cu 
gonă, că particularitatea bucuresceuă a lua 
mesa ar fi totuna cu a cina, că și cuvântul 
turcesc cișmea ar însemna fântână.

Limba nostră e destul de unită în li
teratura eclesiastică, în cronicele ardele

nesc!, moldovenesclși muntenescl și în scrie
rile autorilor noștri clasici vechi și noi, și 
ea nu cere altceva dela tinerele generațiunl, 
care se ocupă cu literatura, decât ca să-o 
studieze și să n’o desunescă.

Tinerii noștri, cari încep a-se ivi pe 
orisontul literaturei, n’au decât să citâscă 
cu cea mai marefluare aminte „ Ultima radă 
din vieța lui Eminescu^ scrisă de Riria și 
publicată mai deunădl în „Archiva" d-lui 
profesor Xenopol dela Iași, și sunt sigur, 
că vor vedâ in acăstă lucrare literară o 
perfectă unire a limbei române în fond și 
în formă, ca și în cugete și în simțiri. Su
blimele idei sunt întrupate și esprimate în 
cuvinte, pe cari toți Românii le înțeleg.

O deosebită plăcere ml-a făcut decla- 
rațiunea Ririei, când cu ocasiunea unui bal 
la Repedea, asistând în costum național a 
refusat să joce fiicând : „cătrința românescă 
se potrivesce greu cu danțurile străine".

Tot asemenea afirm și eu, că ha na 
gredie nemțescă, seu ungurâscă cruită după 
moda sintaxelor acelor limbi străine, se po
trivesce și mai cu greu pe sveltul și gin
gașul corp al prea frumosei limbei nostre 
naționale. De aceea, tinerii literațl de peste 
munți numai pătrunfiend regulile sintaxeilim- 
beiromâneși părăsind locaiismele neînțelese, 

precum și latinismele de curând fabricate 
și vîrîte cu de-a sila în limbă: ca congrua, 
sistat, rațiociniu și altele, vor ajunge ca 
scrierile lor să fie unificate, seu mai bine 
fiis, la fel cu ale celor din regat.

Profitând de acestă ocasiune void 
aminti și eu unele fire întunecose din vieța 
poetului Eminescu cu care mă întâlneam 
maiîntotă fiiua în'orele libere, când era în 
Bucuresci redactor la fiiarul conservator 
„Timpul" și eu eram la fiiarul liberal „Ro
mânul". Datele, pe care îmi permit a-le 
aduce la cunoscința publicului, mi-le-a co
municat chiar poetul în fiilele lui senine.

La 1874 în luna lui August, Eminescu, 
fiind doctorand în filosofie, consiliul Miniș
trilor presidat de marele bărbat de stat 
Lascar Catargi, la propunerea d-lui Maio- 
rescu, ministrul de atunci al învățământu
lui public, l’a numit provisoriu în postul 
de bibliotecar al bibliotecii universității 
din Iași.

Măria Sa Carol I, — Domnul Românilor, 
așa se întitulau în actele oficiale Domnitorii 
principatelor unite — a binevoit să con
firme definitiv acea numire.

La 1 Septemvrie 1874, Eminescu, in
trând în atribuțiunile funcțiunei, ce i-s’a în
credințat, intervenea la autoritatea școlară

JLa numenul acesta este un adaus de două pagini.
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Dușmanii creștinismului nici ac|! 
n’au dispărut cu desăvârșire, pen- 
tru-că așa a lăsat Mântuitorul, ca 
neghina să nu fie smulsă din grâul 
cel curat și cei ce mărturisesc acȚ 
învățăturile lui Christos n’au înce
tat de-a fi espuși la fel de fel de is
pite, inse adevărul propovăduit îna
inte de asta cu două mii de ani 
strălucesce mereu cu aceeași splen- 
dăre.

Poporul român este și el un po
por creștin și ca atare iubesce ade
vărul și dreptatea mai pe sus de 
tote.

Comora credinței întemeiate pe 
învierea Mântuitorului este păzită 
cu sfințenie in colibele celor săraci, 
ca și în casele celor bogațl.

Adevărul și dreptatea! Acestea 
sunt devisele sub scutul cărora po
porul român întotdeuna a găsit mân
gâiere.

Mulțl dușmani a avut acest po
por în timpul, de când a fost adus 
pe aceste plaiuri de împăratul ro
man Traian.

Sunt aprope două mii de ani 
de-atunci, va să cjică suntem și noi 
tot așa de vechi, ca și Creștinismul 
— și n’am perit.

Și au fost timpuri și mai grele, 
decât acelea, pe cari trebue să le 
străbatem acji.

Au venit popore barbare asupra 
nostră, cari au pustiit totul. Poporul 
român s’a retras atunci la munți și 
în ascuncjătorele acestora și-a păs
trat moștenirea cea mai scumpă, ce 
pote să aibă un popor : limba și cre
dința !

Aceste două lucruri și în cjiua 
de astăcți sunt țința adversarilor, der 
speranța nostră este tare, că precum 
ne am putut păstra comora cea mai 
scumpă în timp de atâtea vecuri, 
nu o vom pierde nici acuma.

Precum străbunii noștri se re
trăgeau în munți dinaintea valurilur 
cotropitore, așa și noi acuma ne re
tragem la vatra familiară, unde cul- 
tivându-ne limba, și legea, așteptăm 
timpuri mai bune, când adevărul și 
dreptatea poporului nostru va învia.

Cu încrederea nestrămutată, 
ce o avem în trăinicia poporului 
nostru, trimitem cetitorilor salutul 
obicinuit în totă lumea creștinescă 
cu ocasiunea sfintelor PascI:

Christos a înviat!

Revista politică.
Dela mortea. ministrului de co- 

merciu Horanszlcy, întâmplată ac}! e 
septemâna săra, cercurile politice din 
Budapesta sunt mult preocupate de 
întrebarea, că cine va fi viitorul mi
nistru de comerciu. Pănă acum nu 
s’au făcut decât combinații în vânt, 
nici o scire positivă nu s’a dat încă 
asupra acestei întrebări. Una din 
foile guvernamentale din Budapesta 
spune, că ministru-președinte Szell 
va merge pe la începutul săptămâ- 
nei viitbre la Viena, ca să facă pro
punere monarchului cu privire la 
umplerea acestui scaun vacant în mi- 
nisteriu.

•f:

In dieta ungurescă s’a sfîrșit 
Marți desbaterea budgetului minis- 
teriului de culte și instrucțiune pu
blică. In ședința de Miercuri s’a în
ceput desbaterea budgetului minis- 
teriului de justiție.

*
Asupra situațiunei din punct de 

vedere bisericesc, în care se află 
frații noștri din Bucovina, cjiarul cer- 
năuțean „Deșteptarea” se pronunță 
în chipul următor:

Românii din Bucovina stau 
erășl în prejma unor numiri hotărî- 
tore pentru binele diecesei. Românii 
nu pot renunța nici la unul din pos
turile, ce vor ave se se ocupe, nu 
pot renunța din punct de vedere 
național, ca și din punct de vedere 
al intereselor diecesei. La timpul său 
s’a trecut deplin cu vederea vocea 
Românilor, și a fost ignorat drep
tul lor istoric. A<jl însă nu mai păte 
fi așa. Ac}I a sosit timpul, ca clu
bul român parlamentar să se anga
jeze hotarît. în afacerea actuală a 
diecesei bucovinene gr.-or., conform 
cu adevăratele interese ale Româ
nilor.

Dorim fraților noștri isbânda 
deplină a postulatelor lor bisericesc! 
naționale, căci numai dela o isbândă 
ca acesta pot ei spera întărirea pe 
tote terenele vieții publice națio
nale.

*
In Rusia fierbe și clocote. Ne 

aducem aminte, cum în anul trecut 
studenții dela universitățile rusesc!, 
alăturându-li-se și muncitorii, au pus 
la cale o adevărată mișcare revoluțio
nară. Ei se resculară în potriva re
gimului absolutist și de terore, ce 
dăinuesce în marele imperiu al Ța
rilor, și cereau drepturi și libertăți 

politice și individuale. Mișcarea de 
anul trecut s’a transformat într’o 
mișcare de luptă înverșunată contra 
puternicilor stăpânirii rusesc!, de 
atentate și asasinate. Lupta nu mai 
putea, fi dusă pe față, căci cei car! 
o înșghebaseră, studenții, erau su
primați în fel și formă, mulțl din ei 
căzură victimă a despotismului și al 
terorii, învățământul universitar fu 
așa flicend suprimat, numeroși stu- 
denț! au fost trimiși la Siberia și ma
nifestarea ideilor de libertate de
veni imposibilă. Studenții și-au luat 
derrarefugiu la atentate și asasinate. 
Armei teribile a răsbunării i-a căcjut 
victimă — după-cum se scie — și 
ministrul rusesc de interne Sipiaghin. 
Arestările în Rusia se fac pe-o scară 
întinsă. Mulți dintre studențl însă 
s’au refugiat în străinătate. In Paris 
s’au descoperit 15 studențl, cari a- 
veau legături cu cei din Rusia și în 
unire cu aceștia organisau complo
turi. Cei 15 arestați în Paris au fost 
ceruți din partea Rusiei se li-i es 
tradee.

*

Intre Se>l>i și Bulgari relațiile 
sunt erășl încordate din causa nu
mirii archimandritului sârb Firmi- 
lian de metropolit în eparchia Sco- 
pia din Macedonia. Când Bulgarii 
au audit de acesta și soirea fu ofi
cial confirmată de cătră agenția di
plomatică bulgară din Constantino- 
pol, ea a produs o viuă suiescitare 
în spiritele din Bulgaria. Visitele, 
ce era. să le facă deputății bulgar! 
la Belgrad, au fost imediat contra
mandate și o vie polemică de |învi- 
nuiri reciproce s’a început în gaze
tele bulgăresc! și sârbesc!. Mai mult, 
guvernul principatului bulgar, spri
jinit de tote grupările politice, a 
protestat energic la Pbrta otomană, 
făcându-o responsabilă de turbuțările, 
ce se pot nasce din causa investirii 
lui Firmilian.

Se cjiee, că cestiunea investirei 
lui Firmilian a pus’o pe tapet Rusia, 
ca ast-fel să potolescă pofta de răs- 
bunare a Bulgarilor. Ambasadorul 
rus Sinovjew din Constantinopol, în 
numele Țarului a cerut Sultanului 
confirmarea lui Firmilian. La ame
nințările exarcului bulgar, că va de
misiona, Sinovjew a răspuns : „Să de
misionezi Sfinția Ta, și să te duci 
la Tîrnova; numai în principatul 
bulgar pote să esiste biserică bulgă- 
rescă1. In urma acestui răspuns, 
exarcul a protestat la Forță, er mi
tropolitul bulgar din Scopia a pro
testat împreună cu tote comunită
țile bulgăresc! din eparchia sa. Lu

crul pare a fi pus la cale de Rusia, 
cu scop de a propune ridicarea 
schismei și mutarea exarcatului bul
gar în Bulgaria.

Socialiștii din Belgia, au desar- 
mat. Consiliul muncitorilor din Bruc- 
sella a hotărît într’o adunare, ca 
săptămâna acesta să înceteze cu 
greva și să reia munca. Acâsta în
semnă fără îndoială victoria și con
solidarea conservatorilor belgieni, 
cari n’a voit să cedeze nimic din 
politica lor.

Progresiștii belgieni sunt însă 
de altă părere. Ei flic, că victoria 
conservatorilor (clericalilor) e numai 
aparentă. Socialiștii ar fi desarmat 
numai din causă, că continuând 
greva, ar fi zădărnicit speranțele 
pentru o revisuire a constituției, 
tiind-că partea cea mai mare dintre 
industrial! sunt liberali.

*

Mult s’a scris și s’a vorbit în 
cjilele acestea despre posibilitatea 
și imposibilitatea încheierii păcii în 
Africa-de-Sud. Țîiarul „Times” din 
Londra a făcut 4’^e trecute o re
vistă asupra situațiunei, decă Burii 
ar fi aplecați să depună armele. 
Foia englesă spune, câ în decursul 
negocierilor Burii s’au putut convinge, 
că principiile politice ale Engli- 
terei sunt nestrămutate. Burii nu se 
pot tocmi cu Englesii din simplul 
motiv, că ei nu pot să îmbie nimic 
Angliei. Englesii doresc pacea, der 
o pace onorabilă și durabilă. Schalk- 
Burger și soț! au putut să se con
vingă în Pretoria, că nu va fi rău 
pentru Buri, decă vor capitula.

Firesce, că aceste sunt dorinți 
englesescl. Burii la rândul lor vor
besc și cugetă cu totul altfel. Ei nu 
se pot considera de învinși, tocmai 
atunci când au dat dovadă de pu
terea și vitejia lor și când situația 
pentru ei a. devenit' erășl favorabilă 
în urma victoriilor, ce le-au repurtat 
asupra armatelor lui Kitchener.

Conferențele din Pretoria s’au 
încheiat. Generalii buri s’au dus 
erășl în lagărele lor, fără ca să se 
fi ajuns la un resultat positiv. Pacea 
o doresc și unii și alții, însă Englesii 
cer dela Buri imposibilități, erBurii 
pun condițiunl, pe car! Anglia nu 
le va iscăli. Nu rămâne deci, decât 
continuarea resboiului

superioră cu rugarea ea să înzestreze bi
blioteca cu cărți din cari tinerimea se 
potă învăța stilistica română.

In acest scop intrând în negocieri cu 
un librar-anticar și înaintând o listă cu pre
țurile și cu cărțile seu manuscrisele cari 
se găseau în librărie, între altele, raporta 
următorele:

„Literatura română din secolii XVI, 
„XVII și X.VUI e representată prin 269 
„opuri tipărite, dintre cari cele mai multe 
„bisericescl. Sfertul întâii! ai secolului nos- 
„tru portă asemenea caracterul secolului al 
„XVIII-lea. Cărțile bisericescl, ca trebuință 
„generală a poporului, prevalâză, cărți mi- 
„rene nu se tipăresc, ci se lățesc numai în 
„manuscripte. Insa-șl condica civilă a Mol
dovei (din secol, acesta) a fost tipărită 
„numai de frica plastografiei, după cum se 
„vede din prefață.

„Deci se pote stabili în genere prin
cipiul, că numai cărțile bisericescl se tipă
reau de regulă, er lectura laică a secoli- 
„lor trecuțl și din începutul acestuia e cu
prinsă — maxima parte — în manus
cripte. Ar fi deci de dorit, ca. în margi- 
„nile restrinselor mijloce, ce s’au încuviin
țat biblioteeei, să se adune acestă litera- 
„turăan cu an, însă continuu și sistematic.”

„In privirea cărților bisericescl mai 
„observ, că data tipărirei nu e mei nici 
„odată aceea a compunerei lor și când esistă 
„vre-o a doua ediție, ea nu-i decât reîm- 

„ primarea celei dintâid, fie acesta orl-cât 
„de veche. Er o categorie deosebită de 
„manuscripte o formeză acelea, cari esistă 
„și tipărite, der sunt cu mult anteridre epo- 
„cei tipărirei lor. Acestea sunt numerose 
„în limba română. Importanța scrierilor 
„acestora nu se pote stabili teoretic și de 
„dinainte, ea se vede abia în curgerea vre- 
„mei și se schimbă după punctele de ve- 
„dere, cari predominâză la studiul lor. Ne- 
„tăgăduită este însă valdrea lor stilistică și 
„lexicală. Stilistică, căci nu sunt scrise sub 
„influința limbelor moderne, cel puțin nu 
„a celei francese, și se găsesc în locuțiuni, 
„cari încep a dispăre din limba de astădl 
„și se înlocuesc prin șablone de frase. 
„streine desvoltărei de pănă acum a limbei 
„nostre; lexicală, prin mulțimea de cuvinte 
„originale, pe cari scriitorii bisericescl și 
„laici, siliți să recurgă la proprii mijloce, 
„le întrebuințeză în compunerile lor.”

După un serviciu de 9 luni, și anume 
a 1 Iulie 1875 Eminescu a fost trecut de 
la bibliotecă în postul de revisor școlar al 
județelor Iași și Vaslui în locul unui Agura 
bulgar, care după liberarea Bulgariei a tre
cut la Sofia, unde a ocupat portofoliul Mi- 
nisteriului cultelor și al instrucțiunei pu
blice.

Venind vorba de acest Bulgar, îmi 
reamintesc un (incident forte caracteristic; 
și anume, se dice că d-1 Agura ar fi între

bat, când era în țâră, pe d-1 Hașdeu, dâcă 
domnia-sa încă ar fi străin de origine?

D-1 Hașdeu, cu ironia sa genială, ar fi 
răspuns, că coborînd dintr’o familie poli
glotă nu-și pote precisa originea, însă un 
lucru îl pote spune cu siguranță, că n’are 
cap bulgăresc.

Reluându-ml firul, constat că Emi
nescu ca revisor școlar, n’a funcționat de 
cât numai pănălai Iunie 1876, când, con
form relelor năstre deprinderi de a premeni 
necurmat personalul administrativ, a fost 
înlăturat din serviciul statului fără nici un 
motiv.

La 16 Iulie 1876 o altă lovitură și mai 
grea l’a atins fiind dat în judecată, că ar fi 
înstrăinat cărți din bibliotecă. Sub povara 
acestei lovituri morale a stat pănă la De
cemvrie 1877, când parchetul tribunalului 
din Iași a stins acțiunea penală ca nefiind 
cas de urmărire.

Cu modul ac-sta, marele măestru al 
poesiei române, în mai puțin de doi ani cât 
a ocupat funcțiuni publice, a avut se sufere 
o înlăturare din serviciu și o acțiune pe
nală ca recompensă națională.

Rămas fără serviciu și împins de fome 
a trebuit să se arunce în vârtejul pressei 
militante, pentru-că un alt câmp deschis 

nu găsea pentru produsele sale literare, care 
să-i procure pânea de tote dilele.

La noi înalta societate nu prea se în- 
deletnicesce cu înțuragiarea artelor și a li- 
teraturei naționale, clasa de mijloc neavând 
cultură și consciință națională, nu simte tre
buință de a-șl nutri sufletul cu cărți folosi- 
tore, și plutocrația, eram să die aristocrația, 
după-ce șl-a umplut punga, părăsesce țâra 
spre a trăi în liniște la Paris, Viena, Atena 
și chiar la Sofia.

In fond judecând, Eminescu, ca cjia- 
rist, combătând cu totă puterea oonvinge- 
rei sale fraseologia golă și sterpă menită, 
cum (jicea el, a revolta simțămintele ome- 
nilor culțl, nu aparținea nici unui partid 
politic ; el era naționalist în totă puterea 
cuvântului.

In articolii săi politici, publicați în 
„Timpul”, îșl desfășura totă puterea in
telectuală în scopul de a opune, cum afirmă’ 
chiar și d-1 Maiorescu, elementelor streine 
intrate în pătura supra-pusă importanța 
elementului român autochton și de a for
mula sintesa unei direcțiuni istorice națio
nale în conducerea afacerilor publice ale 
statului român.

Tot asemenea afirmă și distinsul pro
fesor, D. A. Laurian, în discursul rostit la
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Serbarea Sfintelor Pasci in 
Bucuresci.

Eri sera de Vinerea-Mare, Majestatea 
Sa Regele, însoțit de Alteța Sa Regală 
Principele moștenitor și urmat de Curtea 
Regală, a mers la orele 7 și jum., la bise
rica Mitropoliei spre a asista la servicii!.

Domnii miniștrii, domnii președinți și 
membrii Corpurilor legiuitdre aflată în Ca
pitală, înalții funcționari, oficerii generali 
și superiori din garnisonă, s’au dus la 
orele 7 și un sfert Ia Mitropolie.

Detașamente din diferite corpuri ale 
garnisdnei au stat înșiruite în curtea Mi
tropoliei, în tot timpul ceremoniei ocolirei 
Sfântului Epitaf.

Adi Sâmbăta Paștilor, la orele 12 
din nopte, Majestatea Sa Regele, însoțit 
de Alteța Sa Regală Principele Moșteni
tor și urmat de Curtea regală, escortat 
fiind de un escadron de gendarmi ai Ca
pitalei, va merge Ia Mitropolie, la Sfânta 
înviere.

Vor asista la acestă ceremonie: d-nii 
miniștrii, d-nii președinți și membrii ai Cor
purilor legiuitdre presenț! în Capitală, înal
ții funcționari și oficerii generali și supe
riori din garnisonă.

Momentul când I. P. S. S. Mitropo
litul Primat exclamă: „Christos a înviat", 
se va anunța Capitalei prin 101 tunuri de 
pe Dealul Spirei.

Conform vechilor tradițiuni, se va 
scrie Evanghelia Sfântului Ion, pe care M. 
S. Regele o va semna și care se va învesti 
la urmă cu sigiliul statului.

M. S. Regele va lua apoi în mână 
Sfânta Cruce, înaintea căreia se vor închina | 
asistenții.

O gardă de ondre cu musica va sta 
în fața mitropoliei, în timpul ceremoniei 
Sfântei învieri.

Ținuta pentru persanele, ce vor asista 
la aceste ceremonii, va fi:

Vineri, ținuta de doliu. Pentru civili: 
frac, cravată și mănuși negre, decorațiuni 
(marile cruci fără cordon); pentru militari: 
ținută de ceremonie (oficerii generali: tu
nica cu gulerul roșu); decorațiuni (Marile 
cruci fără cordon).

Sâmbătă, ținuta de gală. Pentru ci
vili: frac, cravată și mânuși albe; pentru 
militari: ținută de ceremonie.

Reclamafiuiiiîe contra listelor electo
rale provisorice.

Atragem atențiunea celor cu drept 
de alegere, că conform legei, listele elec
torale provisorice ale alegatorilor de depu- 
tațz dietali pentru anul viitor (1903) s’au 
compus și că terminul de reclamațiune 
va începe cu diua de & Mairi și va dura 
pănă la 15 Mail! st. n. anul curent, er 
dela 16 pănă la 25 Maiu se pot face ob- 
servațiunile asupra acestor reclamațiuni.

Pentru scopul acesta listele electo
rale provisorice din cele două cercuri 
electorale ale comitatului Brașov, vor fi 
depuse dela 5—25 Maiu a. c. în biroul 
președintelui comitetului central, er cata
logul alegătorilor din comunele diferi
te e depus la primăria (casa satului) 
fie-cărei comune din comitat, pentru-ca 
fie-cine să le pdtă esamina și la cas de 
lipsă decopia, dela firele 8—12 a. m. 
și 2—6 p. m.

încât pentru listele electorale provi
sorice din cele doue cercuri electorale ale 
orașului Brașov, ele se pot vede și deco
pia de ori și cine la primărie (magistrat) 
tot dela 5—25 Maiu a. c. dela firele 8—12 
a. m. și 2 — 6 d. m.

Privitor la propria sa personă pfite 
fie-cine reclama în contra listelor (decă e 
lăsat afară din ele, seu e greșit scris etc.) 
Afară de acesta fie-cine e îndreptățit a 
reclama contra ori-cărei introduceri, seu 
eliminări (lăsare afară) din listele acelui 
cerc de care se ține.

Reclamațiunile se fac dela 5—15 
Maiu în scris; pe o singură cfilă unul pote 
face reclamări și pentru mai multe per- 
sdne din cercul, de care se ține.

Reclamările le pote ceti ori și cine 
și ’și pote face dela 16 — 25 Maitî obser
vările sale la ele, asemenea în scris și 
pentru fie-care reclamare separată au a-se 
face separat.

Cererile cu reclamările seu observă
rile asupra reclamărilor, sunt a se înainta 
primăriilor comunale.

Asupra acestor reclamări și obser
vări comitetele centrale (comitatens și 
orășenesc.) vor decide în luna lui Iunie. 
Ședințele vor fi publice. 
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Sărbători fericite cetitorilor, cola
boratorilor, corespondenților și amicilor 
foiei nostre, precum și tuturor fraților din 
apropiere și din depărtare!

Ftindaținiiea Șaguna. Fundațiunea 
fericitului archiepiscop și metropolit An- 
dreiu Baron de Șaguna, întemeiată prin 
disposițiunile testamentare ale nemurito- 
riului archipăstor, representa la luarea 
în primire a ei, la 1873, o sumă de 75.427 
fl. Conform testamentului, avea să fie inac
tivată când capitalul va ajunge la 100.000 
fl., ceea-ce s’a și întâmplat la finea anu
lui 1877. Capitalul a crescut la 100.460 fl. 
68 cr. Calculul este făcut după curs și nu 
după valorea nominală a hârtiilor, în cari 
era plasată fundațiunea. Drept aceea inac- 
tivarea ei s’a amânat până la 1871, când s’a 
ridicat la 137.381 fl. 93 cr. De la acest an în- 
cfice s’aînceput oferirea ajutorelor: a) pen
tru zidirea de biserici 2/4 din venit, b) pen
tru zidirea de școle 1/4; fir 1/4 capitalisare. 
Ajutorele votate până acuma sunt: pentru 
biserici 153.912 II. Pentru școle 76.380. La 
olaltă 230.292 corfine. Pe lângă acesta s’a 
dat secretarului o remunerațiune anuală

de 200 cor., fișcalului de 200 cor., diurne 
membrilor comisiunii circa 400 cor., Ia an. 
Cu finea anului 1901 fundațiunea Șaguna 
represintă o valfire de 367.889 cor., 17 fii.

Mortea unui binefăcător. Vineri, 18 
Aprilie n., a răposat în comuna Sava, pe 
Câmpie, Alexe Bidian, la vârstă de 78 
ani. El fu înmormântat Luni în 21 Apri
lie n. Răposatul a lăsat averea sa de peste 
140,000 corfine în grija Prea Ven. Consis- 
toriu metropolitan din Blașiii, ca din ve
nitele ei se se împartă stipendii copiilor 
rudelor sale mai apropiate, cari se învețe 
măestrii, neguțătorie și plugărie, cu con
diția se rămână fii credincioși ai biseri- 
cei și neamului. Din suma testată 2O°/0 
să se capitaliseze. La înmormântare au 
funcționat d-1 canonic din Blașiii Dr. Va- 
silie Hossu și directorul „Economului" 
Basiliu Podobă, invitați anume din [partea 
familiei la acest act trist. Cuvântul fune- 
bral l’a rostit d-lB. Podfibă; a vorbit apoi 
d-1 Dr. V. Hossu, lăudând faptele răpo
satului.

Societatea „Transilvania" din Bu
curesci face cunoscută mortea unuia din 
cei mai zeloși amici și promovători ai cul- 
turei nostre românesc!, a lui Alexandru 
Lupașcu, fost membru la înalta curte de 
compturi, deputat și senator, și unul din 
fundatorii acestei societăți cu menirea de-a 
veni în ajutorul culturei tinerimei arde
lene. Din incidentul acesta societatea 
„Transilvania" a făcut următorul anunț 
subscris de d-1 G. Misail președinte și de 
d-1 D. Rațiu secretar:

Cu cea mai profundă durere înde
plinesc trista pentru mine datorie, de-a 
vă aduce la cunoscință, că d-1 Alexandru 
Lupașcu, iubitul nostru președinte de 
onfire, fost vice-președinte și cassar 33 de 
ani al acestei societăți, spre a cărei fon
dare a contribuit atât de mult, a încetat 
din vieță astădî, 8 Aprilie, la domiciliul 
seu din str. Cosma 12.

Societatea nfistră, față de acest emi
nent bărbat, e cu deosebire datore a-i 
aduce tote onorurile, ce-i stau în putință 
pentru a-și lua ultimul rămas bun, ca dela 
acela, carele ne-a servit, nu ne-a uitat și 
nu a lipsit din mijlocul nostru pănă la 
ultimul moment, conlucrând cu noi toți 
pentru binele societății ce am fundat.

Un bust ai lui Ion Brătianu. Joi a 
fost espediat la Drăgășani bustul lui I. 
C. Brătianu, esecutat de sculptorul O. 
Bălăcescu. Contrar obiceiurilor, statua nu 
va fi învălită, pănă la inaugurare, în tra
diționala pânză albă, ci în tricolorul nați
onal. La inaugurarea bustului, care va ave 
loc în prima di după Pasci la Drăgășani, vor 
asista miniștri D. Sturdza, I. I. Brătianu, 
S. Haret și B. Misir. Un mare număr de 
senatori și deputați au anunțat, că vor 
participa la acestă serbare.

0 nouă însoțire românesc». In Hu- 
nedfira s’a pus la cale înființarea unei în

soțiri economice (magazin de cereale ș 
anticipații). In acest scop s’a trimis o cir
culară la mai multe persone marcante, 
prin care sunt invitați la o consfătuire a 
fondatorilor pentru diua de 30 Aprilie st. 
n. a. c. Cu acestă ocasiune se vor discuta 
modalitățile înființării, proiectul de statute, 
și se vor face pașii necesari pentru ține
rea adunării constituante.

Din Orăștie. „Libertatea", foie săp
tămânală, ce apare dela anul nou în Orăș- 
tie, aduce la cunoscință cetitorilor săi ur- 
mătfirele: „D-1 Dr. Ales.de Vajda-Voevod, 
printr’o scrisore privată cătră d-1 Dr. A. 
Vlad, ne face cunoscut, că se retrage din 
gruparea fondatorilor „Libertății*.

Premiile Academiei române. Aca
demia română a dispus, ca premiul Ada- 
maki să fie distribuit ast-fel: D-lui I. Zâne 
2800 lei pentru volum al II-lea din „Pro
verbele române". D-lui Al. Vlahuță 1000 
de lei pentru „România pitorfiscă". D-lui 
Ludovic Dauș 400 de lei pentru poema 
„Egle". D-lui I. Găvănescu 500 de lei 
pentru „Elemente de psihologie14: D-lui 
A. Onciul dela Briinn 500 de lei pentru 
„Dreptul administrativ la Români". D-lui 
Ernest Georgiu 400 de lei pentru „Vînă- 
torea în România". Afară de acesa i-s’a 
acordat d-lui Dr. Urechiă 5000 lei din fon
dul Lazar pentru lucrarea sa „Noțiuni de 
igienă14 și d-lui Dr. Ioan Mihalyi, fratele Esc. 
Sale mitropolitului din Blașiii 4000 lei pentru 
lucrarea sa „Diplome Maramureșene*  din 
secolul XIV și XV.

Șicanări cu pașaportele. Ni-se co
munică din Săcele, că locuitorii de acolo, 
cari de timpuri imemoriale își câștigă pâ- 
nea în România, de unde aducând bani 
își achită birurile cătră guvernul ungar, 
sunt espușl la o mulțime de șicanări cu pa
șaportele și certificatele de trecere. Pen
tru câte un pașaport trebue să aștepte 
câte 4—5 luni, er pentru un certificat 
câte 3—4 săptămâni. In acest timp bieții 
omeni sunt trimis! dela Ana la Caiafa și 
interesele lor sufer enorm din causa în- 
târdierei. — Ar trebui să se ia măsuri, ca 
la comitat să se aibă în vedere plânge
rile esprimate în aceste rînduri și să în
ceteze practica de pănă acuma.

9
Zăpadă în România. Din diferite lo

curi sosi în Bucuresci soirea, că a cădut 
zăpadă. Scirea a produs o mare îngrijire, 
fiind temeri de o compromitere a recoltei.

Concert în Bistriță. Duminecă la 
13 Aprilie a. c. s’a dat un concert clasic în 
sala cea mare dela „Gewerbe-Verein44 în 
Bistriță din partea ddmnei Irena Vladaia 
primadonă la teatru național din Bucuresci 
Concertul — după cum ni-se scrie — a 
reușit atât de bine, încât pe lângă ono- 
rea cea mare făcută Românilor din Bis-

mormentul poetului în Iunie 1889 di- 
cend:

zl|„Ideia națională la Eminescu era ima
gina cea mai sântă a cugetării. :

„Adversar al păturei suprapuse, Emi- 
nescu ținea cu o dragoste din cele mai în
flăcărate la pătura românfiscă a statului ro
mân. El găsea un frate în orl-ee Român. 
Pote că crescerea lui la Cernăuți, Blașiii și 
Viena în cercul Ardelenilor contribuise mult 
la desvăluirea acestui sentiment, care la 
Eminescu luase espresiunl energice".

Multi susțin,îcă Eminescu era pesimist 
pentru-că ar fi fost pătruns de ideile pesi
miste ale filosofului german Schopenhauer.

Nu împărtășesc acesta părere. Cre
dința mea este, că caracterul lui drept și 
onest și spiritul lui pătrundător, observând 
tote defectele morale, culturale și politice 
ale societății nostre din timpul în care trăia 
poetul, l’au făcut pesimist și i-au sporit 
amărăciunea sufletului, încât adese se plân
gea, că șl-a perdut bucuria de a trăi și do
rința de a lupta în mijlocul unor întocmiri, 
ce i-se păreau a fi mincinose.

Eminescu, oare avea o cultură supe- 
rifiră, un talent deosebit și un tempera
ment de artist, orl-cât de impersonal seu 
desprețuitor al bunului traiîî, cum pretind 
unii că ar fi fost, totuși eu sunt convins, 
că pe lângă nemulțumirea sa sufletesoă cu 1

starea lucrurilor de atunci, mai era și grija 
materială care-1 chinuia și il indispunea.

Un om fericit și mulțămit, orl-câtă 
inspirațiune poetică ar ave, nu cred că ar 
fi în st.are să-și manifeste cugetările și su
ferințele cum și le înft.țișâză Eminescu în 
următorea poesie inedită publicată în nu
mărul 4 al „Convorbirilor Literare*  din 
anul curent și care e de-o frumsețe deo
sebită :

Ce suflet trist mî-au dăruit 
Părinții din părinți, 
De-au încăput numai în el 
Atâtea suferințl?

Ce suflet trist și făr’ de rost 
Și din ce lut incert, 
Că dup’ atâtea amăgiri 
Mai speră îndeșert?

Cum nu se simte blăstămat 
De-a duce ’n veci nevoi? 
O, valuri ale sfintei mări, 
Luați-mă cu voi!

Numai acesteiadencl nemulțumiri sufletescl 
se pote atribui, că poetul n’a cântat de loc 
gloria armelor străbune, reînviată de ar
mata română pe câmpiile Bulgariei în anul 
1878, și decă nu trăia laureatul poet, Vasi- 
lie Alexandri, regele poesiei române, ține
rile generațiunl presente și viitore, n’ar 

ave pe „Peneș Curcanul", care se le ins
pire iubire și devotament pentru patrie și 
dinastie!

Pentru a pute cunosce mai de aprope 
situațiunea materială a poetului, trebue se 
avem în vedere două epoci, prin cari a tre
cut: una pănă în vera anului 1883, când a 
nebunit.............................și alta de pe la
anul 1885, când șl-a venit în fire. In prima 
epocă a trăit în serăcie ca mai toți dia- 
riștii noștri de profesiune, având atâta, cât 
îi trebuia de pe o di pe alta; în a doua 
epocă însă trăia în miserie completă.

In primăvara anului 1888, venind dela 
Botoșani la Bucuresci, locuia într’o odăiță 
sărăcăciosă situată într’o cotitură întune- 
cosă din fundătura unui coridor din etajul 
al IlI-lea al vastului labirint al hodorogi
telor case ale lui Mercuș din piața teatru
lui. In acesta a lui locuință adese îl cerce
tam și rămâneam cu sufletul sdrobit, vecjend 
pe marele artist cu ghetele scâlciate, cu 
hăinele petecite, cu pălăria găurită și cu
prins de grija, că a doua di neavend cu 
ce-șl plăti chiria, va fi dat afară. In odăiță 
acesta a stat pănă la finele anului 1888, 
când lovindu-1 din nou boia grea de mai 
înainte, a fost pentru a doua oră internat 
și întreținut de amicii' săi în casa de sănă

tate a doctorului Șuțu din Bucuresci, unde 
a și murit în Iunie 1889.

Cât a trăit Eminescu a fost prea pu
țin cunoscut. Numai acum după 13 ani de 
la încetarea sa din vieță, a încput lumea să-1 
cunoscă și să-l aprecieze.

Dorindu-vă din inimă, ca sfintele săr
bători ale învierei Domnului nostru Isus 
Christos să le petrecețl în pace și sănătate, 
sper să ne vedem în curând la Brașov.

Bucztrestâ, în Aprilie 1902.

Teofil Frâncu.

La scaldă.
Avea ceva perăul
Ceva prin gând avea,

Căci dulcea lui cântare
Prea tainic resuna.

Vecjuse el viclenul,
La umbra de arin 

O dulce copiliță 
Ca florea cea de crin.

Veduse el o mândră
Și gingașă făptură,

Care robesce inimi 
Și mințile le fură, 

Ales.de
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triță, amintirea ddmnei Vladaia va re- 
mând încă multă vreme la publicul cel 
mare și ales din Bistriță, care a avut fe
ricirea de a asculta acest clasic concert. 
După concert a fost o veselă întrunire 
în otelul cel mare la „Regele Ungariei*.  
Artista a plecat din Bistriță spre Năseud 
de unde îșî va continua turneul și în cele
lalte orașe și centre românesci.

Bandele bulgare în Macedonia. 
Din Constantinopol se telegrafeză, că o 
bandă bulgară apărută aprope de Osma- 
nije, a avut o ciocnire cu trupele tur
cesc!. Șdse Bulgari au fost uciși și 24 au 
fugit.

Populația Austriei. După ultimul 
recensământ încheiat la 31 Decemvrie 1900, 
sunt iu Austria propriu disă: Germani 
9,167.898, Cehi 5.959.825, Poloni 4.260,961, 
Ruteni 3,343.323, Sloveni 1.192.750, Italieni 
727.084, Croațl 711.939, Români 230.962 
Maghiari 9.512. Evreii în tote țările aus
triaco sunt: 1.224.708. Total 26.150.599 lo
cuitori.

Coiuerciul cu oue'c. Sașii din nouă 
comune din Transilvania s’au întovărășit și 
au format centrurl pentru acest scop. Unele 
din aceste tovărășii au adunat cjilnic până 
la 1('OO ouă, altele pe săptămână cel puțin 
1—2 lădițe a 1440 ouă, pe cari le expe
diau la Budapesta și ^Berlin. Toți au câști
gat cel puțin un ban la ou față de anul 
trecut. Asta a fost cu putință numai fiind
că s’au scăpat anul trecut de comisionari. 
Lucrul merită deci atențiunea locuitorilor 
noștri dela sate, căci imitând pe Sași vor 
ave aceleași folose. Din eseinplul acesta 
se pone vede mc’odată, ce platesce înto
vărășirea într’ale economiei și comerciului. 
— Primăria din Budapesta a început să se 
preocupe spre a instala o bursă specială 
pentru acest produs galinaceu. — Americanii 
au format trusturi spre a-i ridica prețul, 
înaintea Paștilor) un trust a cumpărat 180. 
OOO.OCO ouă! și prețul lor s’a urcat dela 25 
bani bucAa la 35 bani seu în loc de 45. 
C00. 000 lei cu cât se puteau vinde, s’au 
prins 63.000.000 lei, adecă un câștig de 18 
000.000 lei.

Ce-i un ou? dicemnoi! etă ce produc 
ouăle,—die omenii economi și cu minte ca 
Americanii.

O licitație sângeros» a fost în co
muna Maidan. Locuitorului M. Tr. era se 
i-se vândă mai multe lucruri pentru o da
torie. S’a rugat de creditor să-l mai aș
tepte, der acesta n’a voit. La licitație au 
fost puțini cumpărători, căci datorașul îi 
amenințase cu mortea. Când să se termine 
licitația, M. Tr. a încuiat porta și ajutat 
de cumnații lui, i-au luat pe cei din curte 
la bătaie. Esecutorul, er mai ales credi
torul și cei doi cumpărători, au fost sdro- 
biți rău. Datorașul și cu cumnații lui au 
fost arestați.

Rescolă de țărani în Rusia. Din 
Petersburg se vestesce, că în guvernamen- 
tul Pultava țăranii s’au răsculat și răscola 
ia din ce în ce întindere mai mare. Ță
ranii pîrjolesc și nimicesc tot ce le stă în 
cale. Țăranii au distrus pănă acuma 63 
de farme. Ei nu dau piept cu miliția, însă 
după-ce armata se retrage, ei continuă cu 
opera lor de distrugere. Țăranii sunt ațî- 
țațî de muncitori.

Un proces monstru. In diua de 22 
Aprilie tribunalul din Alba-Iulia a eșit la 
fața locului în Uiora de Murăs pentru a 
începe procesul de calomnie, ce l’au des
chis mai multi funcționari înalț! dela ocne 
în potriva lui Sziiagyi Veres și Boer, 
lucrători, și în potriva soților lor, în nu
măr de 300. Aceștia denunțaseră adică la 
ministerul de finanțe pe mai mulți fun
cționari înalțî, că în 1898 la o licitație au 
primit mită dela Al. Bod. din Uiora.

„Societatea lirică-roniână*.  Artiștii 
români dela opera din BucurescI s’au cons
tituit în societate, cu scopul de a pune ba- 
sele definitive unei opere, compusă numai 
din elemente românesci. Ei vor să dove- 
descă, dice „Gazeta Nouă“, că surit ele
mente suficiente și bune pentru a compuue 
o operă stabilă, fără să fie nevoe de artiști 
străini. Intr'adevăr, deși de 20 de ani opera 
română se luptă în teatrul nostru, totuși 
nu s’a putut stabili pentru tot-deuna aedstă 
trupă, cum este bună-oră trupa română 
dramatică. Esista un an său doi și se des
ființa prin aducerea de artiști străini. Toți 
artiștii lirici distinși s’au grupat acum sub 
direcția artistică a părintelui lor intelectual 
d-1 G. Stcfăncscu și s’au presentat Luni la 
Tribunalul de notariat, depunend spre au
tentificare contraotul lor de asociație. In 
stagiunea viitore vom ave o trupă de operă 
română la Teatrul Lyric, a societăței lirice 
române, și o altă trupă de operă la Teatrul 
Național, care probabil va fi compusă din 
artiști italieni. Acestă inițiativă a artiștilor 
lirici români merită să fie menționată.

Un Român vânător de urși în Eran- 
cia. Cetim în „Figaro* : „Prințul Sturdza 
a intrat MercurI cu automobilul în Pan 
(capitala departamentului Basses-Pyrănâes 
33,000 1. 816 Km. de Paris în direcție 
S-O. — Red.), întorcendu-se dela o vână- 
tore din Pirenei. Pe bancheta dinapoi a 
automobilului se afla fixat un urs de 5—6 
ani, având o caschetă de fochist în cap și 
o pipă mare în gură. Acest mecanician de 
nouă spec'e, a fost împușcat de însusi prin
țul între Gabas și Eaux-Chaudes la distanță 
de 38 km. de Pan*.  — Nu seim să ne bu
curăm, ori să ne întristăm de acest succes 
costisitor al vânătorului român. Pentru a 
împușca un urs, ca să-l aduci cocoțat în 
automobil, nu ar fi nevoe să se ducă cineva 
așa departe.

Congregația comitatului Arad e 
convocată pe <jiua de 30 Aprilie n. Mem
brii români vor ave în prediua adunării o 
consfătuire.

Ce bolă e cangrena (racul)? La 
congresul pentru medicina internă, care 
s’a ținut deunădi în Wiesbaden, profesorul 
Leyden a vorbit despre „parasitismul can
grenei (racului)". Pănă acum esistă doue 
teorii, una anatomică, care susține, că 
cangrena își are causă în hiper-producți- 
unea bolnăvicidsă de celule, alta biologică 
care deduce originea cangrenei dela esis- 
tența unui părăsit. In timpul mai nou 
prof. Leyden i-a succes a găsi părăsitul. 
Leyden e de convingerea, că cangrena 
este contagiosă, ceea-ce esplică tot mai 
marea ei lățire, observată în Germania și 
Englitera.

Baterii de obuziere de câmp. Mi
nistrul român de răsboiu va supune, dilele 
acestea, seronăturei Suveranului decretul 
pentru crearea a done baterii nouă de 
obuziere de câmp, — baterii ce urmeză 
se fie atașate regimentului 2 de artilerie.

Marea catastrofă din Guatemala. 
Se telegrafeză din New-York, după depe- 
șile sosite acolo, că, între fulgere, tunete 
și trăsnete, s’au reînoit în Guatemala te
ribile cutremure de pământ. Orașele Ma- 
zatenango și Patzun au fost complect dis
truse. Fulgerele au incendiat ruinele. Nu
mărul victimelor este colosal.

Contra Irlandesilor. Din Londra se 
anunță, că lordul locotenent al Irlandei a 
dat o proclamație în care împuternicesce 
autoritățile de a disolva secțiunile Ligei 
patriotice irlandese. Astfel crede guvernul 
engles sS sugrume ori-ce mișcare națio
nală în Irlanda.

Colera. „Correspondenz Bureau*  din 
Viena, primesce din Constantinopol scirea, 
că la Djeddah, în Arabia, au fost, dela 8 
la 10 Aprilie, trei-deci de morți de co- 
leră. La Medina și la Janbo, dela 7—20 
Aprilie, au murit de coleră trei-deci de 
pelerini.

Reuniunea română de cântări din 
Sâliște învită la concertul ce-1 va aranja 
Luni, în 28 Aprilie n. 1902 (a doua di de 
Paști) în sala cea mare a școlei din loc. 
începutul la 7'/2 bre sera. Membrii reu
niunii au intrare gratuită. Pentru nemem
brii prețurile vor fi: Rangul I 2 corone 
Rangul II 1'20 cordne, Rangul III (loc de 
stat) 60 bani, Rangul IV (galerie) 30 b.

Unde se mănâncă mai bine și mai 
ieftin? La Stefan Moldovanu în Târgul 
Boilor (La isvorul cu bere). Loc de în
tâlnire a orășenilor cu cei din provincie. 
Vedi și anunțul de pe pagina 8.

Serate de-ale meseriașilor.
Sibiiu, Aprilie 1902.

Joi, la 17 Aprilie a. c., s’a ținut în 
localitățile „Reuniunii sodalilor români din 
Sibiiu*  a 4-a ședință literară.

După cetirea prin d-1 notar, loan Apol- 
zan, a sumarelor ședințelor administrative 
dela ultima ședință încoce, în cari e cu
prinsă întregă mișcarea, ce se face pretu- 
tindenea în cauăa desvoltării clasei nostre 
de mijloo, presid-ntul reuniunei, d-1 Victor 
Tordășianu,, ne spune că d-l Victor Preda, 
măestru tâmplar în Avrig și d-1 loan 
Poiană, fabricant de luminări și săpun în 
Săliște, dorind să între în legături mai 
strînse cu reuniunea nostră, pe lângă că 
s’au înscris de membrii ordinari ai reuniunei, 
primul a ținut să ia parte la ședința 
de față, er al 2-lea ne-a dăruit 3 modele 
rudi de săpun, fabricat de d-sa, ca să se 
espună. în Reuniune.

D-1 Preda mulțumesce reuniunii de 
bunul prilegiu, ce l’a făcut să potă petrece 
câtQ-va minute plăcute în mijlocul nostru 
și la dorința generală ne dă câte-va mo
mente mai însemnate din viâța sa, începând 
cu anii de ucenicie, petrecuțl în atelierul 
măestrului cu renume d-1 Vasile Vopov'Ci 
din Brașov; trece apoi la vieța dusă în 
străinătate cu amicul și colegul său d-1 
Emil Oltean, adi architect în Blașiă, la cu- 
noscințele câștigate în Cașovia-, Viena, Bu
dapesta etc. pănă ia deschiderea atelierului 
său în Avrig.

Presidentul nostru, folosindu-se de 
acest prilegiu, atrage atențiunea măiestrilor 
români asupra evenimentului de mare im
portanță din vieța nostră de meseriași, asu
pra edificării pompdsei catedrale, a cărei 
zidire se va începe în cursul anului curent 
și recomandă măestrilor de diferite branșe 
a-se interesa de acest lucru ale cărui re- 
sultate atât morale, cât și materiale numai 
folositore ne pot fi.

Mai este un lucru de mare importanță 
pentru desvoltarea meseriilor la noi, rele
vat de presidentul nostru, lucru, pe care 
țin a l descoperi aci, de ore-ce dela a lui 
eventuală norocosă resolvare, atârnă intra
rea clasei nostre de mijloc în o nouă vieță. 
Vorba este de alcătuirea unei mese a învă
țăceilor meseriași după modelul mesei în
vățăceilor, esistente la conlocuitorii noștri 
germani. Presidentul nostru făcând o repri- 
vire asupra elementului nostru tînăr, ce 
îmbrățișâză meseriile, arată cum acesta 
tocmai în timpul, în care este a-se desvolta 
în cele spirituale și în cele fisice, e lip
sit de hrană sufletdscă și de cea corporală, 
lucruri ce au mare înrîurință răufăcătore 
asupra măestrului de mai târcliu. Conlocui
torii noștri germani, mai înaintați decât 
noi în tote privințele, s’au îngrijit și de fe
ricirea acestor băețlși cu sprijinul carității 

Privirea li-e visul
A ddue viorele

Când sorele se scaldă
în rouă de pe ele.

Trupșorul ei e fraged, 
Ea singură zimbesce

Când desbrăcându-și haina 
în apă se privesce.

în jur de sine-aruncă
Privirea pe furiș,

Și tremură de temă
Că-i cineva ’n tufiș.

Perăul cântă vesel
A dragostei cântare

Și mii de păsărele
Răspund în depărtare.

Se legănă ’n tăcere
Tot codrul înflorit,

Și tot pământul pare
De dragoste robit.

Cu fața ’nbujorată
De-a dorului văpae

Pășesce mai aprope
Copila cea bălae.

Privesce lung părăul
Și-’l află vorbăreț,

Și cât de dulce cântă
Și cât e de glumeț!

S’aședă lângă dânsul 
Și tremură de dor,

Er el sălbatec sare
Stropind’o pe picior.

Ea rîde și se sbate
Și ’n gând îl îndrăgesce,

Si visătore ascultă1
Ce densul îi șoptesce.

— O, ce mai stai pe gânduri ? 
Ți-am spus, că ești frumosă!

Și-mi ești atât de dragă
Tu dulcea mea fricosă 1

Te temi doră de mine 
Ah, ce copilă ești!

Nu vedi tu cum natura
Te ’ndemnă să iubesc!?....

*

Se legănă ’n tăcere
Tot codrul înflorit,

Și tot pământul pare
De dragoste robit.... 

învinsă de iubire
Ea mânile ’șl întinde

Și suridând prin valuri
Pe-după gât îl prinde.

în șopte dulci și blânde 
Iubire și-au jurat

Și-a dragostei cântare
Prin codrii-a răsunat....

Și mai răsună încă
In toiul verei calde,

Când câte-o copiliță
Se duce să se scalde.

Maria Cioban.

Mărin lăutarul.
Primăvară.... și cum credeți c’așl fi 

putut sta în casă, cănd totă natura se res- 
făța în radele sorelui ?... Doritor de aer, de 
erbă verde și de câmp deschis, o pornii 
fluerând înspre marginea Bucurescilor.

După un drum de vre-o jumătate de 
ceas, rămăsese departe sgomotul de tram
vaie și de trăsuri, care-țl amețesce capul. 
Orașul, cu acoperișurile lui de tinichea și 
cu sutele de turnuri, ce sclipeau în raclele 
sorelui, se pierdea în vale ca o panoramă, 
ce părea frumosă vădută de departe.

După-ce vagabondai câte-va cesurl pe 
câmpiile pline de verdeță și de flori, mă 
grăbii să mă întorc acasă, amenințat de 
cerul, care se acoperise de nori, vestind o 
ploie strașnică, după cum se întâmplă de 
obiceitt în lunile de primăvară. Gerul însă

nu ținu socotelă de planul meu, și când 
ajunsei printre căsuțele răsărite icl-colo prin 
marginea orașului, numai ce ’ncepu o ploie 
furiosă. Ce era să fac ?... Mă adăpostii sub 
strașina unei cociobe dărăpănate, ascunsă 
’n nisce tufe de liliac. Era bine de stat aci 
și chiar îmi petreceam întru cât-va, privind 
cum alerga spre casă câte-un trecător apu
cat de ploie pe-afară.

Vedeam bine, că nu prea e speranță 
să se ’nseuineze și’mă băteam cu gândurile, 
ce-ar fi de făcut?... In timpul acesta aud 
din interiorul colibei un glas răgușit, acom
paniat de-o voce tînără de fetiță. Cântau 
amândoi și cântau frumos.,., atât de frumos, 
că nu mă putui opri să nu mă uit pe fe- 
răstră.

Ochii mei întâlniră privirea unul bă
trân, ce ședea pe un scăunel de lemn, ți
nând în mână o vidră. Lângă el stetea o 
copilă de vre o șese ani, slăbuță și suptă 
de sărăcie.

— „Hai noroc, moșule!....
— „Să dea Dumnedeu tot bine...*  și 

apoi văc}endu-mă mai limpede, se uita forte 
cercetător la mine, cu un aer de neîncre
dere. Copila se ghemuise lângă el și mă 
privea fricosă, ca o căpridră speriată.

— „Se vede, că te-a apucat ploia pe 
aci, conașule !“
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publice au înființat așa clisa masă a învă
țăceilor meseriași.

Multe lucruri bune am făcut noi Ro
mânii în vremuri, și decă bunul Dumnetjeu 
nu ne va lipsi de părintesca sa povățuire, 
cu timpul realisată vom vede și (ideia înfi
ințării a câte unei mese a învățăceilor me
seriași români în centrele mai însemnate, 
cum e Brașovul, unde „Asociaținea pentru 
sprijinirea învățăceilor și sodalilor români**  
dispune de o avere de aprbpe 100.000 co
rone; Sibiiul, Lugoșiul, etc. Decă vorba e 
de noi de sibiienl, decă am apela la cele 
aprbpe 100 de bănci românescl pentru câte un 
modest ajutor anual permanent; la funda- 
țiunea fericitului Andronic, ce dispune de 
peste 400.000 cor., la diferitele fundațiunl de 
ambele confesiuni, create în timpul mai 
nou, și în fine la caritatea nostră publică 
— lucrul s’ar pute realisa cu timpul. Da
mele nostre de tote clasele sociale au dat 
nenumărate dovedi de simțuFde jertfire, d. 
e. din prilegiul împărțirei darurilor de Cră
ciun între săracii noștri etc.

Vorbirea a fost bine primită și viu 
comentată între cei presențl și nu ne în
doim, că viu resunet va afla între toți ce 
buni ai noștri.

IntrațI după tote acestea în însăși ședin- 
țaliterară corul harnicului dirigent C. Popa 
esecută composiția „Marșul economilor1*,  
căreia i-a urmat d-șora Eugenia Roman cu 
declamarea pentru prima-dră a poesiei 
„Ideal1* de Gr. Coșbuc; d-1 Gr. Moga, cu
noscutul nostru artist de scenă, ne predă 
cu mult haz noveleta „Ac și ață**  de I. Sla
vici ; d-șora P. Apolzan, de astă-dată ne-a 
transportat pe vai și coline, cântând cu 
adevărat simț românesc țărănesc doina 
„Mândro dragostile nostre**,  ce a plăcut 
forte mult; d-na Roșea ne cetesce la înțe
les tractatul instructiv „Educațiunea feme- 
iăscă1* de d-na Eleonora Slavici, ce cuprinde 
12 porunci, de caro să se țină femeia ro
mână; d-șora Vintilă ne predă cu mult 
efect poesia „Laoglindă**,  de Coșbuc; mult 
haz și rîs a produs apoi d-1 Eleuteriu Pre- 
lipceanu, cu anecdota „Solomon unguresc**  
de Speranță, dăr culmea veseliei ne-a fă- 
eut’o d-1 Gr. Moga, cântând romanța „Pes- 
carul**  seu „Rămas bun**  de Lazar I. Elias; 
căreia i-a urmat ca punct final corul „Im
nul unirei**  esecutat de bravii noștri coriști.

Plini de învățături și desfătațl în cele 
sufletescl în cursul timpului deia orele 
8— lO'/o, ne-am dis la revedere la produc
ția publică împreunată cu cântări, teatru 
și joc, ce reuniunea va aranja în una din 
săptămânile viitore. „Gheunoiu.“

Cei ce sufer de șoldină și reuma
tism se nu neglijeze a folosi renumita ali
fie a lui Zoltan, cu care s’au vindecat 
mulți pațienți, care de ani de dile s’au 
folosit de diferite mijldce fără nici un re- 
sultat. Se capătă în farmacia B. Zoltan 
Budapesta, sticla 2 cor.

C o n v o ® ă r i.
Despărțământul „Alba-Iulia 1* al reu- 

niunei învățătorilor români gr. cat. din ar- 
chidiecesa gr. cat. de Alba-Iulia și Făgăraș, 
îșl va ține în sensul §-lui 21 a statutelor, 
adunarea generală de primăvară, Sâmbătă 
în 10 Marii st. n. a. c. în școla română gr. 
cat. din Alba-Iulia, la care se învită prin 
acâsta toți membrii fundatori, ordinari și 
ajutători, precum și toți sprijinitorii învă
țământului nostru național.

Program: 1) Dimiuâța la 8 ore asis
tarea în corpore la serviciul divin, celebrat 
în biserica română gr. cat. din Alba-Iulia- 
Lipovenî. 2) Prelegerea practică dela ordi
nea dilei, ținută cu elevii școlei, prin loan 
Pampu înv. A.-Iulia. 3) Deschiderea adu
nării prin președinte. 4. Cetirea apelului 
nominal. 6) Cetirea procesului verbal din 
adunarea precedentă. 6) Raportul cassaru- 
lui și bibliotecarului și esmiterea unei co- 
misiuni pentru censurarea acestora. 7) Es
miterea unei comisiunl pentru încassarea 
taxelor dela membrii ordinari, eventual sus- 
ceperea de membrii fundatori 4 ajutători. 
8) Disertațiune de G. Spătăcean, înv. Calda 
inferioră. 9) Raportul comisiunilor esmise 
în p. 6 și 7. 10) Defigerea locului adunării 
generale de tomnă și destinarea personelor 
disertante. 11) Discusiune asupra prelege- 
rei și disertațiunei. 12) Alegerea a 2 mem
brii pentru verificarea (procesului verbal. 
13) Eventuale propuneri. 14) închiderea 
adunării.

Alba-Iulia, 22 Aprilie 1902.
loan Pampu, George Spătăcean,

președinte. not. desp.

Despărțământul Mweș al Reuniunei 
învățătorilor din archidiecesa greco-catolică 
de Alba-Iulia și Făgăraș, îșl va ține adu
narea de primăvară Joi în 8 Maiu st. n. a. 
c. în școla greco-catolică din Murăș-Oșor- 
heiii, la care învită P. T. membrii, domnii 
directorii învățământului poporal, precum 
și pe toți binevoitorii învățământului po
poral.

Program: li Asistarea în corpore la 
serviciul divin la77,bie dimineța. 2) Cons
tatarea membrilor presențl. 3) Deschiderea 
ședinței. 4) Cetirea protocolului din aduna
rea trecută. 5) Desvoltarea numărului 18 
— lecție practică din comput pentru cl. I. 
a școl-i primare, pe basa „Treptelor for
male**  Herbart-Zilleriane, prin domnișora 
Maria Nașcu. 6) Cetirea disertației: „Des
pre cântări. Cântările din școla popo’ală**,  
de Isidor Dopp, învățător în Murăș-Oșor- 
heiu. 7) Disertație din sfera stăpâritului de 
Vasile Cioloca înv. în SiliorințI. 8i Diser
tația: Ultoitul prin împreunare, în crepă- 
tură și sub cojă, de George Comes înv. în 
Sântâna-de-Murăș. 9) Aprețiarea prelegerii 
practice și a disertațiunilor înșirate sub 
punctul 5, 6, 7 și 8, la care pot lua parte 
toți membrii ordinari ai despărțământului. 
10) înscrierea membrilor noi și încassarea 
taxelor.

După pausă: li Raportul cassarului 
pentru inoassarea taxelor. 2) Raportul bi
bliotecarului. 3) Eventuale propuneri. 4) 
Fixarea locului și timpului adunării de 
tomnă. 5) Fixarea prelegătorilor și di-

sertanților pentru adunarea de tomnă. 6) 
Alegerea a doi membri, pentru partici
parea la adunarea generală a învețătorilor 
greco-cato ici din acestă archidiecesă. 7, 
Alegerea a trei membri pentru verifica
rea protocolului adunării presente. 8) în
chiderea ședinței. După ședință imediat 
banchet, pe lângă o modestă taxă, în loca
lul otelierului „Ghido**,  ulița Sângeor- 
giului, în imediata apropiere de piață. Do
ritorii de a lua parte la acest banchet sunt 
rugați a însciința pe secretarul acestei Reu
niuni cu cel puțin două cjile mai înainte.

Uură^-Oșorhtiu, 3 Aprilie st. n, 1902. 
Biroul despărțământului Mureș: 
president: secretar:

Vasile Cioloca, Isidor Dopp,
nvățător. învățător

ULTIME SOIRI.
Viena, 25 Aprilie. „Politische 

Correspondenz**  publică o telegramă 
din Petersburg, în care se spune, că 
tote personagiile, cu cari a conferit 
primul ministru bulgar Daneff, au 
relevat strînsa înțelegere austro-rusă 
în privința tuturor cestiunilor privi
fore la Peninsula balcanică. Pentru 
asta Rusia n’ar putb în nici un cas 
se intervină singură în Balcani, ci 
numai în înțelegere cu Austro-Un- 
garia.

Viena, 25 Aprilie. Din Berlin se 
anunță, că Germania va propune re- 
înoirea triplei-alianțe pe basele ei 
actuale, ținendu-se sema de relați- 
unile Italiei cu Franci a.

Agram, 25 Aprilie. Astă nopte 
în cafeneaua, Bauer a fost o cioc
nire sângerfisă între nisce ofițeri de 
honvecji și între câțl-va studenți croați 
Ofițerii vorbiau între sine unguresce, 
ceea-ce i-a înfuriat pe studenți și au 
început se rîdă și se huiduiescă pe 
ofițeri. Aceștia, simțindu-se ofensați, 
au scos săbiile. Studenții se apărau 
cu scaune și cu păhare. S’au întâm
plat răniri.

Bucurescf, 25 Aprilie Aseră la 
ora 7 și 40 M. S. Regina s’a întors 
în Capitală. Suverana a fost întîm- 
pinată la gară de M. S. Regele, A A. 
LL. RE,. Principele Ferdinand și 
Principesa Maria. Curtea fiind în 
doliu, nu s'a făcut nici o recepțiune 
oficială.

Londra, 25 Aprilie. Hossebery a 
declarat, că deși Burii se vor întâlni 
cu mărinimia (!) englesă, totuși An
glia nu va recuuosce nici-odată in
dependența lor.

Haga. 25 Aprilie. Boia reginei 
Wilhelmina s’a agravat erăși, cu 
tâte acestea înse pericolul pare cu 
totul delăturat.

Oân Fowe&tâea.
(Distribuirea premielor acordate de „Cor- 

diana“ pe anul 1902.)
I. A treia di de Pascile românescl, 

dela orele 2 pănă la 6 p. m. se va face 
în fie-care an esposiție de vite de muncă: 
boi, cai și vaci, în piața școlei de aici, și 
se vor da 20 corone ca premiu bărbaților 
acelora, despre ale căror vite se va cons
tata, că sunt frumose și bine întreținute.

II. Tot atunci se vor espune spre 
vedere și apreciare publică în sala cea 
mare a șcdlei, de aici diferite țeseturi alese 
și lucrate de mâna femeilor de aici, ca: 
pânză de fuior și bumbac, f.ețe de mese 
și ștergătdre (prosope), șervete, velințe 
(cuverture pentru pat), straie, pănure pen
tru pantaloni (ciorecl) și mantale (boboue) 
etc. Dintre acestea, cele mai bune țeseturi 
se vor premia cu 20 corone.

III. Pentru-ca se se potă arangia după 
cuviință, ori-ce țeseturi, vor trebui aduse 
și predate unei comisiuni, care le va primi 
și le va înregistra a doua di de Pasci, dela 
orele 2 pănă la 5 p. m., liberând un bilet 
de primire fie-cărei esponente.

IV. Un juriu de 7 bărbați și 7 femei 
din localitate, persone distinse și compe
tente seu cunoscetdre de lucruri, se vor 
pronunța în secret asupra celor ce vor me
rita premiele, cari se vor trece într’un re
gistru luat ad-hoc și subscris de întreg 
juriul.

Membrii espunetori din juriu nu vor 
pute vota pentru ei și rudele lor de-aprope.

• V. Distribuirea premielor se va face 
în public în aceeași di de cătră președinte, 
când tot-deodată prin o vorbire ocasională 
se va îndemna publicul asistent, ca pe vii
tor se se deprindă la tot ce este bun. fru
mos și folositor, și să învețe a croi, cose 
și forma pantaloni (cidreci), mantale (bo
boue), scurteice, căciule etc., mai practice 
și mai acomodate cu timpurile în cari 
trăim, promițendu-li-se premii bune pe vii
tor, atât locuitorilor de aici, cât și celor 
de prin comunele vecine, cu cari „Oor- 
diana“, stă în legături economice.

VI. Ca nici tinerimea se nu remână 
nemângăiată și neîncuragiată, „Gordiana**  
înființeză pe a treia di de Rosalii în toți 
anii, când va fi timpul frumos, er în cas 
de ploie în prima Duminecă după Rosalii 
într’un loc anumit la pădure, petreceri cu 
dansuri naționale; producțiuni teatrale aco
modate pentru publicul asistent; recitațiuni 
de poesie și alte subiecte interesante și 
necesare la desvoltarea poporului nostru 
agricultor; cântări însuflețitdre, alergări 
libere și cu obstacule de diferite feluri și 
pe diferite distanțe; lupte corporale gim
nastice, urcări pe prăjine și frânghie etc.

Un program special va arăta atunci 
arangiarea și dispunerea rolurilor angajate.

Gei-ce se vor distinge la acestea, încă 
vor fi premiat! și încuragiațî de „Cordiana**.

VII. Juriul pentru bărbați în anul 
acesta este format din Domnii: Daniel R. 
Cordescu, președinte; notarul Tomalenciu, 
vice-președinte; preotul loan Bonea, vice
președintele „Gordianei** ; primarul Petru 
Roman Manuilă; primărelul Ioan Precup, 
membru în Direct. „Cordianei** ; învățăto
rul local Alexe Manuil și învățătorul pen
sionat loan Popa.

— Cam așa moșule..., și după cât se 
pare nu prea are de gând sâ se oprescă.

— Hei, ploile astea ’s lungi ca bă
trânețe le !

Vădend că nu mai d:c nimic, bătrânul 
■după un timp dre-eare de ^răsgândire mă 
agrăi cu un ton mai pietinos, ca mai 
înainte:

— „Te-așI chema în casă..., der vedl, 
la noi nu prea e....“

— Iți mulțumesc, moșule și... etă am 
•să vin să mai stăm puțin de vorbă.'

Intrai înăuntru. O încăpere, de abia te 
puteai învârti. într’un colț nisoe țole 
mototolite, pe semne era așternutul lor pe 
■care-1 strînseseră, o laviță de lemn roșă de 
cari și înegrită de vreme, pe ea o olă cu 
apă și de-asupra ferestruicei o iconiță cu 
Maica-Precestă. Atât.

Ași fi vrut să-i câștig dela primul 
cuvânt încrederea bătrânului, și ’ncepui așa 
'’ntr’o doră:

— ’Țl-e nepbtă?...
— „Nu..., nu ml-e nepotă**,  îmi răs

punse el strîngendu-o la piept cu dragoste 
— am găsit’o pe stradă..., o’copilă orfană1 
Am luat’o cu mine, sărăcuța, că muria de 
fome. Cerșim amândoi..., ea-i sprintenă și 
mai ml-aduce câte-o olă cu apă. Ei, ce să-i 

faci?... Așa-i vieța asta; când ești mic ai 
nevoie de unul mai mare și când îmbătrâ- 
nescl te sprijini de unul mai mic?...

Bătrânul vorbia, uitându-se lung la 
vibra, pe care-o ținea pe genunchi.

— „D-ta cânți cu vibra asta?...1*
La întrebarea mea cerșitorul îșl în

cruntă sprâncenele lui albe și după puțin 
îmi răspunse c’o ridicătură din umeri:

— „Cânt..., adecă nu, nu cânt..., nu prea 
sciu să cânt..., șl-apoi nu mai are decât 
două corde, săraca; sdrăngănesc și eu ea 
să-mi câștig o bucată de pâne.**

— „Der adineaori ce cântați amân
doi?**....

— Când?
— Pănă nu intrasem în casă.
— A! da., adinborl..., Hei, conașule, 

e o poveste ’ntregă !
— Spune-ml-o și mie, moșule!
— De ce nu..., numai vedl că sunt 

cam greu la limbă.
— „Haide., cum o fii...
Trimișei fetița s’aducă puțină udătură 

și bătrânul îșl începu povestea cam în fe
lul următor:

Eram un copil al nimărui. îmi duceam 
dilele într’un sat înfundat prin crepăturile 

munților, făcând și eu ce puteam pe la 
bieții omeni, cari se îndurau de mine. Mai 
măturam prin curte pe la unul, mai păș- 
team vitele altuia și trăiam așa din mila 
lui Dumnedeu.

De vre-o câte-va săptămâni s’abătuse 
prin satul ăsta un lăutar, băiat voinic și 
frumos. N’avea mai mult de vre-o șâpte- 
spre-cjece ani. Nu sciu de unde venise.

Ne-am împretinit ca doi frați; par’că 
l’așl fi cunoscut de când e lumea. Ajunse
sem să-i țin calea, când sciam c’are să trecă 
pe unde-va, atât ml-era de drag. Duminecile 
la horă eu steteam lângă el și mă uitam 
lung, cum îi alergă arcușul pe corde.

— „Măi — îmi clise el într’o di — 
când m’oi duce la terg, am să-ți iau o 
cobză !**  Atâta ml-a trebuit; nu m'așl fi mai 
despărțit de el pentru tote comorile din 
lume.

Și ml-a luat o . cobză. Sdrăngăniam și 
eu pe lângă el, și încet, încet prinsei să-mi 
învăț meșteșugul. Ori unde mergea, mă lua 
cu el si ajunseserăm să ne fie urît unul 
fără altul.

Duminecile să fi vădut veselie prin 
sat. De cum eșia din biserică, s’aduna lu
mea sub ștejarul dela isvor și când ne ză- 
ria de departe, se umplea satul, chiote de 

veselie. Se așterneau pe joc șl-o țineau în
tr’un țopăit pănă noptea târdiu. Ehei, ce 
vremuri erau pe-atuncl, conașule! Părea că 
curgea rîu de voe bună din lăuta lui Ma
rin și fetele se gudurau pe lângă el, că era 
frumos bată-1 norocu, ca ăla din poveste. 
Mărinel în sus, Mărinel în jos, ba mai di-ne 
cutare, ba cutare... și el le împăca pe tote 
când punea mâna pe arcuș.

Fetița se întorsese cu vinul și după- 
ce ne udarăm puțin gâtul, bătrânul con
tinuă :

— Să vedl..., era în Dumineca Flo
riilor. Se făcuse nopte de mult și ne întor
ceam dela horă. Noi aveam o căsuță la un 
biet creștin tocmai în capătul satului din
spre pădure.

— „Măi, îmi dise bietul Mărin, venind 
așa pe drum, ce did tu de Ileana, de fata 
aia bălană..., ci că-i fata dascălului...; fru- 
mosă fată, hai?...**

— „Frumosă!...“ îi răspunsei eu. Ce era 
să efic mai mult ? Ce sciam eu pe vremea 
aceea!

Ș’așa! O îndrăgise și pace. Totă diua 
Ileana și 6r Ileana, de-ajunsese s’o porne- 
nâscă și ’n somn. Ci-că așa-i dragostea, co
nașule, te-atinge când nici nu te gândescl, 
de-țl face bubă la inimă.
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Juriul de femei este compus: D-na 
preotesă Ana Mărculeț, presidentă; Maria 
T. Ienciu, vice-presidentă; Anisia Manuil, 
preotesă Ana I. Bonea, preotesă Ana I. 
Comșa, Maria I. Popa și Ana I. Precup.

Eiteraturâ.
In editura cunoscutei reviste săptă

mânale „Bunul Econom*  (revistă pentru agri
cultură, industrie și comerciu) din Orăștie, 
apar o serie de broșuri de interes agricol, cari 
merită o deosebită atențiune din partea cărtu
rarilor noștri, cari se interesdză de propășirea 
țăranului nostru. Fie-care broșură conține 
unul seu mai multe capitole din ramurile agri
culturii, crescerea vitelor, grădinărit etc. și 
tote la olaltă vor forma o bibliotecă agri
colă completă pentru țăranul nostru. Stilul 
în care sunt scrise, este scurt și precis. 
Limba, deși la înțelesul celor mai puțin 
sciutorl de carte, este lipsită de provincia- 
lisme și barbarisme. Pănă acum au apărut: 

Broșura 1: Despre nutrețurile ierbose, 
cositurile, prepararea fânului și pășunile.

*) Din conferența ținută la Gherghița, în Ia
nuarie a. c., de d-1 veterinar Popescu Daia.

Broșura 2: Porcii, ode și caprele.
Broșura 3: Sămânța plantelor agricole 

și semănatul lor.
Prețul broșurei Nr. 1, 2 și 3 câte 30 

filer! (pentru România 50 bani).
Se pot cumpăra dela administrațiunea 

revistei „Bunul Econom“ în Orăștie (Szăsz- 
vâros), la librăria W. Krafft, Sibiiu, pre
cum și la tote librăriile din patrie. Reven
itorilor se dă rabat potrivit.

„Cuvântări bisericesci de Mas- 
trilion*  traduse din originalul trances de 
loan Genț protopop gr.-oat. român al di*-  
cesei de O -adea-mare.— Deja la 1898 apă 
ruse în Oradea-mare cartea cu t tlul de mai 
sus, care cuprinde 17 prediol de ale vesti
tului orator eclesiastic frances, Pr-dmile 
sunt împărț’te de traducător după anul bi
sericesc resăriten, și fie c re este pusă la 
acea Duminecă său serbat,dre, cu a oărei 
e-'anghefie se potriv-sc*  predica.— Un vo
lum elegant de peste 400 pagini în 8° ou 
portretul lui Mas-»il<>n. Tr-’duc»r»a se dis
tinge printr’nn limhag ti nies. Prețul 5 co
rone (6 Lei 50) plus 30 bani porta. Se afla 
de vendare la Tipografia A. Mureșianu, 
Brașov.

„Cartea Durerii*  de Emil Bougaud, 
tradusă diu originalul francos de lacob 
Eicolescu,, editura lui Dr. E. Dtian". Tipo
grafia lui HeinericbUhrmann din Timișora 
1895 O cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone plus 10 bani 
porto. — Se află de vîndare la Tipografia 
„A. Afurcșiarm*.

„Suppleoc Libellas Valachorttm* , 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și Adamovici în 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
(■ cută de profesorul Dr. E. Dâian^. Sibiiu, 
„Tipografia" societate pe acțiuni. Un esem- 
plar broșat costă 1 coronă (plus 5 bani 
porto). Se află de vendare la Tipografia 
„/!. Mureșianu*.

îngrijirea vitelor.*)
Fie-care din dvostre a simțit, 

Duminecile și sărbătorile, cât de 
adenc mulțumesce sufletul curățenia 
corpului și a îmbrăcămintei, bineîn
țeles la acei, cari se curățesc și se 
duc la biserică, br nu la cârciumă. 
Fie-care din d-vostre. când casa este 
bine spoită, curată, curtea măturată 
și dereticată cu îngrijire, simte un 
nusciu ce în sufletul lui, care ’1 mân- 
găe, îl face se iubbscă vieța, îi place 
se trăeiscă.

Munca i-se pare o petrecere, să
nătatea lui înfloresce, mintea lui ju- 
decă cu mai multă agerime, er inima 
se înalță cătră fapte bune, cătră 
Dumnefleu

Decă omul simte aceste binefa
ceri ale curățeniei, într’un grad așa 
de înalt, apoi se nu se credă, că ce
lelalte viețuitore pot fi lipsite de 
acest lucru. Nu. Dobitocele simt ca 
și omenii.

Ele au creer, inimă, ochi, gură 
și tote mădularile, ca și ale omenilor.

Cu creerul animalele judecă, se 
l conduc după cum le comandă omul, 
I se i trebuințele lor din lăuntru; cu 
creerul simte binele și răul; tot cre
erul lor le învață se fie blânde și 
de-o ascultare 6rbă cătră stăpâni.

Ce de inimă și minte au caii! 
Dăr cânii, cu câtă înțelepciune păzesc 
turmele, curțile și pe stăpânii lor. 
Acum cânele ajută pe om chiar în 
resboie; caută pe răniți, duce și șta
fete dela o trupă la alta, vestesce 
apropierea vrășmașului, etc.

Ași pută să aduc pilde de aces
tea sute, cari se ne arate gradul de 
pricepere al animalelor și să le apro
pie mai mult de om; der, e destul 
se vă reamintesc disa poporului: 
vita, săraca-, scie tot ca omul, dăr n’are 
gură se vorbescă.

Apoi decă vita scie tot ca omul, 
decă ea e făcută tot ca el, nu e 
drept s’o îngrijim tot așa, cum ne 
îngrijim ochii din cap?

Ochii ne sunt prețioși, că ne 
ajută la vedere, deși orbi, fără vedere 
trăpsc și o sută, de ani.

Animalele ne ajută la hrană ; 
fără hrană nu putem trăi nici o săp
tămână. Atunci, cari din două tre- 
buesc mai bine îngrijite? Fomea ne 
va răspunde.

Acel, care ișî va îngriji bine vita, 
va fi cel mai bogat om ; acela va fi 
bun gospodar, va fi bun cu omenii 
și va servi ca. un model desăvârșit 
printre cetățenii lui.

Este greu de îngrijit vitele? Nu. 
Nimic mai ușor în lumea asta, ca 
îngrijirea vitelor; decât la noi este 
alt-ceva, care ne pune piedecl în să
vârșire acestei sarcini: că nu pre
țuim în de ajuns mulțimea servicii
lor, ce ne aduc animalele.

Din cele spuse pănă aci, un fapt 
de mare însemnătate reiese pentru 
noi, o învățătură ne mai pomenit de 
scumpă: se ne iubim vitele cu tătă 
căldura sufletului.

Cel care nu-șî iubesce vita, tre- 
bue se fie hoț, leneș bețiv, murdar 
și rău cu totă lumea.

Cercetați și d-vostră și vă veți 
convinge de acest adevăr. înainte 
chiar de a-le da să mănânce, de a-le 
țăsăla, de a-le păzi, trebue să le iu
bim ca pe noi înșine, căci vieța nos- 
tră e strîns legată de a lor și fără 
ele nu putem trăi.

Odată omul înarmat cu iubirea 
de animale, care-1 înconjără, tbte 
cele de trebuință pentru ele se vor 
face ca prin minune.

Animalele la rândul lor, îl vor 
servi cu dragoste, îi vor îmbunătăți 
starea, îl vor îmbogăți. Pentru-ca vi
tele se ne dea ceea-ce noi cerem 
dela ele, trebue să fie sănătose.

Sănătatea e tot ce păte fi mai 
prețios pe pământ. Și ca s’o ținem 
în tot-deuna lipită de noi, să-i facem 
pe plac, să n’o supărăm și să nu ne 
certăm cu ea.

Sănătăței îi place curățenia. Se 
are rău de tot cu murdăria și să 
certă c,u ea la cuțite. Săuătăței îi 
place casă curată, pat premenit, că- 
mașe curată, apă bună, mâncare în- 
destulătore și la timp. De muncă să
nătatea nici-odată nu se vaetă; ■ din 
contră, sunt cele mai bune prietene. 
Sănătăței îi trebue ârășl lumină multă 
și sore din belșug. Asta e totă filo- 
sofia sănătății.

Decă sănătăței omenesc! îi place 
tote astea, să vedem sănătăței ani
male cam cei place.

Cum voesce ea să fie grajdurile 
vitelor, nutrețurile, curățenia corpu
lui, etc.

Grajdurile să se facă tot-dâuna 
cu fața spre nămâzT, și cu spatele 
spre crivăț

Etă din ce priciuă: fiind spatele 
spre crivăț feresce vitele de vânturile 
reci și viscolele iernei; fiind cu fața 
spre nămezl. sorele bate totă fiiua înă
untru pe tereștrii și pe uși, aducând 
lumină îndeajuns vitelor. Căci sănă
tăței sciți că-i place sorele și lumină 
multă. De alt-minterl cred, că și 
d-vostră a-țl vgfiut, că plantele la 
întunerec său la umbră sunt galbene 

și sfrejite, par’că ar fi bolnave, și 
chiar bolnave sunt din causa lipsei 
de lumină.

Tot astfel și cu bmenii și cu vi
tele, cari stau în case și grajduri în- 
tunecose.

Vitelor de lapte și de ÎDgrășat 
se recomandă nu tocmai multă lu
mină.

Grajdurile să fie largi, cu pe
reți groși și bine lipiți. Se aibă ușă 
largă și. ferestrele mari. Acoperișul 
p6te se fie și din trestie, der se fi.8 
bine țesută și bine tixită, ca se- 
nu pice și între nărnetu înăuntru. 
Podina său pardosăla să fie făcută 
din pământ bătut, căci pământul se 
p6te premeni mai repede și ni-l’a dat 
Dumnefleu pe de-arândul Să se așe- 
cje grajdul în tot-deuna pe un loc 
mai ridicat și depărtat de mocirle, 
că mocirlele aduc molime și boli 
grele. N’ațI băgdt de seină, că omenii 
de pe lângă bălți zac mai în tot- 
dâuna de friguri.

De asemeni grajdurile să fie de
părtate de cotețele de găini, căci în 
timpul varei găinele fac păduchi mulțl 
și suindu-se pe animale, le neliniș- 
teștesc cumplit în orele de repaus.

Din causa asta vitele se scar
pină așa de rău, încât își jupoie pie
lea; se bagă de sernă mai ales pe 
gât, pe grebăn, pe comă și pe frunte 
nisce jupuituri de mărimea banului.

Băligarile trebuesc ridicate cât 
mai des și duse cu carul la capul 
țarinei, seiindu-se, că și acestea re- 
presintă un capital.

("ra urma.))

Cura băilor de burneni depurative 
„Dinșoreanu" Bloesci. Cu acestă cură, 
ușoră de aplicat și de urmat se pote res
tabili ori-ce, suferind de ori-ce boia, în 
ori-ce timp al anului, fără temă de ră- 
celă. La bolele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seu 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente- 
garantate pentru restabilirea sănătății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința lor, se 
pot curarisi singuri acasă, după o instruc
ție specială bălei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără mijloce. La cașuri grave, unde 
mortea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pote da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă pote chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

Pe Mărin îl înebunise, nu mai mânca, 
nu mai dormia și slăbise de par’că era o 
umbră. Totă diua ședea la marginea pă
durii și cânta din vioră, de plângeau co
pacii.

Intr’o d’, cam așa spre seră, Mărin 
îșl lăsase capul pe vioră și cânta..., cânta 
de opria pasărea din sbor. Ileana coboria 
pe costă, pe-o potecă cu pola plină de flori 
de leac, bag’ semă să-i facă cui-va [vre-o 
bae. Când ajunse prin dreptul lui Mărin, îi 
dise bună-sera, cum e obiceiul. Eu me ui
tam printr’un gard de nuele, de unde nu 
mă vedeau ei.

— Ce culeseșl Ileană?...
— Ia nisce buruenl acolo..., da ce cân

tai așa cu foc măi ?..., ori te-a apucat dorul!
— De, Ilenuță, mai sciu eu..., m’o fi 

apucat..., de ce să nu m’apuce?...
— Audi, al dracului țiganul, dise fata 

hohotind de rîs..., i-s’a făcut și lui de dra
goste! Și porni pe malul vâlcelei în spre sat.

Hohotele ei au fost ca și când i-ar fi 
băgat nisce fieră roșii în inimă.

Om ciudat și Mărin ăsta; să se îndră- 
.gosteseă tocmai de fata dascălului! Adecă 
ce credea el, că o' să i-o dea de nevastă ? 

■ Păi, nu vedea că nu-i de nasul lui?... Nu 
vedea, de bună semă că nu vedaa, căci alt
fel n’ar fi plâns’o atâta...

La vre-o trei săptămâni după Pasci 
Ileana se mărită. Ii venise norocul fetii; 
ce-i păsa ei de ee-i în inima lui Mărin ? 
I-am cântat la nuntă noi amândoi; eu și 
cu Mărinel. Să-l fi vădut! Totă lumea îi 
striga: „te-ai îmbătat țigane!“ șiel nu dicea 
nimic și s’așternea pe vioră, de ți-se părea 
că sar scântei din corde. Pe la sfârșitul ve
seliei, când era s’o pornescă pe miresa la 
casa ginerelui, începură dascălul și dăscă
lița la plâns și pe lângă ei rudele și totă 
lumea... și Mărinel cânta:

„Taci miresă nu mai plânge, 
Oă la mă-ta te-om aduce 

Oând o face plopul pere 
Și răchita mișunele!"

Ii dicea miresii să nu mai plângă și 
lui îi cădea lacrimile pe corde.

— „Oe te-ai apucat și tu să plângi, 
măi Mărine ?...“

— „Păi, decă plânge totă lumea!“ și 
apăsă arcușul pe corde de plesni două din- 
tr’odată. Și ecă... de atunci s’a smintit bie
tul băiat la minte.

Am plecat apoi pe drumuri. Am co

lindat țera de-alungul și de-alatul. Bietul 
Mărin îmbătrânia vădend cu ochii. Când îl 
întrebai odată de câți ani e, el îmi răs
punse :

— „Nu sciu..., n’am pe nimeni.... m’am 
pomenit și eu pe drumuri “

Și cum îți spusei, ajunsese ca vai de 
capul lui. Numai scia nici să cânte. Eu cu 
cobza mea, ce era să fac? M’apucai de cer
șit și strîngeam de ne’ndulceam dilele. Bie
tul Mărin din multele cântece, pe cari le 
scia odată, nu mai cânta decât unul:

„Foie verde samurastră, 
Se mărită Leana nostră, 
Se mărită și mă lasă.... 
— Leano nu te mărita ...

Și ec’ așa..., cu cântecul ăsta s’a mai 
ținut păna la morte.

După amar de ani ne-am oprit aci [la 
Bucurescl. Uite eonașule, în căsuța asta șe
deam eu cu bietul Mărinel. El nu mai eșia 
pe ulițl și, ce i-o fi. venit lui, că mă tot 
ruga să-i aduc o iconiță cu maica Domnului. 
Uite-o... am dat doi gologani pe ea. Totă 
diua se ruga la iconiță și dicea, că Maica 
Domnului era Ileana lui. De, ce vreai..., 
era smintit săracul.

N’a mai dus’o mult, c’ajuusese de nu i

se mai țineu osele pe el. Eu cerșeam totă 
i diua de-i aduceam săra câte ceva să-și 
prindă sufletul. Der de multe-orl ne culcam 
flămândl, că vedl d-ta, lumea de adl numai 
are milă de cei nenorociți.

Intr’o seră de tomnă, ploua și bătea 
un vânt de te pătrundea pană la ose. In- 
târdiai cam mult pe uliță, căci mă adăposti
sem de vreme într’o casă dărăpănată. Când 
ajunsei acasă, se fi fost pe la uns-spre-dece.

L’am -găsit întins colea în mijlocul 
casei. Șe. coborîse după lavița asta, unde 
zăcea. Era cu manile întinse spre vioră, 
spre vidra asta, care era atunci acățată 
colo în cuiul ăla din perete.

„Dă-ml viora!“ îmi dise el c’o voce 
stinsă de tot.. , „dă-mi-o!"

Și i-am dat’o. începu să cânte eră: 
„Leano nu te mărita!../

Cum mă uitam la el, mă porni un 
plâns dela inimă.

Și așa a fost! O murit în noptea aia. 
Dumneden să-l ierte!... sunt acum vre-o 
cincl-spre-dece ani.... A murit cântându-șl 
cântecul și cu ochii la Maica Domnului.....

Z. Bârsan.
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0 nouă aplicațiune a fonografului.
Barașii sunt o populațiune răsboinică 

a Madagascarului, care astădl depinde de 
Franța. Barasul diferă, cu totul de Hovas, 
prin sinceritatea sa, și-și consideră ca sfântă 
promisiunea, pe care a făcut’o odată. Cu 
Barașii mijlocele violente nu reușesc, și de 
aceea și Francesii întrebuințeză făță de 
dânșii numai blândețea.

Ceea-ce le produce o deosebită plă
cere, făcendu-i în același timp a considera 
pe Europeni ca superiori lor și a-le fi fa
vorabili, sunt fenomenele produse desciință. 
Când Barașii au vădut în capitala lor Be- 
troka o moră și mai cu semă când au vă- 
dut lumina electrică (căci Betroka este 
acum luminată cu electricitate) cum se 
aprinde și se stinge fără foc și fără fum, 
au fost convinși că Europenii sunt a-tot-pu- 
ternicl, și că vrăjitorii Europenilor sunt cu 
totul superiori vrăjitorilor lor. Barașii sunt 
resboinici și păstori; ei au nenumărate cirezi 
de boi; nu cultivă de loc pământul și nici 
nu fac vre-un alt meșteșug. Ei nici" nu se 
hrăuiau din carnea boilor, și nici nu între
buințau boi la lucrarea câmpului, și de aceea 
când au văd ut pe FrancesI întrebuințând 
boii la cărat și la agricultură, au rămas 
forte încântați și s’au convins, că Europenii 
au venit spre a-le fi de ajutor, er nu, după 
cum credeau la început, spre a-i face sclavi. 
Astădl o mulțime de fete Barașe au învă
țat să cosă la mașină și-și fac hainele ele 
singure.

Barașii sunt de origine arabă; reli- 
giunea lor e un soid de fetișism în care 
cultul străbunilor este forte mare.

Acest cult a servit, într’o ocasiune pe 
care o arătăm mai jos, comandantului fran- 
ces din locălitate spre a împăca pe doi 
șefi Barași. Etă cum povestesce comandan
tul întâmplarea:

într’o di, un șef mi-se plânse, că un 
altul i-a furat 500 boi; cașul era grav, căci 
de aci se putea nasce luptă între ei și deci 
să se turbure dominațiunea nostră în pro
vincie. Chemai pe hoț, însă el negă cu to 
tul faptul. Cc să fac? Orl-ce mijloc ași fi 
întrebuințat, totuși unul din cei 
trebuit să rămână nemulțumit, 
resolvat problema.

— Tu ai furat cei 500 boi, 
eu, sunt sigur, bunicul tău ml a

Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb'at Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 bani porto.

„Românul in sat și la oste*.  
Aoesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Reteganul, ounosoutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„David Almășianu'1, sohițe bio- 
grafioe de Ioan Popea. Broșura acâsta, pre- 
sentă și multe momente de însemnătate 
istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„Refleociuni fugitive11 la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Lâszlo întitulat „Az 
olâh nyelv es nemzet megalakulâsa', scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani. (-|- 56 p.)

Viața și operile lui Andreiu Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiti. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani; Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa 
rând al din Blașiîi.

„Pentru memoria lui Avram 
Iancu* , apelul dat cătră ministerul de in
terne D. Percz ■! prin d-1 Dr. Amos Frânai 
în causa fondului pentru monumentul lui 
lancu. Prețul este 1 corbnă. In România 
2 lei plus 5 bani porto.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ibering traducere de Teodor V. Păcă- 
țian. Prețul 2 cor. 10 b. porto).

„l&raniil român și ungur din 
Ardeal,11, studiu psihologic poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-ț- 6 b. porto).

Mănăstirea Putna în Bucovina de 
Iraclie Porwmbescu. Prețul 20 b. (-(- 3 b. 
porto.)

„Rugăciune de pocăință'1' cătră 
Domnul nostru Isos Christos și cele 12 
Vineri mari de peste an. Folositore pentru 
orl-ce creștin. Brașov 1902. Prețul 20 bani 
cu porto cu tot. Se află de venture la 
Tipografia A. Mureșanu.

doi ar 
Sciința

fi 
a

îi spusei 
spus.

— Cum putea să-ți spue bunicu-meu, 
care a murit de când eram copil, îmi lăs 
punse șeful.

— Am făcut să-mi vorbescă bunicu- 
tău cel mort, îi răspunsei, și decă vrei și 
tu să-l audl, vino mâne dimineță.

Pusei pe interpretul meu să spue, în 
limba lui, în fonograful, pe care-1 aveam, 
în locul bunicului ca nepotul său se fie 
sincer și să trăescă în prietenie cu Euro
penii, cari n’au venit, decât pentră binele 
Barașilor.

A doua di veni șeful; îl introdusei 
într’o cameră obscură, în mijlocul căreia 
sub o masă era ascuns fonograful.

— Indată-ce întră îi spusei, că-1 voi 
face să audă pe bunicul său și pusei aparatul 
în mișcare. Efectul fu groznic. Audind vo
cea bunicului său, șeful fu cuprins de ne
bunie, fugi, se întorse îuse imediat, se de
clară culpabil și redete boii.

Etă deci o nouă întrebuințare a fono
grafului. Ce ar dice bre mulțl din politi- 
cianii noștri, când în mijlocul celor mai 
înflăcărate discursuri ar aurii, nu ca șeful 
Baras pe bunicul său, ci propriile lor dis
cursuri, ținute numai cu câte-va luni mai 
înainte ? Nu ar fugi bre ca șeful Baras ? 
Seu nu s’ar declara culpabili cei-ce ar fi 
sinceri ca Barașii ?

i

Dela „ Tipografia A. Mureșianu“

se pot procura urmatârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Scrieri istorice.
Memorii din 1848-49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino și Lissa“, inte
resanta și eminenta oonferență, ce a ți- 
nut’o d-nul coionel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura conține și două portrete 
bine reușite ale baronului Urs, unul din 
anii de mai înainte, când încă era major, 
âr altul din timpul mai reoent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiu- 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 80 
b. (plus 6 b. porto.)

„Pintea ViteauV1, tradițiunl. legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reieqanul. 
Cea mai completă soriere despre eroul

Sorters economice.
Manual complet de agricul

tură rațională, de Dr George Maior, pro
fesor de agricultură la șcbla superioră dela 
Ferăstrău și la Seminarul Nifon Metropoli 
tul im Buourescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, sâu Agricultura ge- 
n-rală. 34 oble de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agricultură al României cu deci- 
sia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II. Fitotechnia, sâu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
202 figuri îr. text. Carte premiată de Aca
demia Română ou premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă <9 corone.

Vol. III. Zootechnia, sâu Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim 
prechă cu lânări? și lăptăria, 49 cole de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă <9 corone.

Vol. IV. JEconomia Rurală, sâu orga- 
nisațiunea și administrarea moșiilor mari și 
mici. Costă 8 corone.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care trateză. tbte cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu- 
orărl apărute pănă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, nvățător la șcdla 
principală >omână diu L^pușul-Unguresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Porto.

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck 
de Panaite losîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu eeonomio de 
Dr. George Maior, profesor de agricultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto : „Sărac în țâră săracău. Eminescu. 
Prețul 2 cor. plus lu b. porto.

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Aprilie n. 1902. 

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vând. 
Argint român. 
Napoleond’orl.
Galbeni 
Ruble RusescI
Mărci germane
Lire turcescl
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.—

?)
71 

n 
n 
n 
n

18.40
19.-
11.30

126.—
58.50
10.72

ti 

ti

19.02
18.44
19.10
11.40

Preturile cerealelor din piața Brașov.
Din 25 April 1902.

Cuali- 
tatca 
per 

Hecfc.

Măsura 1 Valuta
seu (Calitatea. în

greutatea 1 Kor 1 ai

1 H. L.
i

Grâul cel mai frumos 14 50
71 Grâu mijlociu . . 14 20
7) Grâu mai slab . . 13 —

Grâu amestecat 11 —
Ti Săcară frumosă. . 9 60
Ti Săcară mijlociă. . 9 20
7) Orz frumos . . . 7 40
n Orz mijlociu. . . 7 —
D Ovăs frumos. . . 6 40
n Ovăs mijlociu . . 5 90
îi Cucuruz .... 8 _
n Mălaiu (meii!) . . 8

Mazăre.................... 24 —
Linte................... 15 —
Fasole................... 9

îl Sămânță de in . . 22 —
n Sămânță de cânepă 8 50
zt Cartofi.................... 1 80
77 Măzăriche. . . . — —

1 kilă Carne de vită . — 9u
îl Carne de porc . . 1 04
Ț) Carne de berbece. — —

100 kil. Său de vită prospăt 44 —
Său de vită tooit . 64 —

Bursa de mărmn din Budapesta.
din 23 April. 1902.

. 119.95
. 97 80
. 120.65

. 97.25

. 97.—
. 204.—

. 101.65

. 101.50
. 120.40
. 153.—

15.97

Cursul la bursa din Viena.
Din 25 Aprilie n.. 1902.

Renta ung. de aur 4f,/0 ....
Renta de corone ung. 4°/0 • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/0
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 100.65 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.65 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163 40 
Renta de argint austr. .
Renta de hârtie austr. .
Renta de aur austr. . .
LosurI din 1860. . . .
Acții de-ale Băncei austro-ungară ".
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 691.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 671.50 
NapoleondorI.................................. 19 06
Mărci imperiale germane . . . .117.22'/2
London vista..................................  240.20
Paris vista........................................95.32’/2
Rente de corone austr. 4% . . . 99.60
Note italiene............................... 93.15

Cursul leșurilor private
din 25 April. 1902.

Semințe Prețul per
100 ohilogrnme

Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu

Bănățenesc . .
dela Tisa . . . 
de Pesta . . .
de Alba regală . 
de Bâcska . . ,
unguresc de nord 
românesc . . .

Semințe vechi 
ori noue

Săcara . .
Orz . .
Orz. . .
Orz. . .
Ovăs . . 
Cucuruz . 
Cucuruz . 
Cucuruz : 
Hirișcă

Produote div

Săm. de trifoiil 

n
Ulei de rapiță 
Ulei de in . .
Unsdre de

Slănină
Prune .

Lictar .
» 

Nuci 
Gogoși.

Miere .

Ceră
Spirt

porc
n

Soiul

nutreț. . 
de rachiu 
de bere .

bănățen . 
alt soiu .

» »

80
80
80
80
80
80
80

Guali- 
tatea 
per 

Hect.

70—72
60—62
62—64
64—66

75
73

Soiul

Luțernă ungur. 
„ transilvană 
„ bănățână 
„ roșiă . .

rafinat duplu

dela Pesta . .
dela țeră . . .
sventată . . . 
din Bosnia . .

Slavon și Serbia 
s.din Serbia în 

slavon nou . 
sârbesc . . 
din Ungaria . 
unguresci. .
serbescl . . 
brut . . .
Drojdiuțe de s

dela
9.2"i
9.20
9.20

pănă la
9.40
9-30
9.30

Prețul par 
IOC chilograme

dela
7.30
7.—
610
5.75

4.b0

dela
48.—
34.-
45.—

56.75

47.25

17.50

Bursa de Bucurescl
din 23 April 1902.

Valori

amortisabilă 
„ Impr.

. din
„ 1894 ii 
„ Impr. c 
„ Impr. d 
„ Impr. d< 
„ Impr. di 
„ Im. de 1 
„ Impr de

I )aî

43

*•/<

5
5
5
4
I

Scad, 
cup.

pănă la
7.50
7.15
6.20
6.—

5—

până
56.—
42.—
48.—

47.75

18.

Cu 
bani 
gata

Basilica..................................
Credit, .................................
Clary 40 fi. m.........................
Navig pe Dunăre...................
Insbruck .............................
Krakau..................................
Laibach.................................
Buda......................................
Pal fly......................................
Crucea roșie austriacă . .

„ „ ung....................
„ „ ltal.....................

Rudo.f.................................
Salm......................................
Salzburg..................................
St. Genois ........................
Stanislau............................
Trientine 41/,0/0 1 00 m. c. .

n . 4% 50...................
Waldstein.............................

„ de 10 franci . . .
Banca h. ung. 4% ....

onmp, ijcIg

19 10 20.10
433.— 437.—
17 2.— 175.—
—.— —-
84. 8'1.—
76.50 78.50
74 — 78.—
— - —,—

200.— 207.—
187.— 190.-
57.26 58.25
29.60 30.60
80.— 89,—

233. 237.—
81.- 83.—

270.— 280.—
—,— —.—

426.— 430.—
40.50 42.—
62.— 66.—
36.25 39.25
—.— —.—

ȚȚN TIMAR român, care de 20 
w de ani neîntrerupt se ocupă cu 

acostă meserie, cunoște vechea și 
n6ua metodă de argăsit pelea, do
rește se fie conducetor în vr’o lucră- 
tore, ori la o societate ce s’ar ocupa 
cu meseria timăritului.

Doritorii să se adreseze 
dactia „Graz. Trans.u

Joan Calamariu.

la re-

Renta
71

n
77

11

H

J1

M

H /«
Oblig, de Stat (Oonv. rurale)

H

n

JJ

11 

n
Scrisuri 
Scris.

ti
Oblig.

Banca 
Banca 
Banca 
Dacia-Rornânia uit. div. 35 lei 
Naționala de asig. uit. div. lei 43 
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 
Soc. rom. de hârtie uit. — — 
,.Patria” Soc. de asig. uit. 4 bl 
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0

„ „ „ „ 2 em. u. d.O
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 
„Bistrița” soc. p. f. hâr’ii 1'0 1 
Sociat. p. constr de Tramaxs 
20 franci aur . ...................
Fabricile Unite de srazdse. . .

Seompturi:

Casei Pensiunilor fr. 300 
comunei

»

fondare rurale 
fonciare rurale din 

urbane Bucuresc 
„ I ași

Bucurescl
»

71

H

din 
din 
din

18bB
1884
1886
1890

I860
11

Soc. de basalt artificiali

Rom. uit. div. fr. 12.81
Națion. uit. iv. 86.— 
agricolă............................

0

J5 

n 

77

71

77

77

»

4
4
4
6
16

5°/o
5
5
5
5
4
5
5

n
n

n

96.1/,
97 -
97.—
835/4
84. —
85. — 
85— 
85.—
85.7,
85.1/,

di» Fitiine. «Ulii găitane.
| 5 Kgr. MANILLA 13 cor. 50 b. I

] 5 Kgr. NEW CUBA 15 corone. | 
:—  b
I 5 Kgr. CAF|EA CUBA 16 cor. 50 b. |

«Silii Fiume.

5 Kg. SOERABAJA 16 cor. 50 b.
n 
» 
n 
n

7?
6
v.pr.

n i—- 
5& 
5( 0 
51 >0 
2i 0 
21)0 
250 
250 
100 
100 
200 
1000 
300 
1000

H

» 
n

n

»

2280
255.—
167.-
398.—
395.—

71 A. 1 • Banca naț. a Rom. •1Jaris .... 37o

îl —.— â.vansurl pe efecte 7 .. P tersburg . . 57o
Banca agricolă 9-10% Berlin .... !._

71 Londra .... 3 Belgia .... 3-
n 101.— Viena........................ 37! Elveția .... 37,

Renumitele pi 
escelentel e 
soiuri de

2 IClgr.
1% „

Cafele amestecate
Soerabaja, 
Madjokerto Java, 
Brabatros NI o c c a.

& Klgr. cor. fl& bani. 
3^*  Ceva mai bun nu există. 
Vămuite și franco, fără alte spese, trimite cu 

rambursa, sâu dacă se trimit bani.

5—^(470)

«in Fiuine

Societate
din FIU17IE. f

Prețuri

Cutia poftei 77. 

curente gratis.

-O-

VffiAG JENO.
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Missa pentru classa jriia b:
r7-

p

XXX OVLXQXXd- SG XllCSpe c5-XXX XXO"CL la, anaua»—

Porto cu
Porto cu

Va 7a 7^ Vs
Corona fi®.— 6.— s. fi.S®
Lei noi §2.8® 6.4® 3.3® a.®®

40 filler mai mult.
60 bani mai mult.

O
o

□7)

rC>

negre de morun prospete, bob 
„ „ nisetru „
„ „ 1/2 tescuite

ir©șiis prima calitate . .

15

Ti

mare, deca 
mai mic . 24

. 20
320

—.80
124

7.—
2.40

Șea*©
MăsBâne trEEe extra . .
Lajpțâ sărați ....
Lachs de rin afumat .
HaBva în cutii cu vanile
Oislceță de prune, vișini șismeură.
Hârilbi uscafi.

IBrânzftț
Cașcaval gras,

ISmentlialei*
Hiat dela I ăptăria

In fie-care (ți sosește; Mazere, anischoken (anghenare), salată, 
castraveți, Sparangei, Cararabe și alte trufandale.

Multi au fost favorisati de noroc cumpărând un los dela noi! 
SL’iJăeima de clswsă re$'. ung;, gjrâvâl.

Oferă cele mai bogate șanse de câștiguri. Din

urî
Cel mai mare câștig eventual

ss sortează cu câștiguri 
m B>aiaă gata.

1 râst.ig â 400.000 ,200 000, 2 â 100.000, 1 A 90 000, 
‘ 7 â 20.000,

1000, 
A 100,

1 Prețui» 600.000,
80.000. 70.000. 2 5i 60.000, 1 a 40 000 5 â 30 000, 1 A 25 000.
3 â 15.000, 31 â 10.000, 67 â 5000, 3 â 3000, 432 â 2000, 763 â
1238 â 500, 90 â 3000, 31700 :î 20», 3900 a 170, 4900 a 130, 50 

3900 â 80, 2900 :î 40- Adecă:

Brașov, .Tergrai laa&aloB Ni
Acest stabiliment este provedut cu cele maiS 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot C' 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putâ esecuta orî-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂBȚ1 DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJLTVTE.

P0I PERIODICE.
BILETE DE VISIT!

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME_ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NMTi
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

! Awlqpussi.
Comandele eventuale

! tipografiei, Brașov Târgui Inului Nr. 30, eta- 
: giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- 
i mandele din afară rugăm a le adresa la
' Tipografa A. MUREȘIAOT; Brașov.

Intrâga întreprindere e pusă snb supravegherea statului.

A

s 
»
♦»
4 
i
;
4 
I
4
I jj

I
V 
t
5 
f
I 
i

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru ibis speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

vn lolă maiinwa-

TAWS C0MHWULS, 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PREȚURl-CURENTE și diverse 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biuroul

Prețul original al EffisasB’âSOB*  stabilit.dnpă plan Clasa 1.:
Pentru o optime ț’/8) fl.—.75 seu cor. 1.50 ; pentru un patrar ('/.,) fl. 150 seu cor. 3.— 

„ „ jumetaie ('/2)fl. 3.— „ „ 6.— ; „ „ întreg ('/,) fl. 6.— „ „ 12.-
Se trimet cu ramburs s6u pe lângă trimiterea sumei înainte. Liste oficiose se es- 

peddză după tragere. Planuri ofi iose gratis.
Ne rugăm comande de

Scrifiorc de comandă de tăiat.

(Ce nu convine 
se ștergeți).

JosurI originale a se trimite direct la noi pănă în 
i ©e

WaitasBcrHsag- 4.
MlasaeasBaBB’ârag’ m“. &§. D
ffiîisabeOM’tmjg ®4. DSJuSpOSt,

Multe și forte mari câștiguri am solvit noi prea stimaților noștri cliențl și 
anume în timp scurt peste cinci și jumetaie miiione de corone.

Filialele:
casă de bancă

, VI Theresienrmg 46/a.

Dommilm M. T 0 B O 1 £
Binevoiți a trimite .............  Losuri originale clasa

reg. ung. împreună cu planul oficial.
Suma de fl. I a 36 lua cu ramburs, ur- 1

] meză ou mandat postai. /

Tipografia A. Mureșianu, Braeov.
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Versul străinătății la America.* *)

Scrisorile primite de Suverami.

Regele Eduard a] Angliei primesce 
dilnic nu mai puțin de 3000 diare și 1000 de 
scrisori, pe când împăratul Germaniei și 
Țarul Rusiei nu sunt plictisiți pe di decât 
cu câte 6—700 scrisori și petiții. Regele 
Italiei primesce pe'di 500 scrisori. 6r tînă- 
ra regină a Olandei 100—150. Pe toți Su
veranii însă îi întrece Papa, care primesce 
dilnic 22 — 23.000 de scrisori.

*
Vistdeoaren gtîng&viei.

S’a observat, că aprope nici odată, seu 
forte rar, gângavii se împiedecă în vorbire 
când vorbesc numai în șopte. Iu basa aces
tor observațiunl forte interesante, unii me
dici recomandă următorul procedeu pentru 
a scăpa cine-va de gângăvie:

Im primele dece dile gângavul să nu 
vorbăscă de loc. Abținerea acesta de a vorbi 
liniștesce organul vocal și formeză începu
tul tratamentului. In următorele dece dile, 
gângavul trebue numai să vorbăscă, puțin 
de tot, la intervale, cu glas tare.

Se asigură că acesta cură ar reuși 
în tote cașurile de gângăvie.

*
© țersi unele domnesc fesncBîe.

Aprope de țărmul sudic al Indiei se află 
o insulă numită Minikoi, în care domnesce 
o stare de lucruri cu totul inversă, decnm 
e la noi. Acolo, femeile sunt tari și mari; 
comandă; ele Tsunt căpetenia familiei. In 
Minikoi, bărbații muncesc de asudă sudori 
de sânge și tot ce câștigă, trebue să dea 
femeilor lor, cari sunt proprietate esclusive 
a întregei averi familiare. Un alt lucru cu
rios este, că bărbatul ascultă ca un câne 
supus de nevastă-sa. Tinerii când se însoră 
iau numele vii’orei soții, în loc se ia 
densa pe al iui, cura e regula în restul 
lumei.

Cel ntai b&tr&n animal «Bin lume.

în grădina zooligă din Londra se află 
cel mai bătrân animal, dăruit de Walter 
Rotschild. E o bruscă țestosă de o greu
tate fenomenală. Se asigură, că brdsca are 
o vîrstă de peste 150 de ani.

iFuterea de reproducere a șoreciior.

Cine n’a avut alt-ceva mai bun de 
făcut, a calculat și năsdrăvănia acesta. 
Doi șoreci, un bărbat și o femeiușcă, pot 
da nascere, în interval de trei ani, la 1000 
de puișori. Pisicile negreșit, că lingându-se 
pe bot, aprobă din tot sufletul acest spor 
fericit al nemului șorecesc.

Plecat’am Ddmne de-acasă, 
Domne cu inima arsă. 
Din sălașul părintesc, 
Ș’am cătat sS-1 părăsesc. 
O! vai dragul meu sălaș 
Eu mă duc și-acum te las; 
Și voi dragii mei părinți 
VS las cu lacrimi fierbinți, 
Șl-apoi voi surori și frați 
DațI mâna și mă iertați, 
Și voi nâmurile mele 
Remânețl cu multă jele. 
Și-ale mele rude tote 
Rămâneți cu sănătate, 
Prietinii mei cei frumoși 
Să rămâneți sănătoși, 
Și tu dragul meu de tată 
Adă mâna și mă iertă, 
Mă iertă și maică mea 
Nu sciu, când vă void vedă, 
Odată vă mai sărut 
Cine sci’, vă văd mai mult? 
Eu mă duc, mă înstreinez 
Și de voi mă depărtez, 
DațI mâna și mă iertați 
Pe mine nu mă uitați, 
Că de-oia fi făcut vre-un rău 
Acum mi-Foid trage eu. 
Și-acuma ăr’ să vă die 
„T6te buneu, eu mă duc.

** *

Eșind din sătuțul meu 
Of! cum îmi cădea de greu, 
Eșind din al meu hotar 
Cum Fam plâns de cu amar. 
Și mergând astfel în cale 
Cu suspin, cu jale mare, 
Am ajuns la stațiune 
Unde-i locul de a-ne pune, 
Și ne-am pus apoi pe trin 
Și-am plecat încet și lin. 
Și văd, că mă depărtez 
Și-ai mei pretinl nu-i mai văd. 
Er trinul mergea, mergea 
Eșind și din țâra mea. 
Când am trecut granița 
Rău mă durea inima, 
Că trec și las țâra mea. 
Der trinul nici nu ’nceta 
Ci tot mai iute mergea. 
Trecuitt țera Nemțului 
Dând în țâra Praisului 
La stația Berlinului. 
Berlinu-i oraș frumos, 
Dâr mie ml-e ’ntunecos, 
Oraș frumos, luminat, 
Der mie ml-e 'ntunecat. 
De-aci pe alt trin m’am suit 
Din inimă greu oftând, 
Și-’n trei nopți și în trei dile 
A mai mers trinul cu mine 
Apoi eră ne coboră 
La vapor ne așteptară, 
Și pe vapor ne-am suit 
Din inimă greu oftând, 
Și-am strigat cu mare glas : 
Dragi țărilor! eu vă las! 
Der vaporu-acum pleca 
De uscat se depărta, 
In trei nopți și în trei dile 
A mers el încet și bine; 
A treia cji cătră seră 
începu a-se dăinară*)  
Se dăina și se trîutea 
Domne! când vom mai scăpa. 
Și mari fiori mă lua.
Așa erau valurile 
De mari ca și delurile 
Er la cincl-spre-dece <jfle 
De abia că se zăriră 
Nn știuc de pământ uscat, 
Domne! cum ne-am bucurat. 
Și Nev-Iorku, oraș mare, 
Se zăria din depărtare. 
Eram forte bucurat 
Că ne-or scote la uscat. 
Când la margine-am ajuns 
Pe alt vaporaș ne-au pus, 
In cancelarie ne-au dus. 
Din mâni în mâni am umblat 
Și cu greu de-abla-m scăpat. 
Și cu toții-am <Țis așa: 
- O di mare ca asta 

Nu va fi cât e lumea. 
Când ia margiue-am ajuns 
Pe un podenciu sus ne-am dus. 
Fire-ai pod lung blăstămat 
Mulțl de tin’ ne-am răzimat, 
Câte cjile oiă mai avea 
Pe tine nu te-oid uita.
Și ne-am suit er pe trin 
Și-am venit iute și lin.

*) Versurile acestea le-a primit studentul oc- 
tavan Vasilie Cucu dela emigratul român în America 
George Pop Vas, (Leetonia Ohio), Ele au fost cânta
te, probabil, de emigranțliîn decursul călătoriei lor. 
Noi le publicăm așa precum ni-s’au pus la înde
mână, fără nici o modificare. — Red,

*) A-se dăina = a-se legăna cu putere.

Am mers cji și nopte într’ună 
Păn la gara de pe urmă. 
Și-așa mergea trinu de tare 
De credeai, că din șinl sare1 
Și trinu, cănd s’a oprit 
Noi din el ne-am coborît, 
Nimeni nu ne 'nțelegea 
Ca să ne potă ’ndrepta.
Cu chiu și vai am ajuns 
La locul, ce ne-a fost sus.

*
Omu, când călătoresce 
Domne, multe mai pățesce. 
Multe-am mai pățit și eu 
Pân’ am vint la locul meu.

George Pop Vas.

Vorbo înțelepte/)
— Patria negustorului este bu

zunarul lui.
— D6că iubim pe cine-va, este 

ca și cum am iubi întrbga lume. 
Inima mișeilor e celibatară, sâu vă
duvă.

— Intre un avocat și o curte
zană, diferența e într’adever forte 
mică.

MulțT dintre omeni comit tică
loșii la drepta, ca se pară onești la 
stânga.

— Ce ridicole sunt obiceiurile 
— altuia.

— Un orator mai curând isbu- 
tesce a convinge o adunare, decât 
pe un individ.

Chincholle.
— Cel dintâiii dintre marile in

terese ale omenirei, este cel religios.
De Sismondi.

— Cine are adevărate merite 
personale, va recunosce forte bine 
greșelele propriei sale nații, fiind-că 
ie are tot-dâuna înaintea ochilor.

Ar. Schopenhauer.
— Precum sdrele este lumina 

corpului, astfel credința este lumina 
sufletului.

loan Gură de aur.
— Bunului patriot și fumul țe- 

rei sale i-se pare dulce și mirositor.
Costache Stamati.

— Prima educație e cea mai 
importantă, și ea aparține incontes
tabil mamelor.

Rousseau.
— O singură erdre pote ruina 

ordinea socială.
Benthman.

— Mult mai des lăudăm ceea- 
ce este lăudat, decât ceea-ce e lău
dabil.

La Bruy'ere.
— A uita și a erta cu totul în- 

semnâză a asvârli pe ferăstră o es- 
periență forte scump plătită.

Ar. Schopenhauer.
— Cine îșl calcă ondrea și cre

dința, pierde stima și încrederea pen
tru tot-dâuna, orl-ce ar face și ori
cine ar fi ; urmările fatale ale acestei 
pierderi nu vor întârzia de a se 
arăta.

Ar. Schopenhauer.
— Pentru credință, pentru pa

trie totul e permis.
lasso.

— Femeia lucrătore cunună este 
bărbatului seu, că precum viermele 
este în lemn, așa femeia făcetore de 
rău îșl pierde bărbatul.

Solomon, Pilde Gap. XII.
— Cât timp arde focul sacru al 

iubirei de patrie, o națiune e liberă 
activă și puternică.

Segur.
— Și dâcă am pierde întrega 

nostră avere, să ne păstrăm neatinsă 
onârea.

Walter Scott.

*) Din cartea „Vorbe înțelepte", culese de 
Aurel C. Popovicl.

— Traficul onorei nu îmbogă- 
țesce.

Vauvenargues.
— Cu cât este cine-va mai des- 

prețuit și mai de batjocură, eu atât 
are o limbă mai desfrânată.

Ar. Schopenhauer,
— Onorea e ca și junețea ; odată 

perdută, nu se mai redobendesce.
Cantu.

— Fără o inimă onestă și băr- 
bătescă, nimeni n’a reușit ca sămă 
să se țină de el.

Burns.
— Fie-care om are un drept 

firesc la ondrea sa, și orl-cine în
cercă a i-o compromite, e mai rău 
decât un hoț, care te atacă în dru
mul mare spre a ți fura punga.

Chesterfield.

— Prin educația femeilor trebue 
începută educația bărbaților.

S. B. Sag.

— Scepticismul are caracterul 
inteligențelor mărginite și trufașe.

Tarchetti.

1ULTE Șl DE TOTE.

Birurile și oftica.
Un medic frances și-a esprimat pă

rerea, că mărirea birurilor este în strînsă 
legătură cu oftica și causa numerdselor 
cașuri de tuberculosă. în Francia, mortali
tatea datorită tubercujosei e cu 200 la 
sută mai urcată, decât în Anglia, deși 
clima Angliei favorisâză mult propagarea 
acestei teribile epidemii. Faptul acesta ar 
proveni de acolo, că lumea muncit6re din 
Francia se hrănesce forte prost din causa 
birurilor prea mari. Plățile, în amândoue 
țerile, sunt cam egale, înse Englesul ne
plătind dări așa de mari, îșî pote cumpăra 
alimente mai multe, mai hrănitdre.

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lor S. Ț. F. în B., V. L. T. în H. și V. A. 

în I.: Poesiile, ce ni-ațl trimis, nu se pot publica. 
V’am de sfatul s5 ve îndeletniciți cu lucruri mai 
folositdre

Bistriță: Mulțumim de informațiune. Decla
rația din cestiune am publica-o, dâcă prin ea nu 
s’ar suscita din nou o afacere peste care s’a 
trecut deja.

„Aberațiuni11. — Conținutul fiind ca titlu, 
le-am dat la coș.

Atragem atențiunea cetitorilor asupra, 
cărților de mai jos, cari se vend cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au vândut pănă acum.

1) Lascar Vwrescu, O iconă a Alo- 
dovel din 1851 de WUhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura ndstră. 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux Prețul în loc de 4 c r., cum s’a 
vendut pănă acum, este acjl numai 2 cor.

30 bani porto.)
2) Poesii de Veronica Micle, regretata 

nostră poetă. Conține 144 pag. In loo de 3 
oor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-j- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a. redus dela 4 la 2 cor. (-|- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sod
ide de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de 1). lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-Ț- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor banilor) de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde eu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. eu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumdse nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
ou 2 cor. (-|- 10 b. porte.)

7) „ Vr&i să te iubescă bărbatu, ?“ 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. 5 b. porto).

Calendarul se^temănei.
APRILIE. (1902) are30 dile. PRIER.

Pilele Călend. Iul v. Călend. Gr eg.

Dum. 
Luni.
Marți
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

14 ÎS. PașcIS. Mar.
15 2 S. PașclS. Aris.
16 + S. Agap. L’on
17 C. p. Simeon
18 ț C. p. loan
19 t C. I. în peșteră
20 C. Teodor Tridin

27 Peregrin
28 Vitalis m.
29 Robert
30 Catarina

1 Mai Filip
2 Atanasi
3 Aflarea sf. f

Tergal de rîmătorl din Stembrnch.
Starea rîmătorilor a fost la22 

Aprile n. de 40,659 capete, la 23 Aprilie 
au întrat 1387 capete și au eșit 758 capete, 
rămânând la 24 Aprilie n. un număr de 
41,288 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 98.— 102 fii. tînără g r e a dela 
102 — 104 fii., de mijloc dela 100 -102 fii. 
uș6r â dela 102—103 fii. — Sdrbescă: gr e a 
100—102 fii., de mijloc 98— 100 fii., ușbră 
98 —100 fii. kilogramul.

Proprietar: Dr. Aurel Alureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Din causa desfacerei totale de negoț vend tote mărfurile aflătore în prăvălia mea 

.—: din Strada Porții Nr. 24 .........  
de acum înainte le vend cu prețuri fabulos de ieftine, 

precum: camgarn, ștofe de lână, Cheviot, Loden, precum și costume de bărbați și copii, mai departe covore 
pentru trepte, țole pentru cai precum și tote necesariile pentru croitori ș. a.

1-3.(506)

Adoif Fa Mazanek depositor de stofe si de țole.V:

J 3

Tot aci se pot cumpăra Iote necesariile unei boite, precum și prăvălia de este de închiriat.
.WB «ÂTZwZTv-«». vl/.nlF'.

e /
'i

£OO€5pJumai marfă ț»B*wsj«e^ă.  garantată solida și elegantă. |-3O@

3PrâvăBâe nou
gf Cel mai ieftin deposit de încălțăminte.

Deore-ce am primit quantitățî forte 
meri de încalțemirte pentru dame, bărbați 
și copiii în fdsdnele cvle mai n6uă, din 
fabrice le cele mai renumite, Karlsbad, 
Viena, Paris și Pesta etc.

Fiind prăvălia, mea prea mică pentru 
așa colosală quantitățî, sunt silit 

a ^ymeSe tâfte mărffu» 
HE® cis prețuri ieffti- 

Bî© săe nmârare!J.D.A.
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Pentru Bărbați:
glie e s nip e de va s, ga

rantat solid . . .
cu • eseț. d- vies ga- 
;»n at st lid .

bocanci de v cs solid 
galoșate cu lae solide 
bocanci de iuf't. galb.

Dril, dela 9d cr. m sus. Ghete

2.60

Pentru Dame:
1 păr. ghete pa'eut cu zug, solide 2.60

RELIES DANTISTIC 

Succesorul lui L. Goldschmidt, 
Strada Michael Weiss 6

KlisrAiisE S.
d’asupra magazinului de obiecte de aur al D-lui Bittermann 

Dinți artificiali, calitatea cea mai bună 
cu plăci d’aur, aluminium sâu cauciuc, dantură completă cu 

aur, dinți singuratici etc.
Dinți fără plăci pe ceriul gurii.

-= îndrepteză dixxții cresovLți strîmTo. —— 
Dinți singuratici dela 3 co a*.  în sus. 
Dantură completă „

cerere se pentru ori și ce lucru garanție de CB am.
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Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei1 
se pot face oi’i și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

nasturi . 3 50 
. . 4.20 

șinele . . 3.80 
. 4 —

n
Gems

fi
de mănuje -cu lac .
de piele galbmă de

gems ou nas'u 1 . . 4.20
pentru copii aela 60 cr. în sus.

n 

n
71

1
1
1
Pantofi

Comantte la BiaAsscră. ge efectuez», proant și eu mare acurateța.

I. D. AVRIGEANU 
DEPOSIT și COilIFECȚiUNE de B H C fi L Ț fi M S N T £, 

BSi-așwv, StraiHa B®OM’ți8 ur. 34, Ba trei stele.
, ■— ........... .....  ..

igz Principiul meu este, ieftin, bun și vîndaro multă.

1930 Paris, Medalia de tir

JUMW IWT^SÎK’S
successorul

ALFRED TARTLER 

ca (legBOTshai*  g»i*îikC ’ig»ii I, 
și

d Tritz Hasenmeyer, 
^Hein. Petersberger, 

Ernst Jekelius, 
Cafeneaua Transvaal, 
Bede Antal,

I Rudolf Stingi,
ÎȘÂ, <‘1B «legmsitttB-i, 

rt'coinandâ on. 
public din Brașov

P Vinuri 
veritabile naturale, 

crrste, de calitate superioră 
n fumiBoru'lui curții c. si r. 

JOSEB B. TEUTSCH 

«îiSightaora.
o n o o P c O__o n

L

Inscripțiunea de mai sus într’adovSt o merită 

Gâturile rasescF 
ce se prepareză în farmacia

D-lui VASILIE MIJIN din Melsncze.
Aceste „Picăturî rusesc?1 ar trebui se nu 

lipsescă din nici o casă. Ele sunt un mijloc 
neîntrecut și escelent contra durerilor interne, 
de stomac, mistuire, materiță și intestine.

In timpul cel mai scurt dispar durerile 
amintite; lucră într’un mod binefăcătorii! con
tra sgărciurilor, venturilor .colică) și diarhoe, 
delătură greța și neplăcerile provenite în urma 
stricării stomacului și din recelă, liniștesce gre
ța și face apetit; delătură resplrațiunea grea, 
în lipsă esrremă potolesce tusa și ajută la 
desfacerea flegmei, pusă pe puțină vată la dinți 
găunoși ușureză durerea.

B°i*ețuB  1 coi’. 4SfJ Etani (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1 fi.) medi

camentul se espedeză francat.
„Picăturile rusesc?1 veritabile se pot căpăta 

numai în farmacia

B-lui VASILIE MIJIM în HSelencze, 
9—20.(429) (comitatul ToirontaS).
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restitutions!

Qea mai fină BeF0 de serbători 
se vinde în BSeMaurantuî 
„La isvoml cu. here 

sta*.  Tergwll IbobIob* bbb% 9, 
asemenea să servesc și diferite 
mâncări bune., gustdse cu prețuri 
moderate. Serviciu prompt.

Me rog de o cercetare cât mai 
numerosă a restaurantului meu.

(Iu tdt.a stimă
Stefan Moldovan.

.«
se întrebrinț/ză în grajduile curții, precum și 
la miliție și la civili de 40 de ani pentru întă
rire după stra"ațil mari, precum și la scrimire, 
încorda'ea n ivilo etc 11 face pe cal capabil 
de umblat, ext.ra-ordinar la trena).

— Veritabil numai cu marca de sus. —
Se capătă în iote farmaciile și drog, din Austr.-ung.

Sîeuosît principat Sa
' FKANZ JOH. KWIZDft

k u.k Oestr. k Suman, u. fUrstl Bulg. Hofiieferant. 
Kreis-Apotlieker KOR^EUBURG bei Wien.

!I-' '-b ■- -

DEPOSIT 
<9e articole 

igienice.
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S3SE23SSEM

J.REIF Specialist, VIEN A
I., Ii r n n <i s t ii 11 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis 

Trimiterea în provincie co Ramlmrsl 
Discreț. ă K. *2,  4- 6, 8, IO etc.

Gumperp.tor j de motor; 
înainte de a cumpăra, se se 
convingă care este fabricatul 

—= cel bibi»8 ibuu. ——

'WMWg

Fabrica de motore
din Brazda, SOC. pe SCțil.

(fost Hille).
Fabrică cele mai bu
ne Motore cu Benzin 
și Gaz. Locomobile cu

Benzi i pentru morT. Marinii perfecte simple, trainice, sigure și spese puține la 
reg e. Stau la disposițio Cvle mai mulțnmitore referențe, despre mașinele liferate.

atcgBrcseEitanta ^eiieE*a<â  sâ deposit «Ic mostre Ia.

IGNAZ GELLERT & C-o Budapest
VH. Thcrcolciirin^,' 4fl. (lângă gara de Vest).

Ij'.i esposiții exiuniiiărl de concurență .

(i.
dist nsă. cu prețurile crime.

Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.

tfiFgagwjr;
8-18,448,


