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Jubileu! neatârnării României.
Cine dintre contimporanii ma

rilor evenimente de acum doue-c}eci- 
și-cincî de ani nu-și aduce aminte 
de emoțiunea, ce a produs’o și la 
noi scirea despre concentrarea ar
matei rusesc! la Prut și despre pre
gătirile, ce le făcea puternica împă
răția a Țarilor pentru resboiul cu 
Turcii ?

Cine nu-șT aduce aminte de 
câtă îngrijire erau cuprinse și ini
mile Românilor din monarchia Habs- 
burgilor, când se lățise faima, că 
Rușii vor să trecă cu armata peste 
teritoriul României, că ei au propus 
guvernului român încheierea unei 
convențiunl pentru scopul acesta și 
că fac presiune mare asupra prin 
cipelui și a guvernului, ca armata 
română se ia parte la resboiă, ca 
antegardă, fiind înglobată în armata 
rusescă. fără de cea mai mică com- 
pensatiune și că, de altă parte, ma
rele Vizir s’a adresat principelui 
Carol, nevoind se țină semă de gu
vernul și de țeră — și ia cerut în 
numele Sultanului de-a lua împreună 
măsurile militare menite a asigura 
apărarea teritoriului principatelor?

In adevăr România, care era 
încă vasală și purta titlul oficial de 
„Principatele-Unite", se afla în acele 
momente critice între trei focuri. De 
o parte Rusia amenința țera cu in
vasions și stăruia se iâsă din neu
tralitate. de altă parte Turcia umbla se 
îndemne pe principele Carol a co
opera cu armatele otomane; în fine 
puterile garante, în frunte cu Aus 
tro Ungaria, recomandau guvernului 
român neutralitatea, fără ca însă se-i 
promită nici un fel de ra'zim și acut.

Din acăstă stare de tot strîm- 
torată și primejdiosă România a scă
pat și a eșit învingetdre prin înțe
lepciunea, energia și curagiul Dom
nitorului și a fiilor săi.

Când se discuta, lamiecful nopții, 
în Senatul român convențiunea cu 
Rusia (17 Aprilie v. 1877) neuitatul 

ministru de esterne Cogălniceanu 
cjicea :

„E mare cestiune la ordinea dilei, e 
cestiuuea patriei nostre și a drepturilor ce 
i-au lăsat străbunii noștri, (Aplause), în 
acesta adunare, în inima terii, trebue se 
ne reamintim epoca de durere, în care 
plăteam pentru alții cu sângele nostru. 
Acest păment, ca din blăstem, a fost în 
tot-deuna călcat de copita calului cutro- 
pitor, fie-care pagină a istoriei e pătată 
cu sângele invasiunilor, sânge versat din 
biata România... Tot însă avem o patria 
— și acesta o datorim înțelepciunei ne
cioplite a străbunilor noștri, (Aplause).... 
Povățuindu-ne de actele străbunilor noș
tri, chiar cu convențiunea de față suntem 
și rămânem Români...."

De doue-cjeci de ani bărbații 
de stat români ceruseră dela puteri 
garantarea neutralității țării. Un an 
de flile înainte de încheierea conven- 
țiunei cu Rusia, guvernul român a 
stăruit în deosebi pentru neutrali
tate, seu ca puterile se indice prin
cipatelor cel puțin linia de condu
cere garantată de ele.

Tote înzadar! Ba diplomații 
Austro-Ungariei și Angliei se între- 
puseră la guvernul român chiar în 
favorea Turciei, care ceruse dela 
România se-i lase Calafatul pe mâna 
ei, să facă din el cap de pod, spre 
a-și apăra contra Rușilor cetatea 
Vidinul.

Intr’aceea evenimentele grăbiră 
și ori cât s’a ferit armata română 
de-a ocoli oștirile beligerante, ca așa 
să ferescă țera de-a deveni teatru 
de răsboiu, ciocnirea cu Turcii nu 
s’a putut incunjura și tunurile ro
mâne dela Calafat au ripostat cu 
tărie tunurilor turcesc! din Vidin, 
cai! deschiseră focul inimicițiilor.

Atunci adunarea națională ro
mână, în 29 Apriie v , a declarat 
rupte vechile legături cu Turcia, re
cunoscând starea de răsboiă cu ea, âr 
în 9 Maiă v. Camera și Senatul român 
a proclamat independența României, fă
când tot-odată apel la simțul de 
dreptate al puterilor garante. Ca do
vadă a neatârnării parlamentul a 
votat înființarea ordinului rSteua 
României*.

In ultimul pătrar de secol Ro
mânia și-a luat un loc de onore în 
concertul statelor europene. Luces- 
că-i în veci steua, ce la 1877 a con- 
dus’o la independență și la victoriă!

Serbările din Bucuresci.
10 Mniii și aniversarea a 25-a a proclamării In

dependenței României.

(Corespondența „Gazetei Transilvaniei11.)

Bucuresci, 10 Maiîi v.
AstădI s’au împlinit două-decl și 

cinci de ani dela proclamarea independen
ței, și diua acesta a fost sărbătorită adl 
(10 Maiti) în capitala României cu o deo
sebită solemnitate. Fie-care suflet româ
nesc are dreptul să fie mândru comparând 
ce eram atunci cu ce suntem astăcjl; atunci 
o țâră vasală și fără permisiunea de a voi, 
de a cugeta, de a duce la îndeplinire in
dependent un plan, o ideie, ca stat de 
sine stătător..., acum liberi, răspunzători 
de propriile nostre fapte, neimpiedecațl 
de nimeni de a ne croi sortea, stăpâni pe 
capul nostru, pe dorul de a progresa și 
a ne întări ca națiune.... Amintirea ace
lei elite de acum două-decl și cinci de ani 
trebue să ne fie sfântă tuturor și s’o prea
mărim cu sufletele curate, căci ea ne do- 
vedesce, că ne avem și noi partea pe pă
mântul acesta, că suntem ursiți să trăim, 
să luptăm și s’ajungem. Acea di trebue să 
fie pentru Români isvorul de credință, de 
■putere si de sperauță. Pentru noi atunci a 
răsărit un sbre sfânt pentru vieța nostră 
viitore; să-l îngrijim deră și cu sufletele 
devotate, urmând esemplul bătrânilor, să 
abatem norii, cari ar veni să’l întunece.

Amintirea acelei dile atât de însem
nate pentru țera românescă, în anul acesta 
a luat un aspect mai sărbătoresc ca nici
odată. Lumea de prin colțurile cele mai 
depărtate ale țării a năvălit plină de entu- 
siasm să-șl dea partea ei de însuflețire pen
tru reușita serbării, să admire de aprope 
pe marele Domnitor, pe omul care va ră
mâne un gigant în istoria acestei țări, pe 
Regele Carol.

Etă vorbele lui dela 1877, când cu 
deschiderea Corpurilor Legiuitore :

„Cât pentru Mine, fiți siguri, că ’Mi 
voi face datoria. Din diua de când ani 
pus piciorul pe acest păment, am deve
nit Român. Din diua de când m’am suit 
pe acest tron, ilustrat prin atâția mari 
și glorioși Domni, cugetările lor au de
venit marea gândire a domniei mele: 
înălțarea României, împlinirea misiunei 
sale la gurile Dunării și mai pre sus de 
tdte menținerea drepturilor ei ab an- 
tiquo, apărarea intregității hotarelor ei. 
Și întru îndeplinirea acestei sfinte da 
torii, fie bine încredințată țâra Mea, că 
în capul junei și bravei armate, voii! sci 
a plăti cu persdna Mea.“

Din aceste cuvinte sfinte prin serio- 
sitatea lor se pdte vedâ sufletul celui pe 
care Dumnedeu ni-l’a dat de conducător 
și încrederea cea mare ce și-a pus’o el în 
în poporul român.

Se vorbim pe rend despre diferitele 
momente ale serbării:

Serbarea militară dela Ateneu.
Miercuri la orele 2*/2 p. in. a avut 

loc la Ateneul din Bucuresci o serbare 
intimă militară. Cu ocasia acesta s’a ofe
rit Regelui Carol marele album al arma
tei române făcut de d-1 Al. Antoniu. La 
Intrarea Suveranilor în sala Ateneului, toți 
cei de față se sculară în picidre, er musi- 
cele militare intonară imnul regal, după 
care Regele, Regina și principii își ocu
pară locurile. Imnediat d 1 prim-ministru 
Sturdza și ministru de răsboiu, se urca pe 
scenă și după-ce făcu istoricul țării și al 
dinastiei dela 1866 până astădi, adresă 
Regelui frumdse cuvinte de salutare.

— Cu toții salutăm în Majestatea Vostră, 
dise d-1 Sturdza, pe salvatorul patriei, pe 
fundatorul statului independent al Româ
niei, pe marele căpitan al armatei române 
într’un răsboitî, care a încins cu lauri ne- 
poritorî armata ndstră și aceea a uneia 
din cele mai puternice împărății din lume. 
Poporul român vă salută cu afecțiune, res
pect și admirație, căci sub direcția Vcîstră 
Românii au isbutit prin propria lor muncă 
a’și crea o situație importantă și respectată 
în lume. Laurii culeși pe câmpul răsboiului 
dovedesc bravura soldaților, bravura cu
noscută și sărbătorită de împăratul Alexan
dru II, care a fost în persdnă pe câmpul 
de bătaie, în momentul combaterei și al 
victoriei.
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Preumblări în Bucuresci.
XXX.

Iubite amice!
Florar e una din cele mai fru

mdse luni ale anului și pentru po
porul român are o însemnătate ca
pitală istorică.

Mi-e drag se me scol des de 
diminâță spre a eși li câmp, care 
fiind înverzit, îmi îeamintesce tim
pul, când eram student, învățând 
lecțiunile, preumblându-me pe că
rările dintre holde și livecjl.

La noi afară din oraș se în
tinde între Bucuresci și comuna ru
rală Bănâsa o câmpie, pe care în 
timpul ocupațiunei muscălescl, gene
ralul rus Kisseleff a plantat’o cu 
arbori între care esența principală o 
formeza teii. Printre arbori sunt 
straturi cu flori de primăvară, de 
vară și de tdmnă.

Promenada acesta, pe care bu- 
curescenii o numesc franțuzesce șo- 

| sea — drum, său cale, e cea mai plă
cută regiune pentru preumblări în 
Bucuresci. Pe ambele părți ale ei, 
în drâpta și în stânga, sunt situate 
la mici depărtări locuințe de vară 
boeresci, seu a vre-unui burtă verde 
burghez plutocrat cosmopolit.

Mai în fundături prin stufișuri 
sunt așa numitele lăptăfii, său mai 
bine cjis localuri pentru petreceri 
nocturne, în care feciorii de bani 
gata tocă averea părintescă cu fe
meile perdute.

Florile de primăvară : zambilele,! 
mărgăritarele și liliacul parfumeză 
aerul cu odorul lor mai plăcut de 
cât mirosul apei de Colonia, pusă 
în comerciu pentru ca coconele și 
coconițele se aibă cu ce-șl stropi 
batistele.

Din vârful câte unui t-eitt, cucul 
cu penele sale suri, ce cântă vara 
prin păduri, proorocesce anii vieții 
muritorilor. Privighetorea din mij
locul arinilor esecută câte-un con
cert, care în vaiiaț,iunea melodiei și 
în întorsătura trilurilor pote concura 
cu cea mai vestită prima-donnă din 
lume.

In acestă regiune, în care pro- 
vedința prin neîntrecuta sa artă des- 
făteză și înalță sufletele omenesc!, 
adese mă așez pe câte o bancă 
adâncit în cetire, seu gândire. Li
niștea sufletescă numai atunci mi-se 
turbură, decă se apropie de mine 
câte un pretins cunoscut din neinul 
flecarilor la vorbă, care din depăr
tare își întinde mâna și măîntrâbă:

— ,Ce mai e nou?“
Acestă întrebare tipică e usi- 

tată numai de nisce vorbăreți puțin 
instruițl și mai puțui cugetători, ca 
să se afle și ei în vorbă la întâlni
rea lor cu câte un cunoscut.

Abia s’a depărtat unul, și altul 
vine, care te îutrâbă și mai cu mare 
aroganță:

— „Tot acolo ești?"
Răspunzând afirmativ, întrebă

torul își mai modereza vocea și ur
mă? ă:

„Apropo amice! Aveam lad-vds- 
tră o chestie, hi’ai pute interveni 
pentru o soluțiune favorabilă? M'ai 
îndatora fdrte mult. Mulțumindu-ți 
anticipativ, Adio și la revedere1'.

Cuvintele apropo, chestie și adio 

jdcă un mare rol în graiul bucures- 
cenilor.

Rar de tot vei întâlni un bu- 
curesceân, cu care se te poți între
ține câte-va momente asupra litera- 
turei și artelor frumdse la Români.

Sunt destui cJiariștT tineri, cari 
au prea puține cunoscințe despre 
scrierile clasice ale predecesorilor 
lor. Boliac, Odobescu și alții sunt 
dați uitării și chiar importantul stu
diu al lui George Missail, relativ la 
modul cum ar trebui redactată (jia- 
ristica națională, întitulat „pianis
tica clasică la Români", publicat în 
„Revista română" din Bucuresci în 
anii 1863—1864, e cu desăvârșire 
necunoscut tinerilor noștri gazetari 
de profesiune.

Nu pot trece cu vederea, ca se 
nu amintesc că tot acest bun Român 
George Missail, — care împreună 
cu alți bărbați de inimă: I-apia 11a- 
rian, Al. Lupașcu, generalul Adrian, 
V. Al. Urechiă și alții, au fondat la 
Bucuresci „Societatea Transilvania", 

a fost acel naționalist, care acum 
30—40 de ani a pus la disposițiu- 
nea regretatului nostru compatriot,
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D-l Sturdza arată apoi, că situația 
pe care o ocupă țera românescă după în- 
cheerea păcii, e pusă în evidență prin vi- 
sita pe care a făcut’o împăratul și regele 
Francisc Iosif la Bucurescî și primirea ce 
i-s’a făcut regelui în capitala Rusiei de 
cStră împăratul Nicolae II.

In calitate de ministru de răsboiă d-l 
Sturdza oferă Regelui alburiul.

Regele respunse prin urrnătorea cuvân
tare ;

„Mulțumesc din suflet pentru cu- 
„vântarea patriotică, care a încăldit ini- 
„mele ndstre.Sunt adânc mișcat că armata 
„a ales a 25-a aniversare a răsboiului, 
„spre a’Ml arăta din nou, prin un semn 
„vădit, dragostea și credința sa. Primesc 
„aceste frumose daruri cu atât mai mare 
„bucurie, cu cât ele ’Mi vor aminti tim
purile fericite, cari am petrecut împreună 
„și faptele gloridse săvârșite de armată 
„sub ochii mei.

„Biruințele sale au întemeiat renu- 
„mele Țărei și ridicat Regatul. Tiei gene- 
„rațiunl sunt representate pe acest tablou. 
„Se dea cerul ca urmașii Mei să păstreze 
„și să mărescă încă moștenirea Mea și 
„ca generațiunile viitore să fie vrednice 
„de strămoșii lor.

„încă odată mulțumesc călduros 
„pentru dovedile de afecțiune și devota- 
„ment, ale armatei.

„Puteți fi bine încredințați că, la 
„privirea acestei colecțiunl de portrete 
„adunate în acest album, gândurile Mele 
„vor fi atrase cu cea mai vină simpatie 
„asupra marei familii militare, în fruntea 
„căreia sunt mândru a Mă găsi“.

Cuvintele Regelui au provocat un 
entusiasm fără margini; ofițerii din sală 
au strigat de mai multe ori: ura! Maiestă
țile și Altețele Lor, înconjurate de ofițeri, 
examinară cu deamăruntul frumosul album, 
representând corpurile de ofițeri și trupe 
din tfită armata, precum și marele tablou 
alegoric, daruri de amintire ale armatei. 
Tabloul represintă pe M. S. Regele, A. S. 
R. Principele Ferdinand și Principele Carol; 
acest tablou este lucrat de pictorul Adju- 
chievici.

Serbarea s’a terminat la firele 4'/.z în 
mijlocul freneticelor ovații ale ofițerilor.

Serbarea de 10 Haiti.

Astădi, 10 Maiu, dina de serbare 
și de paradă, de dimineță încă cerul era 
inorat și în curând începu o plfiie mă
runtă. Ivirea dilei a fost salutată cu bu
buiturile de tunuri dela Arsenal. Lumea 
încet, încet a început să invadeze calea 
Victoriei și mai cu semă prin fața pala
tului regal era aprfipe întreruptă circulația 
trăsurilor. Pe la 9 ore, cu tote că începu 
să plouă, lumea năvălia ca dintr’un isvor 
nesecat. Pe la dece, mulțimea se ’ngrămă- 
dise în str. Primă-verii unde se făcea 
schimbarea drapelelor, înlocuirea drapele
lor vechi cu cele nouă.

A plouat aprfipe tfită diua și întrega 
defilare s’a făcut pe plfiie în capul căii 

Victoriei dinspre șosea. M. Sa Regele, pre
cum și Principele moștenitor, timp de-a- 
prfipe trei fire cât a ținut defilarea a stat 
în bătaia apei, er prin pavilifine nu se 
mai zăreau decât umbrelele deschise ale 
spectatorilor.

Sera s’a ridicat vremea și provincialii 
desperați au putut să se bucure câte-va 
ceasuri, plimbându-se liniștiți pe calea Vic
toriei luminată de mii de lampidne de di
ferite culori și de arcurile aprinse.

Cu tfită plfiia defilarea și decursul 
întregei festivități au fost impuitdre și 
vor rămâne adânc întipărite în memo
ria celor ce au luat parte.

(Soirile mai nouS pe pag. IV-a .

Revista politică.
Septemâna acesta delegațiunea 

ungară a ținut mai multe ședințe, 
desbătând diferite budgete. In șe
dința dela 22 Maiu s’a pus la or
dinea cțilei raportul subcomisiunei 
de esterne, făcut de referentul Max 
Falk. Raportul face amintire și de 
România, pice, că subcomisiunea a 
luat cu sinceră satisfacție spre scire 
declarațiunile căldurose, ce le a fă
cut ministrul de esterne Goluchowski 
cu privire la România. Ministrul a 
esprimat cuvinte de recunoscință 
față de Domnitorul României, pre
cum și față de bărbații de stat ro
mâni, cari mai bine de un pătrar 
de veac au lucrat atât de mult pen
tru consolidarea interioră a tmerului 
regat.

Apoi adauge:
„Subcomisiunea de esterne doresce 

a da de astă-dată espresiune așteptărei, 
ca acești bărbați nu numai, că vor sta și 
pe viitor departe de orl-ce aventuri, ci cu 
tfite mijlocele legale vor împiedeca aven
turi pregătite pe teritorul regatului român 
de factori, cari stau în afară de cercurile 
guvernului, aventuri, cari din cas în cas 
neliniștesc pe vecini, deși față de aceștia 
ele nu vor pute forma nicî-odată un se
rios pericol “.

Evident, că jupânul Max Falk, 
— care mai deunăcjl luase în apă
rare aventurile adevărate ale coreli
gionarilor tei jidovi din România și 
cerea intervenirea guvernului de es
terne în favorul jidovilor din Ro
mânia — a vrut prin cuvintele de 
mai sus se c|ică ceva, ori chiar se 
denunțe. Acesta parte din raportul 
seu este atât de nefericit alcătuită, 
încât delegatul Răkovszky nu s’a pu
tut reține de a nu-1 dăscăli, cam 
domol ce-i drept, pe hahamul Falk. 
Răkovszky a spus, că tonul în care 
vorbesce Falk despre România nu 
se pole întrebuința față c’un stat suveran 
deplin egal în rang. „Raportul dă es- 

presie speranței, că bărbații de stat 
ai României se vor face vrednici și 
în viitor de lauda de care i-a îm
părtășit ministrul nostru de esterneu. 
Răkovszky crede, că „și pe noi ne-ar 
supăra mult, decă despre bărbații 
noștri de stat s’ar vorbi ast-fel“. 
Propune dăr, ca partea acâsta din 
raport se se modifice.

*
Mare și multă gălăgie s’a făcut 

în gazetele unguresc! cu raporturile 
îocordate dintre guvernele din Bu
dapesta și Viena în afacerea pactului 
economic aystro-ungar. Se vorbia chiar 
despre o rupere definitivă a tratări
lor între Koerber și Szell și despre 
o seriosă crisă ministerială în Aus
tria, ca urmare a neînțelegerilor. 
Acum însă erășl încep să se nu- 
trescă cu speranța, că în cele din 
urmă va succede o înțelegere. Mi- 
nistrul-președinte austriac Koerber 
a fost cjileie trecute la Budapesta 
unde a avut o conferență cu Szell 
asupra întregului complex al pactu
lui. Tratările se vor continua săp
tămâna viitore.

*

Unul dintre evenimentele săptă- 
mânei este visita președintelui republi- 
cei francese în Rus>a. Președintele Lou- 
bet a sosit în 20 Maiu la Cronstadt, 
unde s’a întâlnit cu Țarul Nicolae, 
er de aici au plecat împreună la 
Țarskoe-Selo. In palatul imperial de 
aici s’a dat un mare prânȚ La 21 
Maiu s’a dat o mare revistă mili
tară, la care au participat 56 bata- 
lione infanterie, 36 escadrone cava
lerie, 12 sotnii de Cazaci și 266 tu
nuri. După revistă s’a dat un dejun. 
Țarul a ținut un toast bend pentru 
brava armată francesă. El a (jis. că 
chemarea celor două armate aliate 
(rusescă și francesă) nu are scopuri 
agresive, ci întărirea și susținerea 
păcii universale. — Președintele Lo>t- 
qet respuncțend a accentuat de ase
menea, că alianța și confraternitatea 
de arme ruso-francesă nu însemnă 
pentru nimeni vr’o amenințare. El a 
bătit pentru armata rusescă.

*

Cercurile politice din Londra 
sunt de câte-va c|>le estrem de agi
tate. Ele aștâptă în tot momentul 
sciri despre tratările de pace între En
glezi și Buri. Cele mai multe gazete 
englesesci scriu forte optimistic, al
tele înse spun, că tratările asupra 
păcii nu se vor termina curând. O 
telegramă din Rotterdam spune, că 
în prima fii a tratărilor de pace 
Burii ar fi nespins simplu condițiile 

englese, când însă au sosit din Lon
dra sciri despre concesiuni mari, 
conducătorii buri au ținut de dato
ria lor morală de a continua trată
rile cu Kitchener și Milner în Pre
toria. pilele viitore vor sosi sciri 
însemnate în privința acesta.SOIRILE DILEI.

— 11 (24) Main.

Articolul d-lui Ales. Mocsonyi, în
titulat „Curentul nouu, ce I’am publicația 
timpul seu și despre care ani vorbit și în 
numărul trecut de Duminecă, îl vedem re
produs în întregime la loc de frunte în 
diarul german din Timișdra „Deutsches 
Tagblatt fur Ungarn". Acesta dovedesce 
deosebitul interes, cu care urmăresc cer
curile germane din Bănat importantele es- 
puneri ale d-lui Mocsonyi asupra situațiu- 
nei politice. Cu acesta ocasiune va fi in
teresant a-se sci, că foile unguresci, pe cât 
ne este noue cunoscut, s’au ferit de astă- 
dată de a face amintire despre enuncia- 
țiunile d-lui Al. Mocsonyi. Singur numai 
„Egyetertesu a luat notiță despre apari- 
țiunea articolului din cestiune, arătând în 
câte-va rânduri, că nu este încântat de 
el. Și așa și e. Tăcerea foilor șoviniste e 
destul de elocuentă.

La mormântul lui Ioan Brâtianu. 
Ca în toți anii, așa și în anul acesta s’a 
făcut la aniversarea morții lui Ioan C. 
Brâtianu, în Dumineca trecută, un pele- 
rinagiu la mormântul seu dela Florica. De 
astă-dată publicul a fost mai numeros ca 
altă-dată. "Metropolitul Moldovei și Su
cevei, cu asistență strălucită, a săvârșit 
serviciul funebral, după care d-l D. Sturdza 
a rostit un discurs, apoi s’au pus pe mor
mânt o mulțime de cununi, dintre cari cea 
dintâiu din partea Regelui.

Ț Dr. loan Țurcan. Luni, în 19 n. 
1. c. sera a încetat din vieță veteranul 
representant al clerului român bucovinen, 
Dr. loan Țurcan, una din cele mai mar
cante și populare figuri din Bucovina. A 
ajuns vârsta respectabilă de 85 ani. Și 
acum, la trecerea cătră cele eterne, ni
meni nu se va găsi, cine se nu cugete cu 
dragoste la defunctul, care pănă în aden- 
cile-i betrânețe și-a păstrat vioiciunea și 
firea atât de prietinosă. Boia reumatismu
lui, de care a suferit prin cei doi ani din 
urmă, complicându-se cu o aprindere de 
plămâni, a pus capet vieții lui interesante 
și pline de peripeții. Figură marcantă, a 
petrecut tote clipele de favor și defa- 
vorl, cari apar aruncate de valurile ba 
liniștite, ba agitate ale politicei. Membru 
în dieta bucovinenă a fost dela anul 1878 
pănă în present, fir în parlamentul vienes 
aprfipe un deceniu. In parlament seîntre- 
punea mereu pentru constituirea definitivă

I. A. Ciurea, peste 600 de galbeni, 
fără nici o dobândă, cu care a cum
părat o farmacie, din care în cursul 
anilor au eșit numeroși farmacist! 
români.

In apropiere de Bănesa. se des
chide în stânga dela șosea un parc, 
în mijlocul căruia e un castel cons
truit în forma castelelor feudale din 
Ardeal. In acest castel e șcdla su- 
perioră de agricultură dela Feres
trău.

Parcul e sădit cu arbori și tu- 
farl, printre cari sunt așecjate lă- 
vițl ferite de arșița sbrelui spre a 
se odihni pe ele viitorii plugari obo
siți de „Algebra superioră“ și de 
„Calculul infinitesimal și diferen
țial “.

Legumele: mazerea, lintea și 
fasolea, precum și pomii roditori sunt 
espulsați de pe teritorul șcblei, de 
agricultură dela Ferestrău. Se ză- 
resce înse ici și colea câte o plantă 
esotică: cafea, bumbac și altele, cul
tivate neapărat în scopul de a servi 
viitorilor plugari dela polele Carpa- 
ților ca model la studiarea planta- 

țiunilor din Martinica, Rio și Cuba.
Invețații profesori, cari și-au 

făcut studiile agricole la Nancy în 
Franța și la Hohenheim în Germa
nia, afirmă, că terenul școlei fiind 
prea năsipos și arcjurui, n’ar fi priel
nic pomilor roditori și legumelor in
digene.

Bulgarii însă desmintacestă afir- 
mațiune prin faptul, că chiar în 
vecinătatea școlei au numerbse gră
dini cultivate cu legume, din venera
rea cărora realisăză câștiguri consi
derabile.

Tot în vecinătatea școlei mai 
era și grădina regretatului profesor, 
Eremia Cîrcă din Săcele de origine, 
care în timpul când trăia, era înde
sată cu pomi roditori altoițl: cireși, 
vișini, caisi, meri, perl nuci etc. Re
colta pomelor aducea proprietarului 
un frumos venit anual.

Firesce, proprietarul se ocupa 
ierna-vara cu cultivarea gradinei sale, 
pe când plugarii dela Ferestrău, în 
luna lui Aprilie terminând cursurile, 

1 plecă în luna lui Florar cu profeso

rii lor în escursium sciențifice la fa
brica de postav din Azuga.

După terminarea escursiunilor 
se duc în vacanță și profesorii o tu
lesc la băi, spre a se recrea, fiind 
obosiți de munca grea a plugărief. 
Tomna se adună din nou la castel, 
pardon, era să (Țc la șcăla de 
agricultură dela Ferestrău, spre a-se 
nutri bine peste iernă, diminâța cu 
cafea cu lapte, la amiecjl trei feluri 
de mâncări și sera doue feluri de 
bucate. Numai acestui traiu comod 
și luxuos se pot atribui resultatele 
negative, pe cari le-a dat școla pănă 
astătjl pe terenul practic al agricul
ture! și horticulture! în țera româ
nescă. Trecând acum la Florar, cons
tat, că în acestă lună s’au săvârșit 
tote actele mari istorice ale popo
rului român.

La 3 (lb) Maiil 1848 Ardelenii, 
în marea întrunire de pe Câmpul Li
bertății dela Blașiu, și-au manifestat 
în mod solemn voința de a trăi o 
viăță națională egal îndreptățită cu 
a celorlalte națiuni conlocuitore în 
monarchia Habsburgilor.

La 10 Maiu 1866, capitala Ro
mânilor dela Marea-nâgră și CarpațI 
plină de însuflețire, primeape prin
cipele Carol, care venea ca domn 
al României.

Despre acâstă venire principele 
ne spune:

„La 10 Maiu 1866 intram in Bucu- 
„resci, chiemat de voința unanimă a unui 
„popor care, cu aclamări de bucurie, re- 
„mitea în manile Mele speranțele și vi
forul seu, căruia Eu îi aduceam o ini- 
„mă curată și plină de credință, o vo
ință fermă și hotărîtă de a-mi consa
cra vieța fericirii și prosperității lui.')

La 10 Maiu 1877 corpurile le- 
giuitbre proclamau independența Ro
mâniei consfințită cu sângele osta
șilor români conduși la biruință de 
marele domn Carol în gloriosul res- 
boiu al independenței

Despre acest eveniment, Dom
nul ne vorbesce:

„La 10 Maiu 1877, un puternic și 
„bărbătesc fremăt făcu se tresară pe toți

’) Trei-decI de anî do domnie ai Regelui 
Carol 1. Edițiunea Academiei române Bucuresch 
1897.
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a congresului bisericesc, er mai ales pen
tru crearea unei școle de fetițe române 
gr -or. Ultima pretensiune a ridicat-o și în 
dietă, unde de altfel a avut adese prilej 
a respinge atacurile neîntemeiate ale Ru
tenilor tineri contra bisericei române — 
și în ajunul morții și-a vedut dorința, pen
tru care atât s’a luptat, deja în ultimul 
stadiu de realisare. Tot răposatul a luat 
inițiativa pentru crearea tribunalului din 
Suceva prin o propunere în dieta din 
1878, când a cerut și îmulțirea judecăto
riilor și crearea unei curți de apel în Cer- 
năuț. A luat cu autoritatea sa distinsă 
parte și la tote mișcările politice ale Ro
mânilor bucovineni, precum în decursul 
alegerilor dietale din 1882, seu în calita
tea de convocator la adunarea memorabilă 
a clerului de acum doi ani.

Veteranul representant al clerului 
român bucovinân a ajuns trepta ierarchică 
de archipresviter-mitrofor, fiind consilier 
consistorial, întrat în pensie la propria 
cerere la 1 Decemvrie 1897i S’a născut la 
19 Aprilie 1818; părintele i-a fost paro- 
chul din Orișceatec, George Țurcan, des- 
cedent dintr’o veche familie română ba- 
sarabiană. Defunctul a fost decorat de 
Maj. Sa împăratul cu medalia de aur pen
tru serviciu credincios 40 ani.

Serbarea aniversării dilei de 3/15 
Maifi la Viena. In presăra dilei de 3/16 
Maiu s’a întrunit la îndemnul societății acad. 
„Romania Junău, colonia română din Viena 
întrun restaurant spre a serba împreună 
memorabila di. După cuvântul de deschi
dere și bineventare rostit de d-1 când. fii. 
Orest Procopovicl, întonă corul iranul na
țional „Deșteptăte Române" 1 Luând apoi 
cuvântul d-1 când for. Alexandru Sbiera, 
ținu discursul commemorativ. După o intro
ducere trecu d-lui la adevărata temă, la 
entusiasmul serios al luptătorilor dela 48 
și apoi la situația ndstră actuală și în con
formitate cu spiritul românesc al redeș
teptării ndstre, finind cu un apel cătră tine
rime, ca să propage cultul în amintirea 
luptătorilor naționali în păturele cele mai 
îndepărtate ale nemului nostru și ca semn 
de recunoscință și admirațiune cătră apos
tolii redeșteptării ndstre să (jicem: dâcă 
voi martiri ai anului 48 n’ațl putut termina 
opera de desrobire, dormiți în pace odihna 
de veci, eră noi, urmașii voștrii împletind, 
din mormintele Vdstre într’un mănunchiu 
entusiasmul, energia și abnegațiunea Vds- 
tră, acestă operă vom duce-o la isbândă. 
După discursul acesta cu atenție ascultat 
și viu aplaudat, a urmat un concert, care 
a delectat mult publicul în modul cel mai 
plăcut. Era conservatorista ndstră D-șdra 
Hedwig Bucher pe clavir și tînărul Aureliu 
Nemeș de Alamor deja, acu ca elev, artist 
pe vidră. Conform programului fixat s’a 
făcut a doua di în diua de 3/16 Maiu o escur- 
siune în apropierea Vienei, la Hiitteldorf. 
In decursul petrecerei animate, care dură 

până spre mi *d denopte, ținu d-1. Orest Pro- 
copovici o cuvântare frumosă, vorbind des
pre însemnătatea dilei, formulând apoi 
telegramele îndatinate la foile transilvă
nene conducetdre. Era duios momentul 
când vedeai mâna cea de omeni, cum își 
serbeză ei, departe de legănul lor, dilele 
marcante din istoria națională. Animația 
se estindea și peste decursul reîntorcerei 
în oraș ca apoi să se împrăscie în vastul 
centru al imperiului. („Deșteptarea").

Aniversarea luptei dela Aspern a 
serbat’o regimentul 51 din Clușiii în diua 
de 22 Maiu. După liturghie regimentul fu 
adunat în casarmă, unde generalul de di- 
visie Mork de Morkenstein și colonelul 
Perathoner au ținut cuvântări, er maiorul 
Blasiu a tălmăcit aceste cuvântări pe 
românesce.

Mare serbare de binefacere. In 18 
Maiîi va ave loc, sub înaltul patronaj al 
A. S. R. Principesei Maria a României, o 
mare serbare de binefacere, dată în par
cul palatului dela Cotroeenî și în folosul 
societăților Obolul și Materna. In parc vor 
fi aranjate diferite cafenele și berării, con
certe și bufete, restaurant, pavilion scien- 
țific, bar american, căișorî, carusel etc. 
Mai mTte musicl militare și bande de lău
tari, vor distra rend pe rând publicul. Va 
fi un bal câmpenesc, artificii și serbări de 
nopte. Serbarea va începe la orele 3 p. 
m.; programul ei va fi distribuit la in
trare. Tramcare speciale vor face serviciul 
dela halta tramvaiului electric pănă la 
parc. Intrarea 3 lei de personă. In parc nu 
se va face nici o altă vendare, în afară de 
bazarul A. S. R. Principesa Maria.

Numai slovăcesce. „M. Sz6“ este 
forte năcăjit pe „agitatorii11 slovaci din 
Lipto-St.-Miclăuș, cari au făcut propune
rea în congregațiunea, ce se va ține la 
26 Maiu, ca în congregațiune să nu se 
vorbâscă decât în limba slovacă. „M. Sz6“ 
îi declară pe slovaci „nebuni", pentru-că în
tr’un comitat locuit numai de Slovaci își 
cer dreptul limbei lor.

Patru condamnări la morte. Se 
scrie din Biserica Albă: La 15 Noemvrie 
a. tr. în comuna Șocsița a fost omorît co
merciantul Costa GergicI și soția lui. Uci
gașii au furat două ciasornice de aur cu 
lanțuri, obligațiuni, polițe (cambii), și bani 
în numerar. Au fost bănuițî de crimă și 
arestați Mihail Ignia, Bartolomeiu Panța, 
Mihail Adega și Ilia Constantin, er ca 
complici și gazde de hoți: fostul primar 
Todor Taran si fostul servitor al lui Ger-1 ♦ 
gici, Mihail Marguș. Curtea cu jurați din 
Biserica Albă a judecat acest proces în 
dilele dela 15—20 Maiu. Acusații au tă
găduit. S’au ascultat 120 martori, cari au 
adus dovedi așa de sdrobitdre, încât ju
rații i-au găsit vinovați pe cei patru de 
omor, er pe cei doi de complicitate. La 2 

ore după medul nopții s’a publicat sen
tința, prin care Ignia, Panța, Adega și 
Constantin fură condamnați la mdrte prin 
spândurătore, Țaran la 12 ani și Marguș 
la 10 ani temniță. Gondamnații au apelat.

Nou medic primar Ia spitalul din 
Brașov. In locul medicului primar al spi
talului din Brașov, Dr. Schwarz, care a 
pensionat, viee-șpanul comitatului, Dr. Fri- 
deric Jekel a numit pe d-1 Dr. Walter 
Krausz, fost medic primar al casei diaco- 
niselor din Viena. Dr. Krausz este cunos
cut ca bun chirurg și gynecolog.

Principele Ferdinand al Bulgariei 
va sosi peste câte-va dile la Petersburg 
spre a presenta Țarului o copie a statuei 
Țarului Alexandru II și a ruga pe împă
ratul Nicolae să vie în Bulgaria, spre a 
asista la inaugurarea monumentului „Ța
rului liberator."

Catastrofe în Martinica. Marți di- 
mineța un colosal nor de cenușă s’a abă
tut cu repediciune asupra orașului Fort- 
de-France (insula Martinica). Refluxul a 
distrus o parte din localitatea Carbet si
tuată lângă distrusul oraș St. Pierre. Pa
nica era teribilă. Populațiunea fugea. Au 
fost și cutremure însoțite de trăsnete. Va- 
pdrele din port au] fugit. Marea fierbea și 
vulcanul era în teribilă erupțiune.

Omoruri în Rusia. Șeful departa
mentului poliției din Varșovia Czernoy, a 
fost ucis cu glonțe de revolver. Ucigașii 
neputând fi prinși, au fugit.

Miresă omorîtă. In comuna Lăpuș- 
nic din comitatul Caraș-Severin s’a întâm
plat Dumineca trecută o tragedie înfioră- 
tore. Fata Ana Moisescu, în etate de 17 
ani, care era cunoscută în tot ținutul ca fru- 
museță rară și fată cuminte, era să se cu
nune în acea di cu un tînăr bogat din 
părțile acelea. Fata a fost înainte de 
amîadi fericită și veselă. De-odată însă 
etă că vine la casa fetei un pețitor de 
mai nainte al ei, cu numele Ion Jerbescu 
și scoțând un cuțit ascuțit se repede la 
fată cu cuvintele: „Dragă Ană, decă n’ai 
vrut să fi a mea, să nu fi nici a altuia". 
Nemernicul fără de lege i-a împlântat cu
țitul în inimă. La înmormântarea fetei 
s’au întâmplat nisce scene duiose. Mirele 
s’a purtat ca un smintit și numai gen- 
darmii l’au împedccat, de nu s’a omorît și 
el. Ochii gendarmilor erau plini de lacrămi. 
Mișelul de ucigaș a fost arestat și dus la 
la temnița din Lugoș.

Corespondența cu oficiile consu
lare. Camera de comerciu și industrie din 
Brașov aduce la cunoscința celor intere
sați un ordin al ministrului de comerciu, 
conform căruia la adresele trimise consu
latelor austro-ungare din străinătate tot- 
deuna sunt a-se anexa și mărcile poștale 
necesare pentru francarea răspunsului.

Mdrtea unui popă filo-magliiar. 
Diarul „M. Szd" scrie următorele: Papp 
Zakariâs preot gr. or. din Dioseg (Bihor), 
care pănă la morte a fost credincios pa
triei sale maghiare, a murit dilele acestea. 
La 1848 „insurgenții" români au vrut să-l 
spândure, pentru-că a ținut cu Ungurii și 
tocmai când era să-l tragă pe spândură- 
tore, l’au scăpat Calvinii din vecini. Ultima 
sa dorință a fost să-i țină la mormânt o 
cuvântare ungurescă. Der popa gr. or. din 
Pelbarthida n’a îngăduit acest lucru, pen
tru care credincioșii așa de mult s’au su
părat (?) încât au declarat, că decă nu vor 
căpăta un popă filo-maghiar, ei își vor pă
răsi legea (!)

Revărsarea Tisei. Din mai multe 
părți sosesc scirl despre revărsări de apă. 
Nu de mult am cetit asemenea scirl din 
Maramureș, acuma se scrie din Szentes, căr 
Tisa s’a revărsat și a nimicit sămănăturile 
de pe câmpia ungurăscă pe un teritoriu 
de deci de Chilometri.

Adunare socialistă în cimitir. Se 
scrie din Devavănya, că țăranii socialiști 
de acolo au cerut de trei-orî îngăduință 
dela solgăbirău, ca să țină o adunare. 
Solgăbirăul însă nu le-a dat îngăduința. 
Atunci țăranii, în număr de o miie s’au 
adunat la cimitir pe la medul nopții și 
timp de două ciasuri au ascultat discur
surile conducătorilor socialiști, cu tote că 
ploua ca din ciubăr. Solgăbirăul și gen- 
darinii numai o doua di au aflat despre 
adunarea țăranilor.

Mortea năpraznică a unei fete. La 
șcdla reformată din Clușiu a murit eri, în 
23 Maiu, copila Farczadi Anna în etate de 
6 ani, fiica adoptivă a oficiantului de 
postă Solymosi. înainte de asta cu câte-va 
dile i-se scăse fetiței șese dinți, cu care 
ocasiune un dinte i-a lunecat pe canalul 
respiratorie. De-atunci fetița era când mai 
bine, când mai rău, pănă ce eri după 
amiadi dintele oprindu-i răsuflarea, a 
omorît-o.

Groznic omor. Din Lemberg se tele- 
grafeză, că milionarul baron Stanek de 
acolo, a ucis cu gldnțe de revolver pe 
nevastă-sa, pe doi fii ai săi și pe fiica sa, 
apoi s’a sinucis. Tdte astea le făcuse din 
causă, că pierduse în speculațiuni tot 
ce avea.

Producțiunea rafineriilor de pe
trol din România pe anul expirat 1901 
a fost următorea: Benzină 25,575.025 ki
lograme. Petrol lampant 53,691.675 kilo
grame. Uleiuri 12.592.114 kilograme. Re- 
sidiurl 84.424.574 kilograme. Său un to
tal de 176.283.388.

Asasini în loc de anarchist!. Lu
crătorii italieni Antonio Sebastian și Mario 
Mussino erau angajați la minele din Pe- 
trojenl, de unde au fost concediați. Amân-

„Românii dela o margine la alta; ei 
„se grupară în prejurul Meu, strig ân- 
„ du-mi: Trage strămoșesca spadă și re
învie dilele de glorie și de fericire ale 
„Românilor! Fă țera independentă! Am 
„mers vesel și plin de încredere, căci 
„sciam, că aveam în urma Mea un în
treg popor".

Er „eroilor dela Grivița, Plevna, 
Raliova și Smârdan, cari prin sângele 
lor au pus pe fruntea României corona 
independenței, la plecarea în răsboiu 
Domnul le cjicea:

„Ostași români, voi scițl cât de mult 
„a suferit patria vostră în timp depeste 
„200 de ani, în cari vi-se răpiseră mij- 
„locele de a mai apera, pe câmpurile 
„de bătaie, drepturile ei. Astădi aveți 
„ocasiunea de a arăta din nou vitejia 
„vostră, și Europa întregă stă cu ochii 
„țintiți spre voi. Nainte der cu inimă 
„românescă, și lumea se ne judece după 
„faptele ndstre. Reîncepem astădi luptele 
„gloridse ale străbunilor. Armata română 
„va reda României rangul, ce i-se cuvine 
„între, națiunile europene. Faceți der se 
„fâlfâie din nou cu glorie drapelul ro- 
„mânesc pe câmpul de bătaie, undestră- 

„moșii voștri au fost, secoli întregi, ape- 
„rătorii legii și ai libertății. Nainte der, 
„ostași români, nainte cu bărbăție, și în 
„curend ve veți întorce în familiile vos- 
„tre, în țera vostră liberă prin voi înși
ne, acoperiți de aplausele întregii Na
țiuni".

La 10 Maiu 1881, reproșentan- 
ții națiunei puneau pe fruntea pri
mului Rege român cordna regală de 
oțel. La măreța serbare a încoronă
rii primul nostru Rege, adresându-se 
poporului seu iubit, îi c]*cea :

„Serbarea de astădi consacră o epocă 
„de 15 ani, plină de lupte grele, de fapte 
„mari. Sub puternicul scut al constitu- 
„țiunii, România a crescut, s’a desvoltat 
„s’a întărit. Stăruința națiunii, vitejia 
„armatei și credința, care am avut’o în 
„bărbăția poporului au împlinit dorin
țele ndstre cele mai arclende prin pro
clamarea Regatului, care este garanția 
„cea mai sigură pentru viitor. Primesc 
„der cu mândrie, ca simbol al indepen- I 
„denței și al tăriei României, acestă co- : 
„ronă, tăiată dintr’un tun stropit cu sân- ( 
„gele vitejilor noștri, sfințită de biserică. ! 
„Ea va fi păstrată ca o comoră preți- | 

„osă, amintind momentele grele și tim
purile gloridse, ce am strebătut împre- 
„ună; ea va arăta generațiunilor vii- 
„tore voinicia Românilor din est-timpi 
„și unirea care a domnit între Țeră și 
„Domn".

In aceste mărețe <Țile ale lunei 
lui Florar, care a chiemat pe Ro- 
mâpl; la o noua viăță, totă suflarea 
românescă îmbracă haine de sărbă
tori și laudă pe Domnul-Dumnecjeul 
nostru, privind cu încredere la vii
torul poporului român.

Numai un singur individ anti- 
dinastic și filosemit, pe care bucu- 
rescenii îl numesc „AdivooruV, tră- 
esce cu supărare, jălind ștergerea 
de pe harta Europei a hospodaria- 
telor moldo-valache și implorând cu 
lacrimi de crocodil întdreerea timpu
lui lui Hospodar Rășvan Vodă Ți
ganul. Fiind sigur, că corespondenții 
D-vostră au se raporteze „Gazetei 
Transilvaniei11 despre festivitățile de 
la 10 Maid 1902 în Bucurescl, ve 
salut cordial.

Bucurescl, în 4 Florar 1902.
Teofi! Frâncu.

De ’ntâiu Maiu...
E diua ’ntâiu de Maiu... și-i fermecată... 
Ce trist mă simt.., și ce măreță-i firea; 
Intre pământ și ceriti s’a ’ntins iubirea 
Cu gândul bun și inima curată...,
Ci eu stau trist.... și-’s trist ca nicl-odată...

De lumea asta că’s străin îmi pare
Și părăsit, când tdte’s fericite
Eu singur dapăn visele ’nvechite...
Și ’n ochiu-mi stins o lacrimă răsare 
Când prin prejur e-atâta sărbătore...

Și ce sunt eu, de nu un strop al firii, 
Un frate bun cu fldrea din grădină, 
Cu frunzele din crâng, cu unda lină, 
Cu tainicul din tainele iubirii,
Cu tot ce-ascunde dorul fericirei ?...

Și acum când tote astea vor viâță,
Când ochii mei văd numai veselie,
De ce ’mi jelesc! tu inimă pustie, 
De ce mi-te ’nvălesci în nori de câță, 
Când prin prejur e-atâta dimineță?.....

Veturio. 
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doi au plecat pe jos la Reșița, unde spe
rau a găsi ocupațiune. Mergând așa prin 
munții comitatului Hunejidrei, o patrulă 
de gendarmi i-a somat se se legitimeze. 
Ei n’aveau la sine, decât un certificat 
dela autoritatea minieră din Petroșeni. 
Unul mai avea și o scrisdre venită din 
Italia, în care gendarmii vedând cuvântul 
„anarchia“, au confiscat-o, er pe cei doi lu
crători i-au escortat la judecătorie. Tra- 
ducându-se scrisorea, s’a aflat, că tatăl 
unuia dintre Italieni îl avertiseză pe fiu 
se se ferescă de anarchist!. Nefiind așa- 
der nimic suspect, judecătoria era pe aci 
să-i libereze, când cercetând mai de-aprdpe 
s’au găsit nisce curentări de acuși doi 
ani, în cari autoritățile slavone căutau pe 
doi lucrători de mine, cari au asasinat pe 
vătavul de lucrători Masinovic! și pe urmă 
au fugit. Asasinii erau tocmai acești doi 
lucrători.

Concert-Liedertafel. Reuniunea ger
mană de cântări din Brașov (Mânnerge- 
sangverein) va da în sera de 30 Main un 
concert în sala casei de concerte cu un 
program variat. Intre numerile concertu
lui vedem composiții de Kienzl, Engels
berg, Kirchl, Lassel, Hagar, Wagner, Has
ler (din secolul XVI) Gastoldi (sec. XVI), 
Beethoven, Zollner și Henberger.

Mnsica militară va da mâne, Dumi
necă sera, un mare concert la restauran
tul Sorea, grădina hotelului „Pomul verde“. 
In cas de timpe nefavorabil, în sclonul de 
sticla. Bucătărie bună (Ragout de raci).

Serbarea jubileului independenței.
BticurescV, 10 Maiu v.

Pe tote strădile sunt arborate dra
pele tricolore. In rotonda bulevardului 
Colțea, la intersecție cu strada Primăverei 
și strada Romană, este ridicat un frumos 
pavilion, unde urmeză se se distribue 
nouâle drapele ale celor 43 regimente, ce 
au luat parte la resboiul pentru Indepen
dență. Pe cele 4 laturi ale păreților tri
bunei se aflau 4 inscripții și anume: Prin 
noi înșine-, Nimic fără Dumnedeu; 1 deu 
cu noi\ Pentru Patrie și Rege și nimic 
fără Dumnedeu. înăuntrul pavilionului, pe 
părțile laterale, se aflau înșirate nonele 
drapele, caii urinau se fie împărțite regi
mentelor. Trupele erau aședate în jurul 
acestui măreț pavilion. La intrarea prin
cipală în pavilion, de partea dreptă, toți 
generalii comandanți de corpuri de ar
mată, oficerii superiori din marele stat 
major, și toți generalii din reserve. In par
tea stângă se aflau sergenții adjutanți, 
cari purtau drapelele cele vechi. In fața 
acestora erau înșirați pe două rânduri toți 
veteranii, cari au luat parte în resboiul 
pentru independență. La flrele 9 se dă 
semnalul sosirei Suveranilor. O mișcare 
de nedescris se produse prin mulțime. 
Din depărtare se audiau strigăte de „Ura“! 
Să trăiescă M. S. Regele 1 Trăiescă Regina! 
Trăiâscă principii moștenitori! Trăiescă 
prințul Carol!

înaintea cortegiului regal se afla d-1 
Emil Petrescu, prefectul poliției Capitalei, 
în uniformă de căpitan de roșiori, apoi 
urma un escadron de jandarmi călări și 
trăsura regală trasă de 4 superbi cai ne
gri, înhămați ă la Daumont, în care se 
aflau Regele și Regina. Suveranul era îm
brăcat în uniformă de general de artilerie, 
âr M. S. Regina era îmbrăcată în costnm 
alb. In partea dreptă și partea stângă a 
trăsurei regale se aflau d-1 general Arion, 
d-1 general Brătianu, și toți adjutanții re
gali călări. După trăsura regală urma ime
diat trăsura princiară, în care se aflau 
Principele Ferdinand și Principesa Maria, 
precum și Principele Carol și Principesa 
Elisabeta. Principele Carol, era îmbrăcat 
în uniforma șccSlei militare. Suveranii și 
Principii au fost întâmpinați la scară de 
cătră I. P. S. S. Metropolitul primat, care 
a oferit brațul M. S. Regelui, și de cătră 
toți miniștri. La drele 10 și 10 minute s’a 
început serviciul divin, care a fost oficiat 
de I. P. S. S. Metropolitul Primat, încon
jurat de toți membrii Sf. Sinod îmbrăcați 

în odăjdii. Mitropolitul-Primat stropesce 
cu apă sfințită pe Suverani, Principi și 
personele presinte.

După acestea se începu oficiarea 
sfințirei nouelor drapele. In acest timp 
începu se plouă torențial. In mulțime se 
născu o învălmășâlă de nedescris. Suve
ranul începu apoi distribuirea nouelor dra
pele. Comandantul regimentului se pre- 
sintă Suveranului, espunându-i pe scurt, 
ce parte a luat regimentul în resboiul pen
tru independență. Apoi Regele dădu co
mandantului noul drapel, spunându-i: „Iți 
încredințez, comandante, noul drapel, și 
regimentul s6 fie vrednic de el“. Cel din 
urmă, care a venit la rând, a fost bata
lionul 2 de vânători. Maiorul presintă Su
veranului drapelul ciuruit de glonte al vi- 
tezului batalion și care purta marea cruce 
a Sf. Gheorghe. O tăcere mormentală se 
făcu. M. S. Regina era mișcată -până, la 
lacrimi. Iubita năstră Suverană își adu
cea de sigur aminte de numeroșii căduțl 
pe câmpul de bătaie și de sutele de ră
niți, cari au fost îngrijiți de cătră M. ,Sa. 
Gând Suveranul a predat noul drapel a 
spus : „Comandante, scii mărețele vitejii ale 
acestui batalion, repurtate în resboiul din 
1877-, îți încredințez acest nou drapel și 
urez batalionului, ca și pe viitor, când țera 
va fi în primejdie, se repurteze aceleași 
succese ca și în trecuta Cu aceste cuvinte Su
veranul luă drapelul d’asupra căruia sie afla 
o frumosă coronă de lauri și de care 
atârna o panglică, pe care stau scrise ur- 
mătorele cuvinte brodate de M. S. Re
gina: „Rosepentru cei vii, lauri pentru cei 
■morți, Elisabeta“.

M. S. Regele a ținut o strălucită cu
vântare, care a entusiasmat profund pe 
întreg auditorul:

Cu stegurile acestoa, a cjis Su
veranul, armata română a câștigat 
victoria. Aceste steguri au defilat 
înaintea armatei nâstre, pornind dru
mul biruinței.

Aceste steguri și-au' îndeplinit 
în totul datoria. De aceea ele vor fi 
depuse acum în sala Tronului, unde 
vor fi păstrate, pentru-ca generațiu- 
nile viitore se ia imbold dela ele.

Jurați acum voi toți de aici, că 
nici ploi a, nici pietrele, nici tunetele, 
nici glonțele și tunurile vrăjmașilor, 
nu ve vor face să lăsați din mâni 
aceste stindarde.

încredințez, dâr, la fie-care regi
ment și batalion, cari au luptat în 
câmpiile de peste Dunăre, steguri 
none, înconjurate de decorații și 
corone, ca o amintire a gloriosului 
trecut.

Stegul este pentru voi cel mai 
scump odor. Lui trebue se ne în
chinăm cu dragoste și respect, căci 
representă onorea ferii, pentru care 
noi trebue se ne jertfim viăța.

Trăescă România! Trăescă ar
mata !

Ploia, care pănă la cuvântarea Re
gelui, continuă se cadă, de-odată, când Su
veranul începu marele seu discurs, încetă, 
nourii se risipiră și un sore călduros apăru 
la orisont.

După discurs, Suveranul se întreținîi 
cât-va timp cu miniștri și generalii pre- 
senți, apoi porni călare, urmat de întregul 
stat-major, generali și ofițeri superiori, 
precum și de ofițerii atașați militări stră
ini spre locul defilărei. Defilarea s’a făcut 
într’o pldie torențială cu piatră. Cei din- 
tâiu, care defileză sunt elevii liceului „Mi- 
haiu Bravul". Urmeză apoi școla de arte și 
meserii și elevii institutului Otescu. Defi
larea continuă apoi în ordinea următore: 
D-1 general Arion, comandantul corpului 
II de armată; d-1 colonel Oonstantinescu, 
șeful statului-major al acestui corp; Sta- 
tul-major; musicele trupelor din paradă; 
plutonele ofițerilor fără trupă, ale ofițe
rilor de reservă și acela al gendarmeriei 
rurale etc. etc.

In fruntea regimentului 24 Tecuci a 
defilat și un țăran, care salvase drapelul 
acestui regiment în timpul resboiului dela 
1877, er în fruntea batalionului 3 de vâ
nători a defilat un preot cu pieptul plin 

de decorații, amândoi martori ai neîntre
cutei vitejii de pe câmpiile Bulgariei. Mul
țimea le-a făcut frenetice ovațiuni. Micul 
principe a stat tot timpul în picidre și a 
urmărit cu un vădit interes întrega defi
lare. Defilarea se termină la orele 2 și un 
sfert. M. S. Regele și A. S. R. Principele 
Ferdinand au stat totă vremea neclintiți 
în mijlocul pldiei.

Festivitatea aranjată în Beiuș
cu ocasiunea jubileului de 50 ani a preoției I. P. S. 

D. Episcop MICHA1L PAVEL.

(F i n e.)

Vorbirea
Ilustrisimului domn episcop Dr. Demetriu Radu.

La sf rșitul programului, Esc. Sa Epis
copul Iubilant cu drept cuvent adânc miș
cat de mulțimea atâtor dovedi de iubire, 
în termini mult călduroșl dă espresiune 
sentimentelor sale de sufletescă îndestu- 
lire, lauda totă lăsând’o lui Dumnedeu, er 
lui remânendu-i mângâierea, că s’a silit 
a-șl face numai datorința față de mulțimea 
cea mare a lipsurilor, ce le avem pe tote 
terenele.

Entusiasmul și însuflețirea erau cu ade
vărat la culme și lacrimi de bucurie cur
geau din ochii celor presențl, de vreme ce 
Archiereul împarte binecuvântarea ceriului 
peste tinerime.

In mijlocul acestei disposițiunl sufle
tesc! a numerosului public, pășesce înainte 
Ilustritstea Sa Episcopul Lugo ului Dr. De
metriu Radu și într’o scurtă, în stil mâduos 
și elegant concepută vorbire, după-ce mul- 
țumesce Escelenției Sale pentru grațiosa 
invitare și pentru prilejul ce i l’a întins 
de a se putâ faoe părtaș la bucuriile unei 
festivități așa de strălucite, — după notele 
nostre în pripă luate — continuă astfel:

Sentimentele mele de recunoscință 
însă, precum văd cu înșiși ochii mei, nu 
sunt decât o slabă resfrângere a sentimen
telor mult mai bogate și mai căldurose, 
cari însuflețesc inimile tuturor celor de 
față pentru neprețuitul favor, ce l’ai întins, 
Prea sânțite Domne, și acestor mărețe 
institute, de a se pute bucura de presența 
Escelenței Tale la strălucita aniversare a 
60 de ani, de când în istorica Duminecă 
a sântului Toma a-țî înălțat Domnului pri- 
mițiile darului preoțesc, cădut pe capul 
Tău.

Domnilor, era diua luminată a sfinte
lor Pascl. Și un tînăr dintre cei mai dis
tinși din cursul de filosofie, departe de că
minul părintesc, slăbit de asprimea lipsuri
lor, străin între străini se muncea pe câm
purile din jurul Cașoviei, culegând, spre 
a-șl întări puterile, cele dintâiîî ■plante nu- 
tritore ale frumăsei primăveri. Estremă era 
lipsa, der credința întru cela ce hrănesce 
pasările ceriului și îmbracă crinii câmpului 
pe el nu l’a părăsit, er gândul la înduio- 
șatele lacrimi cu cari se scia dflnio petre
cut din partea bunei sale mame, îndulci- 
tu-i-a totă amărăciunea și a streinătății și 
și a plantelor adunate spre a-șl sătura fd- 
mea.

Grea forte era încercarea, der Dom
nul pe el peirii pradă nu l’a lăsat; pen- 
tru-< ă liotărît era în planurile sfinte, nu 
numai ca alesul său să învețe carte spre 
folosul uuui întreg popor, ci mai hotăiît 
era și aceea, ca lipsa însăși prin care îl 
trecea pe el, să fie mai târdiu un isvor de 
îmbelșugare, spre a-șl astîmpăra setea de 
cultură, pe timpuri nețărmurite, cete fără 
de număr din fii și fiicele aceluiași mult 
iubit popor românesc.

Nu void urmări, domnilor, fasele pu
rurea luminose prin cari se desvălesce și 
se arată timp de peste o jumătate de veac 
spiritul acestei credințe sfinte, înrădăcinate 
în pieptul tinerului mumit de grijurl pe 
câmpurile Cașoviei ; nu ve void duce cu 
gândul prin tote locurile pe unde acel is
vor de îmbelșugare, țîșnit din lipsurile lui 
de odinioră, și-a revărsat binefacerile sale ; 
nu void urmări, nu void înșira, ba nici nu 
void schița bogăția meritelor, ce și le-a câș
tigat în cursul vieții sale pănă la noi, și 
pretutindenea pe unde provedința i-a în
dreptat pasul, în clasicul pământ al Mara
mureșului, pe țărmurii Someșului, apoi în 
văile Crișurilor și la polele Bihorului; nu, 
nu void face acesta, ci destul îmi este mie 
a repeți și acilea cu cea mai alăsă plăcere 
următorul cuvent: Credința neclătinată, 
umilința înălțătore și silința neadurmită, 
cu cari de o jumătate de vec slujesce la 
altarul Domnului, devotamentul nețărmurit 
cătră biserica lui Christos, iubirea stator
nică față de nemul al cărui fiu se mân- 

dresce a fi, ca și față de patria al eră ei 
cetățen este; zelul desfășurat întru aDă- 
rarea și înmulțirea moștenirei primite dela 
înaintașii săi; creațiunile monumentale ce 
le-a ridicat în pustiul încă destul de larg 
al așezămintelor culturale românescl: da, 
tote acestea deja de mult, cu litere ade
vărat ne șterse au întipărit în inimele Ro
mânilor veneratul nume al Episcopului Mi- 
chail Pavel!

Er cumcă prin aceste palide cuvinte 
adevărul a eșit din și mai slab graiul meu 
— mărturie s’a făcut, spre obștâsca bucu
rie și mângâiere a bisericei greco-catolice 
române și peste tot a nemului românesc, 
chiar dela înălțimea gloriosă a regescului 
Tron și al patriei nostre scumpe și iubite 
prin strălucirile cele mai mari ce le-a văr
sat și acuma de curând peste sărbătoritul 
Arehiereu. Mărturie s’a făcut întrega bise
rică greco-catolică română prin entusias- 
mul cu care a înconjurat acest iubileu stră
lucit. Și dâcă aceste ar fi tăcut, mărturie 
ar fi dat pietrile grămădite în aceste pom- 
pose palate culturale; der și mai tare ar 
grăi și vor și grăi glasurile vostre; scumpe 
odrasle ale nâmului, străplântate aci spre 
cultivare întru tote cele bune și frumose...

Aci oratorul ilustru termină prin dulci și 
alese cuvinte îndreptate tinerimei între sgo- 
motosele aclamațiunl ale publicului la a- 
dresa iubilantelui Arehiereu.

Toți au ascultat acâstă cuvântare cu 
O viuă și respectuosă atențiune, er la sfîr- 
șitul ei întrega sală isbucni în urări căldu- 
rdse la adresa ilustrului orator.

*
Festivitatea atât de splendid reușită 

s’a terminat la orele 8, va să dică a durat 
3 ore. Eșind din sala de gimnastică, cu to
ții ne-am delectat în privirea edificiului 
gimnasial, care era împodobit cu transpa
rente și splendid luminat.

Din astfel de manifestații provenite 
din gura bătrânilor, în tocmai ca din a ti
nerilor avem să învățăm : Să cugetăm cu 
evlavie la aceea, că cine au fost străbunii 
noștri, să fim superiori certelor, precum 
ne.-a sfătuit și directorul gimnasial în fru- 
mosa sa cuvântare; să punem interesele bi
sericei și ale nâmului nostru mai pe sus 
de cele private ;'să nu uităm că un popor 
ce nu-șl iubesce și nu-șl venerâză bărbații 
săi provedențiall, șl-a perdut sufletul și nu 
e decât un schelet, o păpușe ce se mișcă 
după cum alții o portă. Să ne nisuim a fi 
uniți în simțiri și neosteniți în muncă, ca 
așa tote cele ce avem dela strămoșii noș
tri, dela bărbații no.-tri providențiali din 
trecut și din present să le cimentăm cu 
sudorea frunții nostre și cu sângele arte- 
riilor nostre, că numai atunci ne vom pută 
mândri cu aceea; că și noi am contribuit 
la ridicarea edificiului viitorului nostru.

Conducătorii și dascălii tinerimei nos- 
tre dela școlele din Beiuș cu acestă bine
venită ocasiune ni-au dovedit, că stau la 
culmea misiunii lor, tinerii gimnasiall ni-au 
dovedit, că-șl înțeleg deplin misiunea și 
cariera la care s’au dedicat; în tocmai și 
fetele dela școla civilă de aici au dat do
vadă despre aceea, că pe drept cuvânt ne 
putem aștepta, că fetele dela școla nostră 
în scurt timp vor deveni o adevărată poe- 
sie în viâța familiilor lor..

Diua a doua (4 Maiti).

In Dumineca Tomii s’a celebrat un 
Te-Deum solemn pontificând Es. Sa D. 
Ep. M. Pavel și Ilustr. Sa Dr. Dem. Badu, 
însoțiți de doi canonici și opt preoți. Ca
nonicul prelat Dr. Aug. Lama» a rostit o 
frumosă și mult instructivă ocasională cu
vântare.

Biserica cea mare din Beiuș era plin 
îndesată de tineri și bătrâni, de persons 
distinse pe terenul bisericesc, în sciință și 
în multe alte ramuri de ocupațiunl private 
Cu un cuvânt, beiușenii și mulțl din jur 
și câțl-va din mare depărtare, fără deose
bire de religiune, au asistat lasf. liturghie. 
Și cu acăstă ocasiune s’a distins mult co
rul mixt al elevilor gimnasiall și al eleve
lor dela școla civilă, sub conducerea d-nei 
Bușiți a.

După liturgia solemnă și-au presentat 
omagiile sale iubilantului: Ilustr. Sa Dr. 
Dem. Radu în numele provinciei bis. gr. 
cat.; Corpul profesoral, mai multe corpo- 
rațiunl din Beiuș și un număr însemnat 
dintre privați. După aceste Escel. Sa a în
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trunit la masă pe toți fruntașii câți au 
fost la biserică. Cu ac6stă ocasiune s’au ros
tit mai multe toaste, și anume: Escel. Sa 
pentru Pontificele Leo XIII, pentru Maies
tatea Sa și pentru ospețl. Ilustr. Sa D. Ep. 
Dr. Dem. Radu a toastat cu multă elocu- 
ență și însuflețire pentru iubilantul episcop 
și pentru corpul profesoral dela școlele din 
Beiuș. Ilustr. Dn. Dr. Aug. Lauran a toas
tat pentru guvern, Rev. D. Aug. AnLZșI-a 
presentat omagiile sale în numele distric
tului protopopesc din Beiuș și în numele 
oficiatiților dominall; asemenea și dir. gim- 
nasial I. Butean șl-a presentat omagiile 
sale în numele corpului profesoral. A mai 
toastat protopopul rom. cat. Iosif NOnet și 
primarul orașului Adalbert Illes.

Emulațiunea de gimnastică.

La orele 4 p. m. Escel. Sa însoțit de 
Ilustr. Sa Episcopul Lugoșului și de alțl 
-ospețl distinși, a venit în curtea gimnasiu- 
lui, unde îi aștepta un mare public, pentru 
de a asista la emulațiunea de gimnastică. 
Aici tinerimea studiosă îmbrăcată în cos
tum pitoresc de gimnastică era aședată în 
rendurl gata pentru eserciții libere. Sosind 
înalții ospețl, tinerii cu toții au cântat 
^Christos a înviat*, apoi sub conducerea 
profesorilor Vasile Dumbravă și Cor. Arde
lean s’a început emulațiunea după următo
rul program:

A) Eserciții l bere: 1) Eserciții comune 
ale celor 8 clase. 2) Eserc. libere cu ins
trumente de mână. 3) Eserc. cu bastone 
de fer, împreunate cu esercițiul de ordine 
„Steua" eșec, dc cl. VIII. 4) Eserciții cu 
buzdugane de cl. VII. B) Eserciții de or
dine: 5) Corona mare împreunată cu mar
șul gimnasticilor esec. de cl. VI. C/ Eser
ciții la aparate: a) Eserc. de clasă. 6) „Bâr
na cu oblâncl" esecutat de clasa IV. b) 
Emulațiunea singuraticilor: 7) Urcarea pe 
funie. 8) Aruncarea globului. 9) Sărit la 
înălțime. D) Jocuri: 10) „Gona mingei“ 
jueată de cl. II. 11) „Săritura broscei" ju
cată de cl. I. 12) Marș în colone pentru a 
lua posiție. 13) Istoria gimnasticei în gim- 
nasiui de Beiuș. 14) Distribuirea premiilor 
15) Cantare „Lumineză-teu... 16) Defilare.

Absorbiți de multele puncte ale pro
gramei, așteptam cu nerăbdare esecutarea. 
Durere însă, că abia câte-va puncte s’au 
putut esecuta din causa, că ne-a inundat o 
ploie torențială. Punctele câte s’au putut 
esecuta, ni-au oferit o privelisce, ce ni-a ui
mit, vădend cum tinerii, cari în săra pre
cedentă atât de escelent s’au distins pe te
renul artelor frumose, afli nu în mai mic 
grad au dovedit desteritate, precisiune, 
hărnicie și tărie în ale gimnasticei. Laudă 
tinerimei cu cap luminat și cu brațe vîn- 
jose, laudă profesorilor de gimnastică.

Intrând cu toții în sala de gimnas
tică, unde din causa scurțimei timpului 
neputându-se esecuta programul, profes. 
Vasile Dumbravă în resnmat a schițat is
toricul gimnasticei în gimnasiul de Beiuș.

Decă din suflet am regretat ciuntirea 
involuntară a programului, care atât de 
eclatant dovedesce starea faptică a instruc- 
țiunei în gimnastică, recompensă bogată 
aflăm în cuvintele însuflețitdre ale Părin
telui Episcop Dr. Demetriu Radu, cu cari 
a încheiat sărbătorea, care ne-a dovedit 
progresul tinerimei în cele fisice, și în care 
progres însuflețitul părinte archiereu vede 
viitorul strălucit al tinerimei studidse. E 
imposibil a reproduce cuvintele Ilustris. 
Domn Episcop, neîntrecut meșter al gra
iului românesc; ajunge să relevăm, că în 
cei mai însuflețitorl termini gratuleză ti
nerimei și corpului profesoral pentru de- 
săvîrșitul succes al acestor festivități, și 
termină așișderea între nesfirsite aplause 
aclamând pe marele patron al acestor așe- 
dăminte culturale românescl.

*

„Nu este bucurie mai mare, decât &u- 
curia inimei“. Strigați lui Dumnedeu cu 
glas de bucurie: Se trăiescă Mihail Pavel!

+

Un comandant al Burilor în 
Brașov.

Am scris deja în numărul de tote 
dilele două articole despre o întîlnire, ce 
am avut’o cu un comandant de al Burilor, 
numit comandantul Iooste, aici în Brașov. 
Der nu le-am scris eu pe tdte, câte le-am 
vorbit cu el, așa că am mai reservat câte 
ceva și pentru cetitorii noștri de Dumi
neca, deore-ce sciu, că nimeni în lume nu 
se intereseză de sortea Burilor așa de 
tare ca și cetitorii noștri de Duminecă. 
Er decă se va întâmpla se fie și câte-o 
repetiție, pot să o cetescă cetitorii de tdte 
dilele încă odată, căci faptele vitejesc! e 
bine să le cetescă omul mai de multe-orl, 
luând pildă dela ele.

Acuma se înțelege, că Englezii, vă- 
<jend că nu-i pot birui pe vitejii Buri nici 
după o luptă atât de crâncenă, care du- 
reză aprope de trei ani, au început se se 
resgândescă, să mai facă concesiuni și, 
după-cum cetim în depeșile, ce ne sosesc 
dela Londra, par’că ar fi dre-cari speranțe 
de pace, pentru-că delegații Burilor și ai 
Englesilor au început să 'se sfătuescă de 
pace. Noi însă acuma nu de sfaturile 
acestea ne vom ocupa, ci de celea ce 
le-a spus comandantul Iooste, care a fost 
în personă aici la Brașov, er eu am ședut 
cu el la masă, am băut bere și am cioc
nit împreună păhărele.

Asta s’a întâmplat Sâmbăta trecută. 
In acea di cu trenul accelerat dela orele 
2 d. m. a sosit comandantul Iooste la 
Brașov. Intîlnindu-mă pe stradă cu d-1 
Schroff, redactorul dela diarul german de 
aici, „Kronstâdter Zeitung", care sciea 
despre sosirea lui Iooste, mi-a spus și mie, 
comunicându-mi, că decă vreu să fac cu- 
noscință cu el, să mă duc deseră la hotel 
Europa, unde va cina. Așa am și făcut.

L’am găsit pe Iooste la masă cu d-1 
Schroff, care m’a și recomandat. Eu strîn- 
gându-i mâna, am spus, că sunt represen- 
tantul diarului J„ Gazeta Transilvaniei" și 
că sunt fericit de a pute șede la masă 
cu representantul unui popor așa de vi-, 
tez, cum sunt Burii.

Trebue să vă spun însă, cum se face 
de Iooste petrece în Europa și ce rost 
are el prin Ardeal.

Iooste a fost acela, care înainte de 
asta cu doi ani â rupt cordonul dușmanu
lui și a trecut cu o trupă de vr’o 300 
omeni în teritoriul englezesc, Gapland, 
ceea-ce a fost o faptă de mare vitejie și 
despre care s’a scris atunci mult prin 
diare. Mai târdiu însă în Natal l'au prins 
Englesii și erau să-l împusce. Iooste însă 
a reușit să fugă pe un vapor frances, cu 
care a venit în orașul Marsilia (Francia). 
Paul Kriiger, șeful republicei Burilor și 
cu sfetnicii lui, cunoscendu-1 pe Iooste nu 
numai ca om vitez, der și ca bun orator, 
au dis să vină în Europa și să țină cu
vântări despre starea Burilor și la adună
rile unde se vor ține cuvântările, se plă- 
tescă orl-cine va fi de față câte o coronă, 
cari bani să se trimită la văduvele și or
fanii Burilor, căduțî în răsboiu.

Iooste era el bun orator în limba 
Iui, adecă în limba olandeză, care e9te 
limba maternă a Burilor și pote și în limba 
englesă, der nu scia nemțesce. S’a pus 
însă pe învățat, și limba nemțescă fiind 
soră cu cea olandeză, cum e de pildă limba 
italienescă cu cea românescă, Iooste în 
scurt timp a învățat nemțesce. Nu-i vorbă, 
se cundsce și acuma, că o vorbesce, ca 
un străin, der totu-șl te poți înțelege forte 
bine cu el pe nemțesce.

Și apoi s’a dus în Germania, în Ru
sia, în Svedia, în Austria și a ținut pretu- 
tindenea cuvântări și a adunat frumoși 
bani, cari s’au trimis apoi de-adreptul la 
un comitet central din Germania, ca să-i 
transmită mai departe la femeile năpăs
tuite și la copiii fără de tată.

Așa a venit și în Ardeal și a vorbit 
în orașul Sibiiu și la Sebeșul-săsesc și la 
Mediaș și la Brașov, unde a ținut tocmai 
a 270-a cuvântare (Luni sera) fiind de 
față mulțî Sași, domni și domne, și Ro
mâni, cari l’au primit cu strigăte de „Hei!" 
și „Să trăiescă".

Comandantul Iooste n’a învățat șcdlă 
militară, căci mai înainte se ocupa cu co
mercial, der nevoia l’a învățat a conduce 
trupele în răsboiu. Așa sunt toți coman
danții Burilor, nici unul n’a învățat la 
școlă cum se portă răsboiul, ci unul a 
mers dela cornele plugului, altul dela tej- 
gheua prăvăliei și totuși i-au bătut de 
atâtea ori pe Englezi.

Gum se pote asta ? l’am întrebat eu 
pe Iooste.

Apoi Englezii — a răspuns Iooste— 
nu se luptă pentru vatra părintescă și 
pentru femeie și pentru mamă și pentru 
copii, ci se luptă pentru-ca să-și capete 
solda, și de aceea nu se prea aventureză 
în luptă, er când sunt surprinși, îi vedi 
numai că ridică manile în sus, ceea-ce în- 
semneză, că cer grație. Și Burii le dau 
grație, îi cobdră de pe cai, îi desbracă de 
hainele lor, pe cari le îmbracă apoi ei și 
se siăie călări pe caii lor.

Odată — dice Iooste — am trecut 
rîul Oranje de-a înotul, eu și încă patru 
inși. Pe țărmurele de dincolo am dat peste 
un detașament de Englesi, cari, fiind forte 
cald, s’au culcat în cort, se dormă, după-ce 
mai înainte se îmbătaseră. Puscile erau 
rădimate la o parte. Noi, în pielea golă, 
cum eram, le-am luat binișor puscile și 
i-am făcut prisonieri, cinci Buri în pielea 
golă, der cu armele englese în mână, pe 
27 de Englesi bețivani, desarmați. Apoi 
unul din noi sciind telegrafia, s’a dus la 
telegraf și a depeșat la cartierul general 
engles tocmai contrarul, adecă, că En
glesii au surprins pe Buri, i-au bătut și 
au prins mai multe sute. Depeșa acâsta 
s’a dat mai departe la Londra, de unde 
s’a publicat în tdte diarele din Europa. 
Așa veniau de multe-ori soirile neadevă
rate despre biruințe de ale Englesilor, 
când se întâmpla tocmai contrarul!

— Der generalul Botha — îl întrebai 
eu — ce fel de nație e, pentru-că în Ar
deal sunt mulțî Români cu numele de 
Bota și s’a lățit pe aici vestea, că Botha 
ar fi Român?

— Generalul Botha e din moși strămoși 
B.ur și numai din întâmplare are nume, 
care semăna cu cel românesc.

Răsboiul, ce-1 portă Burii acum 
aprope de trei ani, după cum spunea 
Iooste, nu este decât ultima fașă a pri
gonirilor de 80 ani din partea Englesilor. 
Burii locuiau atunci în Capland, din causa 
prigonirilor însă și-au lăsat țâra și punând 
la jug câte 40 de boi, și-au încărcat tot 
ce au avut, pe cară, întemeiându-și altă 
țeră dincolo de rîul Oranje, în Natal. Nici 
aici nu i-au lăsat Englesii în pace. S’au 
mutat deci încă odată în Oranje — Frei- 
staat, unde i-au lăsat cât-va timp în pace. 
S’a întâmplat însă, că s’au descoperit aici 
bogatele mine de diamante și dorul de câș
tig al Englesilor și mai ales al Jidovilor 
a reînviat cu mai mare putere și a prici
nuit răsboiul. Moș Paul Kriiger prevăduse 
acest lucru și se îngrijise din timp să 
avem tunuri și muniție. Soldați regulați 
însă n’aveam la început, decât 800 de inși, 
pentru-că tot poporul nostru nu e mai 
mare de 400.000. Când însă un popor, fie 
acela cât de mic, ține cu sfințenie la drep
turile sale, nu este putere pe lume, ca 
să-l biruescă. Și moș Paul a dat poruncă 
să; se înarmeze tot Burul dela vârsta de 
12 ajil pană la 32. Și ne-a dus la un pâ
rău, ce curgea printr’o vale. Și fie-care 
din noi a trebuit să ia o petricică de pe 
dealul de dincolo de părău și să o aducă 
dincoce pe cestalalt deal. Prin acest semn 
am venit în atingere cu sfânta țărînă- 
mamă și acesta a fost jurământul nostru, 
că nu vom lăsa drepturile ndstre.

Comandantul Iooste s’a dus din Bra
șov la Râșnov, unde a fost primit cu 
mare alaiu. I-au eșit înainte pompierii. A 
ținut și acolo un cuvânt și a adunat pen
tru văduvele și orfanii Burilor 350 corăne. 
In Brașov adunase 750 corăne.

De aici s’a dus la Sighișără, apoi se 
va duce la Reghin, Bistriță, Făgăraș, pe 
urmă erășî va veni la Brașov, de unde 
are de gând să trecă în România.

M’a întrebat, decă ar pute cuvânta 
și în Bucuresci? Eu i-am răspuns, că Ro
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mânii dela început au arătat cea mai 
mare dragoste pentru causa Burilor și că 
va pute cuvânta nu numai în Bucurescî, 
der și în Brăila, Galați și pote și în alte 
orașe.

A doua di i-am dat articolul, cel’am 
scris despre dânsul în „Gazeta Transil
vaniei și o poesie făcută înainte de asta 
cu doi ani de d-1 învățător Dariu din 
Brașov, întitulată „In dile grele" și dedi
cată Burilor.

Mi-a mulțumit și și-a esprimat bu
curia, că întâmpină atâta iubire și bună
voință din partea Românilor.

M’am simțit dator a le spune aces
tea în numărul de Duminecă, din care 
causă a trebuit să las pentru altă-dată 
ceea-ce începusem a scrie de două Du
mineci încăce despre părerile străinilor 
asupra Românilor.

Delaletca.

Co n vocare.
Neîntrunindu-se la adunarea genarală, 

convocată pe eri, o terțialitate a membre
lor, precum cer statutele, se convăcă Onor. 
Domne membre pentru a doua-6ră la o 
adunare generală extraordinară, ce se va 
ține Joi în 16/29 1. c. în sala cea mare 
din edificiul școlelor române din loc.

Obiectele: 1) Cestiunea cumpărării unei 
case pentru Internatul-orfelinat, 2) Afacerea 
reparării caselor Reuniunii. 3) Gompletarea 
Comitetului prin alegerea a două membre 
și 4) Designarea a două membre pentru 
verificarea protocolului. N. B. Conform 
statutelor, adunarea generală, convocată 
pentru a doua-dră, va lua concluse valide 
fără considerare la numărul membrelor 
presente.

Brașov, 9 (22) Maiil 1902.
Biroul Reuniune! femeilor române:

Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,
președintă. secretar.

NECROLOG. Subseinnații cu inima 
îndurerată aducem la cunoscința tuturor 
rudeniilor și cunoscutilor, că neuitata n<5s- 
tră mamă, verișoră, respective cumnată 
Văd. Ana Petricașift născ. Popa, după 
scurte, der grele suferințe, a răposat în 
Domnul împărtășită cu sf. taine, afii la 
orele 6 d. a. în al 54-lea an de viâță și 
al 6-lea an al văduviei. Rămășițele pă
mântesc! ale scumpei răposate se vor aședa 
spre repausul de veci, Vineri în 23 1. c. 
la orele 3 d. a. în ciraiterul comun din 
Turda-veche. Fie-i țărîna ușoră, amintirea 
ei de-apururi.

Turda-veche, la 21 Maiu 1902. Emil, 
Aurelia, Victor și Augusta, ca fii. Vasile 
Popa, căp. de art. ca văr, Demetriu Petri- 
cașiu, preot, și familia ca cumnat.

— In 16 Maiti a. o. stil nou au 
răposat, âr în 18 s’a înmormântat, pre 
lângă celebrarea serviciului funebru din 
partea preoților Ilariu Oojocariu din Tecn- 
șiul săsesc, Iosif Pop din Comăna inf. și 
loan Popeneciu din Veneția inf. și cu asis
tența unui forte numeros public din loca
litate și comunele învecinate: Sofl'Oniu 
Câl’lanea paroch gr. cat. în Tecușiul rom. 
(Vioariatul Făgărașului; în etate de 74 de 
ani, 50 ai preoției, și 21 ani ai văduviei. 
Pe răposatul îl jelesc fii: loan funcționar 
reg. ung. postai în pensiune, George no
tar comunal, Sofron proprietar, și Maria 
măritată Spiuean preotâsă gr. cat, ginerile 
George Spinean paroch gr. cat. Frații: 
loan, Onofrie, Elisafta măritată Puslenghea, 
și Sofia măritată Frațilă, precum și numă- 
roșl nepoți.

Literatură.
„Cuvântări biserlcesci de Mas

sillon* traduse din originalul trances de 
loan Genț protopop gr.-cat. român al die- 
cesei de Oradea-mare.—Deja Ia 1898 apă 
ruse în Oradea ma-e cartea cu titlul de mai 
su->, care cuprinde 17 predici de ale vesti- 
tu ui or-tor echsifsiic frances. Pr dicile 
-unt împărțite de traducător după anul bi
sericesc răsăriten, și fie c re este pusă la 
acea Duminecă său sărbăidre, cu a elitei 
evanghe ie se potrivesc-3 predica.— Un vo
lum elegant de peste 400 pagini în 8° cu 
l ortreiui iui Massilon. Tr> duo^rea se dis
tinge piintr’i n limbau îi alee. Prețul 5 co- 
idne (6 Lei 50) ph;s 30 bani porte. Se afla 
de ventjare la Tipografia A. Mureșianu, 
Braș v.
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0 circulară de 10 Maiti.
D-l I. Kalinderu, administratorul Domenii

lor Coronei (România) a dat din incidentul ser
bării dilei de 10 Maiu următorea prea interesantă 
circulară;

Ne aflăm în apropierea (filei de 101 
MaiU, care amintesce atâtea fapte mărețe. 
Dintre datele memorabile ale trecutului 
nostru, acesta e fără îndoială una din cele 
mai însemnate, pentru-că comemorâză înce
putul și sfîrșitul unui lung șir de lupte 
aprige, ce au dus pentru nâmșițeră, o ge
nerație plină de a vent patriotic și un 
Domnitor înțelept și iubit de supușii săi.

La 10 Maid 1866, Principele Carol, 
chiemat la tronul țârei, a întrat în Bucu- 
rescl; La 10 Maiti 1877, s’a proclamat nea
târnarea; tot la 10 Maifl în 1881 România 
în urma isbândilor repurtate pe câmpiile 
de peste Dunăre, s’a înălțat la rangul de 
Regat și șl-a luat locul, ce i-se cuvenea 
printre celelalte state europene.

Astfel aeestă di nu e numai momen
tul, care resumă și încunună un trecut de 
lupte eroice și de nobile jertfe, ci în ace
lași timp și reînvierea țârei. La 10 Maiti 
1877, s’au realisat aspirațiunilor strămoși
lor noștri, de a vede patria liberă, și fi- 
ind-că acum se împlinesce un pătrar de 
veac de atunci, cade-se ca aeestă di să fie 
serbată de toți Românii și cu mai multă 
dragoste.

Spre acest sfîrșit veți lua der înțele
gere cu preoții, învățătorii, primarii și ce
lelalte persdne fruntașe din localitate, spre 
a serba în mod măreț și de față fiind 
elevii șcblelor și locuitorii amintirea sfă- 
rîmărei secularelor legături de aternare 
față de Portă.

După serviciul divin la care va cânta 
corul școlar și la care veți asista cu toții, 
vă veți aduna la școlă seu în localul soci- 
et.ăței culturale, unde elevii vor esecuta 
cântări, er d-v. seu altul din agențl și 
vr’una său două din celelalte persone, veți 
ține cuvântări în frumosa limbă populară, 
pentru a scote bine la ivelă însemnătatea 
dilei, mai cu semă în anul acesta.

Pentru după amiadl său sera, a-țl 
pută întocmi chiar o petrecere seu o se
rată cu declamațiunl și teatru, decă cre
deți nimerit.

In cuvântarea d-vostră veți stărui 
asupra pasului uriaș făcut atunci de țeră, 
asupra progresului de pănă adl și veți 
scote la ivelă partea de căpetenie luată de 
țăran în aceste evenimente.

„Nu mă tem de nimica — grăesce 
„Principele Carol în diua proclamărei in- 
„dependenței — nu mă tem de ninrea, 
„căci sunt convins, că Românii n’au uitat 
.nici vitejia, nici prudența străbunilor, cu 
„ajutorul cărora a trecut țera peste atâtea 
„ lificultățl“.

Luptele urmate după intrarea Româ
niei în răsboiîî, bărbăția și tăria soldatului 
nostru, au confirmat cu strălucire încrede
rea Domnitorului. Sub înțelepta și voini- 
căsca-i conducere, ostașii noștri au dat do
vada puterei nemului, spulberând bărfelele, 
ce se puneau pănă atunci în socotăla nos- 
tră. Vitejia română străbună nu dispăruse 
nu murise în decursul veacurilor de res
triște prin cari trecuse țera. Era numai 
amorțită și n’aștepta decât clipa priinciosă 
și îndemnul pentru a-se deștepta și a se 
arăta și mai mare și mai admirată.

Dările de semă ale martorilor oculari 
străini sunt pline de laude pentru tînăra 
nostră armată, care a sciut să înfrunte 
tote asprimele vremei și se învingă pe un 
dușman voinic și temut.

In bibliotecele școlelor, a oficiului 
seu a societății culturale, veți găsi destule 
elemente pentru vorbirea ce veți ține. Pu
teți ceti din cărțile, ce aveți la disposiție, 
părțile mai potrivite cu serbarea.

Inima și sentimentele d-v. firescl de 
bun Rom ni iubitor al poporului din care 
fac ți parte, vă vor călăuzi și vă vor face 
să găsiți calea pentru a înălța sufletele și 
a incăldi spiritele, scoțendu-le pentru câ- 
te-va momente din cercul restrîns al cuge
tărilor obicinuite și ridicându-le în sfera 
înaltă și senină a iubirei de țeră și de 
Rege. Mai ales locuitorii domeniului coro
nei, cari au primit atâtea binefaceri dela

Majestățile lor, pot înțelege bine datoria 
sfântă de recnnoscință, care-i lăgă față de 
părintele țărei și de dinastia română....

Administrator Ion Hiillinlrru.

Adunare învețătorescă.
Benic, 16 Maiu 1902.

Onorate D-le Redactor ! Despărțămân
tul Alba-Iulia al reuniunei învățătorilor 
români gr. cat. din Archidiecesa de Alba- 
Iulia și Făgăraș, conform programei pu
blicate în prețuitul d vdstre diar. ș’a tinut 
adunarea de primăveră Sâmbătă în 10 
Maiu 1902 în scola gr. cat. din A.-Iulia, 
despre decursul căreia vă comunic urmă- 
torele:

După ascultarea serviciului divin ce
lebrat prin M. O. D-n protopop tractual 
Sitnion Micu în biserica română gr. cat. 
din Lipoveni, s’au întrunit toți învățătorii 
în școlă pentru ascultarea prelegerei 
practice.

D-l loan Pampu, înv. în Alba-Iulia, 
a ținut o prelegere model după trep
tele fbrmale cu desp. V și VI din istoria 
patriei, despre „Ioșif al II-lea“. Prelegerea 
a fost declarată de bine succesă. Preșe
dintele printr’o frumosă vorbire, arătând 
starea șcdlei nost re înainte de acesta cu o 
jumătate de secol și cea de acum, la 11 dre 
a. m. deschide ședința. După cetirea apelu
lui nominal s’a constatat, că numai doi din
tre învățători nu s’au presentat și și aceș
tia din causa afacerilor grave familiare, 
au fost scusați.

Dintre domnii preoți, singur M. O. 
D-n protopop a fost de față. Durere, că 
preoții tractului, cari pănă acum totdeuna 
au fost în mijlocul nostru, de astă-dată 
ne-au ignorat. Dintre ceilalți presențl am 
remarcat pe d-nii I. Dumitrean înv. pens. 
Șard, I. Roșea și d-na, înv. gr. or. A. Iulia, 
A. Stoian preot Orda de sus și 3 seu 4 
membri ai senatului scolastic din Alba- 
Iulia.

Cu durere trebue se vă mărturisesc, 
că la nici o adunare n’am fost așa de slab 
sprijiniți și așa public puțin ca acum n’a 
fost, pe când totă suflarea â așteptat mai 
mult.

Din raportul bibliotecarului s’a vădut, 
că biblioteca despărțământului s’a înmul
țit în restiinpul din Noemvrie a. tr. pănă 
în present cu 54 cărți, cari s’au cumpărat 
din banii despărțământului.

Cu acesta ocasiune s’au încasat 31 
cor. 20 bani, parte ca taxe dela membrii 
ordinari, er parte dela membrii ajutători 
și anume dela: d-l Ignat Borza cantiner 
A.-Iulia 4 c., Ioan Dumitrean înv. pens. 
Șard 2 cor., loan Angliei curator A-Iulia 
2 cor., Avram Stoian preot Orda-de-sus 
1 cor., loan Bota sergent de vânători pen
sionat și proprietar Alba-Iulia 1 cor.. Anca 
Auxente din Totoiu 40 fii., Nieolae Drârn- 
bărean vice-curator A.-Iulia 40 fii. și Iri- 
mie Oprița din M. Partoș 40 fii., cari 
domni și pe acesta cale primescă cele mai 
sincere mulțămite.

Disertația „Crescerea din școlă tre- 
bue să fie în strînsă legătură cu cea din 
casa părintescă“, lucrată cu multă oste- 
nelă de George Spătăcean înv. Galda inf., 
a fost declarată de forte bine succesă.

Peste celelalte puncte din program, 
ne fiind atât de importante, am trecut mai 
iute, și așa la orele 2 p. in. ne-am aședat 
la masa dată de colegii Pampu și Dusa. 
Aici veselia a fost la culme. Cu câtă dra
goste își petrec învățătorii noștri, mai ales 
cu ocasiunea acestor adunări. Toastele 
încă n’au lipsit.

Și așa cu fețele și inimile pline de 
bucurie și voioși pe la 4 ore d. a. ne-am 
despărțit cu dorul de a-ne întâlni cu oca
siunea adunărei de tomnă în fruntașa co
mună Șard.

E s a m e n.
Almașulmar-, 19 Maiti 1902.

In comuna Almapd-mare din comit. 
Clușiului s’a ținut esamenul de vară îti 16 
Maiti a. c. sub președința M. On. d-n Vas. 
L. Pop protopop districtual și asistâud 
mult public cu senatorii scol.

S’au esaminat 85 elevi școlari, între 
cari 21 au fost repetențl dela 12 — 15 ani 
După-ce s’a cântat în cor „împărate ce
resc1', încependu-se esamenul cu religiunea 
și morala, s’au esaminat din obiectele pres
crise de lege pentru școlele poporale. 
După esaminaraa din fie-eare obiect de 
studiu, s’au cântat poesii bine alese din li
teratura. nostră.

Răspunsurile din tote obiectele au fost 
fbrte clare și școlarii răspundeau atât de 
precis, în cât arătau că sunt forte bine 
pregătiți și instruițl. Cu deosebire din arit
metică au dat răspunsuri precise, și cu 
mare repeziciune.

D-l învățător EmanoiI Mocean, deși 
bătrân, servesce acestei comune de 33 de 
ani ca docent și cantor gr. cat., precum 
tot-deuna așa și de astă-dată ne-a arătat 
progrese frumose atât în școla cuotidiană 
și de repetiție, cât și cu școla de adulțl 
Acest docent, deși îmbătrânit în grăua ca
rieră, totuși zelul șicunoscințele ce le are, 
apoi peste tote iubirea înflăcărată de nem 
ni-1 presintă ca pe un învățător consciude 
chiemarea sa.

La încheierea esamenului M. O. D-n. 
președinte a ținut o vorbire în terminl(bine 
aleși, îndemnând școlarii la învățătură și 
mulțămind factorilor pentru ajutorul dat. 
Terminândtt-se discursul, corul cântă „La 
mulțl ani cu bineu. Apoi s’a început ma- 
ialul.

Un participant.

Folosele unei bune arături și a ogore- 
lor de iernă.

Sunt încă mulțl agricultori, cari 
cu tote că cunosc efectele unei bune 
arături, nu dau arăturilor în general 
și ogbrelor de iernă în special, totă 
importanța, ce o merită.

Sciut fiind, că în timpii normali 
abondența recoltelor depinde în mare 
parte de calitatea arăturei, se esa- 
minăm puțin avantajele resultând 
din executarea unor arături raționale, 
și se vedem, decă urmând a le neg- 
ligea, agricultorii noștri nu renunță 
de bună voie la beneficiile, ce le-ar 
trage dintr’o muncă bine chibzuită 
a eân pului.

De ce nu se sbmănă peste nisce 
locuri ne arate? Fiind-că e cunos
cut de când e lumea, că trebue mai 
înainte să scormonesc! pământul 
pentru ca planta se-șl potă întinde 
eu înlesnire rădăcinile în pământ 
unde va găsi elementele necesare 
hranei sale, și unde va găsi tot-deo- 
dată cantitatea de umezelă trebuin- 
ciosă vieței sale.

Orî ce agricultor scie asemenea 
că plantele suferă într’un pământ 
îmbuibat de apă, unde aerul nu pă
trunde, și că ele pier asemenea, când 
pământul e prea uscat.

Lipsa de aer, escesul de urne- 
d,elă, uscăciunea pământului, ecă der 
îneonveniențele, ce trebuiesc combă
tute și ce se pot înlătura prinți’o 
bună arătură.

Un pământ arat este el bre mai 
bine aerisit, decât cel ne muncit? 
Er pământul arat pote el imagazina 
o mai mare cantitate de apă, decât 
decă ar rămâne bătut și întărit? 
Aceste cest iun! nici nu se discută. 
Și în adevăr cu cât un pământ e 
supus mai des la munca mecanică 
a instrumentelor, cu cât e arat gră- 
pat, zdrobit mai de multe-orl, cu 
atât el se făr’miț.âză mai bine și 
prin acest fapt se înmulțesc golurile 
intre grăunții de pământ deslipițl 
unii de alții (nisipul ne dă o ideie 
destul de esactă de transformarea 
pământul.ii căpătată în urma arătu
rilor). In aceste goluri pătrunde ae
rul, lucru ușor de constatat, stropind 
încetinel pământul bine mărunțiș 
așezat într’o strachină; apa se în- 
filtrâză încetul cu încetul în pământ 
gonind aerul dintre goluri și ia lo
cul lui, fără a mări volumul pămân
tului.

Deci, un pământ conține cu atât 
mai mult aer, cu cât e mai poros 
adecă cu cât e mai biue mărunțit, 
și prin urmare, el e cu atât mai 
permeabil cu cât esistă mai multe 

goluri între grăunții de pământ. Er 
pe de altă parte, pământul bine mă
runțit fiind pătruns mai ușor de apă 
decât cel îndesat, se încarcă de o 
cantitate mai mare de apă. In aeestă 
privință d 1 Deliârain, membru al 
Academiei de sciințe din Franța, în 
urma esperiențelor sale spre a cer
ceta efectul ploilor asupra pământu
lui arat și nearat a coustatat, că 
apa se scobbră repede prin pămân
tul afinat, și că după câte-va d1'6 
stratul de jos e tot atât de umed 
ca cel de asupra. Pe când pentru 
pământul îndesat, abia peste o lună 
de fiile pătrunsese ceva umecțelă în 
stratul de jos; în cașul diotâifi. tot 
stratul de pământ afinat e ud, pe 
când în pământul îndesat apa ră
mâne în stratul superior. D-sa a mai 
constatat, că pământul argilos reține 
2L9 la 100 de apă când e afînat, 
pe când decă e îndesat, nu mai în
ghite, decât 10.2 la sută, și că eva- 
porațiunea apei nu e decât de 13 7 
pentru pământul afinat, pe când 
pentru cel îndesat s’a urcat la 80.1 
la sută.

De unde resultă, că e de cea 
mai mare importanță pentru agri
cultorii noștri se nu lase nicl-odată 
locurile lor de muncă se se întă- 
râscă, ci se întbrcă miriștile cât mai 
neîntârziat după ridicarea recoltelor, 
nu numai pentru a distruge buruie
nile, der și pentru a înlesni pătrun
derea apelor în stratul profund al 
solului unde, ferite de evaporațiune, 
ele vor servi de reservă prețibsă 
plantelor în lunile secetose, și tot
deodată vor înlesni mult efectuarea, 
arăturilor de tomnă, mai cu semă 
in pământurile nostre argilbse, cari 
se întăresc atât de mult în urma 
secerișelor de vară, tocmai din pri
cina că n’au fost în destul pătrunse 
de apă. Deci, iubiți agricultori, de 
bre ce sub clima nostră suferim de 
secetă, trebue să căutăm să înma
gazinăm cât mai multă apă, și acâsta 
nu o putem obține, decât arând cât 
mai des și cât mai adânc spre a nu 
pierde acâstă apă bmefăcătbre. Alt
fel ea se s urge fără nici un folos 
pe suprafața locurilor bătute, nepu- 
tându-le străbate Cât pentru mica 
cantitate de apă, ce a isbutit se pă
trundă la suprafață ea se evaporâză 
repede lăsând recoltele no-.tre lih
nite de apă, 6r urmarea e o pro- 
ducțiune slabă.

(’’a arma.)

Lwțpta contra manes.
Se scie, că în anii ploioșr peronospora 

(mana) face pagube nespus de mari. In 
1893 a fost o primăvară secetosă, apoi o 
vară umedă și caldă, mana s’a arătat târ- 
diu, der a fost puternică și a făcut păgubi 
mari.

In 1894 primăvara a fost umedă și 
vara secetosă, peronospora (mana) s’a ară
tat de timpuriu, der vara n'a avut putere.

In România anul trecut a fost umedă 
și primăvara și vara; seim ce rele a făcut 
maua.

Un specialist italian, d. Cavazza, dă 
următorele sfaturi pentru combaterea ma
nei :

D. Cavazza îndămnă să stropim bo 
bocii și mugurii viței, chiar îndată ce în
cep a se arăta, cu flore de puciosă; apoi 
și după înflorire. Pe la sfîrșitul lui Iunie 
altă stropire seu și pe la începutul lui 
Iulie.

Florea de puciosă e bine să fie ames
tecată cu pulbere de piatră venătă 3 la 
sută. E bine să se scie, că pulberea se li- 
pesce forte bine de struguri.

Stropirea acesta se- face cu un foii! 
și folosesce țra numai în potriva manei, der 
și în potriva altei boli a viței numită oi- 
dium, ajută la legatul și la coptul rodului 
viei, apără și de îngheț.

Der atâta nu e de ajuns, ci trebue- 
stropite fnmzele și strugurii eu apă în care,, 
s’a topit petră venătă-
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Aceste stropitul! se fac cu o mașină. 
Mașina seu pompa acâsta trebue cumpărată 
neapărat.

Se stropesce cu îngrijire mai întâiii 
opt cjile înainte de înflorire; apoi după în
florire. Oât despre foi acestea trebue stro
pite tot-deuna după ploi seu neguri, când 
de obiceifi năvălesce mana.

De obiceia cu trei stropiri și cu cele 
după ploile mari, putem fi siguri, că ni-am 
apărat via.

Eta cum se face amestecul cu care 
stropim prin ajutorul pompelor.

Luăm 3—4 kilograme de var la hec
tarul de vie. Se stinge cu băgare de sâmă 

.și apoi se lasă să stea acoperit cu apă 
multă, căci un kilogram de var ar pute 
da 800 de kilograme de apă de var. Când 
apa scade, turnăm apă; mai bine de ploie. 
Când voim se stropim, turburăm varul cu 
un băț și apoi lăsăm să se limpedescă lap
tele de var: un sfert de ces ajunge. Luăm 
apoi apă de var câtă ne trebue și punem 
.altă apă în Ioc.

In apa de var luată din cadă punem 
pietră vânătă 720 de grame la 100 de li- 
turl, după ce mai întâiii le topim în 2 li- 
trurl de apă caldă.

Acest amestec așa pregătit e cel mai 
bun și pote fi întrebuințat nu numai pen
tru mana viței de vie, ci și pentru orl-ce 
alți pomi, ca meri, perl, piersici, etc. pre
cum și la cartofi, pătlăgele, etc.

{„Gazeta Săteanului").

MULTE ȘI DE TOTE.

1
Se caută o menageră, 

Ja o casă bună fără copii, o fată 
orfană de familie bună în etate 
de 20—25 ani, seu o văduvă 
fără copii, de etatea acesta, se 
fie menajeră bună, preferită a fi 
româna. Remunerație după în 
voială și cost Se Be adreseze la 
RedacțiuDea „Gazetei Transil
vaniei “. i_.3

0 casă de venijare.
In Brașo vul-vechifi, Strada la

terală nr. 42 cu 2 odăi, 1 bucătărie, 
pivniță, grajd, șura tot de piătrâ, o 
curte de 152 Stânfienî □, grădină 
de 488 stângenl □ , holdă în câm
pul de sus, brazda dintâiu. Se vinde 
din mână liberă. Informații se pot 
lua deia proprietara casei.

535,1-3 Veduva Reveica Moldovan.

Fluid
pântru

Fluidul Kwizda.

-= A v î S> ==-
Din causa renovărei prăvăliei vend tote mărfurile ce 

se află în mare asortiment de stofe de haine pentru 
bărbați și dame, și Covâre, pânzârie, perdele, bSuse, 
Jupone, Umbrele etc. etc. marfă de tot nouă, cu prețuri 
scăzute.

IftSumaî timp scurt! “"W
Se nu întârdie nimeni Me a profita de acesta favorabilă ocas;e.

1-10.(586)
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Puterea laudei.

Tatăl marelui actor Unzelman era 
cârnățar și fu forte mândru de fiiul său. 
Când audea pe cineva lăudându-1, se topea 
de bucurie.

Odată întră o femeie în prăvălie, ce
rând u-i un sfe t de chilogram de cârnaț-I.

Tatăl lui Unzelman lua un cârnat și 
vru să taie dintr’însul,

— Am fost aseră la o comedie, în 
-care fiiul d-tale a fost forte drăguț, dise 
femeia.

— Așa, ai vădut pe fiiul meu jucând ? 
■Cuțitul se mișcă cu un deget mai de
parte.

— A, era dumuecjeescă pronunțarea 
Tui frumosă, mișcările lui libere....

— Ei da, e un om de valore. — Cu
țitul se mișcă cu două degete mai de- 
paite.

— Nici nu găsesc cuvinte să-ți spun 
■cum a jucat.

— Nu-i așa? a jucat. Cuțitul se mișca 
■cu o palmă mai departe.

— Așa o voce frumosă, taleniul ăsta, 
într’un cuvânt n’am mai văcjut un actor 
la fel.

Cuțitul face pași gigantici, și femeia 
oirmeză cu lauda. In sfîrșit mai spune:

— Fiul d-tale o să ajungă la teatrul 
imperial, pote să-i întreeă pe toți cei de 
.acolo — a, e un geniu!

— Fiiul meu un genii! ? Poftim, ia 
«tot cârnatul.

Proprietar: I>r Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

Kwizda fluid 
pentru soldină.
Fricțiune probată 

contra soldinei. în
trebuințată de Tu 
riști, BicicliștI și 

călăreți cu succes, 
pentru recreare du-
pă ture mai mari.

Prețul o sticlă cor. 2. , 1/2 sticlă cor. 1,20.
-- Veritabil se capătă în tâte farmaciile. —

Deposit principal la

Frimz «lob. liwizda

i

k. u. k. Oest. ung. kon. Rumân, u. fiirstl Bulg. Hoflif. 
Kreis-Apotbelce KORNEUBUHG, bei Wien.

Inscripțiunea de mai sus într’adevăr o merită 

Picăturile rusescî 
ce se pieparâză în farmacia

0-lui VASILIE MIJIM din Melencze.
Aceste „Picături rusesc!11 ar trebui se nu 

lipsescă din nici o casă. Ele sunt un mi jloc 
neiutrecut și escelent contra durerilor interne, 
de stomac, mistuire, materiță și intestino.

In timpul cel mai scurt dispar durerile 
amintite; lucră într’un mod binefăcStariti con
tra sgărciurilor, vânturilor cvlică) și diarhoe, 
delătură greța și neplăcerile provenite îu urma 
stricării stomacului și din recelă, liniștesce gre
ța și face apetit; delătură respirațiunea grea, 
în lipsă es'remă potolesee tusa și ajută la 
desfacerea flegmei, pusă pe puțină vată la dinți 
găunoși ușurâză-durerea.

Prețul 1 eor. 60 lumi (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1 II.) medi

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

numai în farmacia
D lui VASILIE MIJIN în Melencze, 

11—20.(429) (comitatul Torontal).

i
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Subscrisul Irosiătut artistic are onorea a face cunos
cut Ou public, că pentru a corespunde și celor mai moder
ne și eschisite ceunți, au angajat puteri de rangul prim, și 
garantâză executarea exactă Și escelentă a lu țărilor ce cade 
îu branșa acesta.

Pentru a se convinge on. public de rxactitatoa acestor 
date, se confecționâză de ocamdată

TABLOURI de probă gratis.
De o cercetare numerosă se rogă cu totă stima

Atelierul Rembrandt

LEOP. SZINBERGER, 
Atelier artistic, pentru fotografie și picturii.

s -w s«<
•O
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țh prăvălia. I. Q. EHEMIE au SOSÎt
Specia iitâți

©erase nou& 1 kl. c. 2.—
Mazere verde (bob) „ „ „ —.68
Cararabe (Gulii) 1 buc. fii 8—12
Fasole verde 1 kl. cor 1.10
Cartofi noi (Bari lUfiri) 1 kl. fii. 40-50
Sparangel Hollo 1 kl c. 1.40—1.60
Paradise roșii 1 kl. c. — 80—110 
Castraveți noi 1 buc. fii. 30—40
Ceapă mare egiptiană, cea

mai bună pentru gătit 1 k. —32
la 100 kl. deodată cor. 29.—

proprii precum:
Agrișe ... 1 litru —60
Halva Edernâ, preparată 

expre pentru export de 
vară cu Vanilie 1 kl. c. 2 60

n
n
n

v
w

Tete «ceste spelialități se afiă numai in prăvălia

Dtto fără cutie „ „
Dulcețuri de totfelul 1 „ 
Cașcaval gras excel. 1 „ 
Brânză secuescă I-a cal.
Emen haler . .
Caș de carpațl . 
Șuncă feartă l-a .

1

W

kl.
M

3.—
2 60
1.36
1.12
2.60
1.60
3.20

I. G. EREMIE
Strada Mirsclier nr. 9. (lângă Mutzig). 'Adj

I
r

•o*

| Numai marfă prospetă garantată solida și elegantă. ]O

TT. Cel ma,i ieftin deposit de încălțăminte.
Deore-ce am prin it quantități forte 

mari de încălțăminte pentru dame, bărbați 
și Copiii in fasonele cele mai nbuă, diu 
fabrice le cele mai renumite, Karlsbad, 
Viena, Paris și Pesta etc.

Fiind prăvălia mea prea mică pentru 
X așa colosală quantități, sunt silit 
gOfchu. a v*nî®e Wte mârfu-

riBe cu prețuri îeftâ- 
ne de mirare!

1 pâ’. ga-

ga-

n 
n 
n 

de

2.90
3 80
4.3 >
4.60

1
1
1
1
1
1

Pentru
pâr. ghete patent;

r
Gems

îi

Pentru Bărbați: 
ghe e si mp e de vacs, 

rantat solid .
cu i eseț de vies 
r»ut>t solid .

bocanci de v cs solid 
gaioșate cu lac solide 
bocanci de iufr galb.

Dril, dela 9J cr. in sus. Ghete mici

Dame;
oii zug, solide 2.60 
„ nasturi
n n
„ șirete .

de măuușe cu lac .
de p els galb ră de 

gems ou nasturi
pentru copii dela 60 cr. în sus.

. 3.50
. 4.20

3.80
4 —

4.20
n
a
n

Pantofi
Comande 1» niesnrâ se efectuez» promt și cu mare acurateța.

14-0I. D. AVRIGEANU 
DEPOSIT și CONFECȚIUNE de ÎNCĂLȚĂMINTE, 

Hrașov, Strada rorții nr. 34, Ia trei stele.

Principiul meu este, ieftin, bun și vîndare multă.
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M zn ^zx*Kz%.>v<zxAvzsA\zv*v^^,,K/x.mX^s /ft.z’wvs.x-, Zxzx/^z'wvsx',. A\L?
i Hotel „Pomul verde“, Brașov.

Am ondre a face On. public cunoscut, că mum""::::"""::::":;::::::

Grădina și Salonul de sticlă s’aia deschâs.
Bucătăria recunoscută ca forte bună. Asemenea și beilturile 

naturale și escelente.
Servicha cib atesițiune și pB*omg»t. 

Pentru nunți, banchete și societăți stă salonul ia disposiție.
Prețuri moderate.

Abonament prând și cină se dă și afară 
Cu deosebire pentru Domnii călători recomand Hotelul 

odăi bir e aianjate și eftine.
Omnibus și Toirji la, fie-oare tren. 

Rugându-me de sprijinul On. public, me recomand
cu totă stima:

George Sorea, 
Itnlelier.

»

cu
25

î
Xfh W'W'‘WXSWWWM*V<’%Z\V^W^\k*'*^A^%Z’U*,%ZW%Z\L,'^,Uf* Atf’XZ'UZSZ fb

ZX S\

Cumpărători de motore _
înainte de a cumpăra, se se 
convingă care este fabricatul 

—= cel EBBiue bun. =_

La esposiții și examinări de concurență

3

Fabrica de motore 
din Drezda, SOC. p6 acțil, 

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

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

SSepreseiitanța genea’ală. sâ flleg»osit <fie g8B«»stB"e Ea 
IGNAZ GELLERT & C-o Budapest 

Vfl. rS'lacB,e.-v5eiBB,hig 4S, ('ângă gara de Vest).

\j

0$5

,<XXXXXXX^3ExXXM30XO:XXXXXXXXXXXXA£
Deschiderea Stabilimentului 

ci e 

«HYDROTERAPIE» 
din băile d“ aburi ale Eforiei școlelor româno din Brașov

(Strada IFrundailui Wr. â.)
va avb loc în S 04Ț) feiu a. c. Orele de consultațiune me
dicală S'dit în fie care cți dela 7—9 a. m. și dela 4—5 p. m.

Prospecte și informațiunl se pot lua dela administrația băilor.
52 i,3 — 5 A BfisBBÎBBÎstj-a tiiinea.

M

a
pentru scopuri comune

rie de stat ®, r
militare filantropice

>--------------

LOTERIA acesta
unică în Austria lega!, concesionata,

conține: fl'7«89& câștiguri m ham gata ------------------------
------------- ■■■—■.. ---------— Suma ele corone 4JL9.85O> 

CâștâgsaS principal

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

= Un los costă 4 corone. ----------- =
LosurI se capotă, la secția loteriilor de stat în Viena III Vordere Zoii- 

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

SLosisrille se ts-hmfi ia*awco.

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

i

10—13, HH, sKS\|
distnsft cu prețurile prime.

Tipografia A. Mareșiami. Brașov.


