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Cum stăm și ce ne mai așteptă ?
întrebarea din frunte e grea, și 

nici nu ne îucumetăm, ca simpli 
muritori ce suntem, să străbatem cu 
ocliii spiritului nostru velul, cu care 
este acoperit viitorul. Voim numai 
să desfășurăm cu puține cuvinte 
mersul de acji al trebilor nostre națio
nale și de aici se vedem se ju
decăm și se conchidem decă mer
gem bine și ne putem și aștepta la 
bine, ori că în vre-o privință seu 
alta am pornit pe cărări primej- 
diose, ce numai la bine nu pot 
duce ?

Vorbind mai întâiu de afacerile 
nostre naționale, care din cetitori 
nu scie și nu sîmte, că ele nu nu
mai, că nu înfloresc astăcji, dâr 
merg destul de rău, _de nu cum-va 
dau chiar îndărăt? Decă merg rău 
pot fi împrejurările grele și vitrege 
de vină, decă dau îndărăt atunci 
fără îndoielă, că noi Românii în- 
și-ne purtăm vina în primul rend.

Se găsesc ac]I o seină de omeni 
în sinul nostru, cari se dau de mari 
politician! practici și car! piei’Zân- 
du-ș! răbdarea de-a face resistentă 
și mai departe sistemului de asu
prire, ce a rămas neschimbat, ba s’a 
înăsprit chiar, sfătuesc pe Români 
să dea înapoi de bună voiă și dăcă 
stăpânirea nu vrea să le recunoscă 
nici măcar dreptul și libertatea de 
cetățean, ce o dă constituția ungu- 
rescă, să vină ei, Românii, și să 
Zică cătră cei del a stăpânire: etă 
suntem gata a jertfi noi înși-ne din 
pretensiunile nostre, a ciunti progra
mul nostru național, ștergând din 
el acele puncte, care vouă vă dis
plac mai mult, numai să închideți 
ochii și să lăsat! a-se alege și câți-va 
deputați români în dietă, cari să 
aibă onbrea de a fi insultați acolo, 
ca deputății sași și slovaci de acți, 
când vor cere esecutarea legii na
ționalităților...

Aceștia sunt omenii „oportuni
tății “ și ai „acomodării11, omenii, 
cari, pentru-ca să potă gusta și ei 
cât-va timp din ola cu carne, sunt 
gata a renunța, decă nu formal, de 
fapt, la dreptul asupra moșiei ere- 
c|ite dela părinți și strămoși. Despre 
aceștia a cțis d-1 Dr. Alexandru Mo- 
csonyi în remarcabilul articul, ce 
l’am publicat într’un număr din săp
tămâna trecută, că sunt omenii „cu
rentului nou“ periculos, cari cu pro
punerile lor nu cer nici mai mult, 
nici mai puțin decât abdicarea nos- 
tră națională. Căci, <Rce distinsul 
nostru bărbat, a voi să-ți întocmesc! 
programul tău național după pofta 
și plăcerea stăpânirei, nu însâmnă 
decât închinarea acestui program și 
a partidului, care și l’a alcătuit, așa- 
der abdicarea națională.

Astăzi — dice d-1 Mocsonyi — 
nici vorbă nu pote fi de-o „acțiune 
politică cu ore-care sorț! de isbendă“, 
când bine e cunoscut că guvernul 
nu vrea să scie de nici o concesiune 
și tot așa și dieta și pressa ma
ghiară, adecă întrega opiniune pu
blică șovinistă. Deci chiar să vrea 
Românii nu pot afli părăsi tactica 
de luptă a resistenței pasive și ina
ugura tactica activității parlamen
tare; este o amăgire a crede, că 
prin ștergerea punctului I și ultim 
al programului național, seu prin 
ștergerea tuturor punctelor din el, 
am pută spera noi Românii a pută 
smânci diu mâna adversarilor nea
mului nostru arma suspiționărilor 
obligate.

D-1 Mocsonyi mai arată în 
articolul amintit, că modificarea 
programului ar aduce cu sine des
ființarea partidului nostru și descom
punerea nbstră națională politică și 
apoi adauge: „întrega nosiră putere 
se intern eieză pe principiul solidarității 
nostre naționale. Acest principiu, care 
se esprimă prin dogma, că numai 
conferența națională e competentă 

a aduce concluse obligătbre în po
litica națională, s’ar sparge însă în 
momentul, în care noi am părăsi po- 
siția principiară a resistenței pasive... 
Adversarilor noștri nu le-am pute 
face acțl un serviciu mai bun, decât 
deca am părăsi acestă posiție. Să 
desvoltăm pe tote terenele, ce ne 
mai stau deschise, cea mai intensivă 
activitate, der să afirmăm în cea 
mai strictă solidaritate și cu totă 
hotărîrea față de politica oficială de 
stat de astăcji posițiunea nosiră prin
cipiară a resistenței pasive11.

După-cum constată der cu atâta 
claritate logică d-1 Ales. Mocsonyi, 
în articulul amintit trebile nostre 
naționale pot da cu totul îndărăt, 
decă prin vina nostră, părăsind ste- 
gul solidarității, ne-am desbina în 
două seu mai multe tabere. Atunci 
dușmanii noștri cu drept și-ar rîde 
în pumni.

Der avem credința tare, că 
acesta nu va fi!

Revista politică.
Săptămâna acesta au fost des- 

bateri importante în cele două dele- 
gațiuni, ungară și austriacă. In dele- 
gațiunea ungară, ședința de Luni, 
la desbaterea budgetului ministe- 
riului de esterne, raportorul Max 
Falk a pus pe tapet și cestiunea le- 
gei meseriașilor din România. Legea 
acesta, Zise Falk, nedreptățesce pe 
supușii ungar! și austriac! de reli- 
giunea israelită, cari trăesc în Ro
mânia ; rogă pe ministrul de es
terne să declare, dăcă consideră de 
basată învinuirea acăsta, și dăcă da, 
în ce mod s’ar pute pune capăt aces
tei nedreptăți.

Ministrul Goluchowslci a răspuns 
îndată Zice^d între altele, că cei 
mai mulțl dintre Jidovii din Româ
nia erau sub protecțiunea Austro- 
Ungariei. Deși trăiau în România- 

ei s’au adresat în mai multe ren, 
duri Austro-Ungariei, ca la putere 
protectoră. Ei nu și-au împlinit da- 
torințele față de patria lor și la 
1888 Austro-Ungaria i-a liberat de 
sub protecțiunea sa. România inse nu 
i-a primit de supuși ai se'i, așa că nici nu 
se pote stabili ac|i la care stat apar
țin acești indivicjl. Austro-Ungaria — 
continuă Goluchowski — n’are nici 
un drept de a se amesteca in afacerea 
acesta și ea trebue să se restrîngă 
la apărarea contra urmărilor neplă
cute, ce pote să le aibă legea me
seriașilor din România, întru cât 
acei jidovi fără lucru ar emigra din 
România aici.

Nereușita încercării lui Max 
Falk pote slugi de învățătură și al
tor prietini ai Jidovilor ca să nu mai 
umble cu fel și fel de tertipuri în
cercând să provoce amestecul gu
vernelor străine în afacerile interne 
ale altor state independente, numai 
de hatîrul evreilor rătăcitori.

In ședința de Marți tot delega- 
țiunea ungară, comisiunea pentru ar
mată, a desbătut budgetul armatei 
comune. Ministrul de răsboiti Krieg- 
hammer a răspuns scurt și cuprinză
tor la tote obiecțiunile, ce le-au făcut 
delegații maghiari. In ședința de Joi 
s’a desbătut budgetul marinei.

*
In dieta ungară, ședința dela 12 

Maiu, a fost erăși vorba de cestiunea 
naționalităților. De astă-dată s’a aflat 
un deputat, și încă guvernamental, 
care a atins în cestiunea acăsta o 
cordă mai domola. El se numesce 
Kristoffy Jozsef, alesul cercului Nădlac. 
Acest Kristoffy a spus între altele, 
că nu e de părerea acelora, cari în 
cestiunea naționalităților văd numai 
primejdii. Alții sunt răpiți de vehe
mență față cu naționalitățile, lucru 
care nu pote contribui la liniștirea 
spiritelor, nici la o deslegare dorită 
a cestiunei naționalităților. E o mare 
greșelă, decă neînțelegerile esistente

FOILETONUL „GAZ. TRANSA.

Cântece.
i.

Când femeea ’ți Zice: „dute!4 
Nu cum-va să pleci, străine;

O să-i pară rău drăguții 
Și-o se plângă după tine.

Când femeea ’ți Zice: „vino!u 
începând să-ți facă glume, 

Nu cum-va să stai pe gânduri;
Fă-țî o cruce..., plâcă’n lume!...

II.

AZI senin și mâne nor
Ca senin să fie eră...

— Suflet vecinie călător, 
Nu te ’netede ’n primăvară.

Când femeia ’ți ese ’n prag, 
Și ca trestia se ’ndoie, 

Sub surisu-i cald și drag 
Stă ascuns un nor de plbie.

De-o găsescl plângând: atât! 
Fă-te că nu iai aminte;

O să-ți sară după gât 
Mai frumdsă ca ’nainte!

Z. Bârsan.

Românii în lumină streină.
In numărul trecut am început 

numai, să vorbesc despre cartea un- 
gurescă a lui Eder, scrisă înainte de 
asta cu 106 ani și tradusă apoi în 
nemțesce, dăr n’am avut loc să re
produc ceva din ea, pentru-ca să 
vedem anume, cum vorbesce el des
pre poporul românesc, băștinaș în 
țera acâsta.

AstăZl, înainte de a reproduce 
ceea ce a scris Eder despre noi, vrâu 
să constat încă odată printr’un esem- 
plu din Zilele nostre, că isvorul cel 
mare și murdar, ura, din care a 
eșit totă ocara și hula și batjocura 
străinilor asupra neamului nostru în 
timp de atâtea sute de ani, nici pănă 
în Ziua de astădi n’a secat.

Era în Viena un mare geograf, 
mult lăudat pentru învățătura sa, 
mi-se pare că trăiesce încă, cel 
puțin eu nu-mi aduc aminte să fi 
cetit, că a murit. IlchiamăDr. Frie
drich Umlauft. Bărbatul acesta a scos 
o carte mare poporală ilustrată (cu 
chipuri) careia i-a dat titlul „Die oest. 
ung. Monarchic11 (Monarchia austro- 
ungară) și a apărut în ediția II la 
1883. Aici sunt descrise t6te popo- 
rele, câte locuiesc în împărăția acesta. 
Nu e scrisă totă cartea de Umlauft, 
ci el a avut ca ajutore și pe alți 
„învățați“, cari cunosceau — cel pu
țin așa Ziceau ei — și mai bine de
cât Umlauft pe unele dintre popore, 
unde pbte că Umlauft nu avusese 
prilej să mergă în persbnă. Partea 
referitbre la Români a scris’o un 
ore-care Tierg. Acuma, vă rog, iubiți 
Români, ascultați câte-va pasage, ca 
să vedeți, cum scrie Neamțul (ori ji
dov, ori ce-o fi) despre voi:

„La Români —dice Berg— bărbații 
sunt de comun de statură mică și de o 
construcție regulată. Ei.sunt greoi și târdii

în mișcare, greutatea asta are însă mai mult 
caracterul^/rfMdăvm, decâjtal neghiobiei. 
.... Ooldrea întunecată e mai mult din 
pricina sdrelui și a vântului', decât caracte
ristica rasei — tocmai ca la țigani. Ochii 
în cea mai mare parte negri, totdăuna au 
o espresiune viclenă, în mânie sclipesc viu, 
de obiceiu însă sunt ațintiți cu umilință 
în păment. Părul lung, întunecat și des 
e în neorînduială sălbatică și nepeptănat.... 
Românul are mustețe lungi și dese barbă 
înse nu portă nici odată, căci acesta este 
privilegiul popii.

„Românul e laș (adică fricos), insidios 
(adecă care puiie cursă), viclen, crudei și 
trîndav. EI nu atacă nici odată fățiș pe un 
bărbat, mai ales decă acesta e înarmat de 
armă Românul are o sfântă frică. El atacă 
numai pe furiș seu decă sunt în numer 
mai mare, cu scop de a jefui, de pildă 
spărgend casa în ceea-ce el nu face deose
bire între streini și Români. Cum e atunci 
el face crudelitățile cele mai neomenose.

„A pierde vara e fericirea vieții lui, 
el își lasă femeia să lucreze în locul lui, 
er plăcerea lui cea mai mare este, decă 
pe vremea când se coc prunele, pote se 



Pagina. 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Ni, 99.—1902

sunt prefăcute în ură fără margini, 
și numai seriositatea și obiectivita
tea sunt mijlocele prin cari s’ar pute 
stîrpi semința neînțelegerilor. In tot 
decursul desbaterilor, din partea ora
torilor naționalităților nu s’a făcut 
nici o declarațiune, care să potă fi 
luată de basă pentru a face deduc- 
țiunea, că naționalitățile ar tinde la 
destrămarea statului milenar; din 
contră toți oratorii s’au declarat cre
dincioși ai națiunei ungare unitare 
și indisolubile. Spune, că esistența 
vieții de stat trebue căutată în ar
monia și unitatea tuturor poporelor 
lui, care înse nu se va pute dobendi, 
decât clecă li-se vor lăsa naționalită
ților moravurile, obiceiurile, limba 
și cultura și drepturile lor legale, la 
cari ele țin cu îndărătnicie. Liber
tatea individuală și culturală ar ti 
singura cale corespuncjetore pentru 
resolvarea cestiunei naționalităților. 
Deja sunt semne, că unii s’au întors 
de pe calea de gravitare înafară. 
Acesta este un pas făcut din partea 
naționalităților, și ar fi o greșală, 
un lucru primejdios, decă în astfel 
de împrejurări s’ar apela, la silnicie, 
cum s’a dis dintr’o parte cu ocasia 
desbaterilor.

Discursul lui Kristoffy a făcut 
sânge reu la Maghiarii din dietă și 
a produs un ecou de nemulțumire 
chiar și în gazetele guvernului.

Tot cestiunea naționalităților a fost 
atinsă în ședința de alaltă-eri a die
tei și din partea deputatului sas Dr. 
Lindner. El c^ise. că acțî cestiunea 
naționalităților nu se mai pote înă
buși și e o esperiență destul de 
scumpă, că nerespectarea legei na
ționalităților n’a dus la scop. Se 
unesce cu părerile lui Kristoffy, ce 
folos înse, că ele nu află resunet. Ju
decătoriile sunt acelea cari calcă legea 
naționalităților, căci întrebuințeză 
esclusiv limba maghiară, pe când 
legea dispune alt-fel. Pe timpul lui 
Banffy tot s’a mai ținut seină de 
legea din 1868, der de când a venit 
Szell la putere, judecătoriile chiar 
și numai din comoditate, îșibatjoc 
de legea acesta.

Lui Lindner i-a răspuns minis- 
tru-președinte SzeV. El cțise, că Sașii 
iși ascund planurile lor în întuneric, 
ei stau înainte cu pretensiunl atât 
de elastice, încât nici nu pote sta de 
vorbă cu ei. Pe pretensiunile Sașilor 
nu se află tot-deuna timbrul statului ma
ghiar. Limba judecătoriilor numai 
maghiară pote se fie, despre asta nu 
mai încape discuție (!) și tote parti
dele din dietă resping atacurile de 
felul celor, ce le îndreptă Lindner. 
— Lindner replicând spune, că și cetă
țenii de altă rassă pot se fie buni 

patrioți, er nu numai Maghiarii. Dis- 
posițiunile legei însă nu sunt res
pectate, o repetă acăsta, și rogă pe 
d-1 Szell să-i dea voie a-se socoti 
și după vorbele acestea de bun pa
triot.

*

In tr’una din ședințele trecute ale 
dietei, ministru președinte Szell ripo
stând la atacurile ce s’au îndreptat 
contra lui în cestiunea pactului austro- 
ungar, a cțis între altele, că guvernul 
unguresc a alcătuit deja planul tari
fului vamal autonom așa fel, încât 
în timp de trei septemâni pote se 
trecă la teritorul vamal independent. 
Declarația acesta a făcut sensație 
în cercurile politice austriace și unii 
deputațl austriac! au lansat idea, ca 
camera austriacă se pornescă acțiune 
energică contra ei.

S.irY sosite din Africa-de-Sud 
lasă a-se presupune, că resboiul anglo- 
bur nu se va sfîrși curând. Din causa 
acesta și Englesii cjic, că cea mai 
bună garanție a păcii este continu
area energică a resboiului. „Standard11 
primesce din Ainsterdan scirea, că 
în cercurile bure de acolo se spune, 
că posiția Burilor aacțle atât de tare, 
încât ei sunt deciși a continua lupta 
pentru independență.

Programul paradei dela 10 Main.
Etă programul paradei de 10 

Maid, ani versarea a 25-a a resboiului 
pentru independența României:

M. S. Regele va pleca dela palatul re
gal la orele 11 a. m., precedat de un esca- 
dron de gendarml călări, trăsurad-lui prefect 
al poliției, trăsura regală în care vor lua loc 
MM. LL. Regele și Regina, un al doilea 
escadron de gendarml călări va încheia 
cortegiul.

Cortegiul regal va parcurge stradele 
Episcopiei, Corăbiei, Primăverii, pănă la 
pavilionul, ce se va construi la intersecția 
str. Romană cu bulevardul Colței Aci Ma
iestățile Lor vor fi primiți de A A. LL. RR. 
Principele Moștenitor, I. P. S. S. Metro- 
politul Primat, d-nii miniștri, înalții dem
nitari ai statului, corpul diplomatic, etc.

După sosirea MM. LL., I. P. S. Sa 
Metropolitul Primat, încunjurat de înaltul 
cler, va oficia obicinuitul Te-Deum, după 
care se va procede la țintuirea și sfințirea 
nouelor drapele, cari se vor distribui corpu
rilor de trupă, cari au luat parte în rSsbo- 
iul independenței.

După terminarea acestei.solemnități, 
M. S. Regina, A. S. R. Principesa Maria 
și micii Principi, vor lua loc în trăsura re
gală și vor merge la pavilionul, ce se va 
construi la locul de defilare pe pieța Vic
toriei.

A. S. R. Principele Ferdinand va mer
ge a lua comanda trupelor, cari vor forma 
divizia 4 de infanterie.

M. S. Regele, apoi, va încăleca și ur
mat de statul major și atașații militari stră
ini, va trece în revistă trupele, cari vor fi 
înșirate pe bulevardul Colțea, șoseaua Jia
nului, str. Ghica și șosdua Chiseleff, luând 
loc în drepta tribunei regale, unde va pri
mi defilarea trupelor, care se va face în 
ordinea cum am arătat deja.

După defilare, cortegiul va merge la 
palatul regal, parcurgând calea Victoriei.

In stânga tribunei regale se va con
strui tribuna diplomatică și tribuna militară, 
er în fața tribunei regale, lângă palatul 
Sturdza, se vor construi tribunele primă
riei, ministeriului de interne, și tribuna 
pressei.

Dela orele 9 dimineța și pănă la in
trarea cortegiului regal la palat, circulația 
va fi oprită pe calea Victoriei, str. Epis
copiei, Corăbiei, Primăverei, bulev. Colțea, 
șos. Jianu, str. Ghica și șos. Chiseleff, pănă 
la monetârie.

Săra, calea Victoriei va fi iluminată, 
er circulația trăsurilor va fi oprită dela 
orele 8 jum. săra pănă la 12 ore noptea.

In acea rli în tote orașele din țeră se 
vor oficia Te-DeumurI, la cari vor asista 
autoritățile civile și militare.

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

D. Episcop MICH HI PAVEL.

I. P. S. D-n Michail Pavel, episcopul 
diecesei gr. cat. române de Oradea-mare în 
21 Martie a împlinit 50 de ani de oând a 
luat darul preoției. Cu acestă ocasiune Ro
mânii din tote părțile țârii au grăbit a-șl pre- 
senta omagiile și a da espresiune sentimen
telor de venerațiune și recunoscință față de 
prelatul jubilant. Jurnalistica română șl-a 
adus tributul său din acestă ocasiune. Am 
cetit pe rând tot ce s’a scris și publicația 
adresa episcopului Pavel, der din Beiuș 
puțin — forte puțin am putut ceti. Oausa 
pentru care Beiușul, opidul așa dicend răs
fățat al jubilantului — a rămas îndărăt, 
atunci când întrega lume română sărbăto- 
resce pe bărbatul, oara timp de jumătate de 
veac a urmat dreptatea, pietatea, credința 
iubirea, răbdarea și blândețele, este că băr
bații conducători din Beiuș scieau, că pre
latul jubilant în Dumineca Tomei șl-a ti- 
nut primiția, adecă a adus prima jertfă la 
altarul Domnului, drept ce au decis, că în 
Beiuș la Dumineca Tomei vor jubila.

Așa-der în Beiuș pănă în present dom
nia tăcere și unde e tăcere acolo se pre- 
gătesce ceva, acolo muncesc omenii.

Festivitatea amintită s’a aranjat după 
programul ce vi-l’am trimis în dilele tre
cute. Dați-ml voie acum, d-le redactor, să 
înregistrez cele petrecute și vădute în di
lele aceste festive (3 și 4 Maiii) în Beiuș. 
O fac acâsta cu cea mai mare plăcere fiind 

și în present cuprins și stăpânit de acele 
momente neuitate. Ou drept cuvânt pot să 
constat, că concertul aranjat în diua primă 
de elevii și elevele institutelor de învăță
mânt din Beiuș în sala cea nouă de gim
nastică a gimuasiului a fost un important 
eveniment în progresul cultural și musical 
al tinerimei.

Concertul.
In diua pomenită la orele o p. m. 

când între urale de „să traescă44 a intrat 
în sala frumos împodobită și plin îndesată de 
un public elegant Escel. Sa D. Episcop ju
bilant, însoțit de Ilustr. Sa D. Episcop Dr. 
D. Radu, II. Sa D. prelat Dr. Aug. Lau- 
ran, Magnif. D. M. Nyeș, de direcț. gim- 
nas. loan Butean, și Vas. Stefanica, dir. șco- 
lei civile de fete; corul mixt al elevelor și 
elevilor au cântat Imnul Archiereului. Tot 
acest cor a mai cântat piesa „Coaceri de 
Musicescu. Vocea frumosă și arta cu care 
s'au nuanțat cântările ne-au încântat pe cei 
preseuțl și au produs un entusiasm gene
ral. care a ajuns la culme când s’a cântat 
piesa „Concert14 de Musicescu.

Asemenea mult ne-a încântat și piesele 
esecutate de corul elevilor din gimnasiul in
ferior, precum și cele esecutate de corul 
bărbătesc și orchestra gimnasială și de cea 
a octavanilor, numai puțin piesele esecu
tate de câte-va eleve de ale școlei civile 
la două piane.

Toți debutanții s’au achitat cu atât 
succes, încât inimile nostre a tuturora vi
brau de emoțiune și pot să constat, că ti- 
nerimea a dovedit, ce a învățat, ce scie și 
ce progres a făcut.

Debutul splendid al bravilor tineri și 
al gingașelor eleve aduce laudă atât insti
tutelor cât și conducătorilor acelor insti
tute în genere și în special domnei și dom
nului Bușiția, cari la rândul lor cu mult 
zel și însuflețire și-au împlinit dato ia.

Tot atât de succese au fost și decla- 
mațiunile.

Momente pline de bucurie sufletescă 
și mândrie națională am avut cu toți, când 
13 eleve ale școlei civile au representat scena 
alegorică cu cor „Omagiul luniloru, dintre 
cari una representa timpul, âr celelalte cele 
12 luni ale anului. Aceste fetițe rând pe 
rând în cuvinte alese, armoniose șT-au pre- 
sentar. fie-care omagiile sale înalt P. S. D. 
Episcop fundatorul școlei de fete enarând 
una câte una faptele mărețe ale jubilantu
lui, așa precum au fost îndeplinite în luna 
pe care o representa. având fie-care costu
mul corăspundetor acelei luni. Scena acesta 
pe mulțl dintre cei presențl ne-a frapat și 
emoționat pănă la lacrăml. Laudă d. direc- 
tore a școlei civ. de fete, care a prelu
crat și localisat acestă scenă.

Cuventu.1 festiv,
rostit de directorul gimnasial I, Butoan.
In lume nimic nu-i stabil; nimic sta

tornic, nimic, în pausă deplină. Tote sunt 
în lucrare, în fierbere, în mișcare. Stâncele

stea lungit pe burtă, uitânduse în sus la 
prune (cam greu lucru, jupâne Berg, se se 
uite cineva în sus la prune, când e culcat 
pe burtă !)Se vadă cum cresc și lingenduși 
buzele după rachiul, ce o se iasă din ele.

„Cultura spirituală a Românului e 
aprdpe nulă. Cetirea și scrierea este o 
artă, pe care numai în f<5rte rare cașuri 
o posedă... Gradul de cultură al Românilor
e forte inferior. Cântecile lor sunt monotone 
și mai fără nici o melodie. Poesia la Români 
nu e acasă, poeții mai însemnați lipsesc 
de tot; peste tot literatura națională e 
puțin cultivată. Românii sunt plini de 
superstiții (credințe deșerte) și țin mult la 
presemne, vrăji etc. Vrednică de a fi amin
tită este credința în vampiri. Omenii cu 
per roș sunt considerați de vampiri, cari 
după morte sug sângele dela fetele tinere*..

Decă am ceti asemenea lucruri 
despre un popor sălbatic din centrul 
Africei, seu mai sciu eu de unde, 
ne-ar cuprinde o milă și am cjice 
săracii, ce nenorociți! Der e vorba 
de un popor de mai multe milione 
din. monarchia austro-ungară, despre 
care se scrie așa la anul Domnului 

1883! Un popor, care pănă la acâstă 
epocă a dat nenumărate dovecji de 
destoinicie pe tote terenele, chiar și 
pe terenul cultural. Cântecele nostre 
dovedesc, ca poporul nostru posedă 
o adevărată comoră poetică, pe care 
vin se o culegă, să o publice și să o 
admire străinii. Doinele, strigăturile, 
chiuiturile nostre cuprind une-orl idei 
atât de geniale, cum nu găsesc! în 
cei mai mari poeți ai apusului civi- 
lisat Și totuși cartea lui Umlauft 
îndrăsnesce a afirma, că poesia este 
un lucru necunoscut la Români. Me
lodiile nostre cuprind o musică atât 
de sublimă, încât străinii vin și ni-o 
fură și punendu-o pe note o dau în 
vileag ca composiția lor, cum a fă
cut Remănți cu „Repiilj fecskem44, 
pe care aucjindu-o, îndată recunosc!, 
că e „doina păcurariului44, pe care 
o cânta, când și-a perdut oile.

** *
Acuma m’am întins âră cu vorba 

și... din tipografie, îmi vine porunca, 
să nu mai scriu, că nu este loc în 

gazetă. Va să clică, când ți-ar veni 
mai tare dragul de povestit, ești 
oprit și trebue să taci erăși o săp
tămână. Der nu e nimica, numai să
nătate să fie și să dea Dumnezeu să 
pot povesti și despre lucruri mai în- 
veselitore, decât bîrfelile străinilor 
despre neamul românesc.

Delalelca.

Arlesiana.
După Alphonse Daudet.

Ca se cobori în sat pe clin jos de 
mora mea, trebuia să treci pe dinaintea 
unei cociobe aședată lângă drum în fun
dul unei curți mari plantată cu arbori. 
Era în adevăr tipul casei gospodare de 
provincie, cu olanele sale roșii, cu fațada 
înegrită și neregulată, apoi prin curte și
rul de hambare, o mulțime de unelte de 
gospodărie și tufele de erbă, cari răsăriau 
prin tote părțile.

De ce casa asta m’a oprit pe loc, 
de ce acestă portă închisă m’a făcut se 
mi-se bată inima?... Nu sciu, n’ași pute se 

spun, der acestă locuință mi-a făcut frică. 
Era atâta liniște prin prejur...

Când treceai, cânii nu mai lătrau și 
paserile alergau fără nici un sgomot.

Inlăuntru nici o șoptă! Nimic, nici 
măcar sunetul unui clopoțel........ Feres
trele fără perdele și fumul ce se întin
dea leneș pe coperiș, te făcea se credi, 
că-i o casă pustie.

Eri, în toiul amedului, mă întorceam 
din sat și ca să mă feresc de căldură, o 
luai pe lângă ziduri, pe la umbra arbori
lor. Pe drum înaintea cocidbei servitorii 
tăcuți încărcaseră o căruță de fîn. Porta 
era deschisă. Aruncai o privire în trecăt 
și vădui în fundul curței secând, cu ca
pul în palme, pe o lespede de petră un 
bătrân albit, îmbrăcat cu o vestă scurtă 
și cu nisce pantaloni numai sdrențe. Mă 
arătai. Un om îmi spuse pe șoptite:

— Tăcere, acesta e stăpânul. Așa 
e sărmanul de când cu nenorocirea cu 
fiu-seu.

In momentul acesta o femee, cu un 
băețaș de mână, trecu pe lângă noi și în
tră în curte.

Omul adăugă: 
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uriașe par a fi neclintite, în nemișcare, și 
totuși ele s’au format pe încetul, grandorea 
lor este munca vâcurilor. Cristalele se în- 
chlagă mereu și numai în forma lor pro
prie. Apa, ce n’are alinare, ci srăbate su
prafața și inima pământului, se ridică în 
văzduh, sâmănă cu omul; e compusă din 
oxigen și hidrogen, ca omul din trup și 
suflet. Oxigenul alimenteză lumina și căl
dura, cum sufletul, hidrogenul stinge focul 
și întunecă lumina, ca trupul omului. Mi
rosul plăcut al florilor, susurul adietor al 
frunzelor sunt șopta, graiul lor, prin care 
se îndulcesc, comunică unele cu altele, și 
povestesc de bine și rău, ca omenii între sine.

Vieță, mișcare pretutindeni; unde-i 
mișcare acolo e vieță și unde nu-i mișcare 
nu mai e vieță 1

Bătrânul pământ, din care am fost 
luațl, împreună cu tote corpurile cerescl 
putere au primit a-se învârti în jurul osiei 
lor, adevărata arteră a vieței în sine, care 
decă s’ar ciuntă când-va, ele devin inerte, 
morte.

Insă precum cosa morții. fie ea, cât 
de ascuțită, nu pote împedeca vieța ome- 
nimei, așa stingerea ore când-va a unui 
seu altui corp ceresc, nu pote distruge 
vieța universului, până când îi place 
Creatorului, dela care tote au primit ființă, 
și care singur pote sățle dea erășl neființei. 
Asemenea mișcare și ferbere putem observa 
în viâța morală și cea socială a omului; 
așa că vieța nici nu e alt-ceva, decât o 
luptă continuă. Spiritul și materia, sufletul 
și trupul, binele și răul, virtutea și păca
tul stau față în față. Frați cu frați, nâ'murl 
cu nemuri popore cu popore îi afli în duș
mănie. Lupta pentru esistență o vedem pre
tutindeni, ca urmarea pedepsei: „cu sudo- 
rea feței [tale oâștiga-vei pânea; hodină 
n’o să mai' sperezî, decât dincolo de mor
mânt, în sînurile lui Avram.

In acesta luptă înverșunată caracte
rele firme tind și trec înainte, cele slabe 
se dau îndărăt, seu ca inerte sunt tîrîte de 
povoiu. Sute și mii de singuratici și familii, 
odinioră strălucite și puternice dispărut’au 
în noian fără de urmă, der tot atunci în 
locul lor s’au avântat alte sute și mii din 
sîuul celor nebăgațl în semă, prin sîrguința 
lor neobosită, devenind cei dintâiu din cei 
din urmă, pe când cei dintâifi ajuns’au cei 
din urmă.

Muncă, labore este partea omului pe 
pământ! Fără de lucrare neobosită și in
tensivă nu este propășire nici în vieța ce
lor singuratici, nici în a familiilor, nici în a 
societății, nici în a națiunilor.

Lucru, labore să fie deci devisa vos- 
tră, iubiților tineri, lucru cinstit, neobosit 
și ’ntins! Și ’n acestă lucrare să nu baga- 
telisațl nimic, nimic! Vedeți rugăciunile 
vostre de săra și diminâța, cercetarea bise- 
ricei cu evlavie, punctualitatea în frecuen- 
tarea școlei, atențiunea încordată la prele
geri, diligința neobosită în studiare, acură- 
tatea în agendele vostre buna purtare scl. 
— tote la prima vedere vi-să par lu
cruri bagatele, scrutând însă mai adânc, 
veți afla, că tote aceste sunt lucruri esen
țiale și indispensabile, ca să vă puteți va- 
lidita puterile date dela Dumnedeu, acum 
ca studențl âr mai târdiu în vieța publică, ca 
bărbați folositori ai bisericei și nâmului 
vostru.

In urmă caracterele indivicjilor singu
ratici în tocmai ca și a familiilor și națiu
nilor este „un mosaic11 construit din petri- 
cele în sine bagatele, de nici un preț, der 

unite între sine ce armonie, ce maiestate, 
ce grandiosite.te ,vei pute afla în ele! N’au 
avut bătrânii drept, când au stabilit de 
axiomă: „Concordia parvae res crescunt dis
cordia maximae dilabuntur11 ? /...

N’a avut drept Ohichindeal, când es- 
clamă: .Minte, nație românescă, când te 
vei lumina, mal mărită nație ca tine nu 
afla!?... N’a avut drept poetul esclamând: 
„Uniți-vă în cuget, uniți-vă ’n simțiri!?... 
Eră sf. Scriptură la tote ne îndemnă: „Să 
fiți voi una, precum eu și Tatăl una sun
tem!"....

Pământul, din care am fost luațl tinde 
a-ne da linisce și fericire. Scut, adăpost nu- 
trement ne dă, în belșug, decât că nu-i 
destul. Omul, cea mai nobilă creatură, păr
taș s’a făcut de o scântee dumnedeescă, 
de mintea rațională, care-1 ridică peste pă
mânt și peste tote creaturile. Chiămat a 
fost spre fericire desăvârșită, der abusat’a 
de cel mai prețios dar și făcutu-s’a mai ne
fericit decât târătorele pământului. Setea 
de ambițiune, setea neastîmpărată de bo
gății, de predomnie nu o mai pot potoli 
nici roda uscatului, nici picurii de mare. 
FlămtndI suntem nu de lipsa nutremântu- 
lui, însetăm nu de apă răcoritore, ci de 
sângele nostru propriu.

Vieța, — iubiților tineri! e o luptă 
necurmată. Noi cari suntem adî în lupta 
vieței ne punem capetele la odichnă în pa
tul pregătit de părinții noștrii, — și voi, 
în acel pregătit de noi, Părinții noștrii, 
moșii și strămoșii sunt trecutul, noi suntem 
presintele și voi sunteți viitorul. Der bine 
să luațl semă, că în trecut ne adăpostim, 
în presinte ne hrănim și numai în viitor 
trăim. Datorințele părinților față de noi au 
fost grele, ale nostre față de voi și mai 
grele, ale vostre față de urmașii voștri vor 
fi potențate.

Der nu desperați! Părinții, moșii și 
strămoșii noștri au avut nădejdea în noi, 
noi am susținut nădejdea în voi; âr voi 
n’avețl dreptul a desnădăjdui în urmașii 
voștrii. Aci, în locașurile aceste sfinte, s’a 
pus basa trecutului și a presintelui, se pune 
acum basă și Jviitorului“.

Vă veți întorce în lume. Zidurile 
aceste, cari adî vi-se par imposante și chiar 
gigantice, pitici le veți afla în fața altor 
zidiri granc ise. Și totuși aceste clădiri 
modeste trebue să ve fiă mai prețiose, mai 
6dânc tipărite în inimile vostre, și trebue 
să le aflați mai durabile, decât alte clădiri 
mărețe, pentru-că de și voi n’ațl adoperat, 
n’ațl mișcat nici o pătră la ele, totuși aceste 
sunt ale vostre. Da! ale văstre, pentru-că 
ele conțin speranța unui viitor fericit; 
drept ce sunteți datori cu cea mai adâncă 
recunoscință și profundă venerațiune față 
de marinimoșii fundatori, ou cinste cuve
nită față de fie-care zidar, măsar, bărdaș, 
tinichier, cpler de alt soiu, cari au con
ferit la crediarea acestor palestre.

Vă rog nu abusațl de ele, păstrați-le 
neatinse, nu le pătați, ca să le puteți lăsa 
urmașilor voștrii drept ereditate, de unde 
să-și potă scote puteri, cum voi scoteți, lu
mină, cum voi vă luminați, căldură, cum 
voi vă încăldițî, rodă, cum voi secerați 
după munca vostră de omenie.

Cărțile sunt cei mai indispensabili to
varăși ai voștri, căci sunteți cărturari. E 
bine! cărțile cele bune, edificătore ne fac 
plăcere, și ne tind ajutor în desvoltarea și 
întărirea caracterului nostru pe calea drâptă 
der bine se luațl sămă, cărțile cele rele și 
destructive vă vor conduce la povârniș.

Ignațiu Loyola, rănit în lupta dela 
Pampelone zace în șpital; — cetesce nu
mai așa de distracțiune viața S-ților, — 
șl-apoi sub impresiunea primită întemeiază 
Ordul viguros și cu atât mai temut al Je- 
suiților.

Vedeți, noi admirăm pe filosofii an
tici și ne răpesc figurile mari din mitologie.Voi 
încă vă delectați mult în cetirea lor, însă 
folos adevărat numai atunci veți avă din- 
tr’enșii, decă îi veți căuta și voi, precum 
noi îi căutăm, prin prizma credinței creștine.

Vedeți, Ercule a fost și rămâne pro
totipul puterii fisice. In leagăn a sugrumat 
șerpi, îndeplinit’a mai târddiu 12 munci, 
ce petrec puterea omenescă, între cari cu
rățirea staulului lui Augias. In urmă s’a 
dat la trântă cu Anteu „fîiul Greei. Trânti- 
tu-l’a de nenumărate-orl la pământ, der An
teu primind tot-dâuna puteri noue dela pă
mânt, mamă-sa Gea, s’a luptat mai departe. 
Atunci Ercule prinde minte, îl ridică pe 
Anteu în văzduh și acolo ’1 sugrumă fără 
ca să fi atins pământul.

Bine a făcut? Ore aceste două puteri 
uriașe, înțelese între sine nu puteau să pro
ducă mai mult bine omenimei ?!... Ercule a 
făcut o bravură și nimic mai mult, der în 
acestă luptă s’a mistuit și pe sine însuși.

Bătrânul Seneca a scris o carte des
pre desprețuirea averilor lumesc!, der în- 
su-șl nu s’a putut desbara de ele. Krates 
filosoful bogat, șl-a vărsat comorile sale în 
mare dicend: „Vă cufund, ea au să nu fiu 
cufundat cu voi!“ — Așa-i, că-1 admirați 
pe acest filosof păgân, și vă încântați la 
esemplul ce vi-l’a dat?!... Dâr vedeți Kra
tes bine a lucrat pentru sine, der rău a 
făcut, când de moștenitor al său șl-a ales 
marea și nu pe săracii lipsiți ai nâmului său.

Diogene, prototipul cinismului, vă stă 
mereu înainte, care ’șl lapădă și lingura de 
lemn, când văcju pe un țăran, bând din 
mână, piua la mâcjă-di a umblat cu lampa 
aprinsă, ca să potă găsi vre-un om drept. 
Rugatu-s’a înaintea unei stânci, ca să se 
deprindă cu îndurarea, respective cu nemilos- 
tenia omenilor. N’a poftit nimic dela Ale- 
sandru cel Mare, decât să nu-i oprescă ra
dele sârelui la cari se încăldia. „Nu-mi lua 
ce nu-mi poți dau dise. „De n’așl fi Ale- 
sandru, plăoă-ml-ar să fiu Diogene“ așa 
regele.

Păte să fie mai măgulitor ceva, decât 
acestă enunciațiune din gura unui cu
ceritor de lume? Nu-1 vedeți pe Diogene 
în deplina splendore a înțelepciunei sale ? 
Și totuși vă întreb, ce folos a adus cinis
mul lui Diogene concetățenilor săi sâu ome
nimei ?

Ce altă e vederea creștinismului! 
„Mergi, de-țl vinde avuția și o împărțesce ce
lor săraci, apoi vino după mine", sună graiul 
Mântuitorului cătră tînărul bogat, care să 
mândri, că a ținut poruncile tote. Aduceți 
în comparațiune filosofia cea păgână cu 
filosofia creștină depusă în sf. Scriptură și 
opurile sfinților părinți. AsămănațI cinismul 
păgân al lui Diogene cu cinismul creștin 
al întemeietorului acestor institute, trageți 
paralelă între enunciațiunea lui Alesan- 
dru cel Mare cătră Diogene, și distinc- 
țiunea și recunosciuța preaînaltă a Majes- 
tftții Sale glorios domnitorului rege apos
tolic Francisc Iosif I. față de clăditorul și 
patronul institulelor nâstre, mai luațl în 
semă și darul celui Preaînalt, că potă să șl 
vadă cu ochii săi trupesc! fructele îmbel
șugate ale laborei și suferințelor sale,repri- 
vind cu mândrie la un semisecul întreg, de 

când prin darul spiritului sf. și punerea 
mânilor episcopului său a primit dreptul 
de a servi la altarul Domnului, ținendu-șl 
primiția de aur în diua de mâni.

Esc. D. Episcop patron! Binecuvân
tată a fost.rada dintâih, care v’a luminat 
și încăldit în leagăn, binecuvântați pașii 
dintâiti, care i-ațl făcut în vieța și cariera, 
ce a-țl percurs’o. Fie binecuvântate faptele, 
cari vă vor însoți dincolo de mormânt, și 
aceste clădiri, cari vă vor susține memoria 
din generațiunl în generațiunl.

Și acum Prea sfințite Părinte Episcop 
Pa*  von! Binecuventă-ne pe toți, cari ne 
adăpostim în zidurile aceste; pe toți fidelii 
tăi credincioși, și în genere pe toți bine- 
credincioșii creștini!

*
După terminarea acestei meduose cu

vântări, ținută cu multă vervă și entusiasm, 
între sgomotose aplause și urale de „să tră- 
escău la adresa jubilantului, s’a continuat 
esecutarea programei.

(Va urma.)

0 mare catastrofă.
In dimineța de 8 Maiu n. orașul 

Saint-Pierre din insula Martinica (grupul 
Antilelor-micî) a cădut victimă unei mari 
catastrofe.

Vulcanul Mont Pelee, înalt de 1350 
metri, face parte din lanțul de munți care 
străbate insula Martinica. El este împădu
rit pănă la vârf și timp de cinci-ijeci de 
ani a fost liniștit. In dimineța (jilei de 8 Maiu 
însă, după o jumătate de veac de amor
țire, Mont Pelee ca un monstru colosal și 
c’o furie teribilă a erupt. Lava isbucnind 
din craterul de 150 metri diametru, s’a 
revărsat asupra orașului Saint Pierre și ’n 
câte-va clipite a înmormântat orașul și pe 
locuitorii lui sub cenușa de foc, care s’a 
descărcat asupră-i. S’au prăpădit toți cei 
28 mii locuitori ai orașului, și alte 12 mii 
din localitățile de prin prejur. Cu totul așa- 
der patru-deci de mii de omeni. Cei cari 
au încercat să fugă, au fost ajunși și în- 
gropați de lava și cenușa artjătore și de 
pietrii roșite de foc.

Vre-o 20 de corăbii, cari se aflau în 
frumosul port din Martinica, au cădut și 
ele victimă catastrofei. Cenușea înfocată 
cădea în mare la o distanță de dece mile 
de ciîstă. Din causa acesta vaporele, cari 
voiau să fugă, n’au putut să scape. Pe 
timpul catastrofei marea a avut un teribil 
reflux.

In fostul oraș nu se mai văd acum 
decât ruine fumegânde și pământul se cu
tremură cu sgomote teribile. In câte-va 
puncte s’au deschis crepături, cari au în
ghițit părți întregi de oraș. Din tote lacu
rile insulei Martinica ies aburi nădușitori 
și întregul archipelag al Antilelor e învă- 
lit de un nor enorm de fum. Rîurile s’au 
revărsat și au înecat totă partea de miatjlă- 
nopte a insulei.

Afară de acesta toți vulcanii din 
America-de-nord și din America centrală 
au început să erumpă. Vulcanul „Jona“, 
care de 30 de ani părea stîns, a început

—...Se întorc dela liturghie. Se duc 
în tote dilele la biserică de când s’a omo- 
rît băiatul. O, d-le, ce nenorocire!.........
tată-său și acum portă hainele mortu
lui...; nimic nu-1 pote face se uite. . . Hi 
măi..., hi bălă!

Căruța se gătia de plecare. Eu, do
rind să sciu totă povestea acestei întâm
plări, mă rugai de căruțaș să mă lase să 
mă urc lângă el și acolo sus, în carul cu 
fîn, audii acesta tristă povestire:

îl chema Jan. Era un țăran voinic 
de două-deci de ani, frumos ca o fată de 
trebă și cu înfățișarea deschisă. Cum era 
el așa de frumos, femeile mi-1 furau din 
ochi; der el numai pe una o avea la su- 

1 flet, — o Arlesiană mititică, îmbrăcată nu
mai în catifele și ’n dantele, pe care o 
întîlnise odată la Lice d’Arles. Cei de-a- 
casă nu pre vedeau cu ochi buni legă
tura acesta. Fata trecea de-o cochetă și 
jumătate și părinții ei nu erau țărani. Lui 
Jan însă îi căduse la inimă Arlesiana și 
pace. El dicea:

„Am să mor, decă nu va fi a mea!“ 

Ce mai calea-valea? Se hotărî nunta pe 
după seceriș.

Intr’o Duminecă săra, în curtea co- 
ciobei se terminase cu masa. Se făcuse 
chef. Logodnica nu fusese de față, der 
totă vremea se închina în sănătatea ei!... 
Un om veni la p<5rtă și cu o voce tremu- 
rândă ceru să-i vorbescă' stăpânului Es- 
tăve, lui singur. Estăve se ridică și eși 
în drum.

— D-le, îi dise omul, voiți să vă 
dațî băiatul după o femeie ușuratică, care 
a fost doi ani de dile amanta mea. V’o 
spun acesta și v’o dovedesc. . .; ătă scri
sori!... Părinții ei sciau tot și mi-o făgă- 
duiseră; der de când băiatul d-vostră în
cepu s’o curteze, nici ei și nici fata nu 
m’au mai suferit. [După părerea mea însă 
cred, că ea nu pote fi femeia altuia.

— De sigur! dise bătrânul Estăve, 
privind scrisorile, de sigur; vino să beai 
un pahar de tăraâiosă.

— Mulțumesc, răspunse străinul, sunt 
pre năcăjit, ca să-mimai fie sete... și plecă.

Tatăl se reîntdrse, părând liniștit; își 
reluă locul la masă și petrecerea familiară 
se sfîrși veselă.

Chiar în acea seră bătrânul Estăve 
dimpreună cu fiul său, eșiră la câmp. Au 
stat cam mult acolo; Când se reîntorseră 
mama îi aștepta.

— Femee, dise gospodarul, arătând 
la fecior..., înbrățișăză-1!...; e un nenorocit...

*
De-atunci Jan n’a mai vorbit un cu

vânt despre Arlesiană. O iubea încă cu 
tote astea și o iubea mai mult ca ori-când, 
de când o văduse la brațul altuia. El era 
prea mândru ca să nu dică nimic; etă ce 
l’a omorît pe bietul băiat!... Iși petrecu 
dilele următore tăcut, par’că ar fi fost în
țepenit. Când venia sera, o lua pe drumul 
Arlelor și mergea... mergea pănă vedea în 
asfințit turlele orașului. Apoi se întorcea; 
nicl-odată nu mergea mai departe.

Bieții lui părinți nu mai sciau, ce să 
facă vă<jându-l întotdeuna trist și singu
ratic. Se presimția o nenorocire!... Intr’o 
di la masă îl privi mamă-sa cu ochii plini 
de lacrimi și-i dise:

— Ascultă-mă Jan, decă o vreai cu 
tot dinadinsul o să ți-o dăm...

Bătrânul roșu de rușine, îl sărută pe 
frunte.

Jan făcu un semn, că „nu“, și plecă.
Din tjiua aceea îșl schimbă felul de 

vieță, prefăcându-se întotdeuna vesel, ca 
să se liniștescă părinții. II vedeai la ba
luri, la petreceri și la jocurile de prin 
crîșme.

Tatăl său dicea: „E mântuit!“ Mama 
însă avea mereu temeri și-și supraveghia 
copilul: Jan durmia cu fratele său mai 
mic, aprdpe de locul unde se cresceau 
vermii de mătase, sărmana bătrână îșî 
făcu un pat aprdpe de camera băieților... 
Viermii de mătase puteau să aibă câte-o- 
dată noptea, puteau să aibă nevoie de ea.

Intr’o di de sărbătore, în diua patro
nului gospodarilor era multă voie bună la 
colibă. Mâncare și beutură din belșug. Se 
făcu foc de artificii și se aninară, potop de 
lampione de diferite culori pe ramurile 
arborilor. Toți erau cu chef; chiar și Jan 
părea mulțumit. El o luă pe mamă-sa la 
joc; biata femeie plângea de bucurie.

Cătră seră plecâră să se culce. Totă 
lumea avea nevoie de odihnă. Jan n’a 
putut să închidă ochii. Fratele său mai 
mic povesti, că totă noptea a dus’o în-
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acum se arunce vapori și fum. Locuitorii 
din împrejurimi fug.

Vulcanul „Souffriere“ din St.-Vincent 
(insulă englesa) a făcut pustiiri tot așa ca 
„Mont Pelee". Orașul St.-Vincent a fost 
distrus și întrega parte de Nord a insulei 
a fost nimicită. Victimile în insula acesta 
trec peste 2000.

*
Se cunosc, in momentul de față, 

vre-o miie de vulcani, dintre cari trei 
sute doue-deci și cinci suni în activitate. 
Repaosul celor, cari nu sunt în activitate 
este însă întotdeuna suspect. In adevăr, 
după cele mai vechi documente. Vesu- 
viul era considerat de cei vechi, ca un 
munte cu totul inofensiv, pănă în diua 
marei erupțiuni din anul 79, când fură 
acoperite de lavă orașele Herculanuin și 
Pompei. Apoi, rămas în neactivitate timp 
de trei vecuri, dela 1306 pănă la 1631.

Islanda este un centru continuu de 
acțiune, un cuptor pământesc al cărui coș 
principal este Hecla.

Etna, Stromboli și Vesuviul sunt 
tradiționali.

In Spania, vulcanii, pe la anul 1819 
luară o mare activitate în provincia 
Murcia.

Insula Burbon, insulele Sondei, Fili- 
pinele, insulele Japoniei, insulele Sand
wich sunt nisce adevărate coșuri ale cup- 
torelor intra-terestre.

Vulcanii stinși, forte număroși, sunt 
răspândiți aprope pe întrega suprafață a 
pământului.

In Francia provinciile d’Auvergne, 
Velay, Oevennes, Languedoc, Provence 
presentă numerose cratere stinse cu de- 
positul lor de lavă caracteristic.

Malurile Rhinului, în provinciile Eif
fel și Neuwied, Saxa, Boemia, sunt vul
canice ca și Croația, Slavonia, Caucasul 
și Greeia cu insulele sale.

Asia are vulcani în continuă acti
vitate.

Gurn se anunță o erupțiune ? Unele 
vulcane, cum e Stromboli, în Sicilia, 
aruncă încontinuu gazuri și pietre pe cra
ter. Gări sunt însă caracteristicele erup- 
țiunilor brusce, cum a fost, acum de cu
rând, cea din Martinica ?

înainte de tote, în general, se pro
duc cutremure de pământ, turburări. Acest 
fenomen pare însă a nu se fi produs în 
Martinica.

Vulcanul stins se reaprinde de-odată, 
ca o enormă sobă, în care s’a aruncat foc. 
începe prin a arunca cu abondență fum, 
format din gaze și vapori de apă, apoi 
materii pulverisate, cenuși vulcanice, la 
cari se adaugă în curând, fragmente de 
pietre pordse incandescente. Materii glo
bulare topite, smulse din lava craterului, 
sunt asvârlite învârtindu-se; aceste sunt 
bombele vulcanice de cari a fost distrus 
nenorocitul oraș Saint-Pierre.

Apoi se aude o serie de detunături, 
apar nisce mănunchiuri pulverulente lu
minate de scânteerea lavei incandescente, 
șerpuind ca nisce limbi de foc, pentru a 
cădea mai departe seu mai aprope de 

tr’un oftat. Ah, era pierdut cu totul, să
racul...

A doua di, în revărsat de zori, mama 
băga de semă, că cine-va trece fuga prin 
camera ei. Tresări, ca de-o presimțire rea :

— Jan, tu ești ?...
Jan nu răspunse; el era deja pe 

scară.
Bătrâna se ridică repede:
— Jan, ce ai de gând?
El se urcă în pod; ea după el:
— Copilul meu, pentru Dumnedeu!
El închise ușa și trase zăvorul.
— Jan, dragul meu Jan, respunde-mi 

ce vreai se faci?
Cu mânile sale bătrâne, cari tremu

rau, căuta pe dibuite ivărul... O ferăstră, 
care se deschise..., sgomotul unui corp că- 
dut pe pietrele din curte... și-atâta tot....

Spusese el bietul copil: „O iubesc 
mult..., o vreau“...

In dimineță aceea omenii din sat se 
întrebau, ce s’a putut întâmpla la casa 
bătrânului Estăve...

In curte, înaintea mesei de pietră aco
perită de rouă și de sânge, mama aprope 
desbrăcată se jeluia ținându-și copilul 
mort pe brațe.

—v.—

crater, după densitatea composițiunei lor. 
In același timp se scurg pe marginile vul
canului aprins, valuri incandescente de 
materii vulcanice, de conglomerate to
pite, cari distrug totul în trecerea lor, ani
male, vegetale, construcțiuni — devorate 
de atmosfera incandescentă pe care o răs
pândesc împrejurul lor.

Gazurile și cenușa, 'cum s’a vădut și 
la Martinica, întunecă atmosfera.

Mai târdiu, urme de cenușe se re
găsesc Ia distanțe enorme. Cenușa din 
Vesuviu a fost adesea dusă pănălaCons- 
tantinopol. Vapdrele de pe tote mările au 
adus cenușe din erupțiunea celebră a vul
canului Krakatova, din insulele Sondei 
(Oceania).

Energia vulcanică, forța de ridicare 
care produce aceste cataclisme pdte fi so
cotită cu aproximație; ea este considera
bilă. Craterul vulcanului Etna este la 
3.300 m.; pentru a-se ridica colona de 
lavă la aceste înălțimi este nevoie de-o 
presiune de 900 de atmosfere, căci densi
tatea lavei varieză dela 2—3. Pentru vul
canul Mont-Pelee din Martinica,.. fiind, 
dată înălțimea craterului de 1300 m. pre
siunea erupțiunei a trebuit să fie cam de 
400 atmosfere.

Acest fapt ne permite a ne face o 
idee destul de esactă de zona de devas
tare a proiectilelor vulcanice, propriu dise. SOIRILE DILE1.

— 4 (17) Maifl.

Pe monumentul lui Andreii! Mu- 
reșiaiiu, poetul, care a cântat imnul ro
mânesc „Deșteptă-te Române", și care se 
află înmormântat în cimitirul bisericei din 
Groveri (Brașov), eri dimineță publicul tre
cător a observat o cunună frumosă cu 
panglică în colorile naționale române. Un 
polițist a venit des de dimineță și a con
fiscat panglica. Adi dimineță se vedea 
fâlfăind o altă panglică națională în locul 
celei confiscate. Acesta a fost lăsată pănă 
pe la orele 2 d. m., când au venit la mo
nument 6 polițiști și au confiscat’o și pe 
aceea. O mulțime de lume a vădut scena 
acesta.

Episcopul Mihail Pevel în audi
ență la monrchul. Lunia trecută, 12 Maiu 
n., Esc. Sa episcopul Michail Pavel de 
Oradea-mare a fost primit în audiență de 
cătrăMaj. Sa monarchul în castelul din Buda. 
Bătrânul Prelat a mulțumit Maj. Sale pentru 
felicitarea jubileului de 50 de ani al preo
ției sale și pentru conferirea ordinului 
Corona defer cl. I. Monarchul—care drept 
semn de afecțiune, l-a primit înaintea 
tuturora cari se presintară, — s’a întreținut 
forte afabil cu I. P. S. Sa.

Societăți pentru ajutorarea robi
lor eliberați din temniță. In Austria în
tre multe alte societăți întemeiate pentru 
ajutorarea celor nenorociți, esistă și so
cietăți de acelea, cari și-au pus ca țintă 
ajutorarea robilor, cari scapă din temniță. 
Unii din aceștia es pocăiți și ar vre să 
începă o vieță nouă. Totă lumea însă 
fuge de asemenea omeni și nu-i primesce 
în slujbă, pentru-că fie-care îșî dice: „Omul 
acesta a omorît, ori a înșelat, a furat, seu 
cine scie ce altă fărădelege a făptuit, 
cum să-l primesc eu în serviciul meu ?“ 
— Cea dintâiu societate de felul acesta 
s’a înființat în Graz la anul 1847. Astăzi 
sunt în mai multe orașe asemenea socie
tăți, așa că în Austria peste tot numărul 
lor se ridică la vr’o trei-deci, cu 14.000 
de membri și cu un capital de 429.749 
corone. In anul trecut societățile acestea 
au procurat slujbe la 537 persone, la 609 
persdne li-a dat haine și instrumente de 
meșteșugar, er la 2052 le-au dat ajutore 
în bani. — Așa lucreză mila creștinescă, 
coborându-se pănă la locașurile acelora, 
pe cari totă lumea îi disprețuesce. Aceș
tia au cea mai mare nevoie de milă și 
ajutor, ca să potă începe din nou o vieță 
muncitore.

Polițiști atacați de un flăcău ro
mân. La tribunalul din Clușifl. s’a judecat 
în diua de 15 Mafii procesul flăcăului ro
mân Teodor Ghețe, care s’a împotrivit po
lițiștilor. Lucrul s’a petrecut așa, că Teo
dor Ghețe, într’o di din postul Crăciunului 
bend ceva mai mult, decât trebuia, s’a apu

cat de cârtă cu Kremer Ignaț și fiul său. 
Numai decât au venit doi polițiști, vrând 
să-l aresteze pe Ghețe. Acesta înse s’a apu
cat la bătaie și cu polițiștii, așa că aceștia 
vădendu-șl amenințată vieța, au cerut aju
tor prin telefon dela poliția centrală. Nu
mai decât au sosit la fața locului alțl doi 
polițiști călări și fiind acuma șese contra 
unul, au putut să-l biruescă pe Ghețe. — 
La procesul de Joi, Ghețe a fost condam
nat la 6 luni temniță.

Cabinetul negru în Rusia. In di- 
lele aceste s’a publicat ucigașului minis
trului de interne rusesc Sipiagin cu nu
mele Baltasev sentința de morte prin 
ștreng. Baltasev a spus, că încă din tine
rețe el a crescut în ideile socialiste, ce 
le-a cultivat și la șcdlele mai înalte, el 
s’a hotărît a ucide pe ministru Sipjagin, 
pentru-că și acesta făcea parte din gu
vernul rusesc, care sugrumă ori-ce liber
tate a poporului, pănă și libertatea per
sonală. A declarat, că decă are vre-un 
complice la asasinatul seu, acest complice 
este guvernul rusesc. — Asasinarea lui 
Sinpiagin a băgat în mare spaimă pe. cei 
dela cârmă. Noul ministru de interne ru
sesc Plehwe a dat o ordinațiune secretă 
în care poruncesce, ca în tote orașele 
Rusiei scrisorile ce sosesc din străinătate 
seu dela Petersburg se fie deschise și ce
tite la oficiile de postă și telegraf.

La parochia din Băsesci, care ră
măsese vacantă după mortea nonagena
rului Archidiacon și protopop Grigore Pop 
de Băsesci, a fost numit părintele Antonie 
Băliban, din Acâș. Credincioșii părintelui 
Băliban au însoțit pe fostul lor păstor 
sufletesc cu lacremile în ochi, urându-i 
sănătate și succese în noua sa parochie.

Un Frances despre Maghiari. Dia- 
rul „Magyarorszăgu scrie într’unul din 
numerele sale mai none: „Sunt vr’o doi 
ani, decând diplomatul frances Albert Le- 
faivre a fost primit în Cașovia cu o pre
venire estra-ordinară. El venise spre a 
studia documentele din archivele primări
ei de acolo, cari se refereau la timpul 
când au domnit Turcii în Ungaria. Auto
ritățile și societatea din Gașovia l’au îm
brățișat cu multă amabilitate. Era pur
tat pe mâni, sărbătorit și în onorea lui 
s’a dat și un banchet. Mulțumită pen
tru acestă căldurosă primire acum după 
doi ani, A. Lefaivre a publicat adecă 
în „Reine des questions historiques" 
(revista cestiunilor istorice) un studiu asu
pra revohițiunei maghiare sub Francisc 
Rakoczy II 1703—1711. In acest studiu el 
atacă forte aspru pe Rakoczi cu toți soții 
lui și în fie-care rând, al acestui studiu, 
ce dovedesce ură sălbatică, națiunea nos- 
tră (maghiară) este insultată și batjocu- 
rită în modul cel mai murdar. Francesul 
vre se dovedescă chiar, că sub Rakoczy 
libertatea n’a fost apărată de Maghiari, 
ci de cătră naționalitățile cari au luptat 
sub stegurile împărătesei și că aceia, cari 
umblau să nimicescă libertatea, erau Ma
ghiarii11. — Asta-i adică plângerea lui 
„Magyarorszăg".

O doctoriță, care a fost în țâra Bu
rilor, se află de câte-va dile în Arad. Nu
mele ei e Angyal Jolan și a plecat din 
Ungaria înainte de asta cu 4ece anI 
împreună cu bărbatul său, care era doc
tor. întâii! s’au dus în America, de unde 
a trecut în Africa-de-Sud. Aici a învățat 
și densa medicina și șl-a câștigat diploma 
de doctor. Doi copii ce-i avea, și i-a dat 
la școlă în Brașov, unde acuma învață în 
cursul superior al gimnasiului. Când a is- 
bucnit răsboiul anglo-bur, ei au îutrat în 
tabăra Burilor. Englesii i-au arestat și pe 
doctorul l’au împușcat, er soția sa a trebuit 
să între ca doctoriță în serviciu englezesc. 
Vindecând pe un căpitan, acesta din recu- 
noscință a intervenit pentru densa și a fost 
liberată. Vaporul englezesc însă cu care 
trebuia să vină în Europa, a fost atacat pe 

I mare de un vapor al Burilor și cufundat. 
Ea a scăpat de valurile mării ca prin mi
nune și fu luată pe un vapor englezesc, cu 
care a venit la Londra și de acolo în Un
garia. Ea va aranja acuma o esposițiune 

din obiectele, ce le-adus cu sine din țările 
îndepărtate.

3 (16) Maiii în Viena. Se depe- 
șeză foiei nostre dela Viena:

Întruniți în 3 (16) Maiu trimitem 
salutări luptătorilor naționali.

©o8owia și tinerimea romană 
«lin Vienw.

Adunare învetâtorescă.
(Desp. „Carei-EriuA al Reuniunii înv. din 

părțile Sătmărene.)
- 8 Maiu 1902.

Intre mijlocele, cu ajutorul cărora ne 
putem perfecționa noi învățătorii, se nu
mără cu tot dreptul Ri uniunile înrfțătore d 
cu adunările lor. Căci la aceste adunări și 
conferențe învățătorescl convenim, ca să ne 
cultivăm reciproc, să schimbăm idei și ast
fel să ne lărgim și întărim cercul cunos- 
cințelor.

Perfecțiunarea nostră și pe acestă cale 
a învățătorilor din comit. Sătmar. au in- 
tenționat’o valoroșii bărbați, cărora după 
multe ostenele și lupte li-au^ succes a în
ființa „Reuniunea învățătorilor gr.-catolici 
de pe teritoriul archidiaconatului părților 
sătmărene, îngremiat de diecesa aradanâ11. 
Generoșii întemeietori ai acestei institu- 
țiunl culturale nu s’au înșelat în așteptări, 
deore-ce acestă reuniune, amăsurat posibili
tății, este în înflorire în tot ce privesce sco
pul, ce l’au avut generoșii întemeietori.

Despărțământul „Carei-Eriu“ al aces
tei reuniuni șl-a ținut adunarea de primă
vară în comuna Andrid la 20 Aprilie st. n. 
a. e., decursul căreia îl schițez în urmă
tor ele :

Antecedențele.
D-l învățător M. Primar, din comuna 

Andrid, după primirea avisului dela nota
riatul desp., a însciințat antistiei comunale 
din acel loc ținerea adunării din cestiune. 
La acestă însciințare a primit răspunsul 
după cum urmeză:

Nr. 575/902. Tek. Primar M. gk. t. urnak 
Halyben. Tudomăsâra hozom tanito urnak,' hogy a 
szâbelileg kert gr.-cath tanito gyiilesre engedelyt 
nem aclhatok, mert tanito urnak taniigyi vezetese 
ellen a magyarositâst illetoleg a kepviseld testiiletben 
Iterdes merult fel, măs reszt pedig nem adliatok 
azert, mert ezen gyilles irânycit nem ismerem s ma- 
gamat (ellent»tes) illetve kozsegemet politikai ellen- 
tetes ertekezletnek leitenni nem alcarom; eppen ezek 
folytân ertesitem tanito urat, hogy kârelmevel az 
engedelyezes tekinteteben a N.-kiîrolyi jârâs tek 
foszolgabirâjâhoz forduljon, ki is az ilynemii gyii- 
lesekre engedelyt adni egyediil jogosult. Er Endred, 
1902 April 24 en. P. H. Andrâs, bird.

Acest răspuns d-l învăț. M. Prunar 
l’a comunicat îndată d-lui G. Paancu, pre
sidents desp. Și numai după capacitărl 
multe și la intervenția Rev. domn Dr. Fe- 
lician Bran, archidiacon și președintele Reu
niunii, s’a simțit îndemnat și d-l protopre- 
tor a da voie| pentru ținerea adunării din 
cestiune în sus amintitul loc.

O, de ce s’au temut d-nii dela putere ! 
De nisce bieți învățători, cari tocmai de 
unii tovarăși de luptă de conducători ai 
poporului, sunt apostrofați, sunt stigmatisațl 
de semi-culțl, de nisce omeni ce-șl arogă 
cultură!

La biserică.
Conform punctului 1 din ordinea de 

di la 8 ore s’a celebrat sf. liturgie — care 
a fost împreunată cu parastas pentru sufle
tele membrilor decedați pe teritoriul aces
tui despărțământ — de cătră Bartolomeu 
Bonyi, preotul local, asistat fiind de bra
vul și activul capelan învățător Iosif Pa- 
t.'chi, din Sanislău, care a represemtat la 
adunarare preoțimea din tractul „Carei- 
Eriu“ — Răspunsurile la sf. liturgie le-au 
esecutat elevii de școlă sub conducerea 
d-lui învățător local.

Ședința.
După sf. liturgie ne-am adunat cu toții 

în școlă, unde activul și zelosul president 
d-l G. Pteancu, prin o cuvântare rostită cu 
mult sentiment, în care a îndemnat pe 
frații săi colegi la sîrguință și muncă ne
întreruptă, a declarat adunarea de deschisă.
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Făcându-se apelai nominal, s’a cons
tatat presența a 14 și absența a 4 mem
bri. Ne-au onorat cu presența lor și d-1 no
tar din loc cu tălmaciul seu atât de iscu
sit în ale tălmăcirei — ca delegații d-Iui 
fisolgăbirău cercual.

S’a purces la prelegerea cu elevii de 
școlă a temei „ Comunal prin d-1 învățător 
local, Al. Prunar. Prelegerile practice au 
scopul de a perfecționa pe învățător în me
tod, adecă de a-1 face mai capabil întru 
aplicarea cu succes a eunoscințelor sale di
dactice. Acesta prelegere de model a fost 
însoțită pănă la fine de atențiunea încor
dată a tuturor membrilor presențl. După 
puține observări făcute din partea unora, 
prelegerea a fost declarată cu “unanimitate 
de forte bine succdsă. D-lui învățător i-s’a 
votat mulțumită protocolară.

Protocolul adunării precedente s’a ve
rificat prin M. O. D. B. Bonyi și d-1 Gr. 
Murășan, și de membru nou s’a înscris 
N. Kirvai, înv. în Pișcolț.

După acestea a urmat cetirea a două 
•disertații: a) „Drepturile cetățenului în co
mună, comitat și stat**  de cătră d-1 I. Raț 
învăț. în Simiclăuș; b) „Vindecarea viții- 
lor tinerimei; remediele desrădăcinării ace
lora, și ca un atare remediu principal: des
pre înființarea bibliotecilor poporale1* de 
>cătră d-1 M. Ghiriti, înv. în Portelec.

Ambele lucrări au fost ascultate cu 
viuă atențiune și după refiexiunile obici
nuite s’au declarat de forte bune. Aici am 
să observ cu plăcere, că autorii acestor lu
crări sunt unii dintre cei mai zeloși și mai 
■capacități învățători ai reuniunii nostre, și 
elaboratele, după-ce vor fi predate unei co- 
misiunl pentru mai detailată censurare, se 
vor publica în organul reuniunii nostre.

Locul adunării viitore s’a stabilit co
muna Moflinul-nou, cu care ocasie d-1 înv. 
local va ține cu elevii de școlă prelegere 
practică, er On. d-n Iosif Pataclii și d-1 loan 
Irimiaș vor ceti lucrări.

In fine după pertractarea unor agende 
•de int-res special, adunarea la 1 */ 2 ore d. 
m. s’a închis.

Colegii ne-am întrunit apoi la masa 
ospitală a iubitului nostru coleg Prunar, 
unde într’un șir lung de toaste și voie bună 
am petrecut timpul pănă de cătră seră, 
■când toți apoi ne despărțirăm cu dorul de 
a-ne revede ărășî în așa frumosă cetă la 
primăvara viitore în Moftinul-nou.

A
Ou regret am constatat la acesta adu

nare, că cei mai mulțl dintre învățătorii 
acestui despărțământ nu cetesc nici o ga
letă românescă. Fiind diaristica acel for 
competent, unde se espun dorințele, ori su
ferințele mulțimei, unde se întâlnesc spiri
tele mai alese ale națiunei, unde se ven- 
tileză cestiunl de drept, de egalitate și li
bertate, și fiind ea un mijloc puternic ce 
■conlucră la adevărata educațiune națională, 
n’ar fi iertat să lipsescă de pe masa nici 
unui învățător român, pe lângă o foie de 
■specialitate, nici barem o foie săptămânală 
românescă, d-lor! Numai puțină jertfă și 
;abnegaținne, atunci ușor puteți ajuDge la 
acesta.

Foi ca nrii de Duminecă ai „Gazetei1* 
și ca „Foia Pop.“ rivalisăză atât în ce pri- 
-vesce redactarea, cât și în ieftinătate cu 
•drl-care foie săptămânală din patrie.

Bihoreanul.

Emigranții ardeleni în America.
Ipiarul „S. D. T.“ din Sibiiu scrie: 

INi-s’a pus la disposiție scrisorea unui emi
grant român din Ardeal, care actualmente 
se află în Warren, America de nord, și pe 
care o publicăm, ca avertisment pentru ama
tori de emigrări. Etă ce scrie omul:

„Unul său doi câte dintr’un comitat 
(trimit, după o muncă grozavă și vieța amară 
de câțl-va ani, ceva bănișorl acasă. La unul 
seu doi însă, cari au noroc, se vin nenumă- 
rațl nenorociți, cari alergă pe aici lipsiți 
de orl-ce mijloce și totuși trebue să te miri, 
-câți omeni trec dincoce. In fie-care săptă
mână sosesc 1—2 vapore pline de lucră
tori, cu tote că și aici în orașele mici sunt 
■.brațe fără muncă cu sutele, er în orașele 

mari cu miile, și trebue să te ții forte fe
ricit, decă capeți muncă. Apoi munca este 
așa de grea, că nu e cu putință să stai 
mai mult de trei clile. Vă rog, ceea-ce veți 
pute școte de aici, să publicați în „Foia 
Poporului1* și în tote gazetele. Cine vră să 
credă și nu vre să se înșele mai mult, că 
în America ar pute să-și afle norocul, va 
trage folos de aici. Căci din aceia, cari nu 
vor primi mijloce de acasă, ca să se potă 
întorce, de sigur jumătate vor peri aici. Eu 
rog din parte-mi pe fie-cine, care vre să 
plece în America, să se lase de asta și decă 
nu vre să se nenorocâscă pe sine și pe m- 
trega familie, să trăescă mai departe și 
cinstit acasă. Cine nu vre să dea credă- 
mânt diarelor, aceluia de bună semă nu-i 
va merge bine. Nici eu n’am vrut să cred 
nimica rău despre America, acuma văd 
însă că am fost înșelat, împrejurările sunt 
cu totul altfel, decât îmi închipuiam, fiind
că din 500 numai unul se află cu noroc și 
socotăla ce o face cine-va acasă, nici odată 
nu se potrivesce.

loan Marau din Busd, 
comitatul Albei-inferiăre.

Din tractul Bistriței.
Solnoc- Dobăca, Maid 1902.

(Sfințirea fundamentului edificândei biserici 
din Feleacul-săsesc, tractul Bistriței.')

A 3-a di de sf. PascI poporul român 
din Feleac, în frunte cu preotul său și cu 
d-1 Stefan Todoran, apoi economii fruntași 
loan Dobieș, Dimitrie Mărcan, învățător 
pensionat, Simion Moldovan ș. a. însufle
țiți de credința, că lumina altariului e lu
mina lui Christos, care lumineză pe toți, 
că puterea bisericei e mai tare ca puterea 
ce cutremură munții, dat’au ființă dorului 
lor și s’a pus fundamentul edificândei biserici 
gr. cat. române. Actul sfințirei s’a săvâr
șit astfel:

Pe fundamentul bisericei s’au ridicat 
ghirlande, cruci și cununi de flori naturale, 
âr la intrare în ușa de de-asupra era in
scripția: „Osira intru cei de suș*,  O mare 
mulțime de popor din sate și jur era de față. 
Cantorii cantau deja cântările itrosului, când 
la 8 ore diminâța se aude prin popor, că 
protopopul Bistriței, d-1 Gerasim Domide 
e deja sub porta triumfală cu inscripția: 
„Bine-ațî venit11, pregătită pentru primirea 
densului. La intrarea în comună de cătră 
Chiraleș, unde strănepotul celui ce șl-a sacri
ficat vieța frânt pe rota pentru nație pe 
mocirla Salvei, d-1 Stefan Todoran proprie
tar în Feleac, l’a primit cu o însuflețită 
vorbire.

îndată după sosire preoții din trac
tul Bistriții: Teodor Moldovan din Măge- 
ruș, Eliseu și Ion Mureșau din Șieu Cris- 
tur, Alesandru Anca din Chiraleș, Cyril 
Negruț capelanul Bistriței, Groze din Ha
rina, Basiliu Nechiti din Sebeșul-de-sus, 
Michail Bungărdean din Bileag, Teodor 
Oltean din Ardan, și loan Bârsan din Rus- 
cior; apoi preoții ospețl Elie Gordon din 
Bichigiu și Ion Botean din Apanușlfalău 
s’au îmbrăcat în sfintele odăjdii și s’a în
ceput serviciul divin pe locul nou edifi
cândei biserici.

iu decursul sf. liturghii am observat în 
fruntea creștinilor adunați pe d-1 locotenent 
Blândul, pe tipograful proprietar din Bistrița 
Ungurean, doi frați ai confratelui preot lo
cal Michaifi și alții. S’au rostit două pre
dici, prin preotul Oltean, alta la facerea 
apei și sfințirea specială a fundamentului 
bisericesc prin d-1 protopop Gerasim Do
mide.

După săvîrșirea celor dumnedeescl 
preoțimea și inteligența s’au întrunit la 
prând în casa ospitală a preotului local 
Michail Baciu, er poporul din vecini prin 
Felecani a fost ospătat asemenea cu o 
masă bogată. In decursul prândului s’a 
închinat pentru episcopul dmcesan, pen
tru protopop, pentru preotul local, pen
tru d-1 Stefan Todoran, pentru d-1 Blândul, 
pentru dame, pentru edificatorul bisericii 
d-1 Ioan Moldovan, pentru popor etc.

••s

După sfințire și între prând s’a ținut 
și conferența preoțescă a tractului Bistrița 
în edificiul școlar, unde s’au desbătut multe 
lucruri de interes comun și s’a accentuat 
mai cu semă fapta, că peste averea preo
țescă zace întunerec și pe când un bocter 
dela calea ferată este asigurat cu pensiune, 
preoții și familiile lor pentru dilele negre 
sunt lăsațl fără scut.

De aceea bun gând au avut fruntașii 
Feleacului, domnii Michail Baciu și Ștefan 
Todoran, când au înființat institutul „Buna**  
asociare de credit și economii sub propria 
administrare pentru ajutorarea lor și a po
porului. Aceste și alte lucruri frumose, ce 
s’au 'observat în Feleacul-săsesc din inci
dentul acestei festivități înălțătore de inimi, 
au sădit în noi credința, că aprope este vre
mea, când bunul Dumnedeu va încăldi ini
mile celor aleși și chemați să lucre pentru 
fericirea și a preoților de pe sate, cari 
sunt fundamentul și petra diu unghiu a 
bisericei celei vii a lui Christos.

Dumnedeu ajute Felecanilor, să ajungă 
și sfințirea sf. biserici dimpreună cu actualii 
lor conducători.

Cel mai neînsemnat ospe.ULTIME SC1R1.
Bucurescî, 16 Maiu. Cu ocasiu- 

nea. unei perchisițium domiciliare, 
ce s’a făcut mai multor Albanesi 
bănuiți de uneltiri revoluționare con
tra guvernului turcesc, se c|ice, că 
s’ar fi sechestrat multe scrisori corn- 
promițetore.

Paris 16 Maiu. Printre victi
mele din Saint-Pierre se află și 20 
călugări ai ordului frances „ Cluny" 
și 160 alumni ai comunității „Sf. 
Duch“ ; au pierit 37 de frați și 200 
eleve. într’un hotel s’a găsit un ca
davru ținend în mână o bucată de 
pane, ceea-ce dovedesce, că nenoro
cirea venise atât de repede, încât 
omenii nici nu se putâu gândi să 
scape. — Vulcanul Pelee amenință 
cu. erupțiuni noue. Pe vulcan s’au 
format trei cratere noue. Vulcanul 
„Soufriere11 a pricinuit o colosală 
catastrofă. Lava a acoperit tot într’o 
grosime de patru urme. Plbia de 
foc continuă St. Vincent a fost eva
cuat. Intrega insulă presentă aspec
tul unui ocean de foc.

Salonic, 16 Maiă. O bandă înar
mată muntenegenă a pătruns în ora
șul Scutari și a omorît pe șeful po
liției. Trupe turcesc! au isgonit banda. 
Porta a trimis întăriri de trupe.

Literatură.
„Cuvântări bisericesci de Mas

sillon*  traduse din originalul tranoes de 
Ioan Genț protopop gr.-cat. român ai die- 
cesei de Oradea-n.are.-D ja 'a 1898 apă 
ruse în Oradea mare cart a cu t tiu! ne mai 
sus, care cuprinde 17 predici de ale vesti- 
tu ui orator ecles estic frauots. Pr clicile 
sunt împărțite de traducător după anul bi- 
S'ricesc r&săriten, și fie c re este pusă la 
acea Duminecă seu sărbăibre, cu a cSre 
evan^ție'ie se potrivesc • predica.— Un vo
lum elegant de pe^te 4C0 pagini în 8° cti 
portretai lui Massilom Tn>duo-re» se dis 
tinge printr’un limoav fi. aie°. Prețul 5 co
tone (6 L“i 5(1) plus 30 bani porto. Se află 
de vendare la T.pografia A. Mureșianu, 
Braș. v.

„Cartea Durerii'1 de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul frances de lacob 
Nicolescu,, editura lui Dr. E. Băiatni. Tipo
grafia lui Heineri chUhrmann din Timișora 
1895 0 cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone plus 10 bani 
porto. — Se află de vîndare la Tipografia 
„A. Mureșianu* .

„ltugăciune de pocăință*  cătră 
Domnul nostru Isus Christos și cela 12 
Vineri mari de peste an. Folosit ore pentru 
orl-ce creș'in. Brașov 1902. Prețul 20 bani 
cu porto cu tot. Se află de vendare la 
Tipografia A. Muresanu.

Productiunea teatrală in Bistriță.
Bistrița, 13 Maifi. 1902.

Onorată Redacțiune! Mă bucur, că mi-se 
dă ooasiune a-ve scrie și din Bistrița nos- 
tră despre lucruri frumose, plăcute și înăl
țătore de inimi. îmi iau deci libertate a-vă 
împărtăși, că Duminecă la 11 1. e. Reuniu
nea meseriașilor români din Bistriță a dat o 
producțiune teatrală’ împreunată cu joc în 
sala cea mare dela „Gewerbeverein**,  care 
a reușit peste așteptare de bine. Piesa tea
trală „Sâmbătă morților*,  dramă poporală în 
5 acte, deși n’a prea fost acomodată pentru 
diletanțl, întru cât e o piesă greu de jucat 
și ar trebui actori escelențl ca să producă 
efect eu ea, totuși meseriașii noștri și dom- 
nișorele, cari au avut roluri,Js’afi achitat des
tul de bine de sarcina luată asupră-le. Au 
escelat îndeosebi d-șora Aurelia Tition în 
rolul Ilenei și domnii loan Găzdac în ro
lul lui Petrila morarul sgârcit, care mai 
bucuros îșl desmoștenesce fata și îșl în- 
gropă banii în pământ, decât să șl-o mă
rite după Ionel, fostul lui ucenic de moră, 
precum și George Muțiu în rolul lui Io
nel ca ibovnicu Ilenei.

După producțiunea teatrală, care s’a 
sfîrșit numai la 12 ore din nopte a urmat 
petrecere cu joc, care a durat pănă în ce
rile dilei.

Cred, că decă cele 200—300 invitări 
trimise străinilor, s’ar fi trimis Românilor, 
atât succesul moral, cât și cel material era 
și mai îmlflicurător.

Cu bucurie trebue să spun, că reuniu
nea română de cântări din Bistriță, care cam 
de 2 ani ș’a fost suspendat activitatea, Du
minecă la 11 1. c. ș’a ținut adunarea gene
rală, s’a reorganisat, s’a reactivat din nou, 
alegendu-șl de președinte pe d-1 protopop 
Gerasim homide și de vice-președinte pe d-1 
Ciril Negruțiu, capelan.

Sergentul.

Domnul Iuliu Pop. comerciant în Bra
șov — succesorul lui M. șiL. Lăszlo — a 
dăruit bisericei nostre 2 patrachire în preț 
de 40 cor.; d-1 loan A. Botezau ca’fă de 
strugar născut în Tohanul-vechiîi și sora 
d-sale Bucura, au dăruit 2 stative lucrate 
în strug, în preț de 25 cor.; d-1 Michail 
Aleze și soția Maria n. Dobaș din Bucu- 
rescl au dăruit o perdea la] ușa împăratescă 
din s. biserică îd preț de 27 cor.; văduva 
Eva Nic. Crăciun din Tohanul-vechifi a dă
ruit o sfită negră în preț de 42 cor.; Nicu- 
lae M. Stoica și soția Eva n. Nicoră au dă
ruit o pânzătură pentru altar în preț de 
13 cor. 40 fii.; Ana G. Stoha n. Bobinca 
a dăruit 3 pânzăturl pentru iedne în preț 
de 8 cor.; d-1 Beniamin Clococean și soția 
Elena n. Stoica au dăruit 2 iconițe în preț 
de 4 cor. Tuturor acestor marinimoși dă- 
ruitorl li-se aduce în numele s. biserici căi- 
durosă mulțămită. Bunul Dumnedeu să le 
resplătescă!

Tohanul-vechiu, 3 (16) Maiu 1902.
Moise Brumboiu, 
adm. parocli gr. cat.

Oare <le semă.
Cu ocasiunea producțiunei societății 

sodalilor români „Lumina*  din Brașov, dată 
Ia 15 Aprilie v. 1902, au binevoit a supra- 
solvi următorii domni: I. Ciurcu 3 cor. 80 
b., P. Dima 1 cor., D. D. Furnică 1 cor. 
60 bani, G. Dima 1 cor., D. Stinghe 1 cor., 
I. Pufu 80 b., V. Popa, căpitan 80 b., 
Preșmerean, comptabil 80 b., G. Căciulă 
80 b., I. Avrigean 60 b., I. O. 60 b., A. 
Bobiț 40 b., G. Urzică 40 b., G. Ancăn 
20 b. F. A. 5 cor., Șincan Victor 2 cor., 
Dr. E. Mețian 2 cor. 60 b , N. Balea 1 c., 
M. N. 80 b., Pușcariu 80 b., B Baiulescu 
2 c., G. Barla 80 b., D. Făgărășan, profe
sor 2 cor., și d-na Sofia Enghiurliu 2 cor.

Primescă marinimoșii donatori since- 
rile mulțămite ale societății nostre.

Biașov, din ședința comitetului, ținută 
la 27 Aprilie v. 1902.

Dr. Sterie Stinghe, George Saflu, 
v.-președinte cassar.
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Cum se pregătesce șunca.*)

*) Din cartea „Alcătuirea unei gospodării ru
rale'' de Vasilie S. Moga, profesor. Ediția II. 
Bucurescl. Editura „Librăriei Școlelor11 C Sfetea 
Strada Lipscani Jl. Prețul 3 Lei

') Sicilia este o insulă a Italiei în marea 
Mefiterană. Are trei milione locuitori.

2' Trapani, vechiul Drepanum, oraș cu port 
în Sicilia, 38.281 loc.

3) Catania, oraș cu poit în Sicilia, 121.000 
lon. Patria lui Bellini.

■’j Palermo, vechea capitală a Siciliei, cu 2 
portu-I, universitate și 20S,000 loc.

Pentru a ave o bună șuncă, trebuie 
a se proceda în modul următor:

Spetele și șoldurile, ce se iau dela 
porci, după-ce au fost curățite de păr și 
spălate bine, decă voim a le ave sub formă 
de șuncă, se aședă într’un vas mare (într’un 
hârdău), ca să potă să fie acoperite cu sa
ramură, căci deca ar rămâne descoperite, 
ar prinde mucigai, s’ar învineți și din 
aoestă causă nu ar rămâne roșii, ca să fie 
plăcute vederii.

Aședarea în saramură se face astfel: 
Se socotesce de fie-care spată (șuncă), care 
ar avă o greutate de 6—8 kilograme, 250 
grame sare și 100 grame salitră. Sarea se 
amestecă bine cu salitră. Acum pe fundul 
vasului (hârdăului) în care se aședă șunca, 
se pune sarea amestecată cu salitră, și după 
aceea se pune șunca, apoi se pune ârășl 
un rend de sare amestecată cu salitră, și 
apoi se pune a doua șuncă, și așa mai departe. 
Ga alte vorbe, fie-care șuncă se găsesce între 
două rânduri de sare.

După-ce șuncile s’au aședat, vasul se 
acopere și se pune într’un loc, unde aerul 
să fie uscat și cald, ca să nu înghețe și se 
lasă șuncile să stea în saramură 15 dile.

Decă voim, ca slănina seu mușchii 
porcului să-I facem șuncă, procedăm tot ca 
la șuncă, numai, în loc de 15 clile, lăsăm 
să stea numai 10 dile în saramură.

După 15 clile, șuncile se scot din sa
ramură, le atârnăm de cui într’o®odae și le 
lăsăm o di ca să se sbicescă de prea multa 
umedelă ce conțin. Apoi le punem la fum 2 
său 3 dile, după cum și fumul este mai 
tare.

Șunca trebue să se fiarbă numai în 
apă curată 2—3 ore; sa pote pune însă 
piper, cuișore, er nu vin, după cum obicl- 
nuesc unii. După-ce șunca a fiert, se lasă 
să se răcâscă chiar în apa în care a fiert, 
fiind-că în cașul acesta este mai mustosă 
și mai gustosă.

Slănina, decă nu se topesce, se sară 
și se lasă vreo 5 cjile, ca să-și ia sare, 
după acea se pune la fum, unde se 
lasă să stea vre-o 7—10 dile seu mai mult, 
după cum și fumul este mai mult seu mai 
puțin. Sătenii îșl afumă slănina în podul 
casei, mai cu semă aceia, cari n’au coș la 
casă. Slănina afumată se păstrâză mai bine 
pentru vară, decât cea neafumată.

Unii măcelari, după-ce au lăsat slă
nina ca să-și ia sare, pun pe deasupra un 
strat subțire de ardeiA. Slănina astfel pre
parată ’i se mai dice și slănină ardeiată.

Slănina, atât afumată cât și neafumată, 
î<I are întrebuințarea ei în bucătărie. Ca 
slănina să nu se strice, trebue păstrată într’o 
odaie, unde aerul să fie rece și uscat. După 
cum se sară și se afumă slănina, tocmai 
așa se sară și se afumă și altă carne de 
porc, spre a se păstra mai bine, când nu 
se întrebuințeză prospătă în bucătărie. La 
noi în țâră, (România) carnea ca și slănina de 
porc, se caută mai mult de străini, decât de 
populațiunea nostră indigenă, și mai mult 
ierna, decât vara. In alte țări din Europa 
occidentală, carnea de porc se întrebuiuțeză 
aprope dilnic în bucătărie, și mai mult de
cât carnea de vacă și de oie.

Celor ce se intereseză pentru loteria 
de clasă se recomandă zarafia institutului 
„Naționale Wechselstuben Actiengesell- 
schaft“ în Budapesta, căci abstrăgând dela 
aceea, că câștigurile cele mai multe s’au 
făcut cu losuri cumpărate d’acolo, apoi și 
cauțiunea de 330,000 cor. depusă de ins
titut la direcția loteriei, oferă deplină ga
ranție pentru împlinirea exată a obliga- 
mentelor cătră cumpărătorii de losurî. Co- 
mitenților din provincie, la dorință insti
tutul le plătesce câștigurile cât de mari, 
prin mijlocirea băncilor din provincie, seu 
case de economii, fără provisiune orî 
spese.

Noptea înălțării în Sicilia.1)
(Binecuvântarea turmelor.)

Totă Sicilia veghieză în noptea înăl
țării Domnului. In totă insula se aprind 
focuri de bucurie, ca și la sf. loan. — Christos 
s’a înălțat la cer și la cer se înalță flă
cările, rugăciunile, sufletele.... Femeile din 
Trapani2) espun pănurile la aerul de nopte, 
convinse fiind, că Dumnedeu va da bine
cuvântarea sa veștmintelor familiei. In 
Catania3) focurile se chiamă vampgrigglvi 
și poporul aruncă în flăcări uneltele vechi 
de casă. In Palermo4) scena de nopte e 
spectaculosă și fantastică, aici se face 
binecuvântarea vitelor. E o aglomerație 
și o gălăgie enormă. Se aud sunete de 
flaut, și loviturile surde ale tobei. Tur
mele năvălesc din tote strădile principale 
ale orașului. Și înaintea turmelor, ce se 
inmulțesc mereu, ca nisce torente vii, 
merg cântăreții de flaut, chitară, grupuri 
vesele de fete, cari jocă cântând. In tote 
părțile capre, oi, boi, muli, asini și.... căp
rari, păcurari, boari, mulatierî. Și pe pep- 
turile tuturor acestora atârnă stole de 
lână roșie, săculețe pline de sare; chei 
mari, lanțuri de coral usate, rupte de o 
parte și legate de o panglică de mătasă 
roșie, corne de coral, colți de porc sălba
tic, forfeci de rac, peștișori de sidef.... și 
t(5te acestea contra farmecelor și deo- 
chiului.

Insă talismanul cel mai puternic 
contra relelor este calul de mare; puternică 
este și cursa durerii de gât (anghina), 
care este un săculeț, conținând capul unei 
vipere prinsă de viuă și omorîtă într’o di 
de Vineri.

Se observă, că la binecuvântarea 
animalelor, cele două sexuri să nu se 
amestece: bărbații domnele, copiii formeză 
grupuri separate. Animalele sunt aședate 
pe lângă zidurile dela „Foro Italico" ; și 
după aceea păstorii aprind lanterne roșii 
mână turmele spre un fel de vale pe 
țărmurile mării, și aici pe o înălțime se 
presentă un preot bătrân îmbrăcat în sti
har alb. Ou un gest maiestos și ritual 
preotul binecuvânta turmele și le stro- 
pesce cu apă de mare. Și clopoțelele con
tinuă cu sgomotul asurditor. Bătrânul 
preot dispare apoi, păstorii cotinuă stro
pirea sacră, scoțând apă din mare cușuș- 
tarele, apoi mână înapoi turmele binecu
vântate între nouă sunete de flaut, de 
dobe. — Se face diuă.

Trad, din 1. italiană de O ....

Vinul botezat.
Ceea-ce vă spuu, s’a întâmplat în piv

nița unui ovreu vendător da beutură, crâș- 
mar adecă. Mie ml-a spus’o Gavrila Florii 
Găvrilii din Chiuag. Că lui cine i-a spus’o, 
nu sciu.

Erau cam 20 litre de vin numai pe 
fundul unui butoiil. Vinul era bun, însă 
foc de tare. In apropierea butoiului era 
un vas desfundat cu apă. Evreul bag’ 
semă n’avea fântână în curtea crișmei. și 
aducând apa din depărtare, ca să rămână 
rece, o ținea în pivniță.

Simțind vinul, că în vecini de el e 
apa, pe care el tot-deuna de câte-orl se 
întâlnia cu ea, o lua în rîs și hulă, îl dise: 
„Ce cauți în vecini de mine, urîto? Nu ți-i 
rușine să umbli tot în piciorul meu? Și 
aici m’ai aflat? Te-ai ridica pănă la mine, 
cum văd, der nu ți-i puterea cum țl-ar fi 
vrerea. Cu mine pe un scaun n’o să ședl 
nici odată, buna mea, căci eu, cel-ce port 
numele „vin“, sunt cel mai nobil și mai 
prețuit dintre tote băuturile lumei.“

— „De-ai fi cel mai prețuit n’așl ajunge 
tot în apropierea ta și pe masă“, cjise sme
rita apă.

— „Și mare cinste și podobă mai faci 
mesei,11 clise vinul zîmbind cu hohot. „Te 

beau babele, pe când femeile cele frumose 
și bărbații nici că se uită la tine. De tine 
nimeni nu horesce, cel-ce mă bea pe mine, 
de-ar fi în drum spre spândurătorl, și 
ar hori.“

— „Laudă-te gură, ca ecă pumnu. De 
n’așl fi eu, cea hulită de tine, omenimea 
ar peri între cele mai grozave chinuri — 
de sete. Măi! nici cel ce mi-i contrar de 
morte nu pote trăi fără ca să mă guste. 
De nu pănă e sănătos, când e bolnav tre
bue să mă bea. Der focul ce tu îl aprindl 
în rînzele bețivilor, cine-1 stinge? Eu... apa.“

— „Inzadar te umfli, babă apă, că vei 
păți ca brosca cea din poveste, care voia să 
fie cât boul; eu, orl-ce vei elice, sunt mai 
pe sus decât tine. Sunt stimat mai mult 
decum ești tu. Tu te afli în tote gârlele, 
ba chiar și ’n ogașele drumurilor, pănă 
când pe mine omenii mă câștigă cu multă 
sudore. Scii tu bine cu câtă trudă se pun 
viile și mai scii, că la tote petrecerile ome- 
nilor, eu sunt în fruntea mesei. De n’așl fi 
eu, adevărată veselie n’ar fi pe pământ. “

— „Fală golă, slraiță ușoră, încredu- 
tule și nineratule. De n’așl fi eu și de n’ai 
avea noroc cu mine, ai peri încă în flore.“

— „Minți, îi dise mânios vinul, minți 
mincinos’o; audl, minți. Tu ești nimea din 
nicăirea, albă și sarbădă, eu mă potrivesc 
ca aurul și sângele cel curat. Sunt galbăn 
și roșu. Plin de vieță și de tărie.“

Ovreul, fiiind-că consumatorii de vin 
din crâșmă cerură o cantitate mai mare 
de beutură, decât avea el în butoiu, ca nu 
cumva cutarele să-i dee cu „iaga“ în cap, 
și mai de dorul de câștig, ce gândi ce nu, 
întrâ în pivniță, scutură vasul și veclend 
că-i puțin vin în el, turnă din vasul cu apă 
și-l spori.

— „Te botezăi, nerușinatule“, îi dise 
apa plină de mândrie amestecându-se cu 
vinul. Vinul se dete învins și nu dise ni
mic. Ajungând pe masă, fața lui ca a omu
lui bolnav, era sarbădă. Numai da scântei 
ca pănă acolea, căci de slab ce era, nu-1 
cunosceai dm apă.

Jidanul vădend că bun lucru a sgodit 
și că ispravă de bun folos șl-a făcut, când 
a făcut amestecătura acesta, lăsat’a învăț 
fiiilor lui, că nici ei să nu măsure vinul 
în crâșmă așa după cum i’a lăsat Dumnecjeu, 
ci botezat cu.. apă.

Anfoniu Pop.

— E o dulce simțire a îmbă
trâni cu o consciiuță onestă, par’că 
ai fi în societatea unui amic de bine.

Plutarc.
— E bine a fi ferm prin tempe

rament și flexibil prin reflecțiune.
Vatwenargues.

— Pe măsură ce îmbătrânim, 
câmpiile, arborii ni-se par din ce în 
ce mai frumoși. In mod instinctiv ne 
simțim ast astfel mândri de ceea-ce 
iese din pământul în care în curând 
odichni-ne-vom și noi.

— Revoluțiune ? Sfârșitul unei 
miserii și începutul alteia.

— Am aucjit pe imbecili cerând, 
ca arta se represinte natura.

Chincholle.
— Nici un om nu e atât de să

rac, ca se nu potă face un act de 
caritate; nici un om nu e atât de 
inferior, ca se nu potă face un act 
de demnitate.

Mantegazza.

— Nici sărăcia nu pote înjosi 
sufletele mari, nici bogăția nu pote 
înălța pe cele josnice.

Vauvenargues.

— Moda este o spoială, care nu 
prinde decât pe mediocrități.

Rochebrune,

®) Din cartea „Vorbe înțelepte11, cule e de 
Aurel C. Popovicl.

— Sărac nu este cel ce nu are 
nimic, ci cel-ce nu vrea său nu pote 
munci.

— Gei-ce n’au cârmuire, cad ca 
frunzele: er mântuirea este întru 
mult sfat.

Solomon, Pilde, Cap. XI.

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

pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâni.

5 S. m. Irina
6 Sf. și dreptul Iov
7 S. m. Acație
8 S. ap. Ev. loan
9 S. prof. Isaia

10 Ap. Simion Zilot.
11 S. m. Mochie

ISIțRos Venan
19 2 f Ros. Coles.
20 M. Bernardin
21 Felix
22 Iulia
23 Desideriu
24 Iohama

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 16 Maiu 1902

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor pil.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 14 80
17 Grâu mijlociu . . . 14 40
n Grâu mai slab . . . 13 50
ti Grâu amestecat , . 11 58

Săcară frumosă. . . 10 —
n Săcară mijlocii. . . 9 60
71 Orz frumos .... 8 -
n Orz mijlociu. . . . 7 60

Ovăs frumos. . . . 6 80
77 Ovăs mijlociu . . . 6 20

Cucuruz .................... 8 80
n Mălaiu (meiti) . . . 8 10
71 Mazăre......................... 24 —
n Linte ........................ 15 —

71 Fasole........................ 9 —

71 Sămânță de in . 24 —

71 Sămânță de cânepă . 8 25
X Cartofi.................... 1 90
n Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
71 Carne de porc . . . 1 04

100 kil.
Carne de berbece, . — —
Său de vită- prospăt . 44 -

71 Său de vită topit . 64 —

Proprietar: Dr. Aurel ALureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

PUBLICATIUNE
Prin acăsta să aduce la cunos- 

cință publică, cum că mâra proprie
tarilor din Tohanul-vechiii, constătătore 
din 3 petri, dintre care una ins- 
truată și pentru făină fină, construită 
după un sistem nou cu transmisiuni, 
te dă în arendă prin licitațiune 
publică pe 3 arii decurși vi, înce
pând din 1 Iunie 1902, pănă la 1 
Iunie 1905; prețul aretidei în bucate 
după cum se adună la mără.

ț)iua de licitațiune este fixată 
pe 25 Maiu n. a. c. la 11 ore a. m.

Doritorii de a lua în arendă, au 
de a pune un vadiu de 120 corăne 
seu în hârtii de valore.

Conditiunile de arendare se pot 
vedea în fie care cf1 îQ oasa morii, 
precum și la primăria comunală.

Tohanul-vechiu, în 13 Mai 
1901.
530,1—1. Biroul morii.

De închiriat
In comuna Zernesci, strada Eîu- 

lui Nr. 294, este de închiriat dela 
1 Iunie, I prăvălie cu 3 încăperi, curte,, 
magazin și cuptor de pane.

A-se adresa la proprietarul loan 
Reuță în Zernesci. 531,1 — 1..

= Din CriuSci mutării----
să vinde ieftin 4 holde și o 
grădină mare cu pomi roditori, 
frumos cultivată în mărime de 771 
stânjim Casă de lucuit, grajd etc. 
La posiție sănătosă și frumosă, 
pentru zidit vile forte acomodată. 
Conductele apă —Informații se dau 
< * tot acolo de îngrijitorul, oo

— Strada Țîntașilor nr 36/a. —
(510,1-3)
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Hotel „Pomul verde“ Brașov.
Am on6re a face On. public cunoscut, că I:::::::::::"::::"":::
Grădina și Salonul de sticlă s’au deschis.
Bucătăria recunoscută ca forte bună. Asemenea și beuturile 

naturale și escelente.
Serviciu cu atențiune și promjpt.

Pentru nunți, banchete și societăți stă salonul la disposiție. 
Preturi moderate.7

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

odăi bine aranjate și eftine.
Omnibus și Toirji le, fie-care tren.

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

George Sorea,
hotelier.

0

25
cu

după ce va folosi

I

l(i îl Pla^eSC ce,ui G8 va 
db iL mai căpeta vre-odată 
durere de dința, ori h va 
mirosi gura,

apa d'e' dinți 
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani. 
(Pentru pachetare 20 filler deosebit) 
Erezii A. Bartilla (E. Winkler)

VIENA, â9/S., Sommergasse 1.
Să se cără pretutindenea apriat apa 

de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se pdte căpăta, trim't 7 
sticle cu 5 cer. 20 fii. franco ; 16 sticle 
cu 9 cor. franco.

Se capetă îa BRAȘOV la farmacia 
D-iui Victor Liotli și la farmacia în
gerul păzitor, Tergu grâului Nr. 7.

Deschiderea Stabilimentului
d. e

fti

A

X

V

«HYDROTERAPIE»
din băile de aburi ale Eforiei șcdlelor române din Brașov 

(Strada Praindwlwi i^fr. 4.)
va ave loc în î (14) maiu a. c. Orele de consultațiune me
dicală sunt în fie care tji dela 7—9 a. m. și dela 4—5 p. m.

Prospecte și informațiunl se pot lua dela administrația băilor. 
521,3—5 JUIministratiunea.

iT aV*

Tu prăvălia i. Q. EHEMIE au sosit
Specialistă ți proprii precum:

I
X

©erase acasă 1 kl. c. 2.— 
Mazere verde (bob) „ „ „ —.68 
Cararabe (Gulii) 1 -buc. fii 8—12 
Fasole verde 1 kl. cor 1.10 
Cartofi noi (Bari marD1 ki. fii. 40--50 
Sparangel Sollo 1 kl c. 1.40—1.60 
Paradise roșii 1 kl. c.—.80—1.10 
Castraveți noi 1 buc. fii. 30—40 
Ceapă mare egiptiană, cea

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

Agrișe ... 1 litru —.60
Halva Ederne, preparată 

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

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

Inscripțiunea de mai sus într’adever o merită 

,Picăturile rusescF 
ce se preparâză în farmacia

D-lui VAS1LIE MIJIN din Melencze.
Aceste „Picături rusesc!11 ar trebui se 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 icolică) și diarhoe, 
delătură greța și neplăcerile provenite în urma 
stricării stomacului și din recelă, liniștesce gre
ța șl face apetit; delătură respirațiunea grea, 
în lipsă estremă potolesce tusa și ajută la 
desfacerea flegmei, pusă pe puțină vată la dinți 
găunoși ușurezi durerea.

Prețul 11 coi1. «SQ ÎDWsai (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (L fi.) medi

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

numai în farmaeia

D-lui VASILE 1I1IN în Ntelencze, 
10—20.(429) (comitatul Torontal).
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aeeste sjielîalitătl se află maaaaai în |n*ăvăUa
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2 60
J.36
1.12
2.60
1.60
3.20 7

L G. EREMIE
Strada Mirsclier in*, â. (lângă Kutzig).

SrC-j Numai marfă g»a°6speta garantată solidă și elegantă. |

Fluid

se întrebuințeză în grajdmile curții, precum și 
la miliție și la civili de 40 do ani pentru întă
rire după stranațil mari, precum și la scrinrire, 
încordarea naivilor etc 11 face pe cal capabil 
de umblat, extra-ordiuar la trenaj.

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

Deposit principal la 
F^aiaz KWEZOA

k. u. k Oestr. k. Bumăn. u. fttrstl Bulg. Hoflieferant. 
Kreis-

’S"™
■2 «

SAWI^OA

restituțional

DEPOSIT 
<lc articole 

igienice.

DEPOSIT

le mărfuri ie giuni
din Paris.

J.KEIP Specialist, VIENA
I., B rund Htltt e 3.

Prejurî curente în coverte închise franoo și gratis 

Trimiterea în provincie cu Rambursa. 
Discret â K. 2, 4. 6, 8, 10 etc.

La prea înalta poruncă a

i

u.lUliJVi WUJg. AAUAllUlGAttAlU.

i-Apotlieker KORNEUBURG bei Wien. I

pentru scopuri comune militare filantropice.
---------—-t—>■--------------

LOTERIA acesta 
unică, în Austria legal concesionată, 

conține: 17.882 câștiguri în bani gata-------
—*——---- ■ --------— Suma de corone 449.850.

Câștigul principal

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

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

amtsstrasse 7. ^olectanțl de loterie, Trufiei, la oficiile de dare, poște, tele
graf și căi ferate, zarafii eto. Planuri pentru cumpărători gratis.

Scosurile se trimit franco.

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

gj: Cel mai ieftin deposit de încălțăminte.
Deore-ce am primit quantități forte 

mari de încălțăminte pentru dame, bărbați 
și Copiii în fasonele cele mai nbuă, din 
fabricele cele mai renumite, Karlsbad, 
Viena, Paris și Pesta etc.

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

a vinsBe tote mărfu
rile cu prețuri Iefti

ne de mirare!
Pentru Dame:

păr. ghete patent cu zug, solide 2.60
n
n

n
n

de micim
<

n 
n 
n 
r

•1
1
1
1
1

. . 2.60
ga-

. 2.90

o • 4A, •
jWmL

Pentru Barbați:
ghe.e simple de vacs, 

rantat solid .
cu beseț d« vies 
rantat solid .

bocanci de v cs solid 3.80 
galoșate cu lac solide 4.30 
bocanci de iuft. galb. 4.50

Dril, dela 93 cr. in sus. Ghete

n
Gems

n

nasturi

șirete . 
ou lac . .

. 3.50 
. 4.20

3.80
4.—

îi

îî

îi

de m&nușe
de piele galbină de 

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

4.20
Pantofi

Comande Ia inesura se el’cctueză jproant și cu mare acurateța.

R

S9

S

«•

a
■

13-0

^^^llj’rincipiul meu este, ieftin, bun și vîndare multă,

L D. AVRIGEANU
DEPOSIT și CONF ECȚIU N E de î N C Ă L Ț Ă M 8 N T E, 

Brașov, Strada rorții iir. 34, la trei stele. *°c
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ÎNTINDE NOROCULUI MANA! -w
Multi au fost favorisați de noroc cumpărând un los dela noi!00|

o

A

A 
V

»
€>

O

o

<o
CL

€>»s o
too pIS •o

r©

©C5

c+"S <tr< ianner hmi >
■7> 8eH

CD

S3-x o 15
CD

t5f3aa< DCD

83002S

D
I 51017

3 s
5

25

30
?2

I f-i

CD f
Cl,

THCOo co
>C

Om
r Filialele:

m

Suma de fl.

t=u 
o

5 
M

**5

2
CD

QQ

2887 
32701

»"S
£3

©

<T>

■ ;
7 I
8 '
91

C/2

erf-

M 
D

D

TiW 
2 53703 
=w?
4

C/2 

€E>(

©

D 2;

- ! 
IF! 
.<•: 
21 ; 
. i

if
CO

©

©

B'CS
WC

? O

• X#

CD 

«

e

3

D 2. 
F 2S

29| 92291 

S130“2T611 
1

D 
M 
D 
F
S

C 
r-F
23

ax

CD

Wc

■1 ;>HHI
64421
83347

27 
>
. i

22
23
24
25 83677

o 
fo 
W

B o»

ș

0

fu 

CD
-I
CD

m S 
M 
D 
M 
D

I

Ol

0

0 
e e

o
o

2
23
W.

•V

o w> ■'n

i0jB®

□
O

a> e cr

P*
0

o1 
p 
p 
0 pc
p>
p
0 o 
n 
P 
p 
p. p> cF pc

Si

w

o
<1

r
BS

o
(DC

0
P 

W
(D< c+ pc
p>
9

P

(TO

o
g
a
o

erg

g_j 
O
E3 n

0
0

Interii» de ©h^ssă reg. ung;, privi!
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Cel mai mare câștig1 eventual
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1 Pn'onn 600.000, 1 câștig â 400.000 ,200 000, 2 ă 100.000, 1 â 90 000, 
80.000. 70.000. 2 ă 60.000, 1 â 40 000 5 â 30 000, 1 ă 25 000. 7 â 20.000, 
3 â 15 000, 31 ă 10.000, 67 â 5000, 3 â 3000, 432 â 2000, 763 â 1000, 
1238 â 500, 90 â 3000, 31700 â 200, 3900 ă 170, 4900 a 130, 50 â 100, 

3900 â 80, 2900 A 40 Adecă:
13360.000 corone, Trei-spre-^ece milione 160 000 corone
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F 24 80641
S 25 84752
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“2 67285
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Jeder versuche sein Gluck mit der an seinem Geburtstage ver- 
zeichnelen Nummer. In diesem (Calender ist an jedem Tag-a des 
Jahres eine Nnninier verzeiclincl. welche bei umgehandor Beslel- 
Iiinjr von nns bezogen werden kann. so dass Jedem die Wahl 

seiner Nummer Ireistchl. Solite die Nummer iuzwischen vcrgritlen sein, so sendee Ihnen eine âbnliche.

intrega întreprindere e pusă sub supravegherea statului.
Prețul original al SosierîSoB’ stabilit.după plan Clasa L:

Pentru o optime (1/8) fl. —.75 seu cor. 1.50; pentru un patrar ('/4) fl. 1 50 seu cor. 3.—
„ „ jumătate('/2)fl. 3.- „ B 6.— ; „ „ întreg (%) fl. 6.- n „ 12.-

Se trimet eu ramburs seu pe JâDgă trimiterea sumei înainte. Liste ofîcidse se es- 
ped£ză după tragere. PlănuiI ofiuiose gratis.

Ne rugăm comande de losnrl originale a sa trimite direct la noi până în

Waitsn errin g . 
IVEîazeeBswrÎBBg im% fS 
EaSsabetlwing 54.

Hails aB ©

A. TOEOK & Co
casă de h ini că

Budapest, vi Theresienring 46/a.
Multe și forte mari câștiguri am solvit noi prea stimaților noștri cliențl și 

anume în timp scurt peste cincT ș jumetate milione de corone.
Scrisore de comandă de tăiat.

Domnului T O R O SC & O-, Budapest
Binevo ți a trimite

reg. ung. împreună, cu planul oficial.
LosurT originale clasa I. a Loteriei de clasă

f a se lua cu ramburs, ur- ) 
ț meză cu mandat postal. J

(Ce nu convine 
să ștergeți).
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