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Stați pe loc!
înainte cu vre-o doue-fleci și 

cinci de ani, când scriitorul acestor 
rânduri s’a aflat în străinătate timp 
mai îndelungat, a cercetat într’o ca
pitală din țerile apusene mai multă 
vreme un cerc distins de omeni în- 
vețați, între care și mai mulț.1 buni 
cunoscători de istorie, cari se inte
resau mult și de sbrtea poporului 
nostru românesc.

într’o seră venise vorba despre 
Românii din răsăritul Europei, căci 
se răspândise vestea, că oștirea ro
mână a învins la Grivița.

Din vorbă în vorbă ajunserăm a 
cumpăni și sortea Românilor din 
monarcbia Habsburgică și unul din 
amintiții cunoscători profunzi ai is
toriei universale îșl arătă mirarea 
cum s’a putut ca în timp de atâtea 
sute de anî Românii și Slavii, în 
Transilvania, Bănat și Ungaria, se 
sufere o asuprire atât de amară din 
partea unui popor așa de mic ca 
cel unguresc, pe care aceste popore 
la olaltă îl coverșau mult la număr 
și care, pe lângă acâsta, se bucura 
numai de-o cultură forte modestă și 
restrînsă. întrebarea era într’adevăr 
interesantă și vrednică de discutat, 
căci flicea același învățat: „Ori unde 
am privi în totă Europa nu găsim 
o țâră, care să se asemene cu 
ceea ce ne înfățișâză conviețuirea 
amintitelor popâre cu Ungurii11.

Tot în aceeași îndreptățire s’ar 
pută pune și acji întrebarea, cum se 
face, că atâtea milione de omeni, 
cari vorbesc idiomul românesc, sla
von și nemțesc nu pot se o birue 
nici-decum cu elementul unguresc 
dela putere, care și afli n’a încetat 
de a fi în minoritate față cu cele
lalte popâre conlocuitore și a căruia 
cultură nu arată nici ac|î alte proporții 
deorece, decă au înaintat Ungurii, 
au înaintat amesurat puterilor lor și 
naționalitățile de altă limbă.

De ne-ați pute deslega acest 
mister al desvoltărei relațiunilor et
nice din țările acestea v’am fi în

adevăr forte recunoscători, 4>ce nn 
altul de profesiune diarist din mi
cul nostru cerc cătră autorul aces
tui articol. Sciți ce răspuns a primit? 
I-s’a răspuns, că nu e nici decum lu
cru ușor ca omul să se potă orienta 
bine și sigur în haosul istoriei în 
cea mai mare parte falsificată a ță
rilor ce sunt împreunate acjl sub 
stăpânirea ungurescă, dâr decă 
esistă o causă reală care să pbtă 
esplica acea întâmplare istorică ne- 
înțelesă, atunci cea mai tare și cea 
mai convingătore din tote căușele 
acelei ciudate aparițiuni este lipsa 
de conducere harnică, înțeleptă și 
devotată, de care au suferit aceste 
popore asuprite în decurs de vâcurî 
întregi.

Cea mai crâncenă armă a duș
manilor acestor popâre a fost iste
țimea și dibăcia lor în a-i desbina 
și a-le răpi unul după altul pe cei 
mai mulți dintre bărbații lor nobili 
și avuțl și de-ai momi cu tot felul 
de promisiuni și distincțiuni, amă- 
gindu-i de-a trece încetul cu încetul 
în tabăra lor, cari erau cei mai pu
ternici.

Poporul a fost întotdeuna cre
dincios limbei și legei sale și multe 
de tot a suferit pentru apărarea lor, 
deși trăia în timpurile întunecose 
ale iobăgiei. Nu tot atât de păstră
tori ai comorilor hărăzite dela stră
moși, nu tot atât de tari în credință 
cătră nemul și legea lor s’au arătat 
în tote timpurile fruntașii săi — de 
escepțiuni nu vorbim acum, — cari 
se distingeau prin inteligență, posiție 
și avere. Adversarii nâmului îi ațî- 
țau pe aceștia unii contra altora 
Și după ce reușiau ai desbina, îi 
lăsau să se bată între ei pănă ce îșl 
mistuiau puterile și cădeau pradă 
vicleniei și lăcomiei celor ce le ju
raseră nimicirea.

Și credeți, că acum e altfel?
De iobăgiă am scăpat, și am 

scăpat și de alte multe rele din ve- 
curile trecute. Nu mai orbecăm în 
întunerecul cumplit de odinioră. 
Ni-s’au deschis și nouă isvbrele cul

ture!, deși trebue să ne opintim în 
mod desperat pentru a-le feri să nu fie 
înveninate. Cu tote acestea stăm în 
fața aceleiași „viclene uneltiri11 din tre
cui. Istoria se repeteză și dâcă în timpii 
iobăgiei contrarii națiunei nostre fă
ceau tot ce puteau spre a ține po
porul nostru în servitute și nesciință, 
putem afirma de altă parte, că nici
odată, de când trăim împreună cu 
Ungurii, nu s’a uneltit mai mult cu 
tote armele rafinate ale culturei mo
derne în contra esistenței nostre na
ționale, nicl-odată contrarii n’au lu
crat cu atâta zel pentru a ne des
bina și a ne slăbi ca tocmai în ca
lele acestea.

Și ca să fie completă icona hi- 
dosă a trecutului, ce ne arată inco
lori atât de înspăimentătore necre
dința fiilor rătăciți, cari pentru ono
ruri, ambițiuni vane și alte folose 
vremelnice s’au rupt de cătră popor, 
putem afirma, că și astăcji ne-ar 
amenința aceeași primejdia grozavă, 
decă ar merge după capul câtor-va 
dintre membrii inteligenței nbstre. 
Aceștia i-au întru nimic de-a pro
voca desbinărl și de-a înfrânge cu- 
ragiul și spiritul de resistență al po
porului român, încercându-se al amăgi 
cu vorbe slabe și cu speranțe de
șerte că decă se va încovoia și le 
va face mătănii celor dela cârmă, 
va tăia puterea urei și a prigoniri
lor dușmane.

Ați mai audit ca cine-va să vre 
să înblânzescă nesațiul lupului, ru
pând din corpul său bucățele de 
carne și aruncându-le în gura lui ?

Tocmai așa s’ar întâmpla, dâcă 
s’ar face faptă dorința acelora din
tre noi, cari ar fi gata să sfîrtice 
programul nostru național și să facă 
desbinare între noi în așteptarea 
deșertă, că printr’asta ar pute pune 
capăt furiei adversarilor nâmului.

Acestor scurt văcjetori le cjicem : 
Stați pe loc! căci vă nimiciți numai 
voi pe voi! Poporul, talpa românis
mului, nu se va desbina de dragul 
vostru și al planurilor vostre întu
necate!

Revista politică.
După ședințele de constituire, 

Miercuri s’au deschis în mod festiv 
delegațiunile austro-ungare. Mai întâiu. 
a fost primită de Majestatea Sa de- 
legațiunea austriacă, după care a ur
mat primirea delegațiunei ungare. 
La vorbirile președinților, Majestatea 
Sa a răspuns, că primesce asigurarea 
credinciosei alipiri și mulțumesce pen
tru acâsta. Spune apoi, că dela ul
tima sesiune nu s’a întâmplat nici 
o schimbare esențială în constelația 
politică generală, că guvernul ș’a dat 
silința a întreține relațium intime cu 
tote celelalte puteri și a conlucra la 
menținerea și întărirea păcei euro
pene,

Ministrul de răsboiu a fost ne
voit să ceră de asta-dată sporirea 
cheltuelilor pentru procurarea de ma
terial trebuincios pentru artilerie, 
pentru noua adjustare a artileriei, 
pentru sporirea contingentului de 
marină și construirea de nouă vase 
maritime.

*

In aceeași di comisiunea budge- 
tară a delegațiunei austriaco ținând 
ședință, ministrul de esterne Goluchowski 
șl-a făcut espunerile asupra politicei 
esterne. El accentuă în vorbirea lui, 
că tripla alianță se va reînoi, alianța 
acesta e lipsită de orl-ce tendență 
agresivă, va urmări și în viitor sco
purile mărețe ale păcei. Același scop 
îl urmăresce și alianța duplă (ruso- 
francesă) și astfel cele două alianțe 
se întregesc în promovarea proble
melor lor paclnice. Vorbi apoi Golu
chowski despre înțelegerea dintre 
Austro-Ungaria și Rusia cu privire 
la Balcani, înțelegere stabilită la 
1897.

Spune, că în timpul din urmă 
s’au îmbunătățit în mod îmbucurător 
raporturile monarchiei cu Rusia. în
voiala austro-rusă impune evitarea 
ori-cărui amestec în afacerile interne 
ale statelor balcanice. A mai accen-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“.

Cum scrieau streinii despre noi?
Pănă în diua de astădî, streinii n’au 

încetat a scrie rău despre poporul român. 
Nu ne pot mistui, fiind-că avem putere 
de vieță și viitor pe aceste plaiuri.

înainte de resboiuljdela 1877/78 mi-se 
pare, Jcă Ugron era acela, care a dis, că 
decă va străbate în Moldova pe la Oituz 
cu un regiment de Săcui, apoi de frică 
totă armata românescă are sg sară în 
Dunăre.

Diarele unguresc!, nemțesc! și în 
fine totă presa străină, necunoscend vir
tuțile și vitejia poporului român, scriea 
minciunile și batjocurile cele mai infame 
la adresa Iui.

In cunoscuta revistă „Gartenlaube" 
(Nr. 24 dela 1877 pag. 399), găsim o ilus
trație, care dice, că representă tipuri din 
armata română. Sunt 11 figuri cu înfăți
șarea de idioți, neghiobi, îmbrăcați în 
nisce sdrențe, unii avend căciulă, alții 
pălărie și fie-care alt-fel de armă în mână. 

In fruntea acestora vedem în ilustrație un 
sub-oficer, sdrențos și el ca și subordonații lui 
și avend mutra de bețiv ordinar. Subofi- 
cerul dă instrucție soldaților, cari firesce, 
după cât se pote vedâ din ilustrație, 
par a nu înțelege nimic din cele spuse și 
de nătărăi ce sunt, esecută tote ordinele 
de-a ’nddsele.

Esplicările, ce le dă numita revistă 
ilustrației amintite sunt următorele:

„Cu multă dibăcie și nu fără o fe
ricită nuanță umoristică a reușit artistul 
nostru de pe câmpul de răsboifi, să eter- 
niseze într’o ilustrație caracteristică slăbi
ciunile militare ale micei Românii gran- 
domane. Seriositatea comică și zelul, cu 
care eminenții fii ai Dunării îșl fac aici 
studiile lor strategice, felul caraghios, în 
care ei mănuesc armele neobicinuite și 
însăși diversitatea pestriță a acestor arme 
improvisate — tote acestea ne oferă un 
tablou plin de efect, care presentă ochi
lor privitorului, acum ca realitate seridsă, 
ceea-ce mai ’nainte era d’abia o speranță 
timidă: viitorea mărime națională a prin
cipatelor dunărene. Cu asemenea luptători 
protegiata Rusiei va păși de sigur pe dru
mul gloriei!11

Cum-că acei luptători, pe cari foia 
nemțescă îi batjocoria atât de mult, l’au 

dat de minciună pe „artistul11 de pe câm
pul de resboiu, — astădî totă lumea o 
scie. —

* & *

*) Se află de vendare și la Tipografia Mu- 
reșianu în textul original latinesc și traducerea 
românescă, făcută de Dr. Daianu. Prețul 1 cor,

Mai deunădi făeusem o plimbare pe 
sub „Tempa". E așa de frumos dimineța 
pe sub copacii, cari acum și-au îmbrăcat 
întrega lor podobă.

Venind în jos, trec prin Târgul grâu
lui și m§ opresc la librăria Zeidner. In 
vitrină erau espuse mai multe cărți vechi. 
Intre acestea faimosele „Aprobate și com- 
pilateu și alte cărți mai mult seu mai pu
țin însemnate. Erau desigur cumpărate 
dela vre-un anticuar, care dăduse fali
ment. La fie-care carte era pus și prețul 
(aprobatele, 2 volume: 15 cor.).

Intre cărțile mai mari era una miti
tică legată, care purta titlul nemțesc 
„ Erste Anleitung zur Kenntniss von Sie- 
benbiirgen von Karl Joseph Eder, Abbe 
doctor der Philosophie etc. — Hermann- 
stadt 1824“, care pe românesce vrea se 
dică: „Prima introducere pentru cunoscerea 
Transilvaniei de Carol Iosif Eder. — Si- 
biiu 1824“. Cartea costa numai 10 bani, 

der fără îndoelă, că pentru mine avea o 
valdre mult mai mare.

In acestă carte trebue se găsim ceva 
și despre Români — gândiam eu — și am 
cumperat-o numai decât.

Eder e cunoscut publicului nostru, 
ca mare dușman al Românilor.

La 1791, când episcopul Bob din 
Blașiu în unire cu episcopul Gerasim Ada- 
movici din Sibiiu au înaintat memorandul 
cunoscut sub numele de „Supplex Libellus 
Valahorum“ *)  (petiția Românilor seu umi
lita cărticică a Românilor), Eder a fost 
acela, care cu o ură neînfrînată și-a făcut 
reflexiunile bătendu-șî joc în mod infam 
de modestele postulate ale națiunei ro
mâne cuprinse în acel memorand.

Se-1 vedem deci, ce o fi scris și în 
„cunoscerea Transilvaniei despre noi. 
Bine, de sigur nu va fi scris despre Ro
mâni. Der trebue sS cunoscem și reul, ce 
s’a spus și se spune despre noi, căci și 
de aici putem înveța ceva. 
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tuat ministrul admonierile, ce li-s’au 
adresat micilor state din Balcani din 
partea Austro-Ungariei și Rusiei, ca 
să păstreze liniștea și să nu provoce 
turburărl. Cu tote măsurile, ce le-a 
luatTurciaspre suprimarea revoltelor 
din Macedonia și Albania, totuși lu
crurile s’au desvoltat acolo în mod 
neplăcut. A dat Turciei sfatul se nu 
tolereze stări anarcliice pe teritoriul 
ei; de altă parte se introducă în 
provinciile nemulțumite o adminis
trație mai umană, care singură pote 
să ia apa dela mora agitatorilor. 
Față de România Goluchowski a avut 
cuvinte forte elogiose, spunând, că 
ea ocupă un loc de frunte între po- 
porele europene, fapt, care se pote 
mulțumi lucrărei chibzuite a suve
ranului și consilierilor săi, concen- 
trându-șl totă atențiunea asupra con
solidării interne a țării. Esemplul 
acesta e vrednic de urmat și ar pute 
servi de model de politică luminată. 
— Pe Serbia și Bulgaria li-a făcut 
atente să-și țină în frâu elementele 
turbulente, de cumva nu vreu să-și 
atragă asupră-și învinuirea compli
cității.

Mare sgomot s’a făcut săptă
mâna acesta prin foile unguresc! 
pentru faptul, că moștenitorul de 
tron archiducele Francis o Ferdinand, 
care va representa pe Majestatea Sa 
la încoronarea regelui Angliei, are 
să ducă cu sine patru cavaleri de o- 
nore. între cari, afară de câte unul ger
man și maghiar, va fi și un Ceh și 
un Polon. Gazetele maghiare țipă ca 
din gura șerpelui, că de ce se mergă 
cu archiducele și un Ceh și un Po
lon, căci dor numai Nemții și Un
gurii ar fi pe cari se razimă di
nastia. S’a făcut gălăgie și în dietă 
și acum în urmă s’a adeverit, că soi
rea pe care o adusese mai întâiu 
o foie polonă, se adeveresce. înțe
lege ori-cine, cât de mare trebue să 
fie supărarea șoviniștilor, pentru-că ar
chiducele ține să scotă la ivelă și 
alte popore, cari locuesc monarch! a. 
Foia polonă „Czas“, organul clubu
lui polon, fiice, că supărarea Maghia
rilor e nemotivată. Archiducele a 
măgulit tocmai vanitatea națională 
a Maghiarilor când ia cu sine din 
Ungaria numai pe un Maghiar. Decă 
e vorba de nemulțumire, atunci ne
mulțumiți ar trebui se fie Croații, 
Românii, Slovacii, Serbii și Nemții 
din Ungaria, cari încă sunt popore, 
cari țin la naționalitatea lor ca și 
Maghiarii.

O aniversare.
Tote poporele își au fiilele lor 

însemnate, a căror aniversare o ser- 
beză în fie-care an.

Poporul român are și el fiilele 
sale însemnate.

Intre aceste fiile se numără și 
fiiua de 3/16 Maiu, când Românii în 
număr de 40.0;’0 s’au adunat la 1848 
pe Câmpul Libertății din Blașifi, ca 
se se sfătuescă împreună asupra drep
turilor naționale, de cari erau 
lipsiți, deși de sute de ani ei duceau 
greul și povara, ei udau pământul 
țării cu sângele lor în timp de răs- 
boiă și cu sudori crunte în timp de 
pace.

O mână de omeni însă, în pu
terea unor legi barbare, al căror is- 
vor și rădăcină era în tirănia evului 
mediu, când trufașii aristocrat!, ui
tând de poruncile religiunei blânde 
a lui Christos aruncau pe seme
nii lor, dmeni și creștini și ei, în 
jugul iobăgiei, — țineau pe poporul 
român în cătușile nedemne, în cari 
a trebuit să gemă sute de ani.

Anul 1848 a fost anul când pen
tru poporul român părea că sună 
ora libertății. Pe câmpul de lângă 
Ternava-mare din prâjma orășelului 
istoric, Blașiu, s’a proclamat pro
gramul național, și pentru prima oră, 
după atâtea secole, s’a aufiit glasul 
poporului român, care cerea drepturi 
naționale în patria-i străbună.

Vineri se împlinesc 54 de ani 
dela. acea fii însemnată în vieța po
porului nostru.

Un profet și apostol al naționa
lismului neprihănit, Simeon Bărnuț, a 
pronunțat acolo un discurs, care va 
rămâne pentru tote timpurile un mo
del de înflăcărare națională și chib
zuință bărbătescă în același timp.

Este mare acest discurs și multe 
numere din foia năstră ni-ar trebui, 
pentru-ca se-1 putem reproduce. Ne- 
putend însă face acâsta, ne mărginim 
a reproduce un pasagiu, care și după 
54 de ani este de mare actualitate. 
Pasagiul acesta vorbesce despre ma- 
ghiarisare. Boia, de care astăfil su- 

1 fer tote straturile populațiunei culte 
unguresci, de a impune conlocuitorilor 
de altă limbă, limba maghiară, are 
vechimea de mai bine de o jumă
tate de veac și aiurările fostului mi
nistru-președinte Banffy, care nu se 
rușineză a proclama pe față „drep
tul" (!) Ungurilor de a maghiarisa 
pe tote naționalitățile, au fost hără
zite lui de alțl descreărați dela 1848.

Etă ce spune nemuritorul Simeon 
Bărnuț despre acesta:

„...așa s’au apucat și Ungurii cu tote 
puterile de lucrul lor, ca se-i facă Unguri 
pe toți. Dieta Ungariei dela 1836 puse 
lege, ca se se ducă unguresce tote nego
tiate administrațiunei publice și se se bage 
limba ungurescă în tote școlele din Unga
ria; jurnalele unguresc! din arnbe patriile 
unguresci — așa numesc ei țâra ungu
rescă și Ardeiul — lățesc de mult planul 
ungurirei pretutindenea, învață pe tote 
națiunile, că nu e salute (mântuire) în- 
tr’alt nume, afară de cel unguresc. De 
este vre-un Român aci de față, care n’ar 
fi Ies (cetit) gazeta de Pesta (Pești Hir- 
lap), pentru acela mai repețesc, că de 
când începu a eși astă gazetă, redactorele 
ei, Ludovic Kossuth, strigă neîncetat cu 
versul tunetului cătră toți Ungurii: „sd 
properăm (se ne grăbim), se properăm, se 
ungurim pe toți Croații, Românii și Schiaii, 
că de nu — perimU In ce chip se repede 
un torente din munte după frângere de 
nor, desrădăcineză arbori, ucide dmeni și 
vite, spală sămenături și sate, duce și res- 
tornă tot: așa se repede acest bărbat 
(Kossuth) în contra națiunilor neunguresci, 
și cu atâta furie amenință, că le va stinge 
și nu va suferi „in secula secolorum" (în 
vecii vecilor), ca se se facă măcar învă
țături morale în limba națională prin se
minarele lor...“

„Nicdra Wesselenyi dă sfat Ungurilor, 
ca, numai acei Români se capete drepturi 
de cetățan, cari se vor face Ungt\riu și îi 
pare rău, că Ioane Bob, episcopul Româ
nilor a făcut tote fundațiunile sale în in
teres național. Așa cugetă tdtă noverimea 
(nobilimea) cea înaltă.

„Ce se die de corifeii inteligenței Un
gurilor? Unul din cei mai renumit! învă
țat! unguresci scriind memoriu despre apă
rarea pruncilor mici arată, că lățirea lim- 
bei unguresci peste toți locuitorii țării e 
mai ’nainte decât libertatea și fericirea 
țării.

„Altul provoca mai an pe episcopii 
Românilor de-a dreptul, ca să se apuce 
numai decât de traducerea cărților biseri- 
cesci de pe limba română în cea ungu- 
rdscă, ca să se bage în biserica Ro
mânilor.

„Cine să nu fi audit, cum fierb și cum 
se frămîntă Ungurii de ore câți ani, ca să 
facă școle apărătdre de prunci (kisdedo- 
vurl—Red.) în care se se ungurescă mai 
întâiu pruncii Românilor, învățând limba 
ungurescă dela 2 an! pănă la 7, apoi în 
vfo două-deci de ani să se ungurescă 
satele și comunitățile române pe calea 
acesta? Care Român nu scie, că înainte 
cu șese ani se acceptă planul ungurirei și 
de cătră dieta din Clușiu și se făcu proiept 
de lege, ca să se pună restimp de 10 an! 
națiunilor neunguresci, ca să învețe un
guresce, pentru-că după aceea vor curge 
tdte în limba ungurescă.

„Să spună veneraverele Consistoriu 
din Blașifi, care se află de față în bise

rică. (Discursul a fost pronunțat în cate
drala din Blașiu—Red.) câtă frică și cutremur 
i-au cuprins pe toți, când au înțeles de 
acest proiept al dietei și cu ce însuflețire 
se apucară, ca să întorcă răul acesta dela 
națiunea română.

„Ecă ce voiesc Ungurii și care e sco
pul lor!“ *

* :i:

Cuvintele acestea rostite în aju
nul matei adunări din Blașiu, de 
cătră Simeon Bărnuțiu, le-am repro
dus din incidentul aniversării a 54- 
lea a acelei adunări.

Concetățenii noștri unguri au 
avut puterea în mână dela 1867 ne
întrerupt Ei și-au dat, ce e drept, 
multă silință, de a călca pe urmele 
lui Kossuth, Wesselenyi și alțl rătă
ciți dela 1848.

La ce resultat au ajuns ? Câți 
CroațI, Români, Slovaci, Șerbi etc. 
s’au ungurit în atâția ani ?

De ce nu învață omenii minte 
din esperiențele trecutului!

Etă, asupra acestei întrebări 
trebue se medităm, cetind cuvintele 
lui Bărnuț și asemănând lucrurile 
zugrăvite de el cu celea ce vedem, 
că se petrec înaintea ochilor noștri.

Sinodele.
Dumineca trecută s’au deschis în 

Sibiiu, Arad și Caransebeș sinodele celor 
trei eparchii române gr.-or. Sinodul din 
Sibiiu a fost deschis printr’o vorbire ros
tită de I. P. S. Sa Metropolitul I. Me- 
țianu, cel din Arad prin I. I. Pap, er cel 
din Caransebeș prin P. S. Sa episcopul 
Nicolae Popea.

Discuție mai lungă în sinodul din 
Sibiiu a fost la punct 4 din raportul bise
ricesc despre sporirea căsătoriilor încheiate 
numai la forul civil și despre conviețuirile 
ilegale (concubinate). S’a primit propune
rea deputatului Cosma, ca să se esecute 
cu stricteță §. 25 din procedura judecă- 
torescă în cause matrimoniale, votat de 
congresul din 1901, care dispune, că pro
cesele divorțiale sunt scutite de orl-ce 
taxe și cununiile să se facă pe lângă 
taxe stolare minimale, er în cas de lipsă 
gratuit.

Despre ședința IV dela 8 Maiu nou, 
primim următorul raport:

Sibiul, 8 Maid.
Ședința IV

S’a ținut în 8 Maid n. la orele 9 a. m.
După cetirea și autentiearea protoco

lului ședinței III, urmeză la ordinea dilei 
comisia organisătore, carea prin raportorul 
ei P. Cosma referdză asupra „instrucțiunei 
pentru fondul de pensiuni al archidiecesei 
gr. or. române din Transilvania11, care după 
spusa d-lui referent este bine lucrată, și pe

Luând la mai de-aprope cercetare 
cartea lui Eder, am vădut, că este o tra
ducere nemțescă după originalul unguresc 
apărut la Sibiiu®*)  în 1796 și, care pe un
guresce purta titlul: „Erdelyi orszâg’ is- 
merteteseneh ’zengeje. Irta Eder I. K. Sze- 
benbe 1796“.

**) Aici era Eder preot catolic și director 
al șcdlelor catclice, numite , șcâle capitale11.

Cuprinsul cărții însă, referitor la Ro
mâni,—întindându-mă astădi prea mult și 
ne mai având spațiu în numărul acesta,— 
îl voiu comunica cetitorilor în numărul 
viitor.

Delaletca.

0 bucurie de Pasai.
A. Mlle H.

Cătră sfârșitul unei strade lungi și în
guste, lângă biserica împrejmuită cu șiruri 
de salcâmi și de bradl, din mijlocul unui 
loc întins și încunjurat pe margini cu gră- 
dele nouă, se afla o casă mică, josă și ve
che. Coperișul casei era acoperit cu olane 
roșii și tocmai în mijlocul lui se ridica co- **) 

șui, un coș înalt, înegrit de fum și de 
vreme. Ferestrele casei erau mici, cu zăbrele 
ca în vremea veche ; vara erau pe din afară 
cu oblone albe, er când se apropia idrna 
se luau oblonele și se înlocuiau cu un al 
doilea rend de ferestri.

La una dintre ferestrele, cari dau în 
spre biserică, într’o'odaie mică, simplu mo
bilată, în care lucrul cel mai de impor
tanță era o masă cu cărți multe pe ea, 
Anastase cu manile la spate, cu fruntea li
pită de geamul rece, stetea dus pe gân
duri și se uita în nescire afară. Era într’o 
nopte, o nopte frumosă de primăvară, cu 
aerul îmbalsamat de miros de flori, noptea 
Pascilor, și peste puțină vreme avea să se 
serbeze învierea lui Christos, sărbătore 
sfântă, alinătore și înălțătore pentru tot 
sufletul creștin.

Prin ferestrele înalte ale bisericii, se 
vedea rând pe rând cum apărea câte-o] lu
mină slabă; paraclisierul începuse tocmai 
atunci să aprindă una după alta făcliile și 
iasca din candelele adânol de argint.

Din turnul înalt și acoperit cu tini
chea aibă sclipitore, se aufieau sunetele to- 
cei de fier și în urmă aveau să se audă 

clopotele, tote cele cinci clopote ale biseri- 
cei, ca să anunțe începutul măreței serbări.

începură să sosăscă credincioșii unul 
câte unul, fie-care cu o făclie aprinsă în 
mână, fie-care cuprins de evlavie, făcând 
cruci, pășind încet și cu smerenie. Veniau 
bărbați, femei, copii; tot felul de omeni, 
bogațl și săraci.

Anastase privea necontenit afară, la 
mulțimea ce s’apropia și se îngrămădea 
înaintea bisericei. Mulțime de gânduri triste, 
sfășietore i-se învăluia» în minte: gândea 
la omenii aceștia, cari fără îndoială în cea 
mai mare parte sunt veseli, fericiți, se bu
cură de sărbătorea Pascilor, căci puțini 
dintre ei vor fi așa de lipsiți, așa de ne
norociți, ca să n’aibă nici în fiiua de PascI 
o veselie, o bucurie cât de mică. Dor’ Pas- 
cile sunt sărbătorile primăverii, sărbătorile 
veseliei șl-ale petrecerilor! Numai el nu 
era vesel, numai el și mama lui nu se pu
teau bucura la aceste frumdse serbări, nu 
puteau aufii în noptea aceea, cu o deplină 
mulțămire și liniște sufletdscă, cel dintâih: 
„Christos a învia4!a

Totă vieța lui amărîtă, tote năcasurile 
vieții lui, învinse cu atâtea și atâtea greu

tăți, îi trecură atunci prin minte. Tatăl său, 
moșul său, fusese într’o vreme 'omeni cu 
stare și cu vadă mare. Dâr amândoi muri
seră de multă vreme, el d’abia-i cunoscuse, 
și după mortea lor mama sa rămăsese să
racă și trebui să muncâscă mereu, să-l 
țină pe el la șcdlă, ca să-l vadă odată om 
cu stare bună, sigur de sine și să se bu
cure la bătrânețe de el. Și mama sa fusese 
bolpavă rău un an întreg, d’abia acum se 
mai restabilise și în timpul bolei ei se 
cheltuise tot, tot, mai rămânând numai cu 
mobila din casă, veche și fără nici o va- 
lore. El era încă la șcdlă. mai avea câte-va 
săptămâni șl-apoi avea să sferșescă, să-și 
ia diploma de bacalaureat, să ...

O, der în fiiua următore, în sfânta fii 
de PascI, ei n’aveau aprope nici ce să mă
nânce. N’aveau mai nici un ban și nici o 
rudenie, nicl^un prietin, ori un cunoscut cu 
milă și cu inimă bună pentru ei. El nu pu
tea nici să iasă afară pe stradă; hainele îi 
erau prea vechi și nu făceau să iasă cu 
ele la o sărbătore așa de mare. Și ce vreme 
frumosă și ce veselie era pretutindeni!

Scria la nisce reviste; trimitea în 
multe rânduri câte-o scriere și tot-deuna 
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lângă mici modificațiunl propune, er sino
dul o aprăbă.

Tot comisiunea organisătore refereză 
prin raportorul Simeonescu asupra zidirei bi- 
sericei catedrale. Raportorul arată, că con- 
sistoriul, pe basa mandatului primit dela 
sinodele anteridre, a făcut tote preparati
vele, ca încă în anul acesta să se potă în
cepe clădirea. Spune, că planul acceptat 
este al ’jlui Nagy și Pummer din Peșta 
conducerea zidirei (Bauleitung) consisto- 
riul a angajat pe inginerul Schuschni K. 
din Sibiiu, er pe calea licitațiunei zidirea 
a fost încredințată architectului Szalai din Si
biiu pentru suma de 321 mii 99 corone cu care 
consistoriul a încheiat deja și contract. După 
contract biserica va fi se fie terminată la 
1 Iulie 1904. Raportorul, după-ce arată că 
fondul pentru zidirea catedralei este astădl 
de 340 mii corone, și după-ce mai dă și 
alte deslușiri, propune ca sinodul să aprobe 
toți pașii făcuțl de consistoriu în aeăsta 
afacere, ca astfel cu 1 Iulie a. c. să se potă 
începe clădirea.

Dep. Vlaicu doresce să se revină de nou 
asupra locului, unde să se clădească cate
drala, reasumându-se conclusele sinodale din 
1900 și 1901, prin cari s’a decis, ca cate
drala să se zidăscă în strada măcelarilor. 
Spune, că află mai potrivit, ca catedrala să 
se zidescă în grădina Flora, seu chiar vis- 
avis de residența de vară a metropolitului.

Locul, acest „măr de certă", a dat 
ansă la o discusiune, care a ținut 2 ore și 
la care au luat parte, pe lângă Escelența Sa, 
deputății: Cosma, Dr. I. de Preda, Dr. Le- 
menyi, Cirles, Dr. Mihu, Dr. Barcianu, Dr. 
Bologa și raportorul.

Sinodul aprobă întru tote pașii între- 
prinșl de consistoriu în acestă causă, cu 
amandamentul făcut de deputatul Cosma, 
că se autorisăză archiepiscopul să îndrume 
consistoriul, ca pentru augmentarea fondu
lui de zidire și de susținere a bisericei ca 
tedrale:

1) Să esopereze ajutor dela stat din 
suma de 200 mii corone, care an de an se 
voteză pentru ajutorarea bisericei gr. or. 
având a cere sumele cari în sensul rescrip- 
tului ministrului r. u. de culte și instrucție 
publică Nr. 77 preș, din 18 Ian. 1884, și 
pănă aci nedistribuindu-se, după consulta
rea archiepiscopului aveau să se dea spre 
alte scopuri deale bisericei nostre.

2) Să pună la cale o colectă în și 
afară de metropolie.

Tot la acest obiect deputatul Comșa 
face următorele propunerei, cari s’au pre
dat consistoriului spre ulterioră afacere.

1) Consistorul e îndrumat să pregă- 
tescă cele de lipsă pentru înzestrarea bise
ricei catedrale cu un epitaf corespunzător, 
prin care să se eterniseze numele marelui 
Andreii! întemeietorul fondului catedralei, 
și tot-odată indicând meritele, ce le are pen
tru catedrală acest nemuritor bărbat.

2) Cousistoriul e îndrumat să pregă- 
tescă o broșură, cuprindând istoricul bise

ricei catedrale, mersul lucrărilor, lista con- 
tribuirilor, donațiunl, etc.

Dr. Bologa e mulțumit cu pașii 
făcuțl.

Dr. Pușcariu: A conlucrat în comisii 
și consisoriu la realisarea ideii catedralei. 
In posițiia sa nu pote să nu voteze. Con
clusul cu strada Măcelarilor n’a fost unanim.

Ex. Sa spune, că fără nici un inci
dent s’a primit unanim locul din strada 
Măcelarilor.

Vlaicu spune, că anul trecut cestiunea 
locului nu s’a adus pe tapet. Replică d-lor 
Oirlea, Preda și Barcianu.

Sinodul mulțumesce inline Excelenței 
Sale pentru zelul manifestat și în cestiu
nea acesta.SOIRILE D1LE1.

— 27 Aprilie v.

Aniversarea a 26-a a r&boiului 
pentru independența României se va 
serba cu mare pompă în întregul regat. 
Intre altele oficerii de artilerie vor oferi 
la 15 Maiu v. un mare banchet M. S. Re
gelui, cu prilejul celei d’a 25-a aniversare 
a primului foc de tun tras de artileria 
română în 1877 la Calafat din bateria 
Carol I. Se scie, că atunci însuși Suvera
nul, urcat pe parapet, a comandat focul 
asupre Vidinului. Turcii răspunseră și o 
bombă a isbucnit la câți-va pași de prin
țul Carol I. Prințul și-a scos atunci chi
piul spre a saluta acest prim proiectil al 
dușmanului. Banchetul se va da într’o 
sală a arsenalului și vor lua parte, afară 
de Suveran și de prințul moștenitor, ofi
țerii de artilerie de tote gradele din ser
viciul activ și reservă, precum și foștii 
oficeri de artilerie. Se crede, că vor par
ticipa 500—600 ospeți. Cu acest prilej, 
după cum am mai spus, oficerii vor oferi 
M. S. Regelui o miniatură în bronz re- 
presentând bateria „Carol 1." dela 1877 
care a fost turnată la Arsenal. Cheltuelile 
banchetului vor fi suportate de cătră ofi
țeri. D-nii generali Popescu. (Tell, Warti- 
ade și colonelul Vasili Năsturel s’au con
stituit în comitet pentru organiserea ban
chetului. — Tote regimentele, cari au luat 
parte la răsboiul independenței, vor tri
mite la 10 Maiu la Bucuresci câte o com
panie cu drapel, spre a lua parte la defi
lare. Regimentele, cari nu au drapelele 
dela 1877, vor prirni altele nouă, er cele 
vechi vor fi depuse în museul arsenalului 
Drapelele cele noue, înainte de a fi pre
date trupelor, vor fi binecuvântate de I. 
P. S. S. Mitropolitul Primat, în presența 
Majestăței Sale Regelui și a tuturor înal- 
ților demnitari ai statului, în pavilionul 
care se va ridica pe piața Română. Tru
pele vor defila apoi cu aceste drapele.

Vicariul Filaret Musta. In ședința 
de Marți a sinodului din Caransebeș P.
S. Sa Episcopul Popea a făcut comunica

rea, că folosindu-se de dreptul ce i-1 acordă 
statutul organic, numesce pe P. C. SaAr- 
chimandritul Filaret Musta vicariu diece- 
san. Comunicarea a fost luată cu bucurie 
la cunoscință.

Asesori noi. In ședința de Vineri a 
sinodului archidiecesan din Sibiiu, au fost 
aleși asesori în senatul bisericesc domnii 
Nicolae Ivan, asesor referent în senatul 
epitropesc. și Dr. Elie Cristea, secretar 
consistorial, întrunind primul 43, al doilea 
42 de voturi din 47. Votul sinodului a 
fost încuviințat imediat și din partea înalt 
preasfințitului Archiepiscop.1

Donaținne. Ni-se scrie din Vaidasig: 
„Onoratul domn paroch Grigore Pop și 
soția sa preotesa Todora, au donat pen
tru sf. ndstră biserică icdna Domnului 
nostru Isus Christos în preț de 70 cor. 
— Pentru acestă faptă creștinescă pri- 
mdscă marinimoșii donatori mulțumirile 
ndstre. In numele credincioșilor din Vai
dasig. — Paul Stanciu învățător".

Promoținne. Eri a fost promovat la 
gradul de doctor juris de cătră universi
tatea din Pesta tînerul loan Fruma, fiiul 
învățătorului loan Fruma din Nucet (trac- 
tul Sibiiului.)

Procesul falsificatorilor de bani, 
despre care am raportat în numărul trecut 
de Duminecă, a durat trei dile și s’a ter
minat aducendu-se următorea sentință: 
Popa N. Lichirie din Cârța 7 ani temniță 
grea, Tanase Tarcea 6 a/ni, loan Mun- 
teanu, Lazar Munteanu și N. Schiopu câte 
5 ani de temniță grea, loan Giurca 4 ani 
temniță grea, N. Șelaru 7’/2 ani, Petru 
Bucurenciu <8 luni, Laslo Lazarevici 3 
luni. Arsenie Bodac a fost achitat.

Alegerea din Deșii'i se va ține la 
15 Maiu. Va fi luptă mare între baronul 
Daniel,’ al cărui mandat s’a anulat deja 
de 2 ori, și între Văradi Rady lanos inde- 
pendist. Este interesant, ce a spus Kos
suth Ferencz unei deputațiuni din Deșiu, 
că ministrul-președinte Szell ar fi declarat, 
că primesce cu plăcere se iasă la alegere 
candidatul koșuthist. — Așa ministru mai 
rar! — Pentru Daniel corteșesce din răs
puteri advocatul „român" Farkas.

Taflan în Bulgaria? Se scie, că 
loan Taflan, care fusese condamnat tdmna 
trecută aici în Brașov la 7 ani temniță 
pentru omor, a scăpat din manile păzito
rilor tocmai când era să închidă părta 
penitenciarului după el. De atunci nu s’a 
mai audit de el, de cât odată, când se 
spunea, că s’a dus la Buri. Diarul „Br. 
L.“ din localitate spune acum, că s’ar fi 
descoperit, că Taflan ar fi în Bulgaria ad
ministrator de moșie.

Uugurii din România. Societatea 
coroercianților din Clușiti va face la Ro- 
saliile unguresc! o escursiune la Bucu
resci. învățătorul reformat din Bucuresci 

Kertesz lozsef face apel în „E—k“ la es- 
cursioniștii din Clușiil, să ia cu sine câte
va sute de băieți de ungur din Bucuresci 
și să-i repatrieze, căci în România n’au 
nici școli primare maghiare, nici școli de 
meserii, unde să potă învăța.

6ie perdutâ. Vasile Sâncrăian din 
Glușiă, și-a ungurit numele făcându-se 
Szentkirălyi.

Agresiuni asupra creștinilor. In 
timpul din urmă se repetă pe strade 
agresiunile Turcilor în potriva creștinilor, 
fără ca poliția turcescă să-i ia în apărare.

Un artilerist român, despre care se 
dice, că ar fi desertor, a fost arestat de 
gendarmeria ungară și dus în diua de 18 
Maiu la Sibiiu. Soldatul, fiind escor
tat pe strădile orașului, a produs sensație. 
Lumea vorbia, că gendarmii ar fi arestat 
un spion, ceea-ce se înțelege nu era ade
vărat.

Fostul deputat Sima din Senteș, 
care se scie că a fugit dinaintea credito
rilor in America, a întrat ca lucrător în
tr’o fabrică. El s’a încercat mai nainte a-și 
câștiga pânea ca redactor, apoi advocat, 
însă fără resultat. Pote acuma va fi mai 
norocos.

Terg de lână. Camera de comerciu 
din Brașov aduce la cunoscință celor in
teresați, că târgul de lână din Mișcolțse 
va ține la 18 Iunie.

Hydroterapie. Stabilimentul de hy- 
droterapie de pe lângă băile de aburi ale 
Eforiei șcdlelor române din Brașov (Str. 
Prundului nr. 4) se va deschide în diua 
de 1/14 Maiu. A se vede anunțul.

Furnisare. O publicație de furnisare 
a comandei distr. VI de honvezi din 
Clușiu pentru ovăs, fân, paie și lemne de 
foc se află la camera de comerciu din 
Brașov și se pote consulta de cei intere
sați. Terminul pentru oferte: 3 resp. 6
Iunie.

Musica militară va da Duminecă 
sera concert în salonul de sticlă al hote
lului „Pomul verde“ (restaurateur Sorea). 
In cas de timp favorabil, concertul va fi 
în grădina aceluiași hotel.

Nuntă in Bucuresci.
Duminecă sera, în 21 Aprilie st. v. 

a avut loc la biserica Domnița Bălașa 
frumdsa nuntă a simpaticei d-re Maria D. 
Brătianu, fiica fericitului Dumitru Brătianu, 
cu d-1 Dr. Valeriu Popovici-Hațeg. In su
netul armonios al cântării corului, s’au 
desprins din mulțime mai întâitî cele trei 
părechi de ondre a mirilor, urmă apoi mi- 
resa gingașă, blândă, simpatică cu podoba 
de mirt și cu beteala de aur cu raze, la 
brațul d-lui Dr. Dim. D. Brătianu, fratele 
dânsei, er mirele tânăr și voinic conducea 
pe d-na Dim. Brătianu — o desertore din 
rândul fruradselor andaluze, cari încheiau

primea câte-o mică remunerație dela redac
țiile revistelor. Der acum, nu mai primise 
de multă vreme nici de-acolo nimio, nimic. 
O, decă ar sci ei în ce stare se află, i-ar 
trimite măcar de milă.... De milă!.... Ce 
dejositor!

Și înspăimântat de acest gând, avend 
încă în suflet moștenirea simțului de mân
drie al familiei sale, odinioră cu avere și 
cu vadă mare, îșl luâ, năcăjit, vechiul pal
ton, care-i atârna de-un cuiii dela ușe, și 
plecă la biserică. Ișl gândi, că e nopte și 
pote să iasă și cu hainele ce le avea, căci 
noptea oil-cum, cu totă lumina ce este la 
biserică, tot nu se obseră așa bine, ca diua.

Clopotele se audiau mereu, intonând 
o cântare armonică și înălțătore, sunetele 
tuturor clopotelor se contopiau într’un imn 
puternic, sfânt, solemn și, ridicându-se spre 
bolta înstelată a cerului, umpleau văzduhul 
cu o melodie măreță.

Tocmai cândAnastase ajunse înaintea 
bisericii, procesiunea se începuse. Ușile se 
deschiseră și cinci preoți îmbrăcați în vest
minte strălucitbre, brodate cu fir de aur și 
de argint, cu făclii aprinse în mână, omenii 
cu cruci și cu prapore, eșiră pe ușile mari 

și se opriră sub un brad înalt, dinaintea 
bisericii, pe al cărui trunchiu o iconă mare 
încujurată pe margini cu mulțime de făclii 
și candele mici aprinse, înfățișa învierea 
lui Christos.

Mulțime de omeni încunjurau pe preoți 
și mii de făclii răspândeau lumină în întune- 
recul nopții. Clopotele sunau mereu cu gla
surile lor sonore de aramă, salve de pusei 
se audiau în partea cealaltă a bisericii, că- 
delnițile răspândeau fumul lor mirositor de 
smirnă și tămâie și peste tote acestea, cei 
cinci preoți începură să cânte cel dintâih: 
„Christos a înviat" !

Era un ce peste măsură de înălțător, 
Anastase era mișcat la culme și se simțea 
cuprins de cea mai adâncă credință, de 
evlavie, cuprins de mărirea, de gloria 
Dumnecleirei, la acestă falnică serbare a 
bisericii.

Și-i venia atunci să cadă în genunchi, 
să roge pe Dumnedeu, să roge cerul, să i 
facă și lui parte să fie vesel, să potă și el 
saluta de acum înainte, din totă inima, {cu 
frumosele cuvinte : „Christos a înviat"!

Câtă-va vreme în urmă, preoții 
intrară în biserică urmați de mulțimea, 

care se îndesuia, se silea să între din 
ce în ce mai repede. Intra și el, se 
așeejâ. într’o strană din colțul cel mai 
întunecat al bisericii și rămase acolo pănă 
la sfârșitul serviciului dumnedeesc. Atunci 
plecă și el, dus de curentul mulțimii, luâ 
prescură din coșul dela ușă—PascI — și ’n 
sfârșit se văcju afară. Audia în tote păr
țile salutările : „Christos a înviat" !, răs
punsurile: „Adevărat, că a înviat"!, și i-se 
rupea inima când gândea, că toți acești 
omeni se duc acum la masa întinsă, după 
vechiul obiceiii, se înveselesc de acestă 
sfântă sărbătore a învierii pănă în dorile 
dilei. Da, lor nu le ajunge numai diua, 
acum îșl petrec și noptea, și el, el nu pote 
nici diua nu pote nici în diua următore, în diua 
de PascI, se fie după cum ar trebui. Și gândea 
atunci, ce aspră e vieța pentru unii omeni 
și se simțea închis, zidit par’că în sărăcia 
aceea cumplită, din care nu va pută eși 
nici odată pote, ori cel puțin după multă 
vreme numai, după-ce nefericirile și sufe
rințele îl vor fi sdrobit cu totul....

Ajungând acasă, prin ușa puțin des
chisă a berăriei din apropiere, audi lău
tari cântând arii vesele, audi ciocniri de 

pahare și tote aceste îi măriră și mai mult 
nefericirea.

Ii venea să se ducă la omenii aceia, 
cari erau veseli și fericiți, cari petreceau 
cu lăutari, și să se lupte cu ei, să-i strîngă 
de gât, să-i omore pe toți. Ei petreceau 
și.... el? Der de-odată, ca un glonț îi veni 
gândul: Par’că eu n’ași face ca ei, decă ași 
pută?, șl-atunci se resemna.

Și par’ că-1 muncea, par’ că-1 chinuia 
cine-va înfricoșat în momentele acelea. Ve
dea, simțea, că așa trebue să fie, cum e. 
Cei, cari petreceau, aveau drept să petrâcă; 
era peste putință să le ia cine-va în nume 
de rău. Și el avea drept, dăr cum să-și pe- 
trecă, cu cine ? Ca să-ți poți petrece trebue 
să fi altfel, se ai alte gânduri, să fi liniștit...

Și gândind, cum nu pote el face ni
mic, că e cu totul fără putere să schimbe 
situația, să-și schimbe vieța, și convins pe 
deplin despre tote acestea, îi venia să 
strige, să țipe de durere, simțea cum cresce 
revolta în el, ca o furtună îngrozitore, și 
par’că se vedea, cum va cădă cât de cu
rând sdrobit cu totul. Căci nimic nu pote 
fi mai îngrozitor, decât să te găsescl într’o 
astfel de stare, în care la fie-care moment 
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cortejul. In mod grațios nașa d-na Sc. 
Pherekyde a condus miresa la icdne...

Der liniște religidsă s’a făcut... Șese 
preoți cu episcopul în frunte încep cere
monia cununiei. Ochii ’mi erau resfățațl 
de frumusețile, ce vedeam! Lume distinsă, 
toalete bogate, elegante și un buchet de 
cocone frumose.

Biserica era transformată într’o gră
dină, lumea dintr’ensa erau florile, cari 
brilau în grații și a căror petale multi
colore dădeau un ansamblu feeric la lu
mina de seră! Printre stamine, cu bobe de 
rouă — ce briliante! — Și fluturi am vă- 
dut destui!...

Mărgăritare, rose, miosotisuri, pensele, 
liliac, micșunele, tote, tdte florile din 
acestă grădină își plecau căpșorele cu cu- 
riositate spre sărbătorita lor soță „lămăița". 
Și eu?... un simplu grădinar încep acuma 
a culege în buchet numele florilor, cari 
erau martorii fericirii „Lămăiței".

Nași era d-na și d-1 Scarlat Phere
kyde. PărechI de ondre: d-ra Pia Bră- 
tianu cu d-1 G. M. Pherekyde, d-ra Ersilia 
PopovicI cu d-1 Radu D. Brătianu, d-ra 
Florica Brătianu cu d-1 A. M. Pherekyde.

Am remarcat în urmă pe domnele : 
Irina Marghiloman, Alex. Lahovary, M. 
Pherekyde, N. Butculesce. D. Pillat, Dr. 
D. Brătianu. Dr. Cantacuzino, Niculescu 
Dorobanții. Dr. Turbure, Bilcescu. Alimă- 
nișteanu. Zeucianu, Septimia N. R. Dani- 
lescu. Gr. Stefănescu, Dr. Negreanu, R. 
Frigător. M. Pop, R. Comșa, A. Șo
văială, E. PopovicI, Baranga S. Fințescu, 
Zlotescu.

Dintre domnișore am remarcat pe 
d-rele: Lahovary, M. Pherekyde, Olimpia 
Orghidan, F. Gr. Ștefănescu, E. Șovăială.

Am remarcat mai departe pe domnii: 
Alexandru Marghiloman, Mihail Phere
kyde, I. C. Brătianu, Vintilă Brătianu, Ge
neral Brătianu, Niculescu Dorobanții, 
Pillat. Dr. Cantacuzino, Nicu Butcii! eseu, 
Dr. Dinu D. Brătianu, Mitilineu Halfon, 
Berendeiu, Dr. Tulbure, C. Alimănișteanu, 
Zeucianu, Grigore Ștefănescu, Major Ba
ranga, Dr. L. Mrazec. Căpitan Verzea, 
Bucur PopovicI. Scarlat Lahovary. Dr. 
Herescu, G. Moroianu, Căpitan Vasilescu, 
Inginer Pop, Ionel Lahovary, Inginer 
Paianu. luliu PopovicI. advocat Comșa, 
Inginer Sorescu, Inginer Mircea, Dr. Costin, 
Locotenent Fințescu, Dr. Vitzu Zlotescu, 
Roswadowskv, Cosman Russu, Popu- 
leanu etc. etc.

Tocmai mă gândiam a încinge cu 
panglica suvenirului buchetul, ce am cu
les din acestă grădină, când etă o drăgă
lașe d-ră de onore urmată de cavalerul 
seu. care purta coșul cu flori, îmi oferă 
un buchețel de flori tot atât de frumos. 
Era la „Isaia dănțuesce".

Ceremonia se apropia de sfîrșit. Un 
murmur de urări se audiau din tote păr
țile „Se trăiți, la mulți ani! vă felicit! se 
fie într’un cias cu noroc!" etc. Erau feli
citările ! — Dăr sfîrșit avu și acest ames
tec de urări, căci miresa plecă... Lumea 
începu să se rărescă, din ce în ce tăcere 
tot mai mare se făcu. Și eu priveam cu 
drag defileul mândru de cocone... Der aud 
strigând de-odată Nr. „132". Era numărul 
trăsurei mele! Ca desmetecit mă urc re
pede pentru a mă cufunda din nou în 
trecutul momentelor frumose de adineuri, 
și pierdendu-mă în toiul lumei de afară, 

am dis și eu: „fie vieța mirilor o vecinică 
senină di de Maiii!"

Bucuresci, în 24 Aprilie v. 1902.
„Euu.

însoțirea economică „Agricola".
Românii din comitatul Hunedo- 

rei au pus basele unei forte folosi- 
tore însoțiri. Petrunșl de convinge
rea, că numai dând mână cu mână 
pot se înainteze pe cale economică, 
ei s’au constituit într’o însoțire cu 
scop ca productelor agricultorului 
român din numitul comitat se li-se 
dea ast-fel o mai sigură valore, se 
nu fie expuși agricultorii a-și lăpeda, 
din lipse materiale, productele lor 
pe prețuri de nimic.

Ideia acestei însoțiri a fost lan
sată cu câte-va luni mai înainte și 
ei i-s’au alăturat numeroși fruntași 
din localitățile comitatului acestuia 
locuit aprope numai de Români.

Adunarea constituantă s*a  ținut 
la 3 Maiu st. n. presidată fiind de 
pururea înflăcăratul apărător al ca- 
usei poporului nostru, d-1 advocat 
Francisc Ho-su-Longin din Deva.

Au luat parte la adunare peste 
30 de membrii. In basa statutelor 
primite, însoțirea s’a declarat de în
ființată și direcțiunea a fost însărci
nată cu înregistrarea firmei. Direc
țiunea se compune din următorii 
membrii: protopop Avram P. Pecu- 
rariu, advocat Dr. Alesandru Hossu- 
Longin, preotul Leontin Ungur, preo
tul Petru PopovicI, cassarul opidan 
Mihail Rimbaș, contabilul de bancă 
Nicolau Macrea și comerciantul Da
niil Mușa. — Comitetul de suprave- 
ghiare s’a compus ast-fel: preotul 
Petru Șinca, preotul George Rain, 
notarul Teofil Tulea, medicul Dr 
Aug. Drăgits, diacon-contabilul Petru 
Rimbaș și proprietarul Petru fifirban 
Director esecutiv al însoțirii a fost 
ales d-1 V. C. Osvadă.

însoțirea își va începe activita
tea imediat după secerișul anului 
curent, decă pănă atunci va pute 
av6 un capital de cel puțin 40,000 
cor. Pănă acum subscripțiile ating 
cifra de 17,000 cor, — deși listele 
abia sunt deschise de câte-va ^ile.

Lăsăm se urmeze acum urmă- 
tdrele:

P. T. Domnule! Necesitatea unei in
tensive și consolidate acțiuni pe terenul eco
nomic se impune atât de clar și temeinic, 
încât este de prisos orl-ce argumentare! 
Cuvântul de ordine isvorit din inima fie
cărui doritor de o sorte mai bună este: 
se ne organisăm, ca se muncim cu tot mai 
mult succes.

Acest dor al muncei cu succes a por
nit la lucru și pe fundatorii, în a căror 

nume ne luăm voie a vă cere valorosul spri
jin. După cum binevoiți a vedâ din alătu
ratul prospect, un grup de bărbați nisuesc 
pentru alcătuirea unei astfel de însoțiri, 
care să fie intermediator între țărănimea 
agricolă dela sate și între celelalte cercuri 
economice și în deosebi financiare. Espe- 
riențele câștigate din viâța de tdte idilele 
ne-au întărit în convingerea, că organisația 
nostră economică, pe basele pe care se 
mișcă adl, nu pote satisface ddr’ nici în 
parte țintelor, ce și-a propus. Grosul popo
rului, țăranul nostru, care acuma își tră- 
esce epoca primei desvoltărl organice pe 
terenul economic, nu pote fi ajutat numai 
prin votări de credite bănescl, în schimbul 
cambiilor seu hipotecelor sale.

De aceea conviugerea nostră este, că 
acțiunea pentru propășirea! economică tre- 
bue astfel întregită, ca organismul acestei 
acțiuni să pună la disposiție țăranului și 
agricultorului, cu un preț cinstit și in con
diții suportabile, utensiliile pentru muncă și 
mijlocele materiale de traiii: bucate, se
mințe etc.; âr pe de altă parte țăranul să-și 
aibă magazinul său, unde er cu piețurl cins
tite și în cond'ții favor^b le să-șf potă vinde 
productele sale, să le potă valora, și de 
unde în cas de lipsă să potă ridica antici
pații pe averea sa mobilă și pe productele 
sale de pe câmp seu din magazin, ca ast
fel la cules să nu fie silit a-le arunca în 
pieță pe un preț de batjocură — pentru 
ca apoi mai târdm, primăvara agricul
torul, industriașul seu negustorul să cum
pere seu să îescumpere bucatele cu prețuri 
întreite.

Pentru ajungerea acestui scop credem, 
că se impune alcătuirea unei însoțiri eco
nomice, care ocupându-se eu afacerile schi
țate în alăturatul prospect, să întregâscă ac
țiunea organică economică.

Am ales orașul Hunedăra, ca centru 
al operațiunilor din vorbă, pe de-oparte 
pentru-că acest oraș este situat la granița 
dintre consumenții și producenții agricoli 
ai comitatului Hunedora, er de pe altă 
parte, pentru-că marele comitat al Hunedo- 
rei ni-se pare mai potrivit pentru începu
turi de astfel de natură.

Ținta nostră este să ajutăm poporațiu- 
nea agricolă în primul rend prin valorărea 
productelor des'mate ve cțcirii și prin procura
rea idensiliilor fi prod'icte’or; ținta nostră 
este să întregim acțiunea organică pe terenul 
economic in scopul unor resultate mai eficace.

Etă ce voim noi și fundatorii în nu
mele cărora Vă cerem valorosul d-vostră 
sprijin!

Declarațiunea pentru înscrierea de 
quote alăturată la prospect, Vă rugăm a o 
provede d-vostre și amicii d-vostre cu cât 
mai multe subscrieri și apoi a o reînapoia 
pănă cel mult în 15 Iunie n. 1902 la adresa 
domnului Mihail Rimbaș, proprietar în Hu
nedora.
Erancisc Hossu-Longin m. p.,

preș, ad-hoc.
Nicolau Macrea m. p., 

notar ad-hoc.
♦

Prospect.
1) Sub numirea „Agricola" se înfiin- 

țeză în Hunedora o 'nsoțire economică, în 
scopul promovării intereselor agricole, in
dustriale, comerciale și financiare.

însoțirea mijlocesee și resolvă tot fe
lul de afaceri, cari în sensul legii comer
ciale sunt acceptate ca afaceri comerciale.

îndeosebi se ocupă însă cu :
a) valorisarea (vencjarea și cumpărarea) 

de bucate, producte, unelte agricole 
și industriale;

b) acordarea de avansuri pe producte și 
bucate;

c) afaceri de incasso, escompt, depuneri 
și efecte;

d) afaceri de lombard și amanete.
2) însoțirea se înființâză pe timp ne

determinat. Capitalul social se formeză prin 
quote i părți) egale, fie-care de câte 50 co
rone. Un membru pote subscrie una seu 
mai multe quote și e responsabil numai 
pănă la suma quotelor subscrise.

3) La subscriere se solvesc 10% după 
fie-care quotă. Restul se solvesce seu de
odată, său în rate de câte 10% la interval 
de câta două luni.

4) Pentru acoperirea speselor de fon
dare se solvesce de fie care quotă 1 cor.

5) Membrii fundatori își reservă drep
tul de a alege prima direcțiune pe timp 
de 3 ani.

6) Adunarea constituantă, care va ave 
să decidă asupra înființării seu neînființării 
însoțirii, s-< ține în interval de cel mult 2 
luni dela datul acestui prospect.

Hunedora, la 30 Aprilie 1902.
Avram P. Păcurariu m. p., protopres- 

biter gr.-or. al Hunedorei. Or. Alexandru 
Hosszu Loi-gin m. p., advocat în Deva. 
Francisc Hossu-Longin m. p., advocat în 
Deva. Teofil Tulea m. p , notar cerc, și pro
prietar în Hunedora. Simeon Chirca m. p., 
proprietar în Hunedora. Dr. Augustin Dra- 
gits m. p.. medic districtual în Hunedora. 
Dionis'u Ardelean m. p., proprietar în Deva. 
Augustin A. Nicoiă m. p. proprietar în Deva. 
Dr. Justin Po<r m. p.. advocat în Deva. 
Leontin Ungur m. p.. paroeh gr. or. și pro
prietar în Zlaștl. Mihail Rimbaș m. p., cas- 
sar opidan și proprietar în Hunedora. Aurel 
P. Barcianu m. p., proprietar în Orăștie. 
Petru Șinca m. p., paroeh gr.-or. și pro
prietar în Batiz. Petru PopovicI m. p., pa- 
roch gr.-or. și proprietar în Sânta-Maria- 
de-petră. Petre Stoica m. p., director ese
cutiv la „Sentinela" și la „Ceres" în Satu- 
Nou. Daniel Muși m. p., comerciant și pro
prietar în Hunedora. Dr. loan Marghita m. 
p., când, de adv. în Orăștie. Nicolau Stoi- 
chiți’i rn p., cassar de bancă și proprietar 
în Hunedora.. Petru Rimbaș m. p., diacon 
și contabil în Brad. Abel Bera m. p., pa
roeh gr.-or și proprietar în Sânt-Andreș. 
Pitru Sirban m. p., proprietar în Sânto- 
halma. Vasde O. Osvadă m. p., contabil de 
bancă în Șomcuta-mare. loan Moța m. p., 
preot în Orăștie. Nicolan Macrea m. p.. con
tabil de bancă în Hunedora.

Convocare.
Membrii desp. Sibiiu al „Reuniunei 

înv. gr. cat. din Archidiecesa gr. cat de 
Alba Iulia și Făgăraș", precum și toți do
ritorii de înaintarea și prosperarea popo-

să te miri cum de nu cădi de-odată mort, 
ca lovit de trăsnet, și-apoi să mai vedl că 
nu poți face nimic, nimic și că trebue, 
trebue să rămâi în starea aceea, în care 
ești. 0, e afară din cale de îngrozitor!

Și intrând în odăița lui, gândi încă 
multă vreme la luptele omului în viăță, 
gândi cât de crudă, cât de aspră e vieță 
pentru unii individl; une-orl este de lipsă 
numai un mic mijloc pentru a îmbunătăți 
starea cui-va, și atunci tocmai într’adins 
par’că viâța se feresce să-i procure acel mic 
mijloc.

Și cum era nopte, cum era întunerec, 
melancolia acesta a întunerecului nopții îl 
pătrundea pănă în suflet. Se culcă, așa îm
brăcat cum era, și adormi repede.

Era în diua de Pascl. Pe la biserici, 
de dimineță înoă începură să toce, să tragă 
clopotele și salvele de pusei se audiau me
reu. Vremea era frumosă, cerul senin și 
curat aerul îmbalsamat de mirosul pomi
lor înfloriți din luna lui April.

Pe strade lume multă, în haine de 
sărbătore, mergea să se închine la locașul 

sfânt, să asculte evanghelia Mântuitorului 
cetită în câte-va limbi.

Anastase stetea în curtea casei lor, 
așeejat pe o bancă veche de scânduri de 
brad. Avea îndărătul'său zidul casei, er în'a- 
inte-i o grădină mică înconjurată cu câți
va stâlpi scurțl, rar bătuți în pământ unpl 
de altul și împreunați prin două sîrme 
grose, cari treceau prin ei. Vara și pe la 
începutul’primăverii, când grădina era plină, 
de flori, când avea straturi frumose și re
gulate, ea era locul cel mai favorit al lui 
Anastase. Acolo stetea el cesurl întregi 
peste di.

Pe chipul lui palid se putea vedea 
espresia tristeții, a înduioșării, a unor do- 
rințl, cari îi munceau sufletul. O altă si
tuație, o situație frumosă, înveselitore i-se 
desfășura în minte-i, la care gândise și pe 
care o dorise de mult, de mult încă. Să 
aibă o rudenie cu avere, care să-i dea seu 
să moștenâscă în urma ei ceva.... Ar 
avea cu ce să continue cursurile, după-ee 
ar isprăvi liceul, ar duce un traiii mai li
niștit. Mama sa s’ar schimbi cu totul, n’ar 
mai duce atâta greu....

Der porta mică și veche a curții se 

deschise și întră împărțitorul de scrisori. 
Anastase se repedi imediat spre el.

— O scrisdre?
— Da, o scrisore dela Bucuresci, și 

încă recomandată.
Și încă recomandată ! Par’că și împăr

țitorul era vesel, par’ că și lui îi părea bine 
și gândea, că scrisorea adusă va produce 
cât de puțină strălucire, pote, în întunere- 
cul de care era cuprins Anastase. Și când 
o luă Anastase în mână, vădii pe plic im
primate cuvintele: „Revista: Flori din Ro
mânia, Str. Mihais, Vilăzul 120“.

0, ce bucurie, ce nerăbdare de a des
chide plicul!

Și-l deschise, tremurându-i mâna de 
emoțiune, uitându-șl de sine de acest lu
cru neașteptat, de acestă scrisăre, presim
țind par’că, că ea îi va face o surprisă 
peste mesură de înveselitore.

Și nu-l amăgiră presimțirile. Redac
ția revistei îi trimitea șese-deci de lei pen
tru două scrieri înainte trimise mai șl-o 
mică scrisore, în care îl felicita și-i mai 
scria, că-i va’trimite si numerile, în cari se 
vor publica scrierile lui.

Și când să vădii el cu trei hârtii, trei 

hârtii de câte douăzeci de lei, bani pen
tru cari muncise el, îi părea, că a câștigat 
bulgări mari de aur, că va fi fericit vieța 
întrâgă. Șese-cjeci de lei, pe lângă cei câți
va bani, câți aveau ei în casă, erau într’a- 
devăr o avere, o avere întregă.

Și când se întorse mama sa dela bi
serică, el nebun, scos din fire, tiu ochii 
strălucitori, cu fața roșie de bucurie, îi eși 
înainte arătându-i hârtiile primite:

— Mamă, uite ce ne-a trimis D*4eu  
de Pasci!....

Afară se aucjiau trosnete de pusol și 
mulțimea, care se întorcea dela biserică. 
Serviciul dumnedeesc se sfârșise.

In casa mică și veche de lângă bise
rică, qu coșul înalt și înegrit de fum și de 
vreme, o femee bătrână și slăbită și-un tî- 
năr înalt și palid stând înaintea iconei din 
perete, scoși din fire de veselia ce li o 
adusese cji'ia sfântă de Pascl, cântau cu 
lacrimile în ochi: „Christos a înviat din 
morțl, cu mdrtea pe morte călcând...."

Brașov, Aprilie 1902.
Stelian Jiussu.
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Ttilui român, sunt rugați a lua parte la 
adunarea de primăvară, ce se va ține Luni 
în 19 Maift st. n. a. c.; cu ocasiunea esa- 
menului de vară, în școla gr. cat. din Buia, 
pe lângă următorul

Program: 1. Participarea la serviciul 
divin. 2. Participarea la esamenul elevilor 
dela șcdla gr. cat. 3. Cuvânt de deschidere. 
4. „Recunoscința pop. față de învăț." dis. 
de Dem. Bleoca, învăț. 5. Incassarea taxelor.
6. Raportul general. 7. Raportul cassariului 
și bibi. 8. Disciplina ca factor principal 
al educațiunei în șcdla pop. de Nic. 
Petrescu învăț. 9. Statorirea budgetului pe 
anul viitor. 10. Apretiarea esamenului și a 
disertațiilor. 11. Eventuale propuneri. 12. 
Alegerea oficialilor. 13. închiderea adunării.

Orlat, în Mai 1902.
Leon Maior, Dionisiu Dancea, 

președ. not.

Esposiție.
Foventea, 17 (30) Aprilie 1902.

Onorate d-le Redactor! Erî a treia cH 
de PascI, dela orele 2—6 p. m. s’a ținut 
esposiția de vite de muncă și de diferite 
țesături ale femeilor din comuna nostră. 
Esponenții de vite au fost nu tocmai după 
■cum s’ar fi dorit dela o comună așa mare 
ca a nostră, der avendu-se în vedere lipsa 
nutrețului de care au suferit în anul acesta 
■bieții noștri agricultori, așa că n’au avut 
cu ce hrăni vitele cum se cade, să ne mul
țumim și cu ce s’a putut face.

S’au dat 2 premii de câte 2 cor. 50 : 
lui Iosif Șușu și lui Iacob Nastase pentru 
2 părechl de boi curați și bine îngrijiți.

5 Prem'i dă câte 1 cor. 40 bani: preo
tului Ioan Bonea 2 boi și 2 iepe bine în
grijite, Ioan T. Maniu 2 boi și o iapă, Ana 
T. Folotea 2 boi, Ioan G-anea 2 boi, Ani
sia Manuil, o iapă.

5 Prem'i de câte 80 bani: lui Petru 
V. Nastase 2 boi, loan Voicu 2 boi, Mag
dalina A chim Sopa 2 boi, loan Bucur o 
iapă, Alexe Manuil o iapă.

8 Premii de câte 50 bani: lui loan 
Vecerzanu 2 boi, Petru Sopa 54, doi boi, 
Toma Ciog 2. boi, loan Comșa 2 boi, Va- 
sile losof 2 boi, Paraschiva Păcurariu 2 
boi, Petru P. Nastase o iapă, Tanca Toder 
•o iapă.

Esponente de diferite țesături au fost 
mai multe femei și fete, despre cari putem 
elice, că mai tote merită laudă de 
încuragiare pentru silința și desteritatea 
pusă la manufactured lor de casă, din cari 
se pdte constata nu numai soliditatea lor, 
der și gustul ales cu care erau lucrate.

S’ar fi espus cu mult mai multe obiecte 
de tot felul, decă rău-voitorii orl-cărei în
treprinderi românesc! nu ar fi început să-și 
spele gura cu venin aruncat printre omenii 
simpli și slabi de înger spunendu-le că 
după astă esposiție se va pune dare mare 
pe vitele și lucrurile lor de casă. Sărmanii 
omeni, se tem și de frunde, că dău multe 
daturi mai au după capul lor, pentru cari 
jumătate din consătenii noștri tineri și voi
nici sunt duși la America.

S’au dat 2 premii de câte 2 corone: 
la Emilia Manuil și Ana Comșa.

8 Premii de câte 1 cor.: la Măria I. 
’Popa, Paraschiva T. Popa, Ioana I. Ma
nuil, Elisabeta Angel, Paraschiva Precup, 
Antonia Manuil, Marie I. Sava, Ana Băilă.

7 Premii de câte 60 bani: la Ana I. 
IPrecup, Maria I. Bucur, Elisabeta Boițanu, 
Ana T. Savu, Ioana Stoica, Stana Telea și 
Ioana Mănuilă.

13 Premii de câte 30 bani: la Paras
chiva Dragotă, Paraschiva Velțanu, Paras
chiva P. Trifan, Ana Telea, Maria I. G-a
nea, Paraschiva Băilă, Paraschiva P. Ga- 
nea, Ana I. Ganea, Susana Ciog, Maria 
Tatu, Maria Toder, Ana Neagu și Catarina 
Sopa, care din erore s’a trecut aici, în loc 
d’a se trece la premiul II, ce l’a meritat

*
Inaiute d’a se împărți premiile d-1 

Corăescu, directorul esecutiv al „Cordianei" 
nostre de aici, care a stăruit a-se da aceste 
premii din fondul de binefaceri, a ținut o 
vorbire cătră numărosul public asistent, care 
vi-se alătură pe lângă acăsta, cu rugarea 
•d’a o publica, în foia d-vostre.

D-sa dise, că comuna nostră fiind co
mună mare românescă, împresurată de alte 
multe comune, mai tote curat românescl, 
ocupă un centru, unde s’ar cuveni să fie o 
mai mare activitate românescă, condusă de 
un număr dre-care de bărbați inteligențl, 
de meseriași și comerciauțl români, de cari 
noi, peste tot, putem dice, că suntem să
raci, pentru-că ne am deprins din moși și 
strămoși a-ne ocupa numai cu plugăria și 
crescerea vitelor, și chiar acestea, se pote 
elice, că se fac cum dă Dumnedeu.

Puțina manufactură de casă, lucrată 
de femei și fete; ore-carl unelte de prima 
necesitate, pentru economia casnică, făcute 
grosolan, deși sunt destul de trainice, totuși 
nu îndeplinesc cerințele timpului, în care 
trăim, când lupta pentru esistența pentru 
traiu este forte vie și atât de încordată.

Astădl când omenirea s’a îmulțit — 
continuă d-sa — și se îmulțesce mereu pe 
același petec de pământ; astădl când eco
nomia de vite (oi) forte productivă odinioră 
a început a-se împuțina; astădl când dă
rile cătră stat, județ și comună suntaprope 
nesuportabile, trebue, dragii mei, să cău
tăm cu ochii deschiși în patru și alte is- 
vore de traiu, nu numai când ne vedem 
in miserie să luăm traista în spate și nă
dragii în picioreșisă plecăm la America, cu 
ideia, că acolo găsim plăcintele pe garduri. 
Numai după 10—20 de ani, de aici încolo, 
se va pută vedă câtă sărăcie s’a adus prin 
comunele nostre cu banii din America.

Faceți cel mai mare rău, cel mai gro
zav păcat, strigător la cer, când, intrând 
în datorii mari, prin împrumutarea de bani 
scumpi pentru a face drumul cel lung și pericu
los, părăsindu-vă soțiile și copilașii, casele și 
țâra, lăsându-i unii, fără vite, fără bucate, 
în sărăcie lucie, cum se dice, și luând lu
mea în cap, săriți în apă ca oile, pentru-că 
vi-s’a spus de unii și alții, că au câștigat 
acolo mulțl bani, fără a mai cerceta și câți 
sunt aceia, cari s’au primejduit și pierdut 
pe acolo. Credeți-mî. ce vă spun eu, că 
„Cordiana" bancă modestă, a fost nevoită, 
să dea la înfocații doritori de bani mulțl 
dela America, mulțl, forte mulțl bani cu 
condiție, ca într’un an, doi se-i plătescă. 
Nici a decea parte din ce-am dat, nu s’au 
putut plăti, ceea-ce probeză, că nu este 
așa după cum se spune; ba ce e mai trist 
și dureros pentru familiile lor de aici, că 
în ierna asta trecută, fiind pe-acolo ger 
mare și trăind în mare miserie, s’au bolnă
vit mulțl dintr’enșii. murind ca vai de ei, 
fiind îngropațl chiar și fără ceremonie creș- 
tinescă....

Decă părinții cu băeții ar fi în stare 
să prevedă cu mintea lor viitorul amenin
țător și nesigur, prin trimiterea lor la pu
țina învățătură de carte bună, și apoi la 
meserii diferite, la comerciu etc. prin acâsta 
s’ar pune o stavilă curentului de miserie.

Ca în tot-deuna, așa și acuma trebue 
să vă spun cu multă durere sufletescă, că 
am observat, că de câțl-va ani numai, aici 
s’a introdus, mai cu semă la tinerime, luxul, 
fumatul tutunului, beutul rachiului otrăvi
tor etc., cari tote ruineză pe om și tru- 
pesce și sufletesce. Priviți Ia obrajii ofiliți 
ai tinerilor și la statura lor pipernicită, care 
ne spune din destul, că ce viitor îi așteptă 
pe cei-ce nu se feresc, din frageda lor etate, 
a merge pe căi rele și greșite.

Sunt acuma șepte ani trecuțl, de când 
eu plin de dorințl, d’a face ceva bun, fru
mos și folositor pentru satul acesta, în care 
m’am născut, am părăsit Bucurescii și fa
milia mea de acolo și m’am retras aici în
tre D-vostră....

Am făcut pănă acuma, ce am putut 
și cu ajutorul Domnului ceresc, cât voift 
mai trăi, voifi mai face, și vom păși tot 
înainte spre binele și folosul nostru al 
tuturor.

„Oordiana“ înființată de mine aici nu 
cu puține greutăți, este o vie dovadă, că 
am făcut o fântână, se die așa, cu isvdre 
bune, care fiind bine îngrijită și bine con
dusă, de următorii mei, va adăpa pe multă 
lume, cu mijldce de a-se folosi în tote pri
vințele.

Fondul de binefacere al ei, crescând 
în fie-care an. va pute fi pus la disposiția 
și acoperirea multor neajunsuri dintre noi 
și va da impulsie multora, ca să întreprindă 
câte ceva bun, folositor pentru ei și pen
tru alții.

Și ceea-ce vedeți, că se petrece adl 
între noi, deși este acuma numai la un ne
însemnat început, der cu timpul va pute 
deveni mai larg și mai productiv, cuprin- 
dănd tote comunele vecine, cu 'cari jstăm 
în legături economice.

Un târg ținut de câte-va ori pe an 
aici încă a>- fi un stimulent puternic de 
producerea mijlocelor pentru esistența și 
prosperare comunei nostre. In privința asta 
ml-am arătat dorința și am stăruit cu cu
vântul, decă nu pot cu fapta, pe lângă cei 
ce au puterea în mână. Ge se va face, vom 
vedea.

Am aflat cu cale și nimer t a se premia de 
astă-dată vitele de muncă și tocmai acuma, 
când e timpul arăturei de primăvară, pentrucă 
numai acum se pote vede și coustata vita 
bine îngrijită peste iernă, er nu mai târ- 
diu, când o îngrijesce și o spală Dumnedeu 
cu ploie de sus și cu pășune de jos.

In ceeea-ce privesce țesăturile de casă, 
am observat, că dela un timp înedee, pot 
cjice, numai de câțl-va ani, s’a introdus, 
mai cu semă la fete și femei, lucruri de 
terg, fabricate, cari sunt puțin trainice, deși 
sunt atrăgătore prin mulțimea și varieta
tea colorilor, der trebuind cumpărate des, 
prin acesta plugarul pe nesimțite ajunge 
la sărăcie, și femeia la lenevie, și de aceea 
am ținut și stăruesc a se da premii la 
acele femei și fete lăudându-le, cari lucreză 
cu manile lor tot ce le trebue pentru îm
brăcămintea lor și a familiei lor.

Promitem, că în anul viitor se vor da 
premii și celor ce vor ave grădini de le
gume, bine (lucrate, în cari să se găsescă 
tot felul de legume (zarzavaturi) cu cari 
să vă puteți mai bine nutri, căci omul, ca 
și vita, bine nutrit, va fi frumos, puternic, 
deștept și va pute lucra mai mult și mai 
bine, ca cel slăbănog și istovit de puteri.

Grădinele de pomi rămân pe sema 
bărbaților, cari cu timpul încă vor fi pre- 
miațl, și cele de legume pe a femeilor și 
fetelor.

Cu timpul se vor da premii și ace
lora, cari îșl vor ave casele, curțile, graj
durile și alte clădiri, curate, frumose și mai 
igienice.

Acuma, dragii mei, venițl pe rând, 
după chemare, și primiți premiile cuvenite, 
având în vedere, că nu câțl-va bani ce pri
miți cu astă ocasie vă pote remunera pentru 
îngrijirea vitelor d-vostră și pentru lucra
rea diferitelor obiecte casnice, de cari aveți 
necesitate, nu, ci onorea, ce vi-se face prin 
aceea, că meritați multă laudă și recunos- 
cință din partea nostră și a publicului.

Termin, dicendu-vă să trăițl întru 
mulțl ani, și să vă bucurați de fructele os- 
tenelelor d-vostre. Amin!ULTIME SGIR1.

Budapesta 10 Maitt. Camera de
putățiilor a ridicat astăcți dreptul de 
imunitate a deputatului sas L. Ko- 
rodi din Brașov, care este acusat 
într’un proces de presă.

Viena 10 Maiu. Soirea, despre 
crisa ministerială din Austria, care 
s’a desmințit în atâtea rîndurl, se 
adeveresce. Causa este, că ministrul- 
președinte Szell în tratările avute 
cu Koerber asupra afacerilor pactu
lui n’a vrut s§ facă nici o conce
siune,

Literatură.
Am mai anunțat și de altă dată, pe 

„Ionel", însă o carte bună nu trebue se 
încetăm nici odată a o anunța și reco
manda. „Ionel" este scris de d-1 V. Gr. 
Borgovanu, profesor în Bucuresci și a 
apărut la tipografia „Aurora*.  A. Todo- 
ran în Gherla, de unde se pdte cumpăra 
cu prețul de 2 corone. Cartea cuprinde 
pe 500 pagini principiile morale și crești
nesc!, de cari trebue se se conducă părinții 
în educațiunea copiilor.

„Cuventărl bisericesc^ de Mas
sillon*  traduse din orgmalul trances de 
Ioan Genț protopop gr.-: at. român «I die- 
cesei de Oradea-ua e.— Drja 'a 1898 apă 
ruse în Oradea mare cartea cu t tiu! de mai 
sus, oare cuprinde 17 pred’cl de ale vesti
tului orator ecles estic frai ces. Pr d cile 
sunt împărțite d9 traducător după anal bi
sericesc rSsăriten. și fie c re <ste pusă la 
acea Duminecă său să-bătdre, cu a cflre' 
evanghe ie se potriv se- predica. —L’n vo
lum elegant de peste 400 pagini în 8° o > 
portretul lui Massilon. Tr.duc r-a se dis
tinge printr’'in limhag îi ales. Prețul ii co
rone (6 Lei 50) plus 30 bani voit. . 8e alia 
de venejare la Tipografia J. Mure^ianu, 
Brașov.

„Cartea Durerii*  de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de Iacob 
Nicolescu,, editura lui Dr. E. [Mari". Tipo
grafia lui HeinerichUhrmann din Timișora 
1895 O cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone plus 10 bani 
porto. — Se află de vîndare la Tipografia 
„A. Mureștar.u* .

Cuvent funebru
rostit de I. Dariu, cu ocasiunea înmormântării în- 
vățătorei de lucru manual Elena Rusu, întâmplată 

la 21 Aprilie v. 1S02.

„Numai dorul mamei pote 
Se pătrundă ’n lume tote, 
Ca sS afle mângâiere 
La cumplita sa durere.,u

V. Alexandri.

Stimați și triști ascultători!
Decă grele sunt în lume tote, o fi 

greu și să fii mamă. O fi greu se dai vieță 
unor nouă ființe în lume, că „greu este 
mamei nascerea de fii". Și cine pdte spune 
dintre noi greutățile, suferințele, durerile 
și în același timp gingașele ei îngrijiri, 
până ce-și cresce fiișorii și și-l vede ridicați 
și asigurați, ca și păsărică până-și vede 
puișorii cu aripiorele crescute și harnici ca 
se sbore prin lume, spre a-și căuta singuri 
nutremântul, a se bucura de vieța acesta 
și în același timp a se apăra de aceia, cari 
ar vre se-i prindă și să-i niinicdscă.

Grea trebue să fie crucea unei mame 
mai ales atunci, când ea e silită a și-o 
duce singură pe Golgota suferințelor aces
tei lumi, ca acolo să se sacrifice pe ea. 
Tote acestea tot numai o mamă ni-le pdte 
spune, că tot numai dorul ei pdte pătrunde 
în lume tote.

Cum va fi atunci, când acesta mamă 
e silită, ca o parte mare din timpul dilei 
să-l petrecă departe de ai săi, lăsându-i 
lipsiți de gingașele ei îngrijiri spre a se 
jertfi pentru deprinderea, luminarea și în
grijirea copilașilor altor mame, pentr’o mică 
recompensă, ce o primesce în schimbul 
acestora?

Der cum va fi atunci când mama e 
silită se părăsescă acesta lume și să-și 
lase copilașii prin străini?

Și cu atât mai grea va fi durerea 
mamei și suferința copilașilor, când ea e 
silită să-i părăsescă, pe când ei sunt încă 
neasigurați. Cu inima sfâșiată de durere 
îi va părăsi, er ei vor rămâne ca și nisce 
floricele luate din grădinuța caldă și să
dite ’ntre nisce sloi de ghiață:

„Că nici raiul nu-i mai lin 
Ca al mamei dulce sin ; 
Er streinu-i vreme rea 
SloiU de gbiață, iernă grea".

în tote aceste cașuri un sentiment 
de durere șt compătimire adâncă trebue 
să cuprindă inimile simțitore. Tristul cas 
de față încă ne dă despre tote acestea o 
pildă evidentă și adânc pătrundătore în 
inimile nostre.

Mult regretata răposată, Elena Rusu, 
era și dânsa mamă a doi fiișori, pentru a 
căror crescere și îngrijire ș’a jertfit tot ce 
a avut mai scump în’sufletul seu; ba o 
parte mare din aceste jertfe a fost silită 
a le aduce pentru deprinderea fetițelor 
dela șcdla nostră primară din loc în lucrul 
manual timp de 17 ani, în schimbul unei 
remunerații anuale nu tocmai de invidiat.

Pricepută, iubitore și gata ori și când 
și la orî-ce jertfă, răposata a dat pănă în 
cesul din urmă o crescere destul de în
grijită copilașilor săi, ca ori și ce mamă 
dornică de a-și vede puișorii ei bine cres
cuți și asigurați în lume.

Sârguinciosă, consciențidsă și de o 
pricepere și dibăcie rară înjlucrul manual, 
răposata făcea progrese uimitore cu feti
țele, spre bucuria părinților lor, spre de
plina mulțumire a acelor, ce i-au încre
dințat acesta misiune și spre admirațiunea 
tuturor celor ce sciau apreția munca ei 
rodnică și folositore.

Era rodnică munca ei, pentru-că în 
intervalul de timp, cât a funcționat ca 
învățătore de lucrul manual la șcdla nds- 
tră, mii și inii de fetițe ș’au primit cu 
multă îngrijire instrucțiunea recerută în 
acestă desteritate.

însuși inspectorul regesc cu ocasiu
nea unei visitațiunî școlare, visitând și 
școla de lucru de mână, ș’a esprimat de
plina sa mulțumire și admirațiune pentru 
cele ce le-a vădut în acestă școlă. Pe 
lângă acestea pentru susținerea disciplinei 
și pentru-ca să le facă la fetițe mai atră
gător lucrul de mână, punea pe câte una 
mai isteță dintre ele se spună câte o po
vestire frumdsă și interesantă; astfel ele 
cu mânuțele lucrau și cu urechile ascultau.

Și era folositore munca ei, pentru-că 
adl e recunoscut și constatat de tdtă lu
mea, că desteritatea în lucrul manual 
chiar și numai așa cum e organisat 
astădi, este un lucru indispensabil pen
tru ori-ce fetiță de pe orl-c.e treptă a 
scării sociale, adecă atât pentru a săra
cului, cât și pentru a bogatului, pentru a 
celui de rând, cât și pentru a celui mai 
ridicat.

Decă lucrul manual pentru fetițe este 
introdus în prea puține șcdle primare la 
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noi. din pricina multor neajunsuri de 
cari suntem dilnic bântuiți, și decă și mult 
puțin, cât s’a făcut la noi în direcțiunea 
acesta, abia în timpul mai din urmă a 
început a se face, apoi răposata Elena 
Rusu are un merit nedisputatat, pentru-că 
mai tdteșcolele primare în care s’a introdus 
lucrul manual, au luat exemplul Româ
nilor brașoveni și multe din ele și l’au or- 
ganisat după întocmirea lucrului manual 
dela școla nostră de fetițe.

In același timp istoria acestei deste- 
rități va număra la noi pe răposata 
Elena Rusu printre cele dintâi propagatore 
ale lui, în frunte cu brava și vechea 
Reuniune a femeilor române din Brașov.

Născută la anul 1842, răposata ca 
fiică a vrednicului fost învățător la școla 
nostră primară și mai târdiu preot la bise
rica St. Nicolae din Prund, Andronic An- 
drone, a primit o crescere destul de îngri
jită și alesă și la vreme a devenit nu 
numai o soție credinciosă și o mamă har
nică și devotată chemării sale, ci și o 
învețătdre desteră și zelosă în lucrul 
manual precum și o româncă cu sentimente 
nobile creștinesc], naționale și sociale. 
Fiind tot-deuna de un caracter curat și 
nepătat și de o afabilitate rară în ori-ce 
mișcare a sa, răposata a rămas constantă 
în ele până la ultima sa resuflare.

Aici au încetat tote, Nemilosa morte 
a smuls’o cu putere dintre cei scumpi 
și drăgălași ai săi: dintre copil, soridre și 
rudenii, precum și dintre noi toți. Nobilul 
său suflet a plecat la părintele luminilor 
de unde și-a luat începutul, lăsând jale, 
durere și regrete în urma sa, der în ace
lași timp și un buchet frumos de virtuți 
alese și de o activitate rară în tdtă vieța 
ei și ori unde a fost chiemată a și-le mani
festa și pune în aplicare.

Acest buchet frumos îl lasă de suve
nire și ca scumpii moștenire urmașilor săi 
să-l păstreze în tdtă frumsețea sa răsădin- 
du-1 în stratul cald al inimilor lor, spre aș-ilua 
de aici început o viață nouă și astfel a trăi 
tot-deuna. In strînsă legătură cu acestea 
îi povățuesce în urmă a nu dispera nici
odată în fața năcasului, precum nici densa 
n’a disperat mai ales atunci, când rămă
sese văduvă, fără ajutor și cu copilașii 
mici.

Provedința dumnedeescă trimite dar 
și mângâiere peste toți aceia, cari cu cre
dință. și cu dragoste le cer dela ea și as
cultă. și împlinesc întru tote voia cea sfântă 
a ei și sfatul cel bun al părinților lor. 
Așa. să va întâmpla și în tristul cas de 
față, decă astfel se va urma.

Cu acestea luându-și ultimul adio dela 
copilași, soridre, rudenii, colegi, cunoscut! 
și în sfîrșit dela toți și tote câți au sti- 
mat’o, au prețuit’o și au iubit’o, plecă tainic 
dintre noi spre lăcașul celor drepți și 
aleși ai lui Dumnedeu, încurajând pe cei 
rămași și (jicănd cu poetul:

,,Nu jîllițl a voștri! sortă 
Cerul blând de grije portă 
Si la morțt și la cei vil 
Și la flori și la copil!11

Cronica agricolă.
Timpul a urmat a fi răcoros și pe 

alocurea chiar rece, în aceste 16 dile din 
urmă. In cele mai multe părți a plouat mă
runt, dâr dese-orl. Ba a treia di de PascI 
a nins puțin, săra, chiar la câmp. Se înțe
lege, că imediat subțirele strat de zăpadă 
s’a topit și acum e cald.

Cari au fost efectele acestei scădute 
temperaturi ?

Multi din arbori, pe cari i-a apucat 
frigul înfloriți, vor da puține fructe seu 
de loc.

Erba cresce cam încet și vitele nu
mai prin imașe sămănate și naturale au pu
tut fi duse la pășunat.

Unele navete înflorite mai de mult, 
cari începuseră a da în păstărl, nu lâgă 
așa bine. Din norocire sunt destul de dese, 
pentru-ca din celelalte flori să dea cu pri
sos păstări.

Vegetațiunea, în fine, s’a întârdiat și 
unele frunde de grâu s’au cam îngălbenit 
de răcelă, 6r porumbul sămănat, fără să se 
fi stricat în pământ, d’abia a încolțit.

După cum se vede, nu găsesc, că ră- 
cela a pricinuit agriculturei pagube ade
vărate.

Din potrivă, scăderea temperaturei a 
avut și efecte bune, precum:

Oprirea prea marei vigori a vegeta- 
țiunei atâtor semănături de grâu timpurii 
și din pământuri roduice, astfel că, la 
la aceste superbe semănături, tema de că
dere nu e așa de mare;

Avântul îmbucurător al rapițelor cul
tivate, căci insectele stricătore n’au mai pu
tut a-le strica pe râcelă și umedelă. Nu e 
vorba că larvele negre, despre care am 
vorbit, au întrat în stare de crisalidă și le 
mai găsescl numai în pământ;

Intârdierea viței de vie de a da; și 
astfel s’a hărăcit fără să cadă mugurii.

Dâr căldura e dorită mult de agricultori, 
mai ales pentru semănăturile de primăvară, 
ce sunt mai întârziate în creștere. Oum pă
mântul e de-ajuns umedit, îndată-ce nu va 
fi răcelă, avântul sămănăturilor, plantațiu- 
nilor și erbei va fi mare.

Pănă acum situațiunea e forte bună 
și sperăm în mari recolte, mai ales de grâne 
de tomnă și chiar de navete și colze, căror 
insectele nu leau adus mari stricăciuni.

*
Primejdia, ce amenință viile și pomii 

primăvara e bruma, de aceea omenii s’au 
gândit la felurite mijloce de luptă.

Unul din acestea e facerea de nori ar
tificiali, căci se scie, că pe vreme închisă 
nu cade brumă. Norii aceștia pe de-o parte 
împiedecă vița și pomii de a-se reci, trimi
țând prea mult din căldura lor dîn văzduh, 
er pe de alta împedecă, la răsărit, razele 
sdrelui de a face să se evaporeze multă 
apă din boboci, frunde, etc. și deci de a-i 
răci și mai tare și a pricinui bruma seu 
promoroca, etc.

Norii îi facem aprindend grămedl de 
pae ude, de gunoifi, de buruene... ameste
cate cu păcura și stropite cu petrol, când 
le punem foc. Se pot pune aceste ma
terii în gropi arse în păment ori în ceaune, 
ole, etc.

Aceste focuri se aședă în jurul viei la 
depărtare de’ câte 10 metri unul de altul. 
De pus foc punem numai la cele ce se află 
de partea de unde bate vântul, ca se mâne 
fumul peste vie, și numai din 20 în 20 de 
metri, dâr trebue să fim pregătiți din jur 
împrejur, căci vântul se pote schimba.

îndată ce termometrul arată, că ne 
apropiem de zero grade, așlecă de punctul 
înghețului, dăm foc. Asta se întâmplă de 
obiceiîi pe la 3 său 4 cesurl după miedul 
nopței. Termometrul trebue să stea chiar 
lângă păment. Focul trebue să ardă pănă 
la 7 seu 8 cesurl dimineța.

Proprietarii mari pot face cu ușurință 
acestă pază; cei mai mici ar trebui să se 
însoțescă.

Der sunt și alte îngrijiri, ce trebue să 
avem pentru a scăpa de brume: Nu trebue 
să săpăm via câtă vreme e temă de brumă, 
căci pământul săpat dă mai multă apă prin 
evaporare, decât cel bătugit și învârtoșat. 
E timp mai pe urmă de curățat burue- 
nile, etc.

Alt sfat dat de E. Ouvray, după care 
le-am luat pe tote, e să nu fie în apro
piere de vie garduri, lucernă,grâu etc. Fi- 
resce, că și locul unde e aședată via, are 
mare rost: viile de pe văi sunt mai tot-deuna 
în primejdie, decât cele de costișe și delurl.

(Gazeta Săteanului.')

îngrijirea vitelor.
— Fine. —

Făinurile cât mai dese: de pa 
tru ori pe cji, pentru boi do muncă, 
și de 5—7 ori pe c}i, la cei pentru 
îngrășat. Cailor de cinci ori pe c|i. 
In total ar fi așa:

Pentru boi de muncă.
Uruială .... ... 4 kgr.
Fân..................... ... 6 w
Pae..................... ... 12 î.
Sfecle..................... ... 17

Pentru boi de îngrășat
Uruială................................ . 8 kgr
Fen..................................... 4 „
Pae..................................... io „
Sfecle.......................... • . 20 30 „

Pentru cai.
Fîn.....................................
Orz seu ovăs..................... • 6 „
Pae..................................... • 5 „

Porcilor de 4—5 ori pe c]i, se li
se dea porumb, sfecla seu morcovi;

fierberea porumbului, a uruelei, a sfe
clelor seu a castanelor și sărîndu-se 
sunt fbrte bune, înlesnind forte mult 
îngrășarea.

Nici o prea mare risipă de nutreț 
nu este bună; totul se se dea cu re
gulă și la timp.

Țesălatul este una din condițiu- 
nile cele mai de căpetenie în păstra
rea sănfităței vitelor. Nu pote fi fap
tă mai de condamnat, ca lăsarea vi
telor murdare de praf, de noroiu și 
de băligar. Pielea îmbîcșită de tote 
necurățeniile, prinde a se roși, face 
răni, păduchi, căpuși, rîe și mai ales 
nu poate respira, (răsufla).

Trebue se sciți, că răsuflarea 
numai prin plămâni nu e de ajuns 
și ca probă, s’a uns un animal cu o 
materie prin care nu pote pătrunde 
aerul, și a murit. Acesta, ne arată, că 
respirațiuriea prin piele neputendu se 
face, animalul s’a înăbușit (asfixiat). 
Tot astfel să înăbușesc vitele nețăsă- 
late și se înbolnăveac. Cu cât vitele 
se vor țesăla mai des, cu atât vor ti 
mai sănătose și se vor nutri mai bine. 
Părul va prinde lustru, se va muia 
și subția ca mătasea. Bălele de piele 
ca: plesniturile, căderea părului, rîea 
etc. vor fi înlăturate numai ptin țe- 
sălat.

Mai am de adăogat, că în cas 
de băle lipiciăse, trebue să ne ferim 
a ne duce vitele împreună cu cele 
bolnave la pășune, seu la adăpat.

Mai bine ar fi să le aducem 
nutrețul și apa acasă, decât se le dăm 
drumul pe pășunile molipsite. Să ne 
ferim și să ocolim curțile și locurile 
unde se află vite picnite.

Băligarele unde au fost o vită 
bolnavă, trebuesc arse âr grajdurile 
și curțile rănite, măturate și văruite 
cât mai bine.

Termin măngăindumă cu sperața 
că și omenii din țera năstră vor începe 
a îngriji de vite ca și celelalte nații 
spre a da țărei din nou renumele 
ei de altă dată. în vite bune. în cai 
fugaci și minunat de frumoși, după 
cum ne spune istoria.

„Poporul Greto-dacic se îndelet
nicea cu crescerea vitelor și cu plu- 
găria, avea herghelii imense de cai 
caii au servit într’un timp mai vechili, 
ca și Schiților, ca hrană, după cum 
făceau poporele nomade. Caii nu 
serveau numai la trebuințele lor; 
der îl vindeau și peste hotare. Așa, 
se spune că Filip, al II-lea cumperi 
20.000 epe din câmpiile dela gurile 
Dunărei, pentru îmbunătățirea rasei 
din Macedonia.

D-nul Furtună citâză un pasaj 
dintr’o scriere a francesului Blaise de 
Vigenere, asupra Românilor, făcută 
în anul 1573, care cpue: „că traiul 
locuitorilor ar atârna mai ales dela 
vite de cari ar avea o mare îmbelșugare 
din pricina frumbselor pășuni, ce se 
întind pretutindeni.“

„Românii trimit dobitocele lor 
nu numai în Ungaria și Rusia, der 
încă mai exportă în fie care an un 
foite mare număr în Polonia, Prusia, 
Silesia, Germania, Italia și Turcia11.

„Cea mai mare bogăție sunt caii 
minunați de buni și de o mare suflare.

Dela leatul 1290 încoce „agri
cultura era slabă, mărginită numai 
la trebuințele dinăuntru și din potrivă 
se făcea o bogată cultivă de animale, 
din al căror export țera îșl înmulția 
trebuințele sale bănescl11.

„Dovadă de marele număr de 
cai buni cari se află în țeră, este mulți
mea călărimei de armată Muriano, 
medicul lui Ștefan cel Mare, scria se
natului venețian, că: „Domnul este 
înțelept și demn de laudă că țera 
este fiumosă și roditore, bine aședată 
și plină de dobitoce și de tote fruc
tele, că domnul are o armată de 
40 000 de pedeștri și 20.000 călă
rim e“.

„Un document Venețian, apune- 
d. Xenopol, arată ca un renume de
osebit al Moldovei pentru caii ei, 
că densa ar nutri pe câmpiile sale- 
până la 100,000 de caî“.

AstădI sciți, că toți caii de trăsura 
și ai armatei îl cumpăram dela străini 
dându-le lor milibne, âr noi rămânând 
săraci.

De ce-am mai sta nepăsători, ce 
mai așteptăm ? Se ne strîngem cu 
toții la muncă, să ne dăm toți silințele 
a ne face noi în țâra nbstră tot ce 
ne trebue și să nu mai alergăm la 
străini

Luațî exemplu de la înțelâpta 
administrație a Domeniilor Coronei. 
CăutațI și învățați totul, căci sunteți 
fericiți, că vă aflați Domeniul cel mar 
bine cultivat și după tote regulile 
sciinței de astăzi-

Popescu Baia, 
veterinar.

MULTE ȘI DE TOTE.

Cea dințați viorii

De multe ori s’a discutat, cine a con
struit cea d’intâi vioră în forma ei de- 
astădi.

Presupunerea cea mai probabilă ester 
că constructorul celui mai impresionant 
instrument musical a fost Gustav Duiffo- 
pruggar, care s’a născut pe la sfîrșitul 
vecului al 15-lea în Tirol și a trăit în Bo
logna până pe la începutul vecului al 
16-lea.

Un locuitor din Londra, anume Tosef 
Ohanof, se pote lăuda, că are o vidră con
struită de însuși Duiffopruggar.

Acest instrument musical e mare, latr 
capul e sculptat în forma unui cap de om, 
e împodobit cu crini sculptați, e vopsit 
închis, și are un sunet plin, minunat și 
impresionant. Pe vidră se pote citi urmă- 
torea inscripție: Gaspard Duiffopruggar, 
bononiensis. Anno 1515.

*

Un ng>e<9ue «Ie |ie vremea Iui 
Șolomon»

Acum de curând, s’a inaugurat cu 
mare pompă cea d’intâi apă adusă la mos
cheea lui Omar prin apeduc dela lacurile- 
lui Solomon. Moscheea lui Omar e pe- 
locul unde a fost templul Erusalimului» 
Conductele aduc apă la moscheea pome
nită pentru mahometani și aiurea pentru, 
ceil’alți locuitori. Conducerea lucrărilor 
pentru partea dela Betleem până la Eru- 
salim a avut’o inginerul grec Franhia.. 
Lacurile lui Solomon au fost făcute pe 
delurile lui Iuda și dovedesc adenc price
perea în arta ingineriei. Aceste lacuri slu- 
giau și la udatul pădurilor. Lacurile lui’ 
Solomon sunt în valea Urta seu Etam și- 
în parte sunt săpate, er parte numai ezite 
și se află la trei niveluri deosebite. Adân
cimea lor e de 8 m. — 10 m. S’au desco
perit, că nisce isvore au fost captate și 
duse prin canale ascunse în lacul cel mai 
de sus; er canalele aduceau apă dela cele 
trei lacuri la Betleem și la Erusalim și 
Hebron. Casa apelor era la muntele Moria,, 
pe care se afla templul. Cele mai vestite 
isvore erau al feciorei și Silioa.

Calendarul septemanel.
APRILIE. (1902) are 30 dile. PRIER..

Călend. Greg.Câlend. Iul v.pilele

Dum. 28 Sf. 9 mucenicr
Luni. 29 S. ap. las. S. M.
Marți 30 S. Apost. Iacob
Mere. 1 S. ni. Ieremia
Joi 2 P. Ata. cel m.
Viner 3 S. m. Timoteiu
Sâm. 4 S. m. Pelagia

11 Adalbert
12 M. Pancrațiu
13 Servatius
14 Bonifaciusvt
15 Sofia
16 M. Ioan Nep..
17 Pascalie

Proprietar: Dr. Aurel ATure/șianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop
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Deschiderea Stabilimentului
d. e$

«HYDRO TERAPIE » 
din băile de aburi ale Eforiei șcdlelor române din Brașov 

(Strada Grundului NTr. 4.)
va ave ioc în 3 (04) iftftaiâ a. c. Orele de consultațiune me
dicală sunt în fie care t|i dela 7—9 a. m. și dela 4—5 p. m.

Prospecte și informațiuni se pot lua dela administrația băilor. 
521,1—5 Adlmînistrațhmea.
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La prea înalta poruncă a
--------------------------------------- ~

Maiest. Sale Apost. c. $i reg.^

p?ntru scopuri comune militare filantropice.

LOTERIA acesta 
unică în Austria legal concesionată, 

conține: O. câștiguri îaa bani gata ~~----------------
----------------_—— Suma de corone 4O.8S®.

Câștigai 6 principal

200.000 Cordne bani gata.
Tragerea urmeză irevocabil la 12 Iunie 1902;

.... .. - - Un los costă 4 corone. -—• -
Losurî se capetă la secția loteriilor de stat în Viena III Vordere Zoll- 

amtsstrasse 7. ColectanțI de loterie, TraficI, la oficiile de dare, poște, tele
graf și căi ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

ILosurile se trimit franco.

Dela Direcția c. r. a loteriei.
Secția loteriei do stat

XI
g>X

Țn prăvălia. i. & EKEMIE au sosit
icre siegre de morun prosnete, bob

„ „ „ msetru „
„ „ „ i/2 tescuite

Icre roș prima calitate . .
lifflăsBsne trîle extra ....
Lapți sărați........................
Lachs de rin afumat . . .
Halva in cutii cu vanile . .
Oulceța de prune, vișini și smeură .
Hârâbi uscați.
Scrtambîi de mare sărate.....................
Boithermgă......................................
Ceapă aibă de gătit, I-a calitate . .

BSs*ân®&,  Cașcaval ga-ats, ffîmentlialer, Unt dela lăp- 
tăria centrală.
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In fie-care c|î sosește: Mazere, arlischoken (anghenare), salată, 
castraveți, Sparangel, Cararabe și alte trufandale. X

4K

înainte de acumpera, se se 
convingă care este fabricatul 

cel mai bins.

Lti esposiții și examinări de conourență 
distinsă cu prețurile prime. 13,148,

din Brazda, SOC. ])6 acțil, 
(fost Hille). 

Fabrică cele mai bu
ne Motore cu Benzin 
și Gaz. Locomobile cu 

Benzin pentru mori. Mașifiia perfecte, simple, trainice, sigure și spese puține la 
regie. Stau la disposiție cele mai mulțumitore referente, despre mașinele liferate.

Meprescntanța generală, si deposit de mostre Ba 
IGNAZ GELLERT & C-o Budapest 

Wl. Tlieresienring 4®, (lângă gara de Vest).

Fabrica ie motbre

Kwizda
Korneubu a*  g.

PRAV NUTRITOR de vite. 
Mijloc dietetic, pentrn cai, vite cornute si oi.

De 50 ani se în- 
trebuințeză în 
cele mai multe 
grajduri, contra 
lipsei de mân
care, mistuirei 
rele și spre in- 
bun?<tățirea lap
telui și înmulți- 
țirea laptelui 

de vacă.
Prețul unei cutii c. '.40 b. '/, cutie —.70 bani.

— Veritabil numai cu marca de sus —
Se capetă în tote farmaciile și drog, din Austr.-Ung. 

---== Deposit principali Ja 
FBSA'ltfK .IUBI. KWI7iI>.< 

k u k oester. k. rumân, u. fiir-tl. bulg. Hoflieferant 
Kreis-Apotheker KORNEUBURG bei Wen.

„Institut non de înmormentare.**
Am onore a face cunoscut prea 

stimatului public român, că am des
chis îil Clușiîî strada Umo Nr. 13 
un „Institut de înmormântai nou: 
unde se află tot soiul de sicrie văp- 
site și ornamente de metal și de lemn, 
cununi simpla și de cele mai pom- 
pose, lumini, torțe și spre înlesnire 
chiar și cruci la gropă; astfel tdte 
cele de lipsă s6 pot comanda la
olaltă și de-odată pentru înmormân
tările, ce le efectuesc prompt și cu 
taxele cele mai moderate atât aici în

loco, cât și în provincie și în străi
nătate, ba chiar și transportarea 
cadavrelor, avend caii mei proprii 
bine dresați; în urmă tot felul de 
lucrări, ca Ia mesarî și tâmplari se 
află chiar și gata în deposit la casa 
mea proprie din str. Monostor Nr. 87.

Cu deosebită stimă:
Fetrw lHunteann

519. 1=3. mesar și tâmplar.

DEPOSIT 
<le articole 

igienice.

k
DEPOSIT

de mărfuri de puii 

din Paris.J.REIF VEtt
I., 58 r a n <1 s t ii t1 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis

Trimiterea în provincie cu Rambnrsă.
Discreț. ă K. 2, 4. C, 8, 10 eto.De închiriat

dela St. Mihaiu 1902 în casele din 
Scheiu strada Catarine nr. 30, po- 
siție sănâtosă fără prav, o

Locumță SfiE-’e stradă»
CU 2 entreuri, care constă din 3 odăi, 
din care 2 cu parchete, bucătărie, piv
niță, pod etc., conduct de apă, în bu
cătărie.

Informații în aceeași casă, seu 
la d-nul A- Haiti, strada Hirscher 
nr. 19. (b_3.)
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IMi'TMiiU I 1
Noroc deosebit!

era. avut irr loteria- treom/tsL acei posesori de

LOSURÎ de CLASA
cari și le-au procurat direct pin colectura nostră. Cu losurile vîndute prin noi sau făcut pană acuma 
multe câstagurî principale ca; â 100.000, 30.000, 20.000, 10.000, 5000, 2000, 1000, 

500 etc. Corone. In total am plătit la On. noștri clienți aprdpe:

0 0 0 0 6 0 0 0 0 ȘEASE MILIONE CORONE, o o o o o o o o o 
gty Deja, în 22 Maiu st. n. a. c. începe prima tragere a loteriei X-a de clasă. 

Coiifornit p hm te lui din:
100,000 de losuri se trag 50,000 câștiguri

psrirr aa.rm.a-re tot al doilea !os câștigă 2

Losuri originale întregl
ă K 13.—

sfertixri

â K 3.—
optimi 
â K 1.5Câ K

se carpeta- rrr mase alegere la 
JACOB L. AOLEU & FRATELE, 

ooooq socî.etata de ""Joa-rroGL rrr oomi.arrdîL.te-9 î~i * «Lt .H. \/ - ■Q>Q<> OO
ComandeSe din afară le efactuim prompt. Câștigurile le plătim fără nici o detranere și sub cea mai mare discrețiune

«W Gazeta Transilvaniei “ cu numerul ă 10 fii. se vinde la librăria Nic. I. Cinrcu și la Eremias Nepoții.
Tipogiafia A. Murețiianu, Hra»ov.


