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0 privire asupra stăreî nostre.
Aruncând o privire asupra stă- 

rei lucrurilor, ce ne privesc pe noi 
Românii de sub stăpânirea ungu- 
rescă, mersul și dezvoltarea nostră, 
puține lucruri vom pute însemna și 
și acestea nu le vom găsi îmbucu
ră tdre.

încă și acțl suferim noi Românii 
din Transilvania, Bănat și Țera un- 
gurescă de relele, ce ni-le-a adus sis
temul de guvernare al acestei stă
pâniri și de neajunsurile și păcatele 
nostre de altă parte.

Vedem, că nu merg lucrurile 
bine, că este adenc sguduită încre
derea între noi, că pretutindeni în
cepe sS încoițescă germenele neîn
țelegerilor. Vedem, că suntem îm
piedecați la fie-care pas în mișcarea 
nostră de apărare pe teren legal. 
Partidul nostru național nu mai pote 
se-și împlinescă chiemarea sa din 
causa poruncilor ministeriale ce-i 
stau în cale. Avem se luptăm cu 
mari necazuri în tote părțile, căci 
nicăirl pe nici un teren, nici chiar 
pe cel religios moral nu suntem lă- 
eați în pace.

In tot locul, der mai ales în ale 
școlelor suntem necurmat amenin
țați, hîrțuiți și atacați, numai tere
nul economic ne-a mai rămas des
chis, der și aici avem se luptăm cu 
puțina bună-voință ce o au cei dela 
putere față cu desvoltarea poporului 
nostru.

Mai presus de tdte înse se dă 
nava.lă în contra limbei nostre, par
că am fi ajuns ârăși vremurile bar
bare despre care scria istoricul din 
vechime cjicend, că Românii se lup
tau mai mult pentru limbă, decât 
pentru viâță.

Ore strănepoții de acjl ai aces
tor Români bravi și viteji sunt ei 
numai pe departe vrednici de glo
ria strămoșilor lor? Luptă-se și ei 
cu acel curagiu și cu aceea abne- 
gare de sine, ca odinibră strămoșii 

lor? Căci se nu dică nimeni, că 
acțî ar fi alte timpuri mai ușore. 
Nu, tocmai fiind-că în d'ua de acjl 
tote sunt mai înaintate și mai des- 
voltate, este primejdia mai mare 
pentru esistența națională a Româ
nului, decât a fost odinioră. Tocmai 
în cjilele nostre suntem mai amenin
țați, nu atât din partea puterei fi- 
sice și brutale, cât mai mult de sclă- 
via morală și intelectuală.

Adversarii nemului nostru țin
tesc la slăbirea moralului și caracte
rului nostru național. Țintesc a-ne 
încătușa și a-ne înfrânge sufletesce 
prin tot felul de mijloce seducetdre 
și printr’un învățământ și-o educa- 
țiune școlară străină simțului și su
fletului nostru național. Și tote aces
tea se încercă a-le dobendi aruncând 
focul desbinărei în mijlocul nostru 
cu tot felul de metehne și uneltiri, 
alegendu-șl ca unelte pe cei mai slabi 
și prăpădiți dintre noi.

In astfel de împrejurări simțim 
îndoit relele ce ni-le-a adus oprirea 
funcționării partidului nostru. Și mulțl 
dintre noi cu îngrijire pentru viitor 
se întrăbă, pe ce cale s’ar pute aduce 
o îndreptare în acâstă tristă stare de 
lucruri? S’au găsit unii, cum seim, 
cari cred și susțin, Jcă tote se vor 
schimba spre bine ca prin farmec, 
decă s’ar decide ca. Românii noștri 
în viitor să ia parte la alegerile die- 
tale și să scbtă și ei câțl-va deputați 
cari se mergă în dietă.

Firesce, bine sciind, că așa- 
ceva e cu neputință după-cum stau 
afiî lucrurile, deore-ce guvernul are 
adi puterea de-a împiedeca alegerea 
bmenilor noștri naționaliști credin
cioși programului nostru dela 1881, 
cei-ce propun acest mijloc de scă
pare ne sfătuesc tot-odată ca să 
schimbăm programul nostru de pănă 
acum și să o dăm pe corda guver
nului unguresc, ca să putem, vedl 
Domne, să ne învrednicim și noi de 
câte-va mandate de deputat cu con
simțirea tacită a guvernului.

Ori cine vede însă, că o astfel 
de schimbare de program n’ar în
semna pentru noi nici mai mult nici 
mai puțin, decât a-ne lăpăda cu to
tul de credeul nostru național, sâu, 
cum a djs d-1 Mocsonyi, nu însemnă 
decât abdicarea națională.

Cei ce ne sfătuesc der la acesta 
abdicare, seu nu văd în orbia lor 
prăpastia, sâu sunt nisce profeți falși, 
cari se gândesc numai de adi pe 
mâne, vor să trăiescă numai din mână 
în gură și puțin le pasă de viitorul 
memului nostru.

Nu s’a pomenit un popor ame
nințat în esistența sa cum e poporul 
nostru, să-și potă găsi scăparea în 
câțl-va deputați, ce i-ar pute trimite 
prin renunțarea la dreptul său de-a 
fi recunoscut ca popor deosebit, în- 
tr’o dietă, unde vocea lor să fie su
grumată de mulțimea contrarilor.

Au fost într’o vreme de°î de 
deputați români naționaliști în dietă. 
Ce au putut isprăvi acolo? Și ce 
pot isprăvi adi deputății sași și cei 
câți-va slovaci?

E bine a pute lupta pe tote te- 
renele așa și pe cel parlamentar. 
Der decă ți-se închide acest teren?

Nu pe acesta cărare se pote 
mântui poporul nostru, ci numai 
muncind in unire pentru cultura sa na
țională și prospera' ea sa.

La acâsta convingere au ajuns 
adi șiTrlandesii după nesfârșite lupte 
parlamentare.

Revista politică.
Frumosele și înălțătorele ser

bări, ce s’au făcut săptămâna tre
cută în BucurescI cu ocasiunea ani
versării a 25-a dela proclamarea in
dependenței României, s’au încheiat. 
Cetitorii foiei nostre de Duminecă 
cunosc deja mersul marei serbări 
dela 10 Maiti v., când în locul celor 
43 stegurl, cu care armata română 
a repurtat mărețele victorii pe câm
piile Bulgariei (la Plevna, Rahova, 

Smârdan ș. a.), s’au dat oștirei ro
mâne steguri nouă, cele vechi pu- 
nendu-se în sala tronului din palatul 
regal.

De rendul acesta ținem să îm
părtășim cetitorilor foiei nostre de 
Dumineca câte-va momente lor ne
cunoscute dela aceste serbări. Vom 
aminti, între altele ordinul de di, ce 
l’a dat M. S. Regele Carol cătră ar
mată pe diua de 10 Maiu. Ordinul 
spune, că Regele s’a încredințat, că 
în armată s’a muncit s’au făcut pro
grese ineîndoibse și că armata ro
mână e pregătită pentru momentul 
când țera va ave erășî nevoie de 
densa. Drept semne de recunoscință 
dă armatei unele directive, și între 
altele esprimă dorința, ca lovirea (bă
taia) si dispară cu desivirșire din ar
mată. Măsura acesta umană a deștep
tat un viu echou de laudă și simpa
tie nu numai în România, ci și în ță
rile civilisate ale Apusului și s’au 
găsit diare mari europene, cari în cu
vinte elogiose laudă acesta nobilă 
și umanitară inițiativă a Regelui Ca
rol. „Nene Frei Presse" din Viena 
dice, că instrucțiunile Regelui Carol 
în privința disciplinei și a tratamen
tului soldaților, ar trebui să fie în
scrise cu litere de aur în regulamen
tele tuturor armatelor și sfaturile lui 
ar trebui să fie ascultate în tbtă lu
mea Laudă în același timp armata 
română, care — <Țce — în privința 
disciplinei și a tacticei se pote pune 
alături cu ori-ce mare armată eu- 
ropenă.

Cuvinte și mai căldurose a spus 
„Fremdenblatt1,1, organul ministeriului 
austro-ungar de esterne. Ț)ice anume, 
că succesele repurtate de armata ro
mână în răsboiul dela 1877 au con
tribuit la ridicarea României la ran
gul de regat, așa că de fapt armata 
română pote fi privită ca creatorea 
stărei actuale de lucruri din Româ
nia. Despre corpul ofițeresc român 
dice, că el este astădî unul din cele 
mai bune din Europa.

FOILETONUL „GAZ. TRANSA

Povestea scălciuțelor.
Primăvara când eșiai în capul satu

lui dinspre moră, îți sărea înaintea ochi
lor o luncă de ’ți era mai mare dragul, 
er în fund..., în fund de tot vedeai pe-o 
întindere bunicică o pată gălbue, ce se 
întindea pe ierba cea verde ca o năframă 
cusută cu fire de argint. Mi-a rămas în 
minte locul acela, martor atâtor dulci nai
vități de pe vremtea copilăriei, și acum 
când scriu aceste rânduri par’că ine văd 
acolo cu Ilenuța dascălului întruchipând 
o căsuță de găteje și pornind o gospo
dărie, de se oprea paserea din sbor se se 
mire.

Acea năframă cusută cu fire de ar
gint nu era alt-ceva, decât un strat mare 
de flori galbene, ce cresceau pe-un loc 
apătos și semănau cu ochiul boului, atâta 
numai că erau mai mari în flore și mai 
puțin înalte decât acesta. Nu sciu cum 
le-o li dicând prin alte părți.., [noi le di- 
ceam scălciuțe; așa prinsesem și noi de 
pe la alții.

Dumineca de cum eșia din biserică, 
băieți și fetițe, cari puteau se țină la 
drum, mititei cu toții o porneau la scăl
ciuțe și când îi vedeai, unii mai înapoi, 
alții mai înainte după cum îi ajutau pute
rile, înotând prin tufele de ierbă, ți-se pă
rea, că i-a semănat vântul... Nu sciu decă 
astădî mai este obiceiul acesta... și nici 
nu vreu să sciu, der decă vor mai fi co
pii în satul meu și scălciuțe pe lunca 
dinspre moră, trebuie se mai trăiescă și 
obiceiul....

Alt-ceva vreu se vă povestesc d-vos- 
tră, omeni de lumea nouă.

Mi-a fost drag întot-deuna văcarul 
satului și după-ce mă făcusem mai mări
cel, de nu mi-era frică să trec puntea de 
peste vălcea, totă diulica steteam cu el 
pe luncă. îmi dădea de mâncare din traista 
lui de pănură albă, și la urmă îmi dicea:

„Acum sciu că ți-o fi sete! Eu mă 
duc la fântâniță, der pănă atunci fă-mi și 
tu o trebșoră; du-te și dă încoa vaca aia 
care a luat’o rasna..., o vedi?

Nu-i răspundeam nimic și numai pu
neam mâna pe măciucă. Atâta ’mi era! 

Când mă simțiam eu cu măciuca în mână, 
m’a-și fi dus» peste păment; alergam în- 
tr’un suflet și când mă întorceam, numai 
ce-1 vedeam că’mî întinde pălăria:

A

„încet... încet că-ți curge ’n sîn!....“ 
Hei! ce vremuri erau atunci, Domne 
Dumnedeule! Ce bună era pânea din 
.'traista văcarului și ce dulce era apa din 

■ pălăria lui....
După vre-o câți-va ani, întors de pe 

la școli, în potopul de amintiri ce mă nă
pădiră pe locurile atât, de scumpe sufle
tului, mi-am adus aminte și de bătrânul 
văcar și m’am dus să-l văd. Ședea lungit 
pe erbă, răzimat în mâna dreptă, cu pă
lăria trasă în bătaia sdrelui. Decă nu 
și-ar fi ridicat ochii lui plini de bunătate, 
mai că nu l’ași fi mai cunoscut, așa se 
făcuse de bătrân.

— „Bună diua moșule...
— Bună să-ți fie inima.., și se uită 

lung și nedumerit.
— Nu mă mai cunosc!, hai?
Bătrânul își dădu pălăria pe cefă, 

mă măsură de vre-o câte-va ori din cap 
pănă ’n piciore și-apoi de-odată, luminân- 
du-i-se fața:

— „Dor nu-i fi al....“ — Eu dădui 
din cap în semn de aprobare și el conti
nuă: „Ei, bată-te dilele ale bune... ești 
gol tată-tău și era gata se nu te cunosc... 
Der pe unde mi-ai fost, de nu te-ai mai 
arătat?... Ai bătut străinătățile, hai?...."

— „Nu moșule..., am fost colea la 
oraș, la școli.. “

Bătrânul dădu din cap, își lăsă ochii 
în jos, par’că s’ar fi gândit la ceva...

„La oraș ai fost?" — apoi după un 
moment de tăcere... „Mă mir că nu te-ara 
întâlnit..., am fost și eu pe acolo, acum 
un an, în Vinerea Pascilor..., hei, cine 
scie... lume multă..., der ce cauți pe aici?"

Nu sciam, ce să-i răspund la început 
și nu sciu cum îmi veni în minte se-i 
spun, că am venit să adun scălciuțe. Bă
trânul începu să rîdă cu hohot, spunen- 
du-mi, că îi’am brodit’o cu scălciuțele, că 
s’a trecut vremea lor și pe vară nu mai 
găsescî una de lec.

Der de ce nu-ți dai cir-’' 
moșule, uite... e o ierbă n“

Bătrânul se făc>' 
făcu cruce.

— Apoi se
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Și alte cjiare s’au pronunțat cu 
ocasiunea acesta favorabil despre Ro
mânia, în deosebi cjiarele italiene, 
cari au publicat telegrame lungi des
pre serbarea naționala a României, 
br ministrul Baccelli a telegrafat 
urări primului ministru al României.

*
Săptămâna acesta delegoțiunea aus

triacă a ținut ședințe plenare. La des- 
baterea asupra budgetului ministe- 
riului de esterne au fost vii discu- 
țiuni asupra triplei alianțe. Cei cari 
au atacat alianța acesta au fost Cehii 
tineri, cari au recomandat în locul 
ei o cât mai strînsă înțelegere cu 
Rusia, căci după părerea lor, monar- 
chia, austro-ungară n’are nici un pro
fit dela tripla alianță și a pierdut și 
influinta sa în Peninsula balcanică, 
unde influența Germaniei scresce 
mereu, mai ales în Constantinopol. 
A fost vorba în delegațiune și des
pre mișcarea Nemților așa fliși pan- 
germani din Austria, cari sub pre
textul trecerei dela catolicism la pro
testantism, fac politică de alipire la 
imperiul german. Un delegat panger- 
man a răspuns, că Nemții sunt bum 
Austriac!, der și Germani și că ei 
doresc alipirea la Germania, care nu 
pote să fie în alianță, decât cu o 
Austrie germană.

*
Mare supărare i-a cuprins erăși 

pe șoviniștii maghiari de tote culo
rile. pilele trecute s’a ținut la Eise
nach (Germania) adunarea societății 
„Addwtscher Verband”, la care au par
ticipat peste 200 representanți a sec
țiilor In adunarea acesta s’a adus 
hotărîrea, ca guvernul german se pro
testeze printr’o declarațiune energică 
în potriva abusului făcut cu unele 
pretinse enunciațiunî ale împăratului 
'Wilhelm, abus săvîrșit de politician^ 
maghiari, cu scop de a stîrpi cultura 
și limba germană și de a asupri un 
număr de peste două milione de 
Germani din Ungaria. Gazetele ungu
resc! sunt rău cătrănite pe Nemți 
pentru resoluția acesta și pentru 
amestecul lor în afacerile interne ale 
statului ungar. Supărări de acestea 
au domnii șoviniștî cUltiic, căci mai 
ici, mai colo se dă pe față adenca 
nemulțumire, ce o deșteptă în Ne
maghiarii din Ungaria și în frații lor 
de sânge din străinătate politica de 
prigonire, ce se face contra lor de 
cătră șoviniștii dela cârmă și de că- 
tră uneltele lor de prin țeră.

*
Lumea așteptă cu încordare se 

vadă, ce sfirșit vor ave ircflărite de

pace din Africa-de-Sud. Pănă acum nu 
se scie nimic ho.tărît asupra acestor 
tratări. Cei din Londra îșî fac spe
ranțe mari în privința păcii. Ei cred, 
că pacea se va publica încurend și 
încă favorabilă pentru Anglia. Unii 
susțin chiar, că protocolul de pace 
a fost iscălit, seu se va iscăli cel 
mult pănă'Lunl, și că săptămâna vii- 
tore se va publica în parlamentul 
din Londra încetarea definitivă a 
răsboiului și condițiile păcii. a

Scrisore din Bucuresci.
(0 serbare la Teatrul Național.)

Bucure,•tel, Maiu 1902.
D-le Redactor! Sâmbătă la 11 Maiîi 

s’a jucat la Teatrul Național in presența 
A. A. L. L. Regale, Principilor moștenitori, 
rSsboinica piesă „Pentș Curcanul'1 datorită 
d-lor V. Leonescu și Duțescu-Duțu. Drama 
e brodată pe cunoscuta poesie a lui Ale
xandri, unde vorbesce despre „cei noue“ 
dela Vaslui și cu sergentul dece. Actul în
tâii! ne înfățișeză plecarea Vasluenilor. Ac
tul al II-lea trecerea Dunării, actul al 3-lea 
Asaltul dela Grivița și al 4-lea căderea 
Griviței și ambulanța.

Ori cât de multă seu de puțină valore 
ar ave piesa acesta din punct de vedere 
literar, ea va forma în tot-deuna o hrană 
binecuvântată pentru sufletele românescl. 
Să-ți vedl cu ochii isbânda, sacrificiul oște
nilor pe câmpul de rSsboiu, curagiul și 
dragostea lor de țâră, se te simți aprope 
de omenii, cari țl-au dat tot ce ai astădl, 
libertate și drepturi, se le vecii tote astea 
e înălțător, e dumnedeesc.

Piesele de felul acesta ne impresio- 
neză adânc, căci ne vorbesc de-adreptulla 
inimă și ne e drag să ne vedem gloriosele 
nostre fapte naționale puse în cumpăna, ce 
s’a ridicat pentru tot-deuna în ochii noștri 
și ai streinilor.

A fost un entusiasm cum rar se vede 
pe la Teatrul Național. Sala era ticsită de 
lume. La 7 sera, cassa se închisese, ne mai 
fiind nici un bilet.

A fost o fericită ideie de a se juca 
piesa acesta cu ocasia serbării de 10 Maiii, 
lumea dela provincie, sunt sigur, că a ră
mas forte mulțumită.

După actul al Il-lea, talentatul și pu
ternicul temperament de scenă, actorul 
I. Petrescu, — care juca în piesă rolul 
moșnenului moș Kivu, un bătrân, care se 
ține după armată și-aduce voe bună prin
tre oșteni — așa înbrăcat cum era țără- 
nesce a ținut în fața AA. LL. Regale ur- 
mătorea cuvântare, întocmită de Duțescu- 
Duțu:

Măriile Vostre!
Fiind-că se împlinesc două-cjecl și 

cinci de ani de când nu mai suntem bir- 

nicl nimurui și de când din mila luiD-zeu 
s’a revărsat ărășl în vatra românescă tihnă 
și voie bună, să ne îngăduiți se Vă spunem 
și noi cuvent de cinste Măriilor Vostre, pe 
cât ne-o tăia capul și precum se cuvine 
să ne fie vorba față cu mai Marii noștri.

Meșteșugit n’o să ne fie cuvântul, der 
om căuta să ne fie graiul ales și dulce; și 
ce spune-vom Măriilor-Vostre să fie pornit 
din inimă românescă: să ne șadă bine și 
nouă față cu așa Inalțl Ascultători, să Vă 
șadă bine și Aîăriilor-Vostre cu așa supuși.

Nu de năcazurile și nevoile nostre — 
cari dela Dumuecjeu sunt, ci nu delaomeni 
— vom grăi Măriilor-Vostre ; fiind-că urare 
vrem s’aducem vitezului și înțeleptului 
Domnitor și Rege, er nu tâuguire.

Căci nu se cade la di mare, când 
sărbătorea nemului se nrăznuesce, să ne 
lăsăm slăbiciunilor nostre trupesc! și se ne 
înveninăm inima cu din amărăciunea traiu
lui lumesc, ci la isvorul limpede și răcori
tor al veseliei să ne adăpărn sufletul, și 
buzele nostre să grăiescă Osana celui ce 
cu sabia, în fruntea oștilor românescl, a 
cucerit neatârnarea nemului și din vitejia 
lui a făcut scut hotarelor.

Sunt trei-decl și șese de ani de când 
i-a ajutat Dumnedeu să calce pe pământul 
țării românescl.

Când a pășit peste hotarul nostru a 
trebuit să scie bine, că n’o să-i fie ușoră 
țrebă să domnescă peste o țeră — rnănosă 
din harul Domnului; der peste care multe 
vifore s’au abătut, de n’am putut să nă- 
zuim și noi, mai ca lumea, cătră văzduhuri 
senine, la cari alte norode au ajuns înain
tea nostră.

Și s’a încredut în virtutea norodului 
românesc; s’a îndrăgostit de câte isprăvi 
fac cinstea si mândria nemului și se gă
sesc pecetluite în chrisove și dăltuite pe 
lespedl; a venit flăcăiandru de două-decl 
și șepte de ani; s’a deslipit, în toiul tine
reții, de plăcerile lumii ăștia; și-a pus min
tea fragedă la muncă: și din vrerea Atot
puternicului i-a fost munca spornică și, 
uite, astădl a cărunțit pe tronul Basarabilor 
și al Mușaților.

Ne e drag, că’l vedem nins p’în ple
tele argintii, și ne rugăm și noi, ăștia mai 
bătrâni, să ne facă Dumnedeu parte să-l 
vedem alb colilie, spre fala tronului regal 
de Măria Sa întemeiat, și ca să rămâie 
pildă pururi la copii de copiii noștri dom
nia fericită a celui mai fericit Voivod al 
nemului românesc.

A găsit țera frământată de patimi și 
pusă sub epitropia împărățiilor străine, 
cari, — dreptul lui Dumnedeu — nu se 
prea prăpădeau de dragostea nostră; er 
noi, biet, ne mângâiam cu cântecul:

Dragostea dela vecini 
Ca umbra de mărăcini, 
Când gândescl că te umbresce 
Ea mai rău te dogoresce.

Și după unspre-cjece ani de domnie, 
bizuit pe dragostea de țâră a fruntașilor 
nemului, ce-șl puseseră nădejdea în Măria 
Sa, și întemeiat pe vitejia urmașilor lui 
Ștefan și Mihai, și-a rânduit oștile cum 
scia că se cuvine unui Voivod tînăr și vi- 
tez; a tras sabia și a pus să grăiescă gu
rile de foc ale tunurilor.

Minune dumnedeescă s’a arătat atunci 
lumii de pe lume!

Românul și-a îndreptat trupul gârbo
vit de jugul împărăției turcescl și a cu
prins cu ochi-I totă nemărginirea albastră, 
pe care răsărise sbre nou de mântuire! Pe 
mândrele plaiuri a răsunat ârășl buciumul 
de biruință și Vulturul cu crucea în gură, 
rotindu-șl sborul din hotare la hotare, a 
vestit pretutindeni învierea nemului româ
nesc !

Măriile Vostre!
Precum elicea Măria Sa Vodă Carol 

acum două-decl'și cinci de ani în sfatul 
țării, a fost renduială cerescă în alegerea 
Măriei Sale ca Voivod al nemului româ
nesc.

Ursit a fost să se nască la isvorul 
Dunării; și când i-a venit vremea de dom
nie. aidoma ca Făt-frumos din basme, s’a 
coborît de-alungul apei la vale, cătră sore 
răsare, și șl-a statornicit scaun domnesc la 
gurile rîului, ce îl seăldase la obîrșia lui.

A venit în mândra țeră 
Unde cum dă ’a primăvară, 
De cu zori într’asfințit, 
Sună codru ’ntinerit 
Și de doină și de dor 
Și de ropot de isvor. 
A venit în mândra țeră 
Unde ’n orl-ce primăvară, 
Peste holde aurii 
Cântă stol de ciocârlii 
Și prin luncile cu fiori 
Stoluri de priveghitorl. 
Er de dragul Lui și-al țării, 
înălțată ’n slava zării 
Ne-a sosit voios în tomnă 
Mângăiosa nostră Domnâ, 
Să ne torcă doine drugi 
Pe sub bolțile de fagi. 
Der când lumea hnzuresce 
Celui Vodă nu-i tihnesce, 
Căci ar vre moșia Lui 
Să rămâe nâmului 
Neatârnată, mântuită, 
Căci o scie strejuită 
Tot de piepturi oțelite, 
'Tot de flinte ghintuite. 
Și pe gând s’așterne: — „Ore, 
„Fomenitu-s’a sub sore 
„Nem fruntaș se stea ’n robie 
„Rușinosă pe vecie?" 
...Șl-a sunat din corn odată 
Și-i răspunse țera totă.

Și-al robiei blestemate ruginit de vremuri 
[lanț

L’a svîrlit de pe grumajii falnicului doro- 
[banț.

Er norodul ee-at nsese al menirei sale țel 
A ’ncins fruntea Lui regescă cu corona 

[de oțel.
*

Și-acum, dațl îngăduire, să-i aducem închi- 
[nare,

Cam se cade celui, care ne e Vodă bun și 
[mare: 

Să trăiescă ’n cinstea țării 
El, Voivodul neatârnării!

Verse Pronia asupră i har, să-i iasă tote 
[’n plin

Lui și Vouă Urmași mândri — pururea și 
[’n veci — 

Amin!

— Ce să sciu?
— Stai colea să-ți povestesc... Mă 

aședai pe ierbă lângă el și-mi venia să-l 
iau în brațe și să-l sărut pe omul ăsta 
curat la suflet, care nu cunoscea, decât 
cerul, lunca, isvdrele cu apă bună și va
cile cele blânde, cari — după cum dicea 
— erau fetele lui.

*
— Nu sciu și nicî tată-tău nu scie ..., 

der am audit așa... Ci-că în satul nostru 
a trăit odată un om bogat, da bogat, de 
măsura banii cu ferdela. Cine scie, o fi 
găsit vre-o comoră?... Uite vecii?-.- Cât 
îți cuprind ochii pe aici era numai moșia 
lui; avea un grâu de se dusese vestea. 
Și după tdtă bogăția asta n’avea decât 
numai un băiat, der deștept nevoie mare.

După puțină vreme, ba popa, ba 
dascălul l’a îndemnat pe bietul ora să-și 
dea băiatul la școli. De unde scia el ce 
«re să pățescă?... Și a învățat băiatul vr’o 

' de ani... Pe unde n’a umblat?..
"■t pănă colo, unde se sfîr- 

’e dai de apă... Hei! avea 
fl, și-i da din belșug.... 

atul trăia prin țări 
'egătură cu popa 

să-și împreune băeții; popa avea o fată... 
Florica..., da era frumosă de pica. Spunea 
moș Ilie, Dumnedeu să-l ierte, c’o scălda 
tată-său numai în spuma laptelui.

Și așa..., s’a întors băiatul acasă și 
cât ce l’a vă^ut, fata l’a îndrăgit de 
morte.

într’o di, în sărbătorile Rosaliilor, 
bătrânul a eșit cu tată-săn la câmp să-i 
arate moșia. Grâul da în copt și cât ve
deai cu ochii erau numai lanuri.

Din vorbă în vorbă prinse tatăl-său 
să-’l întrebe, ce-a învățat el pe acolo pe 
unde a fost atât amar de ani.

„Ce-am învățat?... Uite tată ce-am 
învățat, eu pot să fac să bată petra pe 
holdele vecinului și pe ale nostre să nu 
le atingă de loc“.

Bătrânul a început să rîdă și n’apucâ 
să dică ceva, că băiatul a făcut trei semne 
cum a sciut el înspre Sore-răsare și nu
mai ce se porniră nisce nori, de ți-se scula 
părul în cap. Norii au început să fugă pe 
cer de par’că-i mâna necuratul și se opriră 
tocmai de-asupra locurilor vecinului. Și 
încet-încet..., mai întâifl ca prin sită, și 
apoi ca bobul de linte..., și-apoi ca cel 

I de mazăre, și pe urmă începu se cadă 

nisce pietre ca ouăle de rață, de gândeai 
că are să se prăpădescă pământul.

— „Opresce dragul tatii, opresce...." 
îi strigă bătrânul plângând, și băiatul făcu 
alte trei semne înspre Sdre-apune și norii 
fugiră la marginea cerului și se făcti er 
senin ca înainte.

„Asta ai învățat tu dragul tatii?...
De-atunci tată-său s’a ainărît de în

vățătura băiatului și ședea tot pe gânduri, 
parcă l’ar fi chinuit ceva. Feciorul își pe
trecea vremea cu Florica, îi povestea din 
câte văduse prin lume și fata îi sorbia 
vorbele de pe buze, așa îl asculta de cu 
drag. Ajunsese să nu mai potă sta fără 
el și sera când trebuia să plece acasă, ea 
rămânea pustie și-i plângea de dor totă 
nopticica.

După vre-o două săptămâni, bătrâ
nul îl luă pe băiat cu vorba și-’l scdse 
er la câmp, uite colea pe unde pasc eu 
de vre-o câți-va ani vacile astea flămânde. 
Bătrânul cocea el ce cocea, c’ajunsese de 
par’că se smintise săracul.

Cum au ajuns aici, îi dise băiatului: 
„Dragul meu ia-ți pălăria din cap și mul- 
țumesce lui Dumnedeu pentru bogăția 

asta care ni-a dat’o..." Băiatul începu să 
rîdă....

Ei, pricepi acum?... mă întrebă vă
carul făcendu-și cruce..., nu pricepi! Nu 
numai că nu s’a închinat băiatul, der n’a 
putut să-și facă nici cruce; avea pe ne
curatul în cap și tdtă vremea, cât a șco
lărit, învățase la o școlă de șolomonie...., 
era vândut diavolului....

Tată-său nici una, nici două a scos 
un pistol din sîn și l’a culcat la pământ.

L’a îngropat apoi acolo, în taină, de 
n’a sciut nici suflet de om...

S’a cam svonit ceva prin sat, der nu 
putea să dică cineva vre-o vorbă.

Florica, cât ce a simțit, s’a pornit pe 
un plâns dela inimă; o durea săraca, că 
l’avea drag. Tdtă diulica alerga plângând 
prin lanurile de grâu să-i găsescă mor
mântul. După o săptămână o găsiră mortă 
nisce omeni pe marginea pârâiașului de 
colo....

După puțină vreme bătrânul muri 
de supărare, lanurile se părăginiră, nu le-a 
mai arat, nu le-a mai îngrijit nimeni și 
a început să crescă pajiște. Eu îmi pasc 
aci cirăda de ani de dile, der m’a ferit 
Dumnedeu să trec vre-odată pârâiașul...
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Banchetul dela Arsenal.
(Coresp. part, a „(Jaz. Trans.11,

Bucuresci, 29 Maifl n. 1902.
Aseră s’a dat la Arsenalul armatei 

banchetul oficerilor de artilerie în ondrea 
M. S. Regelui, pentru aniversarea a 25 
de ani de când bateria de artilerie „Carol 
I" a tras primul foc de tun asupra fortă- 
reței Vidinului. Arsenalul armatei unde 
s’a dat acest banchet, a fost decorat în- 
tr’un mod cum rar s’a vedut. In curte, cum 
întri, bazinul de apă era transformat în- 
tr’o piramidă de arme, țevî de tunuri, er 
în vîrf o lampă electrică arunca valuri 
de lumină; în jurul acestei piramide sunt 
aședate 4 tunuri etc. M. S. Regele și A. 
S. R. Principele Ferdinand sosesc la drele 
7 și jumătate; Suveranul și Principele 
moștenitor sunt întîmpinațî de oficeri, pe 
când musica întoneză imnul-regal. In vasta 
sală, în partea dreptă, se află o mare 
masă aședată în lat și unde urmeză se ia 
loc pe un jilț M. S. Regele, de pe care să 
privescă totă sala. In fața mesei, ridicat 
pe un piedestal, se află darul pe care ofi- 
cerii îl vor presenta Suveranului, și anume: 
bateria de artilerie Calafat, lucrată în mi
niatură. Pe una din plăcile sale se află 
următdrea inscripție:

„15 Maiu 1878.
Măria Sa Domnitorul Carol I ordonă des

chiderea focului din bateria Carol asupra Vidinu
lui și înfruntă focurile vrăjmașilor.

M. S. Regelui Carol I. Ofițerii de artilerie.
15 Mailt 1902.“

La marea masă de onore a luat loc 
Suveranul, având la drepta pe d-nii: ge
neral G. Mânu, general Lahovari, general 
Tel, general Năsturel, col. Constantinescu, 
șeful Statutului major al corpului II de 
armată, col. Boteanu. general MacarovicI, 
general Robescu. Principele Ferdinand 
ocupa capul mesei, apoi în fața M. S. 
Regelui se aflau d-nii Ionel Brătianu, mi
nistrul afacerilor streine în uniformă de 
căpitan de artilerie, col. Toma Constanti
nescu etc. La drele 9 se aude din curtea 
Arsenalului semnalul de sosirea M. S. 
Reginei și a A. S. R. Principesa Maria; 
oficerii se scolă toți în piciore. M. S. Re
gina și Principesa Maria întră în loja din 
sală; d-1 general Duca strigă: trăiescă M. 
S. Regina. Oficerii răspunseră prin lungi 
urale, pe când musica intona imnul re
gal. La șampanie d-1 general Arion, co
mandantul corpului II de armată a ținut 
următorul toast:

„Sire,
„In acesta măreță di, ne permitem 

a oferi M. Vostre ca dar în miniatură 
bateria de artilerie Calafat, care a tras 
primul tun în resboiul din 1877.

Primiți-1, Sire, ca devotament din 
partea ofițerilor de artilerie.

Pentru noi este cea mai mare fe
ricire când putem se strigăm cu toți: 
Se trăiescă M. S. Regele nostru".

Strigăte nesfîrșite de „trăiescă Re
gele" se aud din tote părțile. Apoi M. Sa 
ține următorul discurs :

„Cu d-vostre împreună, am dus 
„isbînda dela Calafat, cu d-vostră adi 
„stau la masă și mă ospătez.

„Mulțumesc călduros de cuvintele 
„bine simțite ale comandantului corpului 
„II de armată. Vă mulțumesc mult pen- 
„tru darul ce îmi oferiți, care este cel 
„mai scump inimii mele.

„Un sfert de veac a trecut, de 
„când tunurile ndstre răsunau pe câm
piile Bulgariei, căsul neatîrnărei.

„Pe dărîrnăturile întăririlor: Plevna- 
„Vidin, Rahova, ne-am ridicat un stat 
„de sine stătător și înconjurat d’o mare 
„aureolă.

„Artileria pdte să fie mândră de 
„falnicul trecut, și țera împreună cu 
„mine privesce cu dragoste la acestă 
„frumosă armă.

„De aci înainte am luat disposi- 
„țiunea, ca regimentul I de geniu se 
„porte numele meu, er Regina primesce 
„ca reg. II de artilerie se porte nu- 
„mele ei.

„Artileria s’a desvoltat într’un mod 
„așa de repede, așa, că astădi o putem 
„privi cu multă mândrie.

„Beau în sănătatea artileriei, care 
„va fi d'apururea poddba iubitei mele 
„armate, urându-i succese tot așa de 
„strălucite, ca și în resboiul din 1877“.

Urale nesfîrșite acoper ultimile cu
vinte ale Suveranului.

După M. S. Regele, a luat cuvântul 
d-1 general Popescu, inspectorul artileriei, 
er pe urmă d-1 D. Sturdza.

Cel din urmă a vorbit d-1 sub-loco- 
tenent Livezeanu, cel mai tîner dintre toți, 
rostind următdrea cuvântare:

„Să rugăm pe Dumnedeu ca M. S. 
Regele se ne conducă și d’aci înainte 
mulțî ani întru glorie.

„Trăiescă M. S. Regele și Augusta 
Sa dinastie".

Din congregația comit. Făgăraș.
Făgăraș, 27 Maiu 1902.

Adunarea generală de primăvară a 
comit. Făgăraș s’a ținut adi, începând dela 
drele 10 a. m., și s’a continuat după prând 
pană sera. La ordinea dilei erau și lucruri 
importante; numărul membrilor n’a fost 
pre mare.

După deschiderea ședinței gprin fiș- 
panul Bausznern, voluminosul raport al 
vice-comitelui fiind mai 'dinainte împărțit 
la toți membri, s’a considerat de cunoscut 
și s’a dat cuvânt celor-ce voiau se-și facă 
eventuale observări. Observări s’au făcut 
multe și s’ar fi putut face încă și mai 
multe, căci stările din acest comitat au 
ajuns la extrem. Trebue să anticipez însă 
un lucru, pe care nu mă lasă inima să-l 

țin ascuns, mai ales nu, că pentru noi 
tăinuirea lui însemnă a acoperi rana 
afundă cu scame, negligiându-o în loc de 
a cerca vindecare radicală.

E vorba ' de neînțelegerea „exem
plară" dintre Românii acestui comitat, și 
întru atâta între cei din provincie nu ca în
tre cei din centru însu-și. Las’că de clu
bul român comitatens nici pomenire nu 
mai este de ani de cile, și cred, că nu 
din vina provincialilor, der te cuprind 
fiori când vedi împărecherea, ca să nu die 
„streberismul" unor fruntași făgărășeni, 
disputând unul altuia vorbirile chilome- 
trice, diversitatea de păreri și propuneri, 
prin cari dela un timp se obosesce pa- 
ciința și celui mai răbduriu ascultător.

„(jr&a neunire" în cugete și simțiri 
stînjinesce și nimicesce ori-ce succes, ce 
s’ar pute ajunge cu puteri unite. Căci 
ori-ce luptă, ba chiar și jocurile de copii, 
au nevoie de conducere cu tact, dâr pa
sămite cestiuni de interes vital, de cari se 
trateză în adunările comitatelor.

Vom vede din cele următdre cum 
propunerile se încrucișeză cu propunerile 
tot numai dela Români venite, și apoi 
vorba ăluia: când doi se certă.... Der 
se reviu la obiect.

Cel dintâiu vorbitor Dr. loan Turcu 
critică procedura comisiunei silvanale, pen- 
tru-că pe toți vigilii de păduri i-a permu
tat din locurile nascerei lor; vorbesce 
apoi de starea nesuportabilă cu oprirea 
vitelor din cause de băle, procedură vol
nică a veterinarilor.

Dr. loan Șenchea vorbesce de mise- 
ria poporului, de emigrări, și aprobă ra
portul încât prevede ridicarea unei fabrici 
de tutun în acest comitat. In causa asta 
presentă' chiar o propunere. Vorbesce 
apoi de lipsa teritoriilor de pășunat și pro
pune o representație la ministru în scop 
de a-se ceda mai mult teritoriu pentru pă
șunat. Vorbesce de regularea Oltului și 
face erășl o propunere... Cere să se facă 
în Făgăraș un tribunal, precum era mai 
de mult. Propune, ca se se facă în causa 
asta representație la ministru. întrebă pen- 
tru-ce nu se face direcție financiară în 
Făgăraș? Vorbesce de multe ocupațiunl 
ale notarilor.

Nagy Lăzâr întrebă, că ore-ce fac 
deputății comitatului în Peșta, și că ei ar 
trebui se lucreze, er nu se mergă deputa
tion! pe la Peșta cu spese mari.

Dr. N. Șerb an dep. dietal desaprdbă 
permutarea vigililor de pădure. Spune, 
că delimitarea teritoriului de pășune se 
ține de comisiunea silvanală și nu de mi
nistru, că cei nedreptățiți prin urmare la 
ea se se adreseze. In ce privesce regula
rea Oltului combate, propunerea lui Șen- 
chea și aduce cașuri concrete arătând, ce 
a făcut în causa acesta la „locurile mai 
înalte". Nu aprobă cererea lui Șenchea 
de a-se cere tribunal în Făgăraș, căci e 

pusă în perspectivă noua arondare a co
mitatelor și atunci să se facă pașii, decă 
vor fi de lipsă. Spune, că direcție finan
ciară nu pdte veni în Făgăraș, pe câtă 
vreme orașul nu are încăperi corespundă- 
tore pe seina ei.

Dr. I. Turcu: Combate ridicarea unei 
fabrici de tutun în Făgăraș. Cere însă 
permisiune, ca poporul acestui comitat să 
potă erășl cultiva tutunul renumit de de
mult, căci de când i-s’a luat dreptul 
acesta, și vațla tutunului făgărășenesc a 
scădut și poporul a sărăcit. Doresce se se 
aducă direcție financiară în Făgăraș.

Sam. Fleischer, preotul săsesc din 
Făgăraș, vorbesce de neajunsurile popo- 
rațiunei în genere și propune în perma
nență o comisiune economică.

La urmă preotul Moise Brumboiu ob
servă, că sărăcia poporului din acest co
mitat nici prin ridicarea fabricei de tutun 
— față de care îșî esprimă temerea, că 
urmăresce în mijlocul poporului român 
prin lucrători străini și importați de airea 
scopuri identice cu colonisările mai noue 
intreprinse de guvern — nici prin aduce
rea direcției financiare și tribunalului în 
Făgăraș, nu va dispăre, ci prin înmulțirea 
domniilor mai mari, sarcini vor trebui să 
i-se impună. Cu totul alte căi trebuesc 
cercetate pentru îmbunătățirea sorții aces
tui popor. Aduce cașuri concrete despre 
procederea unor forestieri, cari nici atâta 
ostenelă nu-și iau, ca locurile designate a 
fi împădurite, să le planteze, așa ca ceva 
resultat să se vadă, ci lucră numai ca să-și 
plătescă urechia.

La urmă s’au primit mai multe pro
puneri dintre cele amintite mai sus.

La raportul scaunului orfanal a fost 
vorba despre un ordin dat de Dr. Benedek 
Artur, președintele, ca în viitor să se facă 
raportele tutorilor generali de cătră no
tari și încă în limba maghiară. Vorbesc 
aici și Dr. Benedek, Nagy Lazar, Dr. Turcu 
și la urmă iese la ivâlă, că asemenea or
din s’a dat.

S’a cerut observarea legei cu rigore 
și fișpanul a promis supraveghere.

Alegerea de pretor s’a făcut înainte 
de prând, fiind aclamat dintre patru can
didați Cserey Bela. Nici un Român n’a 
concurat.

Intre obiectele pertractate după prând 
merită amintire cestiunea liniei ferate Fă- 
găraș-Brașov. în jurul acestui obiect s’a 
încins discuție pro și contra. Comisiunea 
permanentă a propus întreruperea de ori 
ce pertractări în acestă causă din lipsa de 
mijldce. Propunerea a fost sprijinită de 
fișpanul pe motiv, că încă nu-i timpul a 
se face linie ferată pănă la Brașov.

Dr. N. Șerb an a făcut o contrapro
punere, ca linia să se facă, și precum sunt 
mijloce pentru alte lucruri mai puțin în
semnate, se vor afla și pentru acâsta, care

Scălciuțele, pe cari le-adună băieții, 
sunt lacrimile Florichii, cari îi cădură pe 
pământ când ’și căta iubitul... Uite... colo 
așa-i că nu mai e nici una?... Nu mai e, 
de bună seină că nu... Căci suntem dor’ 
în toiul verii și florile astea nu țin de 
cât două luni de primăvară...; ce vrei? 
N’au putere, săracile..., lacrimi de fată 
mare și pace...

Z. Bârsan.

‘Românii în luminâ străină,.
ii.

Cartea lui Umlauft am cetit’o îna
inte de asta cu doi-spre-dece ani și nu 
m’am putut răbda să nu spun și altora, 
ceea-ce am cetit rău despre neamul nos
tru. Pentru-că așa-i omul făcut, că nu-i 
place să-i dică cine-va bețiv, chiar de ar 
fi în adevăr bețiv, nici leneș și trândav, 
chiar de ar fi în adevăr leneș și trândav, 
ori chiar fricos, taie fugă și papă lapte, 
chiar de ar fi în adevăr așa. D’apoi cum 
să-i placă omului sobru (trez), sîrguitor 
și vitez, când îi dice cine-va tocmai con
trarul din ceea-ce este ?

Și cum e omul singuratic, așa e și un 
popor. Audiți omeni buni, să ne pore- 
clescă pe noi și se ne batjocorescă în așa 
chip, cum ați vădut cu toții înainte de 
asta cu două săptămâni!

M’am apucat deci și am scris îndată 
la o fdie, ce apărea atunci în Baia-Mare, 
și care fdie avea titlul de „Gutinul". Am 
scris tot, ce am cetit în Umlauft și mi-am 
arătat durerea și rușinea, ce am simțit-o, 
cetind batjocurile la adresa poporului 
român.

In acel articol, ce l’am scris la „Gu
tinul" am amintit și de o altă ocară și 
hulă, ce căduse atunci ca din senin pe 
capul nostru. Ocara aceea era făcută de 
un Jidov, pe care îl alungaseră din țera 
românescă, fiind-că scriea lucruri necuviin- 
ciose. Jidovul acela, pe care îl chema 
Brociner, a scris o piesă teatrală în tovă
rășie cu un alt Jidov din Austria, în care 
piesă arăta, că omenii din România, și 
boeri și funcționari și tot ce se numără în 
societatea mai alesă, sunt nisce prăpădiți, 
bețivi, cartofori, desfrînați, năimiți și mai 
nu sciu ce. Piesa eră scrisă în limba nem- 
țescă și în tdte orașele din Germania și 
din Austria, omenii să duceau la teatru și, |

vedând piesa teatrală a Jidovului, se mi
rau, ce fel de omeni stricați și ticăloși 
mai sunt în țera românescă! Și t<5te dia- 
rele nemțesc! erau pline de laudele piesei 
și de batjocurile la adresa bieților Ro
mâni.

Despre aceste două lucruri am scris 
eu așa-der atunci în diarul din Baia- 
mare.

; Eu eram atunci în Graț (în țera 
Staiărului) și învățam la șcdla cea mare, 
care se chiemă universitate. Intre profe
sorii mei era unul, care îi iubia mult pe 
Români și avea de prieten pe cel mai în
vățat Român, pe d-1 Bogdan Petriceicu- 
Hașdeu din Bucuresci. Numele lui era 
Hugo Schuchardt și era tare învățat. Pot 
se (Jic pdte mai învățat chiar și decât 
Hașdeu al nostru, pentru-că chiar și Haș- 
(jău, când a scris cartea sa cea mare, în
titulată „Cuvinte din Bătrâni", în care 
arată cu documente limba, pe care o vor- 
biau Românii înainte de asta cu 350 de 

i ani, apoi ca se fie mai asigurat, că a tîl- 
cuit bine lucrurile, s’a adresat lui Hugo 
Schuchardt. Etă ce scrie d-1 Hașdeu des
pre Schuchardt:

,In privința filologică mai în specie, 

pentru a-ne asigura după putință contra 
erorii am supus primele două părți ale 
publicațiunii la apreciarea amicului nos
tru Hugo Schuchardt, unul din cei mai 
celebri linguiști contimporani".*)

*) „Cuvinte din Bătrâni" I prefață. Bucu
resci 1878.

Cum am dis, profesorul acesta era 
forte învățat și multe limbi cunoscea. Ou- 
noscea și limba românescă și tîlcuia atunci 
limba nostră poporală din colecția de 
poesii poporale ale lui „Iarnik și Andreiu 
Bârseanu".

I-ain arătat articolul, ce l’am scris în 
„Gutinul" și a rămas din cale afară mâh
nit. S’a dus anume la o bibliotecă să caute 
cartea lui Umlauft, se vadă cu ochii pro
prii, decă e adevărat, ceea-ce am scris eu. 
A și găsit ediția I, nu a doua din care 
am scris eu, și în acestă ediție a găsit și 
partea, în care se vorbia atât de rău des
pre Români. A doua di mă trezesc cu o 
scrisore dela Schuchardt, în care dice în
tre altele :

„Am cercetat și eu în cartea lui 
Umlauft, ediția I, care mi-se pare, că a 
fost scosă de sub tipar la 1875. Și aici se 
află partea, pe care ai tradus-o d-ta. Me 
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va da avânt poporațiunei, deschidendu-i-se 
linia de comunicație cu Brașovul.

Pentru propunerea comis, permanente 
vorbesc Nagy Lazar, Dr. Ioan Șenchea, 
Dr. Ioan Tur cu. Pentru contrapropunerea 
făcută de Dr. Șerban vorbesce Carl Schnell | 
și Moise Brumboiu. Făcendu-se votare, 
propunerea comisiunei permanente a cădut 
și așa a rămas, ca pertractările să se con- 
continue în causa facerei liniei pănă la 
Brașov.

Contra conclusului acestuia Dr. loan 
Șenchea a anunțat protest.

Din acestea ori care cetitor nepreo- 
cupat își pote face conclusiunile. Pote fi 
în favorul poporului nostru curat român 
din acest comitat nonele bastidne de ma- 
ghiarisare: gimnasiul de stat deja făcut, 
fabrica de tutun, direcția financiară, tribu
nalul și oprirea circulațiunei trenului în 
Făgăraș, ba greutățile comunicației să si- 
lescă pe toți Românii a vede jidovirea 
Făgărașului, maghiarisarea copiilor lor în 
șcdlele de stat de acolo, oprirea lor dela 
școlele române din Brașov, stagnarea es- 
ploatării pădurilor, stagnarea unei mai vii 
mișcări comerciale, ce ar pute să resulte 
făcendu-se linia ferată?

Și când te gândesci că aceste lucruri 
sunt cerute și de unii dintre Români?....

X.

Alegerea de deputat în Deva.
Deva, 30 Maiă 1902.

Stimate D-le Redactor! Nicl-odată, ale
gerile de deputațl în cercul nostru electo
ral pentru dieta din Budapesta n’au fost 
atât de agitate, ca astădl. Cu săptămâni 
înainte, corteșii au cutreierat cercul, capa- 
citând fie-care, în felul său pe alegetorl. 
Vă puteți închipui, la câte tentațiunl, ade
meniri, promisiuni și amenințări au fost 
espuși oficialii și cei cu câte una pe răvaș, 
der mai ales alegătorii țărani. Toți păreții 
stradelor au fost mânjiți cu numele ambi
lor candidați: Grof Toroczkay Miklos și 
Hediy Lajos, țtergendu-se și comentându-se 
cu diverse observări numele candidaților 
și de o parte și de alta.

Apoi au fost împănați toți școlarii, 
toți învățăceii de meserie și toți 'servitorii, 
ba și unii bărbați, cunoscuțl de omeni mai 
aședațl. S’au tipărit și împărțit poesii cor- 
teșiescl, care de care mai stupide și „ălje- 
nurile“ păreau, că nu vor mai sferși.

Astăcjl, în diua alegerei, des de dirni- 
nâță, au inundat din tote părțile, alegători 
și nealegătorl, apoi și o mulțime de curioși 
din localitățile vecine, de ore-ce a eșit ves
tea, că vor fi mari turburărl. De fapt, erl 
după amiadl, au și sosit dela Orăștie trei 
compănii de infanterie, er honvedimea la 
casarmă era pusă pe picior de bătaie.

In cercul Devei sunt aprope 1600 de 
alegători. Se înțelege, că majoritatea ale
gătorilor e — ca tot-dăuna, — în serviciul 
candidatului guvernamental. — De aceea 
aici, nici că au candidat decât omeni de 
ai guvernului. Acum ambii sunt de partida 
guvernamentală, — lupta deci e grea pen
tru mamelucl, cari n’ar voi să se strice 

nici cu unul. Grof Toroczkay Miklos e do
ritul guvernului și sprijinitul așa disei aris
tocrații și a nemeșilor scăpătațl din Comi
tat, — prin urmare și al gardei oficialilor 
de totă categoria. Rethy Lajos e idealul 
profesorilor, seu cum îi poreclesc pe aici, 
al „dăszkelu-ilor, — apoi al meseriașilor 
și al burgărilor de tot soiul, al învățători
lor de stat și confesionali, al studenților 
și al femeilor, cari adl, — fără deosebire 
de dame și „tânsaszony“-i au desvoltat o 
corteșire ne mai pomenită.

Scurt, unul din cei doi candidați e 
al „aristocraților1*,  celălalt al „democra
ților11. o

Dragu-mi-’i omul pe lume, 
Care vede și nu spune 
Și mă vede și pe mine 
Și nu spune cătră nime. 
Der urîtu-i omul Domne, 
Care bagă vorbă slabă 
Și el n’are nici o trebă.

*
Domne nu te mânia 
Pentru lăcomia mea, 
Că eu Ddmne’s lăcomos 
Pe omul care-i frumos.

*
Fă-mă Domne, ce mi-i face, 
Fă-mă burme și inele 
La mândra pe degețele, 
Când se duce să se culce 
Cu mâna și-o face cruce 
De mini aminte și-aduce.

*
Dorule nu fi cu dracu 
De umbli să-mi pui baș capu 
Mă porțl noptea pe la șură 
Pentru mândra știrbă ’n gură, 
Mă porțl noptea p’în grădiul 
Pentru mândra din vecini.

Culese de Petru Tomiciu.

Plasarea ostașilor în apropierea locu
lui de alegere la „Reduta11 și la „Ovoda11, 
și preumblările celor cincî-cjecl dej gen- 
darmî, de-alungul ulițelor, — au pus în 
respect pe lărmuitorii de erl... Se dice că 
antagonismul între cele două tabere e 
atât de mare, încât pe Rethy L\jos de 
pildă îl declară, „de o pănură cu dacoro
mânii N. N. și N. N“.

Alegerea s’a început pe la 9 ore. — 
Preoți români din cerc nu am văcjut, de 
cât vre-o trei patru, — cunoscuțl, de, pe la 
papricașul dela mileniu și dela alte tămbă- 
lăurl. Am vădut însă câțl-va preoți din 
alte cercuri. Ce vor fi căutat aceștia pe 
aici, se pote conchide de acolo, că făceau 
pe corteșil fără sfială; — apoi am vădnt 
mulțl notari cercuall erășl din alte cercuri 
electorale. Așa se vede, că s’au mobilisat 
toți câți aveau să grijescă de alegătorii ro
mâni.

Țăranii au fost importați, apoi duși 
sub stegari ungurescl și îngrădiți de tot 
soiul de corteșl. Tineretul a desvoltat o 
mare activitate, ba cocăne elegante, se îm
bulzeau prin crîșme printre alegători și 
servitărele capacitau câte pe un „bade11, 
ca să mergă în drepta seu în stânga. Așa 
a decurs totă c^iua pănă sera la 9 ore.

Cine și cum a votat dintre Români, 
voifi afla mai tarcjiu.

Sera pe la nouă resultatul alegerei e : 
că grof Toroczltay Miklos a fost al>s cu o 
majoritate de 200 voturi. Așa-deră „melto- 
sâgosii11 au învins, er falnicul Rethy a că- 
dut și astă-dată, — a patra seu a cincia 
oră.

Acum pote merge, unde ne mâna el 
mai anii trecuțl...

Corespondentul. 

Gona contra colorilor românesc!.
Este sciut, că colorile albastru (mie- 

riu)-galbăn și roșu sunt colorile, pe cari 
poporul român le portă cu mult drag. 
Aceste colori le găsesc! la îmbrăcămintea 
femeilor, la brîele bărbaților, la țoluri, 
desagi și alte țesături de lână și bumbac.

Românul portă, săracul, de sute de 
ani aceste colori, pentru-că cu ele s’a po
menit. De unde le-o fi luat Românul co
lorile acestea nu se scie, pote tocmai dela 
curcubeul, ce se vede câte odată așa de 
frumos pe ceriu.

Nu-i este dat însă Românului să se 
bucure nici de colorile împrumutate dela 
fenomenele naturei, care este pentru toți 

I dmenii de-opotrivă, pentru-că fiarele un

guresc! strigă, că acestea sunt colorile 
terii românesc!, er guvernul le-a oprit, și 
cine le portă, se dice, că e vendător de 
țeră, și mai nu sciu ce.

De multe-ori s’a întâmplat, că poliția 
din Brașov a desbrăcinat (se iertați) dmenii, 
pentru-că au vățlut câte un ciucalău al- 
bastru-galben-roșu atârnând dela ciorecî, 
și le-a confiscat brâul. Ți-ar veni se rîdi, 
decă n’ar fi lucrul tocmai așa de trist.

Acuma ne vine scire din Blașiiî, că 
la mărturia (târg săptămânal) din Joia, ce 
a trecut, gendarmii umblau ca turbați la 
venătore prin piața Blașului, după desagi 
și brâne și mai nu sciu ce fel de obiecte, 
pe cari se aflau acele trei colori urgisite 
de ei.

Unei femei mărginene, care venise 
cu brâne și brăcile cu colorile românesc! 
de vendare, gendarmii i-le-au luat tote 
acestea și au lăsat-o pe biata femeie plân
gând după munca și cheltuiala, ce a 
făcut-o.'.

La tdte acestea — după cum ni-se 
scrie din Blașiu — e de vină solgăbirăul 
de-acolo Dr. Tokos, care vre să se reco
manda cu d’al d’astea, ca să fie înăintat. 
Că așa merge la noi acuma. Acela este 
mai tare înăintat, care descopere mai mulțî 
„dușmani11...

Prin asemenea lucruri, ori-cine pote 
vede, că gendarmii îi învață pe Ro
mâni, chiar și pe cei din urmă țărani și 
pe femei chiar, să-și iubescă încă și mai 
mult colorile lor naționale...

In jurul alegerei de episcop 
în Arad.

Nu s’a mai pomenit la noi Ro
mânii alegere de episcop, în ajunul 
căreia să se fi agitat în mod atât 
de pătimaș ca acum în fața alege
rei de episcop dela Arad. Nu-i des
tul, că foia română din Arad ațîță 
necontenit patimele, scriind cu atâta 
dispreț despre demnitarii bisericei, 
pe cari nu i are la inimă, și lovind 
în autoritate și în principiul ei, fără 
a se gândi la tristele urmări, der 
acâstă certă se portă și în colonele 
(fiarelor maghiare.

Cei dela numita foia acusau și- 
acusă pe părintele archimândrit Ham- 
sea, că P. C. S. ar fi urc] i torul ce
lor ce se scriu în fiiarele maghiare 
despre candidații la episcopie. Acesta 
s’a desmințit însă din parte compe
tentă.

Intr’aceea însă vedem, că cei 
cari acusă așa de cumplit pe archi- 
mandritul Hamsea, nu prea fac gură 
când se agiteză în „Egyetertes11 și 
alte foi pentru candidatul lor părin
tele vicar Mangra.

Am spus, că dintre tote foile 
maghiare kossuthistul „Egyetertes11 

sprijinesce mai tare candidatura lui 
Mangra. Suntem informați, că la 
acesta foie colaboreză faimosul Ale
xie! Gyorgy, care e amic bun cu 
vicarul Mangra. Pote că chiar Ale- 
xics a fost acela, care la însărcina
rea redacției (fiarului „Egyetertes11 
a avut o convorbire cu părintele 
Mangra. Etă ce scrie fbia ungurescă 
despre acesta în numerul său de 
Miercuri, 28 Maiu:

„Se scie, că pentru scaunul episco- 
pesc gr. or. din Arad, să portă o luptă 
estraordinar de agitată între partidele celor 
doi candidați: vicarul din Oradea-mare 
Vasile Mangra și archimandritul Aug .Ham- 
sea. In cestiunea acesta, care intereseză 
mult și opinia publică maghiară, corespon
dentul nostru din Oradea a vorbit cu Mangra 
și l’a întrebat, care-i este răspunsul la 
acusările, ce se ridică acum contra lui prin 
foi. Candidatul de episcopie a dis urrnă- 
tdrele:

„— Cu consciință liniștită pot să 
spun, că acusările acelea sunt lipsite de 
obiectivitatea recerută, fiind-că presentă 
activitatea mea din trecut în mod esagerat 
și întortochiat. îmi trag la îndoială și 
patriotismul, nu-i așa? Ei bine, învinuirea 
acesta ine atinge forte dureros. Nimeni 
nu pote se dovedescă, că înainte de a 
deveni și vicar episcopesc/ ași fi venit în 
contradicție (m’ași fi opus) cu legile patriei 
mele. Factorii competenți, der și ori-care 
altul, care s’a interesat de activitatea mea, 
și-a putut câștiga convingerea, că sunt 
aderent însuflețit și sincer al ideii de stat 
maghiar și tote nisuințele mele sunt în
dreptate spre aceea, ca se fiu pentru cre
dincioșii mei pildă viuă de iubire de patrie, 
de fidelitate căiră rege și de respectare a 
legilor statului maghiar. Și eu slujesc 
nobilul scop, căruia i-a slujit fericitul epi
scop Goldiș: ca Maghiarii și Românii să se 
înțelegă unii cu alții și se trăescă în fră
țietate și dragoste. Și eu am încredere în 
în drepta opinie publică maghiară, că nu 
mă va judeca greșit, ci va sancționa ace
stă nisuință a mea. De altmintrelea învi
nuirile, ce s’au ridicat înpotrivă-mî, nu-le 
pot considera în parte mare, ca espresiu- 
nea opiniei publice maghiare. Am dor cu- 
noscință sigură, că comunicările acelea 
derivă mai ales din mâni românesc!, cari 
vreu se-șî validiteze interesele lor proprii 
prin discreditarea mea, cred însă că nu-și 
vor ajunge scopul și nu vor întuneca de- 
clarațiunea mea când mă mărturisesc franc 
și sincer, de aderentul statului maghiar și 
al frățietății maghiaro-române“.

La întrebarea corespondentului foii 
maghiare, când va fi alegerea de episcop, 
vicarul Mangra a răspuns, că după regu
lamentele bisericescl, timpul espiră la 15 
Iunie. Crede, că sinodul electoral se va 
convoca înainte de espirarea acestui ter
min. Spune, că consistoriile din Arad și

mir, că dela 1875 pănă la 1883 nimeni nu 
și-a ridicat cuvântul, cerând să se schimbe 
acele ocări, ori decă și-l’a ridicat cine-va, 
atunci mă mir cum de n’a jfolosit nimica11.

Așa scriea Schuchardt la 20 Ianuarie 
1890, mirându-se, că în 8 ani de dile ni
meni dintre Români nu și-a ridicat cuvân
tul, se protesteze și să ceră schimbarea 
pasagiului injurios.

De-atunci au trecut doi-spre-dece ani 
și pasagiul respectiv încă și astădi se află 
în cartea lui Umlauft.

De-atunci a apărut adecă numita 
carte în a treia ediție, așa-mi spunea mai 
deunădi un domn profesor de aici din 
Brașov. „Inchipuesce-ți domnule11, îmi dicea 
acel profesor, „cartea lui Umlauft a fost 
scosă de-atunci și în a III ediție (la 1897) 
și pasagiul citat de d-ta se află și în acestă 
ediție11.

Apoi nu-i bine așa.
Avem aici în Ungaria și Transilva

nia cinci gimnasii românesc!. La fie-care 
gimnasiu este câte un profesor de geo
grafie și câte unul de istorie. In bibliotecile 
gimnasiilor, probabil, că se va fi găsind 
cartea lui Umlauft. Mai avem profesori 
de geografie și istorie și în Bucovina. 
Aceștia fiind ămeni de specialitate, ar fi 

fost datoria lor să-și ridice cuvântul'și să-1 
facă atent pe d-I Umlauft, că a fost tras 
pe sforă de d-1 Berg, și că a lăsat să se 
scrie în cartea sa lucruri neadevărate des
pre noi.

Tote câmpiile, pe unde s’audatlupte 
crâncene, Românii din armata Austriacă 
și-au dat din belșug tributul sângelui, și 
chiar într’un număr de Dumineca am scris 
odată, cum însuși Napoleon cel mare a 
rămas uimit de vitejia unui regimeht’ro
mânesc și totuși în cartea d-lui Umlauft 
se scrie, că Românii sunt lașî și fricoși.,.

Asta nu se mai pote tolera.
Decă deci nu s’a făcut pănă acuma 

îndreptarea pasagiului injurios, trebue se 
se facă numai decât. In ediția a IV, decă 
va mai apăre, nu e permis să se scrie 
despre noi cu atâta rea voință. In prima 
linie este datoria profesorilor, se vegheze 
asupra bunului nostru nume și să nu. în- 
gădue, se ne terfelescă ori-ce Btras-împins“.

Ii rog deci pe toți acei domni pro
fesori, mai ales pe cei de (geografie și is
torie, cari vor ceti rândurile acestea, să-și 
ia ostenela a scrie câte-va rânduri la edi
torul cărții în Viena. Atrag totodată și aten
țiunea „ Asociațiunei pentru literatura și cui- | 

tura poporului român11 asupra acestui lucru. 
Protestarea unei instituțiuni culturale, în 
tot cașul va ave mai mare efect, decât 
protestarea unor particulari.

Fiind-că am atins în trecăt și piesa 
lui Brociner, al cărui titlu este: „Die 
Hochzeit von Văleni11 (Nunta din Văleni11), 
pe viitor voiii reveni pe scurt asupra 
acestei piese și pe urmă vom trece în 
sfîrșit și la celea ce le scrie Eder des
pre noi.

Delaletca.

Poesii poporale.
(Din Ofeea lângă Panciova.)

Audi mândră Mariuță
Cum te strigă badea ’n frundă 
— Las să strige boia ’1 mance, 
Că nu strigă nici d’un rău, 
Ci strigă de dragul meu 
Nu strigă nici d’un urît, 
Ci strigă că l’am iubit.

*

Pentru tine mândră hăi
Mi-o perit ierba pe văi 
Și polog de nouă clăi.

*
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Oradea au propus diua de 11 Maiu, der 
Metropolitul n’a primit terminal acesta 
„din cause personale". Oonsistoriile și-au 
esprimat Metropolitului dorința, ca alege
rea se se facă cât mai curând și Metro- 
politul va satisface aceste1’ dorințe, „căci, 
■repet, după statutul biserices convocarea 
Sinodului este în dreptul consistoriului și 
despre acesta Metropolitul n’are decât se 
fie încunosciințat.“

*
După cum secomunică din Arad, 

alegerea se va face în cjiua de Joi 30 
Maiu v. (12 iunie st. nfi

SOIRILE D1LE1.
— 18 (31) Maia.

Fundațiunea Or. Iosif Gall. D-l Dr. 
Iosif Gali, membru în camera magnaților, 
condus de nobila dorință de a veni în 
ajutorul biserieei și școlei române, a făcut 
o frumosă fundațiune în folosul acestor 
sfinte aședeminte. D-sa a testat partea cea 
mai însemnată <a averei sale Metropoliei 
române gr. or. cu destinațiunea, de a-se 
îmbunătăți plata învățătorilor români gr. 
or., a-se ajuta studenții de ambele sexe 
la tote studiile mai înalte, înțelegendu-se 
între acestea și artele și economia. întâie
tate vor ave cei din diecesa gr. or. a 
Aradului. Fundațiunea acesta a făcut’o 
d-l Gali conform înțelegerii avute cu fe
ricita sa soție. Fapta nobilă a d-lui Dr. 
Gali se laudă de sine. Eaeo dovadă de spi
ritul de jertfă și de bunele sentimente, ce 
le nutresce d-sa față cu causa cea mare 
a învățământului nostru confesional și a 
crescerei tinerimei ndstre.

O nouă bancă rniânescă. In Sân- 
Miclăușul-mare se va înființa un nou ins
titut românesc de credit și economii, so
cietate de acții, sub numele „Viitorul11. 
Societatea se înființeză cu un capital de 
400.000 cor., împărțit în 2000 acții de câte 
200 cor. Subscrierea acțiilor se încheie cu 
■diua de 30 Iunie st. n. 1902. O listă de 
subscripții se află și la redacția foiei nds- 
tre. — Dorim inițiatorilor spor și isbândă.

Esamene. După cum ni-se scrie, în 
comuna Vașad (comit. Bihor) locul natal 
al fostului metropolit de pie memorie Dr. 
I. Vancea de Butesa, esâmenul cu elevii 
școlei române gr. cat. de acolo s’a ținut 
în 21 Mail), sub conducerea directorului 
școlar și paroeh Dem. Mureșanu. Învăță
tori la acesta școlă sunt d-nii Samuil Sabo 
și Emiliu Popp. La esamen a luat parte 
popor în mare număr. Din răspunsurile ele
vilor s’a vădut, că învățătorii au stat de 
școlă și au instruit pe copii cu succes. — 
Un alt esamen tot atât 'de bine reușit a 
fost —precum ni-se scrie —în comuna Si- 
limeghiu (Selagiu) la 17 Maiu, presidat de 
protopopul tractului Gabriel Cherebețiu și 
fiind de față parochul din localitate I. 
Pașca și numeroși poporenl. învățător în 
■acestă comună e d-l Ananie Sasu, care 
și-a dat tote silințele cu elevii, ceea-ce s’a 
vădut din răspunsurile lor.

— Despre un alt esamen, ce s’a ținut cu 
elevii școlei din Mărgău ni-se scrie: In 
24 Mail) a. e. s’a ținut esâmenul la noi 
cu școlarii gr. c. din arabele clase sub 
conducerea d-l I. Mango învățător și a 
•d-șorei Măriți Moldovan, învățătore. Erau 
de față mulți părinți, cari urmăriau 
■cu interes răspunsurile micilor lor odras
le. Despărțămintele I, II au fost esa- 
rainate în orele antemeridiane, er desp. 
III, IV, V, VI, în ărele postmeridiane. Re- 
sultatul a fost din cele mai frumose. Elevii 
răspundeau curagioși, în mod respicat și lă
murit. D-l protopop, care a presidat esa- 
■menul, a fost fdrte mulțumit. Relevez și 
obiectele de lucru manual, făcute de eleve, 
precum și desemnurile frumose. 0âte-va 
recitări în dialdge și trialoge au impresionat 
numerosul public. Cu acestă ocasiune amin
tesc pe d-l G. Fărcaș, notar înJCălata, care a 
oferit 4 corone ca premiu pentru școlari, 
■precum și pe d-l I. David, care a oferit o 
cutie de zăhar și de asemenea 4 corone. 
Afară de premiile în bani, s’au mai îm
părțit între școlari și cărți de rugăciuni. 

La sfîrșit d-l ^protopop a ținut o frumosă 
cuvântare, în care șî-a esprimat deplina 
sarisfacție cu cele vădute și audite. — G.

Incheiarea anului școlar la uni
versitatea din Clușiu. In diua de 29 
Maiu s’a încheiat anul școlar la universi
tatea din Clușiu. Cu ocasiunea acesta s’au 
împărțit și premiile pentru diferite lucrări. 
Premiul pentru lucrarea în limba română 
l’a obținut Iustin Nestor student în drept 
(anul II), er premiul pentru sîrguință Au
rel Gajea stud. în filosofie (anul I).

Nouă cancelarie advocațiala. D-l 
Dr. Nicolae lonescu, cunoscut și în cercu
rile ndstre din Brașov, face cunoscut, că 
și-a deschis cancelarie advocațială în Ca
ransebeș, strada principală, în casele d-lui 
major Paul Pop, Nr. casei 485.

Glierasim, piticul călugăr dela mă
năstirea Tismana (România), a încetat din 
viâță săptămâna trecută. „Tătuțul Ghera- 
simu, cum îl numiau frații în Chriștos, 
precum și visitatorii frumosei mănăstiri, 
s’a născut la anul 1817, în comuna Meriș, 
județul Mehedinți, și a îmbrăcat haina mo
nahală la versta de 20 ani la acestă mănăs
tire. In tinerețe făcea comerciă de pescă
rie în T.-Severin și din causa staturei prea 
mici, era obiectul glumelor răutăcioșilor, 
fapt care l’a hotărît să între în călugărie. 
Din fire forte bisericos, asista regulat la 
tote s-tele slujbe de c}i și de nopte la s-ta 
mănăstire; era un bun cunoscător al tutu
ror buruenilor, pe cari le întrebuința ca 
medicamente la diferite bole, și n’avea mai 
mult ca 114 centimetri. De notat e, că 
tătuțul Gherasim n’a mâncat carne timp 
de 45 ani.

Lovit de trăsnet. Ni-sescrie: In co
muna CuvescI Timiș), după multe ploi și fur
tuni, cari se par a nu mai înceta, Vineri în 10 
(23) Main s’au ivit pe firmament cu o iu- 
țelă neaș'eptată nori grei cu ploie mare și 
puțină grindină. Tînărul econom și fost 
corist George (Giurca) lovța tocmai în mo
mentul când, ajuns acasă dela munca câm
pului, s’a pus cu familia la masă să mănânce 
ceva, fiind el tocmai lângă părete, o scân
teie electrică din nori a venit drept în 
cleșteia casei și prin o găurice, ce nu era 
departe de colț, pe sub grinduța casei s’a 
descărcat drept în capul lui. De aci mer
gând săgeta pe el în jos, a scos o bucată 
rotundă din blidul, ce era înaintea lui, ră- 
mâind încolo blidul nespart și neatins. Ne
norocitul împreună cu soția, cu sora și ne- 
pota sa au căcjut fără consciință la pă
mânt. Urmarea a fost, că cei-lalțl și-au ve
nit în ori, der nefericitul măr fiind lovit 
direct, a rămas mort îndată. A fost înmor
mântat Sâmbătă a. m. de preotul, învăță
torul și corul vocal din loc petrecut de un 
imens public, fiind acesta în comuna nos- 
tră unicul cas în felul său. In veci pome
nirea lui.

Mortea mamei lui Biinffy. In Clușiu 
a repausat în diua de 30 Maiu baronesa 
Banffy, văduva baronului Daniel Banffy, și 
mama fostului ministru-președinte. Bătrâna 
baronesă era în etate de 81 ani. O jelesc 
trei fii și alte rude.

Luptă între Români și Slovaci. La 
stabilimentul de industrie de lemne din 
Cimpa (Huneddra), Dumineca trecută tre
cea loan Munteanu cu o fată de Român.’ 
Trei Slovaci s’au luat după el, vrând să-ii 
ia fata. întâii) au aruncat cu pietrii asu- i 
pra lui, pe urmă apropiindu-se erau , să-U 
atace pe Munteanu cu bâtele. Munteanu^ 
neavând alta cu ce se apăra, a scos un 
revolver și a împușcat pe udul dintre Slo
vaci, er ceilalți au fugit. S’a pornit cerce
tare, er Munteanu a fost arestat.

Jubileul rectorului universității 
din Cernăuți. Pentru luna Iunie se fac 
mari pregătiri în cercurile universitare din 
Cernăuți, pentru serbarea jubileului de 20 
de ani, de când consilierul consistorial Dr. 
Wojucki, protopresbiter staurofor și rector 
h. t. al universității, a fost promovat de 
doctor în teologie. Dr. Wojucki a fost — 
după cum spune „B. J.“ — primul doctor 
în teologia gr. or. din Austria.

Concert militar. Duminecă sera con
cert militar la „Pomul verde“.

0 nouă reuniune.
Tohanul-vechiu, 26 Maid 1902.

Erl în 25 Maid n. a. c. s’a pus în 
comuna nostră temelie unei sooietățl cari- 
tative, numită „Reuniunea greco-catolică ro
mână de înmormântare din Tohanul-vechiu'1. 
Ideia acestei reuniuni lansată în popor în 
sărbătorile Crăciunului, a prins rădăcini și 
a aflat răsunet în inimele tuturor locuito
rilor. S’a lansat prin comună o listă de 
subscripție de probă, care în scurt timp a 
fost?1acoperită de apropo 300 de subscrieri. 
In 23 Martie a. c. o adunare mai restrînsă 
de popor a ales o comisie de 7 fruntași, 
cari să facă un proiect de statute.

Adunarea de erl avea să desbată 
și să primâscă statutul elaborat conform 
împrejurărilor ndstre locale. Poporul adu
nat în număr peste așteptare de frumos în 
ordine esemplară, mai întâid a aclamat de 
președinte interimal pe d-l Moise Brumbaiu 
adm., paroeh; de notar pe Spiridon Boita 
practicant în drept; de membri verifica
tori pe Gregoriu V-anodă cooperator, Ni- 
culae Grozea proprietar, prim-ourator bis., 
și George Oprea magistru postai.

S’au cetit apoi paragrafii din statu
tele presentate, cari cu forte mică îndrep
tare au fost unanim votate.

Observ că numărul membrilor plăti
tori este statorit în 300, taxa de înscriere 
de personă 2 cor. 40 b., pentru cărticica 
de membru, taxa de solvit după fie-care 
membru răposat 40 bani, er ajutorul este 
statorit de-ocamdată în 80 corone după fie
care cas de morte în mod egal.

Statutele vor fi în timpul cel mai 
scurt înaintate spre aprobare ministerului 
reg. ung. competent, după care reuniunea 
îșl va începe activitatea.

Terminat fiind programul adunării, 
toți participanții au rămas mulțumiți de 
acest frumos început, dorind cu toții, ca 
să vedem înființată în mijlocul . poporului 
nostru o asemenea bună instituție. Dumnedeu 
întru ajutorul nostru !

Bârseamd.

Un cas tragic.
Bucium, Maid 1902.

Miercuri îu 21 Maiu n. a. c. au fost 
mânați locuitorii acestei comune, ca să re
guleze movilele de mieduină in pădure și 
să pună sămânță de brad. Cu cei ieșițl a 
mers și Panfine al lui Panfilie Ghircoiaș, 
un bărbat lîner în etate abia de, 24 ani, 
care nici n’a împlinit anul de căsătorie fe
ricită. El încă des de dimineță a luat sa
cul cu sămânța de brad dela primar, și în 
cea mai bună voie mergea în fruntea tu
turor, glumind și ridând, ne-aducându-șl 
aminte, că merge: „de unde nu mai este 
reîntorcere“. Și acolo în pădure era tot 
glumă și voie bună.

Intr’un târijiu se arată un câne, pe 
unde lucrau ei. Servitorul (păzitorul) pădu- 
rei, adus și pus de curând, anume Ion 
Pampu din Scoreii), a pișcat în câne și 
nu l’a nimerit. De toți a fost luat în rîs 
pentru acâsta. Intre cei cari îl rîdeau, era 
și nenorocitul Panfilie 1 . Ghircoiaș. Acesta 
făcea glume pe contul servitorului numit. 
Acela, în mănia lui de a pușca, dise, că și 
pe el îl pușcă. Panfilie a luat’o de glumă 
și i-a cjL: „ Pușcă-mlP ! Atunci păcătosul 
de servitor i-a <j’s: „Ivtoice-te numai cu 
fața cătră mine". In timpul acesta a încăr
cat pușca cu tăieturi de plumb. Nenoroci
tul Panfilie neobservând, îi întdree pieptul 
și îi dice: „Pușcă\'i Nici un minut n’atre
cut, și nemernicul de servitor descarcă 
pușca. O detunătură. îu spaima tuturor ce- 
lor de față, și Panfilie cade la pământ ros
tind ultimele vorbe desperate: „M’ai mân
cați11 apoi nisce gemete de durere, și ră
mâne fără suflare...

Cei din prejurul lui îngroziți se apro
pie de el, îl mișcă, îl ridică, der tote în 
zadar, că era — mort.

Servitorul criminal dă să fugă, însă e 
prins de mulțimea înfuriată, și e mirare, 
dâcă a rămas nesfășiat. Cei de față i-au 
apoi mortul și-l duc din pădure la vale, și 
de acolo acasă.

După amădl pe la 4 dre sosesc cu el 
în comună. Vestea omorului merge ca ful
gerul din gură în gură. Amar și jale, plân- 
sete și vaiete în tote părțile. Aude și tt- 
năra lui nevastă neașteptata lovitură, — 
ea este în stare binecuvântată și cu care 
a dus o vieță fericită... der de tot scurtă. 
Leșină și să luptă cu mortea. Nimeni n’o 
pute mângâia și liniști....

Der tote în zadar!...
S’a făcut arătare la judecătorie, de 

acolo s’a telegrafat la tribunal în Brașov, 
în urma cărora Vineri după amiâcjl în 23 
Maid a. c. a venit comisiune dela Brașov 
și i-a făcut autopsia.

A fost pușcat în partea dreptă a co
șului pieptului. Avea 15 — 17 găuri da tă
ieturi; toți plumbii au rămas în corp, 
opriți în ose. După secționare s’a făcut 
cercetarea de lipsă, s’a ascultat crimina
lul și martorii, cari au fost de față la 
săvîrșirea crimei. S’au constatat cele de sus.

După depărtarea comisiei s’au luat 
măsurile de lipsă și încă în acea cji s’a în
mormântat, însoțit de mulțime de omeni 
pănă la mormânt. Dumnecjeu să-l ierte!

Cu arma nu-i bine sâ se jdee nimeni!
X.

Cutremure de pâment.
La 8 Maîu c. vulcanul Mont Pelee de 

pe insula Martinica, prin erupțiunile sale 
și prin cutremurele împreunate cu aceste 
erupțium, a nimicit înfloritorul oraș Saint- 
Pierre cu’multe sate dimprejur, dimpreună 
cu 40 de mii de dmeni și vr’o 20 de co
răbii, cari se aflau în port. Acestă catas
trofă a umplut de groză lumea întregă, 
mai vârtos, că după acest vulcan s’au por
nit și alți vulcani a face erupțiuni și a-se 
produce cutremure de pământ.

Localitățile de pe mare și din apro
pierea mărilor sunt espuse adeseori la 
cutremure. Der și pe la noi se simt uneori 
cutremure de pământ; dovadă este și cu
tremurul dela Arad și cel dela Timișora 
din dilele acestea.

Dintr’o însemnare veche lăsăm se 
urmeze unele date despre cutremure de 
pământ, cari s’au simțit pe la noi:

La a. 1802 în 14 Octomvrie s’a 
cutremurat pământul la 11'/^ cesuri din 
di, așa că multe case au cădut (la Brașov), 
eră prin Treiscaune multe biserici ungu
resc! s’au dSrîmat. Tot ’atunci a căcjut 
și turnul Colții din Bucuresci.

La a. 1802 Octomvrie 14, a fost un 
mare cutremur de pământ, care a făcut 
se se strice multe biserici din Bucuresci 
și a cădut Colțea și alte sfinte biserici, 
la cesul 12’/2 după prând.

La a. 1812 în 5 Mail) în Dumineca 
a doua după Paști la 9'/4 căsuri dimineța, 
s’a cutremurat pământul, înse nu prea 
tare, fiind preoții 'duși cu sfintele cruci 
pe Cacova (o stradă în Brașov în Scheii)).

La a. 1829 în 14 Noemvrie în diua de 
sf. apostol Filip dimineța la 3’/4 a fost 
un cutremur, care a ținut două minute.

La a. 1830 Aprilie în 15 dimineța la 
2.1/2 cesuri a fost erăș un cutremur de 
pământ, mai slab însă.

La a. 1831 în 22 Iunie dimineța la 
33/4 cesuri s’au cutremurat erăși pămân
tul.

La a. 1838 în 11 Ianuarie sera la 8 
cesuri și jumătate, s’a cutremurat pămân
tul forte tare, un minut și două secunde, 
în tdte părțile.

La a. 1838 în 29 Ianuarie Sâmbătă 
dimineța s’a cutremurat pământul fdrte 
tare, der nu ca în 11 Ianuarie 1838.

S.

NECROLOG. D-l D-r. Daniil P. Băr- 
cianu, profesor și referent școlar în con- 
sistoriul din Sibiiu, a suferit o grea pier
dere prin mortea soției sale Silvia Barcia
nu n. Olteanu. Adresăm mult obidatului 
soț și întregei sale familii sincerile ndstre 
condolențe! Etă anunciul funebral al fa
miliei :

Subscrișii cu inimă înfrântă de dure- 
anunță tuturor rudeniilor și cunoscuților. 
că prea iubita soție, mamă, soră, cumnată 
Silvia Barcianu n. Olteanu, după lungi 
și grele suferințe a adormit. în Domnul Joi 
la 16/29 Maitî a. c. 6 dre p. in., în etate 
de 38 ani. Rămășițele pământesc! ale scum
pei defuncte se vor aședa spre odihnă 
vecinică Sâmbătă, la 18/31 Maiu, 3 dre p. 
m. dela casa mortuală, strada măcelarilor 
Nr. 30, în cimiteriul din suburbiul Iosefin. 
la care trista festivitate învităm pe toți 
cunoscuții. Fie-i țerîna ușdră și memoria 
binecuvântată! Sibiiu 16/29 Maiu 1902. 
Dr. Daniil P. Barcianu, soț. Sorin, Radu, 
Andreiu, Achil, Lavinia și Silvia, fii și fice. 
Familiile: Barcianu, Olteanu, de Lacote. 
Giuriade, frați, surori, cumnați și cumnate.

— Părintele George Nicdră, preotlgr. 
or. în Deva, a răposat — după cum ni-se 
scrie de acolo — erinoptea. El era plăcut 
poporului ca preot, căci servia frumos și 
cânta pătrunzător. — Fie-i țărâna ușdră 1
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înmormântarea unui veteran,
Miercuri după, amiadl a avut loc, cu 

o deosebită pompă, serviciul funebru pen
tru înmormântarea rămășițelor pământescl 
ale monahului Gherasim Cosmi, fost ser
gent în regimentul 10 de dorobanți, în 
timpul răsboiului pentru independența Ro
mâniei.

Monachnl Cosma a luat și el parte la 
defilarea del a 10 Maid în BucurescI și a 
doua di a murit pe neașteptate.

Serviciul a fost oficiat în biserica sf. 
Gheorghe de cătră P. S. S. Pimen, epis
copul Dunărei-de-jos, asistat de clerul bi- 
seripei. După săvârșirea serviciului, P. S. 
S. Episcopul Pimen a ținut o predică, în 
care a făcut elogiul eroului. In urmă d. 
colonel Cotescu, comandantul regimentului 
Putna Nr. 10, a rostit aceste câte-va adânc 
simțite și mișcătore cuvinte:

întristată adunare!
înaintea nbstră stă rece și ne însufle

țit corpul unui vrednic și vitez oșten.
Fostul sergent de dorobanți Cosma 

Iorgu face parte dintre cei ce s’au sărbă
torit cu ataca pompă de națiune și mai 
ales de capitala țârei în diua de 10 Maifl.

Tot'i vieța acestui om este o pildă 
vie pentru urmași și nnisvor de sentimente 
frumose.

A-1 cundsce, însemneză. a-1 stima, a-1 
respecta, a-1 venera.

Este născut în plaiul Buzăului, co
muna Rușăvățul.

In anul 1870 a fost înrolat soldat la 
regimentul 2 linie, er campania ca reser
vist a făcut’o cu regimentul 10 dorobanți.

La atacul Griviței se găsia printre 
cei mai îndrăsnețl și nu a lipsit la nici o 
luptă, ce s’a mai dat în urmă la Plevna, 
VădenI și Racova.

Decorațiunile, ce i-s’au conferit și cari 
pănă ieri le purta cu mândrie pe pieptul 
seu, vorbesc de faptele sale și au fost câș
tigate cu primejdia vieței sale.

0a un vrednic militar, el apăra cu 
pieptul sân cea mai sfântă causă pentru 
care un ostaș trebue să-și dea bucuros vi
eța: Neatârnarea și înălțarea nemului și 
patriei sale.

Surprinși și bucuroși am fost la ve
derea sa printre noi în momentul defilărei 
dola 10 Maifi. Venise — ne spunea densul 
— să mai vadă odată pe adoratul și ma
rele său Rege, să vadă sărbătorită cum 
trebue oștea în care cu drag a servit, să 
ia parte și el la bucuria generală, ce ori
care bun Român trebue să simtă în sufle
tul său când se sărbătoresce cliua de 10 
Mai ti.

Viâța sa civilă încă arată calitățile 
sufletesc! ale acestui om. Numai laude din 
partea șefilor se văd în certificatele, ce po
sedă, numai jertfe din partea sa.

Nepăsător de vieță, nu agonisise ni
mic pentru train. Contribuind încă și por- 
mrea sa sufletescă, a apucat calea sfinților 
p-ntru restul vieței sale și se retrăsese cu 
•ugetul curat, cu consciința împăcată .și 

Cil credința în Dumnedeu, a petrece restul 
vieții în mănăstirea Ciolanu ca monah.

Mortea sa se datoresce numai dragos
tei nemărginite, ce avea pentru țâră, pen
tru Regele său și pentru armată.

Muiat de ploie, fără adăpost, ori rost 
de hrană, indiferent de corpul său și de 
vieță, ființa cea mai bogată în sentimente 
frumose s’a stins în asilul săracilor.

Răsplata cerescă este ceremonia de 
astădl, ce se face monachului Cosma, el 
care nicl-odată nu ceruse răsplată nimănui 
pentru faptele sale.

Astă-dl, că am cinstea și precăderea 
ca comandant al regimentului său să-l în
soțesc la locul de veci, mă descoper și mă 
închin cu respect asupra mormântului său 
cu inima pătrunsă de durere pentru pre
matura sa pierdere.

Să ne serve de esemplu, și însemnă
tatea ce s’a dat acestei solemnități să fie 
o pildă în viitor pentru toți aceia, cari ca 
>i densul vor sci să-și facă datoria.

Adio brav ostaș, vrednic om, sfânt 
monah, dormi în pace și Dumnecleu să aibă 
în grije nobilul t^u suflet!

Au mai vorbit, tot în biserică, d. Al. 
Pet'-ovm.I, ajutor de primar al Capitalei, și 
d. I. N. Poliehroniade.

Cosciugul, înfășurat într’un drapel na
țional, a fost apoi luat pe brațe de 4 ser
genți și depus pe carul funebru, tras de 
H cai.

Cu mare anevoință carul străbate 
prin enorma mulțime de lume, care ocupa 
ântrega pieța f. Gheorghe și stiada Colței.

In piața Ion Brătianu, au ținut câte-o 
cuvântare d. P. Maori, dela „Universul11 și 
d. Tonegaru, student.

Apoi cortegiul și-a urmat drumul pe 
strada I. C. Brătianu, strada Clemenței, 
Calea Victoriei, strada Lipscani, calea Mo
șilor pănă la barieră, de unde corpul a 
fost dus la mănăstirea Cernica, unde se va 
face înmormântarea.

Au fost representate la înmormântare 
următdrele societăți cu drapel, și numărose 
delegați uni:

„Asociația11 și „Uniunea11 studenți
lor universitari Români; „Atelierul militar 
de confecții11; „Peleșul și vârful cu dor“ ; 
„Curtea de Argeș“ ; „Independența11 a me
seriașilor friserl; „Crucea11 a cântăreților 
bisericescl.

Onorurile militare au fost date de o 
companie din batalionul 8 de vânători.

Musica regimentului Mibaiă-Vitezu 
Nr. 6 și musica italiană din Capitală au 
cântat alternativ, pe tot parcursul proce- 
siunei pănă la bariera Moșilor. j.

S’au depus, mulțime de corone.

Varza (Curechiul).
Varza cere un pământ adenp, afinat 

bine lucrat și bine îngrășat. Ea cresce mai 
ales în pământurile nisipo-lutdse. In tot 
timpul crescerei, trebue bine băgat de semă 
la varză, ca să fie mereu udată, ca pămân
tul să fie cât mai des prășit și plivit de 
buruenl.

Varza se semănă în răsadniță și apoi 
se răsădesce în grădină. Sămînța de varză 
care ditru întâiiî se cumpără, se semăna 
în răsadniță la o depărtare de 3 — 4 centi
metri una de alta. Se apasă apoi încet să
mânța și se acopere cu puțin pământ mai 
gras. Decă pământul din răsadniță a fost 
ud, nu se mai tornă apă peste el, der dâcă 
e uscat, se udă cu apă căldicică și se aco
pere numai de cât răsadnița cu rogojini 
seu pături. Cine mai vrea să aiba în gră
dina lui gulie, conopidă, mai lasă loc în 
răsadniță și pentru aceste legume, cari se 
semănă la fel cu varza. Când sămânța în
cepe a încolți după câte-va dile, se dau la 
o parte rogojinele pentru a lăsa se între 
lumina în răsadniță, și cu cât vremea se 
face mai caldă și frumosă, cu atât se lasă 
mai mult deschisă răsadnița.

Pe la sfîrșitul lui Aprilie, când varza 
va fi bine răsărită, o scotern din răsadniță 
pentru a o sădi în grădină. Pentru acesta 
se pregătesce mai întâia pământul în care 
o să se puie răsadul. Pământul se acoperă 
cu gunoifl putrecjit cam de vre-o 4 centi
metri.

Din răsadniță se aleg plantele cele 
mai frumose și sănătose, cari au rădăcini 
puternice și se scot cu cea mai mare bă
gare de' semă. Răsadul să nu se smulgă, 
ci înainta de a fi scos să se ude bine pă
mântul răsadniței, pentru-ca. să se potă 
scote' planta mai cu ușurință. După-ce s’a 
scos răsadul, e forte bine, ca să se bage 
rădăcinile în băligar de vacă amestecat cu 
apă; prin acesta se apără firele cele sub
țiri ale rădăcinei de uscăciune.

Răsădirea e mai bine să se facă pe 
o vreme umedă sâu după o ploie tare. 
Răsadul se pune în golul brasdelor, la o 
depărtare de 70—80 centimetri un fii- de 
altul, pentru-ca varza să pbtă cresce și 
să se întindă după voie. Răsădirea se face 
mai bine cu un țăruș, care adâncesce gro
pile unde se pune răsadul, pănă la vre-o8 
centimetri. După răsădire, se udă bine pă
mântul. Decă se pune răsadul pe timp us
cat, se umple mai întâiU gropile cu apă. 
E bine ără.șl, ca să se ude varza, în cele 
dintâifl. cjile după răsădire, cu apă ameste
cată cu găinuș, după cum am arătat deja 
când am vorbit despre îngrășeminte. Varza 
are nevoie de multă apă, până se prinde 
bine, așa că, în primele clile, trebue să fie 
mereu stropită.

Tomna înainte de a-se strînge recolta 
se aleg verzele pentru sămînță. Cele mai

*) Din „Biblioteca Populară11 a adm. Domen. 
Cor. (România). Cărticica KXIlI-a. „Povețe despre 
grădinile de legume", de V. M. Kogălniceanu. Bucu- 
resci, tipografia „Gutenberg11. 

bune veirze de sămânță sunt cele cu ciocă- 
lăul gros și sănătos și cu căpățîna îndesată 
și tare. Căpățîna se taie de tot frundișul 
și nu rămâne decât ciocanul cu două-trei 
foi. Erna însă ciocălăurile de varză trebu
iesc să fie ferite de prea mare frig și ume- 
delă, pentru a nu putredi.

De aceea se păstreză cocenii de varză 
în pivniță, în gropi anume făcute, cari se 
acoperă cu paie. Mai bine este însă de a 
săpa chiar în grădină o gropă de vre-un 
metru; gropa să fie așternută cu paie și 
jos cu ramuri de copaci: peste aceste ra
muri se pun cocenii cu rădăcinile în sus 
și de-asupra er paie, apoi gropa se astupă 
cu scânduri. Decă pătrunde umedela dela 
zăpadă pănă în grdpă, apa umflă ramurile 
și nu putredesc coc-nii. Așa stau ciocălău
rile pănă în primăvară. Prin luna Martie, 
scotern cocenii și-i răsădim în grădină la 
o depărtare de 70—80 centimetri în tote 
părțile. In jurul cocenilor se îngrașă pă
mântul cu băligar și se udă, ca să prindă 
bine cocenul. Lângă fie-care picior de 
varză se pote bate câte-un țernș de care 
se va sprijini varza. Când mugurii verdii 
din ciocălău dau crengi și crengile teci, 
se taie vârfurile rămurelelor, precum și 
acele ramuri, cari nu dau flore frumosă și 
buuă de sămânță. Decă pământul a fost 
bine îngrijit înainte de a se pune cocenii 
de varză într’însul, varza va cresce și va 
înflori repede, așa că prin August se pote 
scote deja semințele din tecile și fructele 
copte din varză. Semințele din fructele 
necopte încă se pot scote și coce la sore 
sâu în săculețe de pânză.

Sămânța de varză ține cinci pănă la 
șese ani; ea încolțesce timp de 8 dile.

Urzicile.
— Legendă. —

Ferescă-țî Dumne4eu copiii să nu 
ajungă în mâni de maștehă, că de e drept 
că socrele sunt rele — și drept trebue să 
fie căci doră toți ginerii și nurorile se 
plâng de ele — cu cât mai rele trebue să 
fie măștihoele, despre cari atâtea de tote 
se povestesc în lume.

Să vă povestesc și eu ’despre o maș
tehă. Vi-o spun așa precum am audit’o. 
Mie mea spus’o Crăciunea Mitrului Oanei 
din Chiuag. Om bătrân acbsta și iubitor 
de adevăr, care nu prea mințesce, decă ni
meni nu-1 silesce.

Ci-că un om tînăr și frumos rămase 
la doi ani după căsătoria lui văduv. Dela 
femeie îi rămăsese o fetiră, de un an și 
două luni. Ce să facă bietul om, cum să-și '■ 
lucre și lucruțul lui de afară și să aibă I 
grije de fetiță? Singur-singurel nu putea. 
Se gândi, cât se gândi, &r în cele din urmă 
se duse în pețite la o femeie văduvă, care 
îșl avea casa peste drum dela a lui. Fe
meia n’avea copii. Cum o ceru, se și duse 
după el. La câte-va cjile li-a fost nunta.

Femeia Ia început s’a purtat forte 
bine. Avea grije nu numai de bărbat, ci și 
de biata orfană. Omului îi cresceă inima 
când vădu, ce înger de muiere șî-a adus 
la casă.

Nici o mamă dulce nu pote fi mai dulce 
de cum e femeia asta cătră fetița mea, — 
se lăuda el de bine cătră toți, cari îl în
trebau despre traiul, ce îl are cu femeia 
cea adausă.

Numai de nu și-ar schimba năravul, 
diceau ei, mai ales cei pățiți, și de aceștia 
vor fi fost mulțl și pe acele vremuri.

— Nu cred să și-l strămute, dicea el, 
că acâsta nu-i ca alte muieri. Muierea mea 
e mai bună ca laptele, mai dulce ca mie
rea și mai blândă ca mielușeua.

Fetița erescea și se cuminția. Bărba
tul dela un an încolo era mai de multe-orl 
dus de acasă, căci veghia preste țarinele 
omenilor și-așa era mai mult tot în câmp.

Muerea lui dela o vreme vădendu-se 
singură, ca să-i trecă de urît, și urîtul și-l 
avea în suflet îndreptat contra fetiței băr
batului, cji de di, și adl și mâni, pe săr
mana nevinovată, pentru câtă fîcă-mică, 
o bătea și-o chinuia.

Tata fetei nu scia nimica despre cele 
ce se petreceau la el acasă, în lipsa lui. 
Fetița însă în urma chinurilor, ce le sufe

rea, descrescea pe di ce mergea și deve- 
nia hăbăucă, vorbia rău și era cam surdă.

— Nu more de pe capul meu, orl-ce 
fac cu ea, acam o voiti băga în cotețul 
scrofelor celor cu purcei mici, ca să o 
mânce de vie, îșl clise ea în mintea ei pă- 
cătosă, și închise pe biata fată în cocină.

— Domne împărate al lumei! un su
flet nevinovat e în gura perirei și încă nu 
i-a venit vremea să lase lumea, clise înge
rul cel păzitor al fetei cătră Domnul 
Dumnecleu.

— Sciu și văd, dise cerescul părinte.
— Domne Dumnedeul meu, fetița 

mea e în gura scrofelor bărbatului meu și 
el nu scie de cele ce se petrec la el în 
casă. Se pot gusta netulburată fericirea ra
iului, nu o lăsa să piâră cu o morte atât 
de urîtă! se ruga sufletul mamei fetiței 
pentru odorul ei cel drag și scump rămas 
de ea pe pământ.

— Fii liniștită și gustă din fericirea 
de pănă aci, că eu sciu și văd tote, îi 
cjise Dumnedeu.

Be pământ începea a-se însăra. Por
cii veneau acasă dela câmp. Venind și 
cele două scrofe ale femeiei maștehă, ea 
le eși înainte, ca să le bage în cocina în 
care închisese fetița și în care erau .12 
purcelașl sugători. Sufletul ei ardea de bu
curie, că atât de ușor se va scăpa de fata 
bărbatului.

Când să deschidă ușa cocinei. un ful
ger din cer o trăsni chiar prin crescetul 
capului. Trupul ei rămase bihărdat în bu
căți mărunțele.

Bărbatul ei cu un jumătate de ceas 
mai târcliu se rentorse dela câmp. Când 
întră în curtea casei, cele dnuă scrofe mân
cau bucățile trupului muerii lui. Numai ca
pul și inima au rămas din ea.

Pe aceste două părți ale trupului, el 
le-a îngropat în pământ.

Dimineța când s’a sculat, din acel 
loc au răsărit mai multe urzici.

Scoțând scrofele din cocină, ca să-le 
slobodă la purcariu, ele grăbiră la urzici 
și le mâncară cu mult nesaț. ScițI pentru 
ce? Pentru-că crescură din capul și inima, 
maștehei, care voi să le dee lor de hrană 
o fetiță nevinovată, pe care Dumnedeu 
sfântul însă o mântui de perire și nimici 
în locul ei pe cea de vină, pe mașteha 
cea rea. Vai de sufletul ei!

Antonia Popp.

Căsătorit!.
dela 23 pănă la 29 Maiă 1902.

1) lohann Mathei, ev. de c. a. croitor cu 
Luise Thomas, ev. de c. a. domiciliațl în Brașov. 
2) Telelei Jozsef ev. ref. calfă de lemnar, cu Scriba; 
Ida rom. «cat. domiciliațl în Brașov. 3)' ictor Kirr 
rom. cat comptabd în Brașov, cu Otvos Arma 
Carolina, rom. c»t. din Tergul-Murfișului. 4i Nico- 
lae Alexe gr. or. muncitor cu Marina Gaitanariu, 
gr. or. Brașo-. 5) Kazimir F^rencz, rom. cat. calfă 
de tâmplar, Gvâ'r cu Arabela Helene Polony, ev. 
c. a. locuitor în Viena. 6j loan Oprea gr. or. stu- 
pariU Brașov, cu Elena văd Gheorghe Macavei n. 
Comorod gr. or. Bod. 7) Barabâs Ferencz ev. ref. 
supraveghietor la gară Uzon cu Ana Rozalia Bor
dis, rom. cat. Brașov.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 30 Maiu 1902.

Hotel Europa: Vesarion, comerc. PloiescI,. 
Rontzky, inginer, Cămpina, Puskas, comerc Oltișiu 
Albrich, director, Sibiu, Dr. Endrody, sclgabirflu,. 
Hida, Weinba’ch. cadet aspirant. A. Julia, Stutz 
vo.ag '! eplitz, Comșa comerc. Seliște, Iosif Roman, 
advocat, Oradea, Woitik, Fried, Ormos, Weiner,. 
Bleier, Friedmann, Hermann, Moscovirs toți voia- 
giorl din Budapesta, Paris, funcționar, Silberberg, 
comerciant B. Pesta, Czimmer. Zvieback, Feigen- 
baum, Wein, Seraphin, Keppich voiagiorl Viena..

Hotel BucurescI: Căpitan Nagy, Oradea, 
Capitan Kastelan, A. Julia, Fischer, Zifierblat, 
voiagiorl B. Pesta, Siiss Gorges, Froischbm-ger, 
Grosser, Climandt voiagiorl Viena.

Hotel Orient: D-na Mesch, Cisnădie, Ioa- 
nides Brăila D-na Bardas, Azuga, Hoffmann, direc
tor Kopecz.

Hotel „P omul verde11: Marin, funcț. 
Caransebeș, Uumitrescu și Niculescu, privatierl 
BucurescI.

' Gr and Ho tel: Rosenfeld, voiagior Vier.a.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianv. 

lled&clor responsabil: Traian H'. Paj .
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Caleixd.a,rvil septemânei.
MAI. (1902) are 31 dile. FLORAR.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

19
20
21
22
23
24
25

S. m. Patriciu
S. m. Talaleu
Const și Elena
Cuv. m. Vasilie
Tînalț. Domnului 
C. p. Simeon
Afl. cap.sf. loan

1
2
3
4
5
6
7

Iunie Nicod. 
Efraim 
Erasmus 
Carpasius 
Bonifaț 
Benignus 
Lucreția

DOCTORUL

ALEXANDRU de YÂIDA-YOEYOD 
specialist pentru bole interne 

CARLSBAD,
Alte Wiese, „Blauer Schlussel".

1-3.

Casă de vânzare HâsisA Baaîta Wraswvaywlwî 
dela, ZSTovl (ZSToa,).

Casa acesta de sub nr. 9 
este nou zidită, are done odăi 
mari și o bucătăria, pivniță bu
nă (cu șine), curte mare și loc 
frumos de grădină.

Amănunte despre condițiile ven- 
dării la proprietarul casei

im MUMTEAMU, tot acolo.

i

Nr. 64.—1902
a. f. c. se. d.

Publicare de concurs.
La gimnasiul superior fundațio- 

nai din Năsâud din J-a Septemvre 
1902 e de a se complini o catedră 
de profesor ordinar, la care pot con
cura indivifll, cari au cualificațiune 
de profesori pentru scblele medii din 
geografie și sciințele naturale

Cu acest post dâcă se denu- 
mesce profesor ordinar se asigură 
din fondul central scolastic din dis
trictul Nâseudului, următorele dota
ți uni :

1) plata anuală de 2200 cordne,
2) cuartir natural,
3) adausuri cinceuale de 200 cor.
4) drept de pensiune în înțele

sul art. de lege XXVII din 1894.
Dacă înse se complinesce cu 

profesor suplent în sensul disposițiu- 
mlor legii, competința anuală e 1600 
corone ei dacă se înainteză de pro
fesor ordinar și în acesta calitate 
câștigă aprobare, atunci întră în do- 
tațiunea descrisă mai sus sub 1—4.

Dela concurențl se recere ea se 
fie civi ungari, se poședă cualifica- 
țiunea scientifică prescrisă de lege 
și se știe pe deplin limba română și 
maghiară.

Concurenții se-șl aștârnă supli- 
cele adresate cătră nComisiunea ad- 
ministrățdre de fondurile centrale, școlastic 

de stipendie din districtul Năseudului^ 
și adjustate cu documentele despre 
etate, religions, starea familiară, re
ferințele militare, cualificațiunea sci- 
ențifică, cunoscințile de limbi și even
tual despre serviciul de până acum 
pănă în 10 luliu 1902 la direcțiunea 
gimnaziului superior fundational din 
Năseud.

Din ședința comisiunei admi 
nistrăt.ore de fondurile centrale sco
lastice și de stipendii din districtul 
Nâseudului ținută în

Năseud, la 12 Martie 1902, 
Președinte:

Gerasim Domide m. p.
Secretar: 

1(5341 — 1) 7)r. Nestor Simon m

TABLOURI
©a îa east,

încadrata și în foi, asortiment 
mare, se pot cumpăra cu pre
țuri extfa-ordinare de ieftine in 

Sai«Jiui «Ie frisat a. im
Zlateiman 

Brașov, Strada Orfanilor nr. 7.
1 1.(547).

>

„Institut nou de înmormentare.
Am onore a face cunoscut prea 

stimatului public român, că am des
chis în Clușiu strada Unio Nr. 13 
un „Institut de înmormântare11 nou: 
unde se află tot soiul de sicrie văp- 
site ?i ornamente de metal și de lemn, 
cununi simple și de cele mai pom- 
pose, lumini, torțe și spre înlesnire 
chiar și cruci la gropă; astfel tote 
celd1 de lipsă se pot comanda la
olaltă și de-odată pentru înmormân
tările, ce le efectuesc prompt și cu 
taxele cele mai moderate atât aici în 
loco, cât și în provincie și în străi
nătate, ba chiar și transportarea 
cadavrelor, avend caii mei proprii 
bine dresați; în urmă tot felul de 
lucrări, ca la mesari și tâmplari se 
află chiar și gata în deposit la casa 
mea proprie din str. Monostor Nr. 87.

Cu deosebită stimă:
â®etrai JWmsteaae 

mesar și tâmplar.

I

•>

s>

2=3.519.

A>A.,A '.AAt?-------------------------------------------------------
> 
> 
>
>

i
țj- institut <le credit și econ. societate pe ncții 
ta ----------aia BJees. .

y < 1 a 4î Fondată la anul 1320. &»»»» 

K — <Q>—
m Capital social 200,000 cor. oooo 
fji oooooo Fonduri: 120 000 cor !

| Se primesc Depuneri spre 1 
$ fructific ir 3, dela particulari cu '

5% fâră anunț,, cu 5’/2?/p cu ’ 
anunț; eră dela corporațiunl j 

$ culturale cu 6"/() interese, 
fi narea de venit după interese o sol- !

vește institu’ul separat.
Oepuneri și ridicăi-i făcute prin ■ 

(H postă se o fee tui) se cu remtârce- 
rea poștei.

$ 2-5.-545). DIRECȚIUNEA. 1

Kwizda
H o r si e u B> as r g. 

PRAV NUTRITOR de vite.
Mijloc Mic, neutrii cai, vile comate și oi.

Di? 50 nul se în- 
trebuințezA în 
cele mai multe 
grajduri, contra 
lipsei de mân
care, mistuirei 
rele și spre in- 

jjja bunătății-,-a l>p- 
teiui și înmulți- 
țirea laptelui 

cl© vaci.
Prețul unei cutii c. 1.40 b. '/, cutie —.70 bani.

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

----=== Deposit principal ia 
hum jreis. siwirojA 

k u k oester. k. rumân, u. fiirstl. bulg. Hoflieferant 
Kreis-Apotheker KOKXEUBURG bei Wien.

p-

I A VIB. =- I
1 A

Am ouorea a aduce la cu-
iaâ în $

$ 
I

-c

ț
5
<

e caută o menayeră, 
la 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 se adreseze la 
Redacțiunea ..Gazetei Transil
vaniei “. 3—3 £

>

a

0/
01,

K

Inscripțiuuea de mai sus îutr’adever o merită

I,Picăturile rusescF
oe se preparâzâ în farmacia

0-lui VASILIE MIJ1N din Melencze.
Aceste „Picături rusesc!11 ar trebui su nu 

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

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

Prețul 1 cor. fiO fcanl (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1' fl.) medi

camentul se espedeză francat.
„Picăturile rusesoi1' veritabile se pot căpăta 

numai în farmacia

I,

îj

D lui VASILIE WJIN în Mencze, 
12—20.(429) (comitatul Torontal).

DEPOSIT 
tie articole 

igienice.

J.REIF Specialist, VIEHA
I., B r un d s t iit t e 3.

Prețuri curente in coverte închise franco și gratis 

wgs Trimiterea in provincie cu Rambursa.
Discrc-ț â E. 2, 4, 6, 8, 10 eto.

8

AVIS.
Subscrisul lnsiii-ui ar’&âsîâc are ondrea a face cunos

cut Ou public, că pentru a corespunde și celor mai moder
ne și e^chisite cerințT, au angajat puteri de rangul prim, și 
garanteză executarea exactă și escelentă a lu rărilor ce cade 
în branșa acesta.

Pentru a se convinge on. public de exactitatea acestor 
date, se confecționeză de ocamdată

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

Atelierul Rembrandt.

LEOP. SZINBERGER,
Atelâea*  aHâsăâc, lacaita*»  SotwjjTiaSie și jiâctaas'ă.

uiuiiiiiiiiiiiii BJimșov, Strada viimsi 19. iihiiiiiiiiiiiiii

OCt© Numai marfă prospefâ garantată solida și elegantă. ]@©O

• P s*  ă ă 8 i e nouă!

Cel mai ieftin deposit de încălțăminte.

noscința on. public, că 
antrepriză totfeliul de 

Zidiri mari și mici, 
împreună, cu 

planurile necesare (moderne). 
Cu prețurile cele mai moderate.

Cu toiă stima: 

Andreas Weber, 
architect 

$ Brașov, Strada Porții nr. 69. pfag. I.
| 1-3.(547) .

plătesc celui ce va 
mă» capOti vre-odată500II

durere de dăîrați, ori îl va 
mirosi pura, după ce va folosi

2.60

micide

n 
n 
n

1
1
1
1
1
1

2.90 
B 80
4.30
4.50

a lui Bartilla, o sticlă 70 barn. 
(Pentru pa. hetar« 20 filler deo-ebit)
Erezii A. Bartilla (E. Winkler) 

VIENA, <9/1., Sommergasse 1.

Să se r-4ră pri-t'itindenea apiiat apa 
dt dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plfttire. La locu
rile, und*-  nn se p6te căpAta, triin-t 7 
sticlo cu 5 cor. 20 fii. franco ; 16 sticle 
cu 9 cor. franco.

Se capătă in BRAȘOV la farmacia 
D-mi Victor Rot.ll Șl la farmacia În
gerul păzitor, Tergu greului Nr. 7.

. ... ---- -

Pentru Bărbați:
ghe e simple de va .s, ga

rantat solid .
eu i eseț d- vies ga- 
rrniat Holid .

bocanci <ie v.cs solid 
galoșate cu lac solide 
bocanci de iuft. galb.

Dril, dela 9J cr. in sus. Ghete

CM
W

2
<0

*

W
i
A
sr

s<

Deore-ce am primit quantități forto 
mari de încălțăminte pentru dame, bărbați 
și copiii in fasonele cele mai nbuă, din 
fabricele cele mai renumite, Karlsbad, 
Viena, Paris și Pesta etc.

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

a vinde iâie mărfu
rile cu prețuri iefti

ne de mirare!
Pentru Pame: 

bete patent cu zug, solide 
n 
n 
n 
n 
w

păr. g
„ nasturi 
n ”
„ șirete .

2.60
3.50
4.20
3.80
4.—

T»

Gems
1)

de măuu?e cu lac .
de piele galbiuă de 

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

4.20
Pantofi

Comande Ia mesură se efectuez» promt șî cu mare acurateța.
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____________________________________ , ,f. U)
OOLfr'nc^'u' mou e8^6’ ’e f* ’n’ *Jun vînt*are mu^ă-

I. D. AVRIGEANU 
DEPOSIT și CORFECȚIOE de ÎMCĂLȚĂMIWTE, 

Brașov, Strada I’arțli nr. 34, la trei stele. *%
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