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Se fim bărbați!
In focul luptei pentru esistență, 

luptă ce trebue să-o purtăm fie-care și 
cu toții împreună în grelele împreju
rări de afli ale vieței nostre private 
și naționale, voim se adresăm frați
lor și soților din apropiere și din 
depărtare câte-va cuvinte de încu- 
ragiare.

Este de lipsă să ne îmbărbă
tăm unii pe alții, — căci se ri
dică furtună nouă contra nbstră. 
Erăși este pus la mare probă pa
triotismul și naționalismul curat, ce-1 
păstrăm și trebue să-l păstrăm în 
inimile nostre.

Nesfîrșit este lanțul jertfelor, ce 
le-a adus poporul nostru pentru a-și 
înființa pretutindeni școle poporale, 
sub scutul și îngrijirea bisericelor. 
Aceste școle îș! datoresc esis- 
tența lor numai sîrguinței și jertfe
lor poporului setos de învățătură și 
doritor de-a ajunge prin învățătură 
la o sorte mai bună, la închiegarea 
puterilor sale spirituale și materiale 
pentru binele și înflorirea nâmului 
românesc și al patriei.

Este ceva de admirat, cum un 
popor atât de năpăstuit ca al nostru, 
în timpul așa de scurt, ce-a trecut de 
atunci de când era oprit de-a ave 
școle și de a merge la școlă, și-a 
clădit și și-a întemeiat mii de școle 
și le susține numai și numai din 
sudorea muncei sale, neprimind dela 
stat din grelele sale biruri nici un 
ban pentru sprijinirea lor.

Să ne spună d-1 Wlassics, mi
nistrul unguresc al școlelor, dâcă 
ne pote arăta aici în țeră ori și 
unde o pildă, care în raport cu con- 
dițiunile în care trăesce, să întrâcă 
iubirea de jertfă a poporului român 
pentru cultura sa. Și bine se ne 
însemnăm, pentru cultura sa româ- 
născă, căci șcâle și învățătură românescă 
voesce și doresce poporul nostru, 
cum doresce pescele apa, fără de 
care nu pote esista.

De cjeci de ani noi Românii din 
acest stat purtăm o luptă desperată 
pentru păstrarea caracterului româ
nesc al școlelor nbstre. De cjecl de 
ani trebue se susținem pe fotă linia 
lupta de concurență cu școle!e de 
stat maghiare, pe cari guvernul un
guresc anume le-a înființat și le în- 
flințâză printre noi în centrele mai 
de semă, pentru a submina învăță
mântul din șcblele nostre. Câte mij- 
loce ertate și neiertate nu se folo
sesc de cătră conducătorii șcblelor 
de stat, pentru a atrage pe copiii 
de român și a ademeni pe părinții 
lor se [prefere mai bine a-i da la 
școla ungurescă.

Hărțuelile aceste nesfîrșite, ura 
și inimicițiile, ce le causâză între 
poporațiune, sunt de nedescris. Ele 
umplu una din paginile cele mai 
triste ale suferințelor nostre, cari, 
vrend să înaintăm, vrând să respi
răm și să ne desvoltăm liber, ne 
vedem la fie-care pas împiedecați în 
stăruințele nostre de cultură, ne ve
dem șicanați și chiar prigoniți.

Dieta ungurescă a votat la 1868 
legea naționalităților cu scopul de
clarat de a da și celorlalte naționa
lități putința se trăiescă și să se cultive 
cu limba lor proprie în școlele și 
bisericele lor. Țînta acestei legi a 
fost dâră de a face cu putință na
ționalităților, cel puțin pănă lă o 
margine ore-care unde se începe 
viâța din sferele mai inalte ale ad
ministrației statului, să înbte și ele 
în apa lor și să cultive pe cale fi- 
râscă, cum le-a lăsat Dumnedeu, 
limba lor.

De aceea legea naționalităților 
nu fiice și nu pretinde nicăiii, că 
locuitorii nemaghiari ar fi datori să 
învețe unguresce seu, cum se mai 
dice, să învețe limba statului. Din 
contră pretinde, ca în ținuturile unde 
locuiesc popbrele nemaghiare, func
ționarii toți să cunoscă, afară de cea 
ungurâscă, și limba poporului.

Când deci la 1879 viclenii ma- 
ghiarisatorl Tisza și Trefort au pro

pus dietei legea pentru introducerea 
forțată a studiului limbei maghiare 
în școlele nostre poporale, naționa
litățile au protestat din tote părțile, 
fîind-că printr’asta se lovea în le
gea- de naționalitate, scurtându-se 
drepturile lor stabilite acolo.

Guvernul unguresc, apărându-se 
a dis, că el nu vrea să maghiari- 
seze, ci scopul lui este de a face 
prin legea cea nouă să se învețe 
câte-va bre unguresce și în școlele 
poporale nemaghiare, pentru-ca să se 
ușureze locuitorilor țării învățarea 
limbei statului. A mai declarat atunci 
guvernul, că va cere studiul limbei 
maghiare numai într’o măsură, ca 
învățământul în genere în școlele 
poporale nemaghiare să nu sufere.

Două-decI și trei de ani au tre
cut de atunci. Cine pote descrie și
canele, piedecile și neajunsurile, ce 
le-au suferit pănă acum șcblele nos- 
tre în urma amintitei legi ?

Credeam, că va fi destul și că 
pofta de maghiarisare se va opri 
aici. Dâr ne-am înșelat.

Guvernul găsesce, că nu este 
destul cu atât, și ministrul Wlassics 
dă un nou ordin, prin care se cere 
nici mai mult, nici mai puțin, decât 
ca în școlele nostre susținute de noi, 
să introducem pe jumătate limba 
maghiară și ca limbă de propunere 
seu predare, adecă ceea-ce se învață 
în șeblă, jumătate să se învețe un
guresce.

Nesațiul maghiarisătorilor cresce 
îngrozitor. Este o stare bolnăviciosă 
în care au ajuns. Pericolul e mare 
de tot pentru șcblele nostre, dâr 
pentru aceea se nu ne descurajăm, 
să nu credem nici un moment, că 
acum să sfîrșesce cu învățămentul 
nostru românesc și c’am fi ajuns la 
coda vecului vieții nbstre naționale.

Din potrivă, tocmai acum, când 
adversarii noștri se dau înșiși de 
minciună și recunosc pe față, că 
ținta lor a fost și este totala ma
ghiarisare, tocmai acum, cțicsem, să 
rupem tote podurile îndoielilor și 

ale speranțelor deșerte îndărătul nos
tru și să ne întrepunem c’o îndoită 
ardbre, cu îndoit curagiii și cu în
doite jertfe pentru păstrarea limbei 
și a culturei nostre românesc!.

Noua năvală a maghiarisători
lor să ne admonieze, că trebue să 
ne unim tote puterile, ca să-i putem 
resista.

Martor ne e cerul, că n’arn pă
răsit nicl-odată calea dreptului și a 
lealității cetățenesc!, și nu-o vom 
părăsi nici în viitor, dâr ne vom 
apăra comora scumpă a limbei nbs
tre cu tot focul inimei nbstre, și 
Dumnezeu ne va ajuta!

Revista politică.
Furiile maghiarisării s’au pus în 

mișcare pe întrega linie. După ordo
nanța ministrului Wlassics cu privire 
la predarea în limba maghiară a re- 
ligiunei în școlele primare de stat 
— ordonanță despre care am vorbit 
și în numărul trecut de Duminecă — 
același ministru unguresc a surprins 
lumea și țâra c’un nou ordin-circular 
dat cătră inspectorii reg. ung. de 
școle și cătră autoritățile superiore 
confesionale. Ministrul află, că de 
23 de ani de când s’a adus legea 
despre învățarea obligătore a limbei ma
ghiare în școlele poporale, ea n’a dat 
resultatul pretins de „litera și spiri
tul" ei. Și fiind-că scopul acelei 
legi a fost și este, ca tot ce e ne
maghiar în țâra acâsta să-și însu- 
șâscă pe deplin limba maghiară în 
vorbire și în scris, ministrul cere 
nici mai mult, nici mai puțin, decât 
ca „jumătate din numărul Orelor de pre
dare peste săptămână, negreșit să se în
trebuințeze pentru învățarea limbei ma
ghiare, în scris, cetit și vorbita, fiind-că, 
dice ministrul, „numai astfel se pote 
asigura ținta legii, ca adecă fie-care 
cetățen de limba nemaghiară să-și 
însușâscă în schia primară limba sta
tului în măsură, încât se potă es-

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Preumblări în Bucurescl.
XXXI.

Iubite amice,
Cetind minciunile debitate de 

c]iarele unguresc! la adresa statului 
român, e imposibil să nu se revol- 
teze simțămintele omului onest și cu
noscător al situațiunei în care se gă
sesc Ungurii în România.

Piariștii maghiari, în plămădirea 
minciunilor întrecând chiar și pe 
„Mincinosul" din Munchhausen, cred 
că prin arma defăimării Românilor 
au să întărescă puterea de viâță a 
pretinsului stat maghiar național și 
unitar, pe care vor să-l înființeze din 
Ungaria poliglotă. Un stat maghiar 
unitar și național întemeiat pe min
ciună, lipsindu-i chiar din nascere 
fondul moral, nu pote avea o teme- 
melie, care să-i asigure condițiunile 
de esistență.

Pentru clădirea unui asemenea 
stat lipsit de pâtra fundamentală, 
Măria sa baronul JBanffy și compa
nia lui arată statul român ca un 
esemplu vrednic de imitat, dicend 
că iîn șcblele confesionale calvine 
maghiare, catolice maghiare-germane 
și evanghelice-luterane-germane din 
România, limba de proponimente ar 
fi cea română și limba maghiară seu 
germană s’ar învăța numai ca obiect 
de studiu.

Să ne ierte d-1 baron, spunân- 
du-i că vorbesce neesactităț! cu ten
dință precugetată, spre a avâ o piesă 
justificativă pentru eliminarea limbei 
române din șcblele confesionale ro
mâne greco-orientale și greco-cato- 
lice din Ardeal, Bănat și țâra ungu
râscă. In șcblele confesionale calvine, 
catolice și luterane din țâră, limba 
de proponimente e esclusiv cea ma 
ghiară sâu germană și numai în șcb
lele secundare de ambele sexe evan
ghelice-luterane-germane limba ro
mână se propune ca obiect de studiu. I

Numai pentru acest motiv se 
pote esplica, că școlele luterane și ca
tolice sunt în mare majoritato popu
late cu eleve și elevi români, cari 
le frecuentâză. îndemnați de dorința 
de-a învăța cum se cade limba ger
mană.

La festivitățile școlare și chiar 
și cu ocasiunea serbărilor naționale 
române, direcțiunile numitelor școli 
arboreză pe edificiile școlare, chiar 
în fața ministerului învățământului 
public, stâguri germane, austriaco și 
maghiare și nimeni nu consideră 
acâsta libertate de gust ca o căl
care a demnității statului român, 
cum consideră Ungurii treicolorul 
românesc, pe care l’au espulsat îm
preună cu „Deșteptăte Române" din 
fictivul stat maghiar unitar și național.

Manualele didatice pe sâma șco- 
lelor în cestiune, se introduc din 
Germania, Austria și Ungaria, și pănă 
acum adese nu corăspundeau cu sta
rea lucrurilor dela noi, atât din punct 
de vedere istoric și politic, cât și 

din punct de vedere geografic, afir
mând cu Prutul sâu Oltul ar fi cel 
mai mare rîu în peninsula Balca
nică. Mai ales cărțile maghiare de 
cetire și în manualele de istorie. în 
capitolele car! tratau despre Român!, 
erau încărcate cu minciuni. De aceea 
pentru reabilitarea adevărului istoric, 
etnic și geografic, autoritatea șco
lară superioră s’a văcjut nevoită a 
orândui o revisiune a manualelor în
trebuințate în numitele școli.

Cu ocasiunea revisuirei s’au fă
cut numai rectificările corespundă- 
tbre cu adevărul istoric și cu posi- 
ția politică, pe care o ocupă astăzi 
statul român. In cele mai multe ma
nuale ungurescl România era încă 
tot vasală a Turciei. E cu neputință, 
ca autorii didactici maghiari să nu 
vîre câte o minciună în resumatele isto
rice privitore la Români. Intr’un ma
nual de cetire pentru clasa a III și 
IV-a primară dela școlele calvine ma
ghiare, autorul vorbind de Mihaiu 
Vodă Vitâzul dicea, că vitezul Domn 
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prima bine unguresce gândirile lor, 
se scie vorbi fluent și scrie corect 
unguresce".

Ordinul acesta despotic al minis
trului șovinismului unguresc a pro
dus un viu ecou de mulțumire în 
pressa maghiară fără deosebire de 
partid. „Bud. Hirl.“ tîlcuesce ordinul 
în direcția, că jumătate din tote obiec
tele de învățământ au să fie predate 
în limba maghiară și din cărți ungu
rești. Asta ar fi se fie nuighiarisarea 
mai mult decât pe jumătate a școlelor 
poporale nemaghiare, căci ordinul mi
nistrului se referă esclusiv la aceste 
școle.

Etă un atentat, o lovitură din 
cele mai turbate împotriva învăță
mântului nostru poporal, o măsură 
menită de a șterge cu totul carac
terul independent national al șco
lelor nemaghiare, a-le pregăti ago
nia, mormântul în care să le prăbu- 
șescă bălaurul maghiarisării.

Guvernul unguresc vre să facă 
cu noi ceea-ce face guvernul german 
cu Polonii din Prusia răsăritenă; 
să ne desființeze ca individualitate 
națională, ca popor cu limba și cul
tura lui deosebită. Săcuiul Bartha o 
și spune acesta în fiiarul său „Ma- 
gyarorszag" când fiice, că cei adi 
la putere au maimuțărit și altă-dată 
pe Nemți, cu atât mai vîrtos deci 
trebue se-i maimuțărescă acum, când 
și Germania și-a pus de gând ger- 
manisarea Polonilor. „Ora 12 s’a- 
propie“, esclamă același Bartha, 
„trebue să ne grăbim, anii îndoeli- 
lor au trecut și unitatea politică sta
bilită în lege, nu pote se devină o 
realitate, decât prin unitatea cultu
rală^....

*
Furia șoviniștilor căutând Sil

nic victime nouă, se deslăntuesce 
cu patimă orbă afil ici, mâne colo. 
N’au scăpat de furia acesta huno- 
semită nici deputății naționaliști din 
dieta ungurescă. Etă o pildă din cele 
mai prospete:

In contra deputatului naționa
list sârb Lyubimir Pavlovici s’a pus la 
cale o sălbatecă gonă în dietă, pe 
motiv, că el ar fi insultat iubirea 
de patrie prin aceea, că la gara din 
Chichinda-mare ar fi ocărit rău. i-ar 
fi bătut chiar pe nisce băet'i de 
școlă, cari au cântat „Imnul" și 
„Szozat“-ul maghiar. S’a făcut in
terpelație în dietă și Pavlovici a 
fost provocat să se declare. Pavlo
vici, presentându-se în dietă, a de
clarat pe cuvântul său de onore, că 
nimic nu este adevărat din ceea-ce 
s’a fiis și s’a scris despre el prin 
gazetele jidano-maghiare. Declara
rea acesta bărbătescă și francă a 

deputatului sârb nu l’a putut însă 
scuti pe bietul om de ocările și in
sultele, ce i-s’au adresat în plină șe
dință a dietei. El a trebuit să-și 
audă vorbe ca „mincinos", „teme
rar", „obraznic", „trădător de pa
trie mișel" etc., er unul din kossut- 
hiștii colțați i-a fiis, să nu se mai 
presente în dietă, căci îl va da afară 
ca pe un „trădător".

In contra lui Pavlovici s’a por
nit cercetare judecătorescă și dieta 
i-a suspendat dreptul de imunitate.

Așa sunt tratat! afil deputății 
naționalităților în faimosa dietă din 
Peșta.

Pe când se întâmplă acesta în 
dietă și afară de dietă, în totă ac
țiunea de prigonire și maghiarisare 
jidovii luându-șl partea lor însărci
nată, una din foile unguresc!, care 
nu e încă jidovită, ridică plângerea 
amarnică despre cucerirea jidovismu- 
lui în Ungaria. Foia acâsta. „Alkot- 
many", se vaetă, că mai ales șco- 
lele din Budapesta sunt ocupate de 
jidovi. Gem școlele din Budapesta 
de elevii jidovi, chiar și cele confe
sionale. Căile ferate, poșta și tele
graful gem de ei; tăte ministeriile, 
pănă chiar și judecătoriile și tribu
nalele îșl deschid porțile acestui ele
ment destructiv, și fiind-că jumătate 
din ascultătorii la facultatea de 
drept sunt jidovi, vom ajunge — 
fiice „Alkotmany" — că jidovii vor 
pune afil mâne stăpânire și pe ad
ministrație. Și tot pe corda acesta 
se plânge fiiarul unguresc pănă la 
fine, arătând marea primejdie, ce 
amenință țâra din partea acesta.

*

DUele vii tore vor ave loc în 
Londra mari festivități cu ocasiunea 
încoronării regelui Eduard VII al An
gliei. Este interesant, că cu cât se 
apropie mai tare fiiua de încoronare, 
cu atât Eriglcsii laudă mai mult pe 
Buri. Așa ministrul de interne Rit
chie a ținut o vorbire în Croydon 
în care a accentuat, că inimicii de 
pănă acum ai Angliei (Burii) să 
portă atât de admirabil, încât gu
vernul se pregătesce a rechema cea 
mai mare parte a trupelor din 
Africa-de-Sud.

Masa studenților din Blașiu.
Mare bucurie ne pricinuesce sufletu

lui, când vedem, că omenii cu dare de 
mână, aducendu-șl aminte de copiii să
raci, cari umblă la școlă și de multe-orî 
n’au ce mânca, sărăcuții de ei, — trimit 
din prisosul, ce li-a dat Dumnedeu câte 
o sumă, pentru-ca să se întrebuințeze spre 
a cumpăra hrană studenților săraci.

In timpul din urmă vedem, că s’a 
înființat la gimnasiul din Brașov o insti- 
tuțiune, numită „Masa studenților", unde 
multor copii săraci, fără deosebire de con
fesiune, li-se dă dilnic mâncare.

Pentru acestă masă, cei cu dare de 
mână contribue din când în când cu sume 
mai mari, seu mai mici. Decă are de pildă 
o bucurie în casă, ca diua onomastică, 
seu botez, logodnă ori cununie, Românul 
dice așa: „Decă mă bucur eu, lasă să se 
bucure și studenții cei săraci", și trimite 
la directorul gimnasiuiui câte 40 cor., 20 
cor., 10 cor., după putință. Decă îi more 
cine-va în familie, în loc se cumpere o 
cunună scumpă, care pe urmă se vește- 
jesce, Românul cu inimă dice: „Las’să-mi 
împletesc eu o altă cunună, care nu se 
veștejesce și pe care mi-o va pune tatăl 
cel ceresc pe cap", și trimite prețul unei 
cunune la „Masa studenților".

Daniile acestea noi le publicăm în 
„Gazetă" și aprope în fie-care di avem bu
curia, de a pute publica în colonele fdiei 
ndstre numele marinimoșilor dăruitori, 
pentru-ca să slujescă de pildă pentru al
ții și de laudă pentru cei-ce au făcut bine 
celor lipsiți.

In numărul trecut al „Gazetei" am 
publicat un apel din partea mai multor 
fruntași din Blașiu, cari rdgă pe cei cu 
dare de mână să-și aducă aminte de stu
denții cei săraci dela gimnasiul din acel 
orășel.

Gimnasiul din Blașiu, care de 150 de 
ani respândesce lumină și cultură printre 
Români, a găsit în tot-deuna binefăcători 
printre bărbații, cari în diferite vremuri 
au ocupat acolo scaunul arhiereesc. Mulți 
din bărbații noștri de frunte au fost cres
cuți acolo cu „țipăii", ce se dădeau din 
fundațiunea făcută de un nemuritor Epis
cop, er în timpul din urmă un alt mare 
Arhiereu a înființat un internat, unde sunt 
vr’o 10 stipendii, cari se dau elevilor 
săraci ce se întrețin gratuit în internat.

Der în BlașiQ sunt sute și sute de 
studenți, cari chiar de au parte de „țipăi", 
ar mai mânca, sărăcuții, și câte ceva sor
bitură, și pentru asta nu este fundațiune.

Etă de ce, apelul dela Blașiu trebue 
să-l luăm în considerare și să dăm din 
prisosul nostru, cât ne va lăsa inima.

Contribuirile sunt a-se trimite pe 
adresa d-lui director Iosif Hossu (Blașiu) 
seu pe adresa „Cassei archidiecesane."

Nu ne îndoim, că în prima linie îi 
vom vede contribuind pentru „Masa stu
denților din Blașiu" pe aceia, cari odini- 
dră au învățat la școlile de acolo.

Redacția ndstră va transmite cu plă
cere la locul destinației ofertele, ce ar sosi 
pe adresa ei.

Alegerea de Episcop în Arad. 
Le este cunoscut cetitorilor noștri, că 
unele foi maghiare ca „Egyetertes", „Pești 
Hirlap", cele din Oradea-raare etc. au păr
tinit înaintea alegerei din 12 1. c. candi
datura vicarului Mangra la scaunul epis- 
copesc din Arad, mai ales pe motivul, că 
și-a schimbat atitudinea și a devenit bun 
patriot. Cealaltă parte a pressei maghiare 
și în deosebi cea din Arad, se pronunțase 
încă dinainte contra vicarului Mangra, în- 
vinuindu-1 mai ales pentru atitudinea sa 
de pe vremile memorandului.

După alegerea lui V. Mangra de 
episcop s’a schimbat deodată și atitudinea 
foilor ce păreau favorabile lui. „Egyetertes" 
a treia di după alegere dice într’un ar- 
ticul, că deși admite, că Mangra e apt 
pentru a fi Episcop, deși cu bucurie vede 
că Mangra a întors spatele partidului de 
care s’a ținut mai de mult, totuși crede a 
fi datoria guvernului unguresc să nu pro
pună monarchului aprobarea alegerei lui de 
episcop, din causa „activității sale agita
torice" din trecut.

Intr’aceea veni în ajutorul foilor șo- 
viniste și faimosul grof loan Eszterliazy, 
care a interpelat pe ministru-președinte 
în camera magnaților în afacerea alegerei 
de episcop a vicarului Mangra, ridicând 
învinuiri contra acestuia nu numai din 
punct de vedere politic, ci și ^moral afir
mând între altele, că în România i-ar dice 
„popă bețiv".

Cine i-a dat dreptul grofului ungu
resc să se facă judecător peste alesul 
unui sinod al bisericei române gr. or. au
tonome? Sunt alte autorități chiămate să 
judece despre acesta, în trebile cărora 
grofului nu-i e permis a-se amesteca fără 
a vătăma vada și dreptul bisericei.

Acesta o văd pănă și cei din apro
pierea Ini Coloman Szell. Etă ce scrie în
tre altele guvernamentalul „Budapester 
Tagblatt":

„...Suntem de părere, că a fost de 
prisos ca contele I. Eszterhazy șă-și mai dea 
ostenela de a interpela în acesta cestiune.

„Alegerea lui Mangra de episcop nu 
prea este pe placul guvernului. După-ce 
însă s’a făcut alegerea, atitudinea guver
nului va sci să unescă și în acesta ces
tiune poruncile patriotismului cu acele 
ale dreptății obiective, despre care minis
tru-președinte Szell a dat o dovadă așa 
de eclatantă și în afacerea Pavlovici ș. a.

In urma interpelării contelui Eszter
hazy, părintele F. Mangra a adresat o te
legramă diarelor de frunte din Budapesta, 
în care dice, că numitul conte l’a atacat 
pe nedrept și nebasat, fiind rău informat 
despre vieța sa morală și sentimentele sale 
patriotice, că în interesul reputațiunei 
sale respinge calomniile și că are încre
dere în înțelepciunea guvernului, care 
nepreocupat va judeca câte sunt adevă
rate din acusele aduse contra personei 
sale.

într’o bătălie cu Ungurii a fost omo- 
rît de aceștia pe câmpul de răsboiu 
de pe șesul Turfiii în Ardeal; pe 
când tbtă lumea șcie, că în fiiua de 
21 (8) August ’1601 marele Domn 
a fost în cortul seu de pe câmpia 
Turfiii, după ce oștirea se depărtase, 
asasinat pe furiș și în mod mișelesc 
de cătră valonii srcnbriașl ai italia
nului Basta, comandantul oștirilor 
imperiale austriaco.

Asemenea minciuni tipăresc au
torii didactici maghiari și despre 
Clangăii din Moldova, și încă chiar 
în manualele, cari se întrebuințeză 
în școlele maghiare din țeră. Clan
găii din Moldova au o stare mate 
rială de o sută de ori mai bună de
cât Maghiarii de pe Alfold seu Se
cuii din Ardeal, și se bucură de tote 
libertățile și drepturile egal cu con
cetățenii lor Români.

De aceea era de datoria perso- 
nelor însărcinate cu revisuirea ma
nualelor, se elimineze minciuna și s’o 
înlocuiescă cu adevărul. Nimeni însă 
nu s’a atins de rIIazădnak renduletle- 

niil leqy hive o! Magyar!“ seu de alte 
poesii patriotice și naționale ma
ghiare.

Libertatea învățământului și al 
cultului e garantată în Constițiune, 
legea-legilor românescl. Sunt unii 
omeni culțl, cari adese se plâng 
prin colonele fiiarelor, că am merge 
pea departe cu libertatea, cu tole
ranța și cu ospitalitatea românescă.

Ungurii din țeră, deși sunt nu
mai nisce venetici, ăr nu autohtoni 
cum sunt Românii de peste munți, 
se bucură de tote libertățile protec- 
țiunei legilor românesc!, cari sunt 
prea blânde și prea dulci și de tbte 
beneficiile instituțiunilor liberale și 
umanitare, cum sunt spitalele civile 
ale Eforiei, așefiămintele Brancove- 
nesci din BucurescI și ale Sfântului 
Spiridon din Iași, ale căror fonduri 
trec peste sute de milione de lei și 
din cari se împărtășesc chiar și acei, 
cari au casă și masă, fără deosebire 
de religiune seu naționalitate. Secuii 
din Ardeal cunosc de aprope aceste 
binefaceri și de aceea plecă printre 

codrii Carpaților pe ape în jos în 
țera româuâscă.

Asemenea instituțiuni liberale 
și umane lipsesc cu desăvârșire Ma
ghiarilor, cari umblă cu capul în nori 
spre a clădi în aer un stat unitar 
maghiar.

De libertatea nostră nelimitată 
a pressei se folosesc și veniticii Ma
ghiari ca și cetățenii români, și ni
meni nu se intereseză de cele tipă
rite și răspândite pa calea publici
tății în defavorea nbstră.

Preotul calvin, împreună cu das
călii școlelor maghiare din BucurescI, 
scot un fiiar numit „Bukaresti Ma
gyar Ujsâg". Mai acum un an popa 
Bartalus atacase în acest fiiar pe 
unii parochieni ai săi, cu care trăia 
în neînțelegere. Cei atacați l’au che
mat în judecata Curții cu jurați pen
tru calumnie prin pressă. Procesul 
s’a amânat în mai multe rânduri, 
fiind-că popa afirma, că scriitorul ar
ticolului ar fi preotâsa, care pre
textând a fi bolnavă, procesul se 
amână dela o sesiune la alta. In in

tervalul amânărilor, superintendent^ 
din ClușiQ l’a permutat într’o altă 
parochie din Ardeal și l’a înlocuit 
cu un altul, care s’a instalat în pa- 
rochia sa din BucurescI, fără ca or
ganele statului să se intereseze cine 
e, de unde a venit și cine l’a numit.

Parochul calvin din BucurescI 
e tot-odată și protopopul parochiilor 
calvine maghiare din țâră, cari apar
țin jurisdicțiunei superintendentului 
din ClușiG.

Ministerul cultelor nu esercită 
asupra bisericilor eterodoxe aici drep
tul ce-1 au tote statele europene și 
care e cuprins în dreptul canonic 
sub titlul „;ws circa sacra11. In Româ
nia organele statului numai atunci 
se amestecă în afacerile administra
tive ale bisericelor eterodoxe, când 
preoții, seu alte fețe bisericesc!, ar 
contraveni bunelor moravuri.

Pentru argumentarea espuneri- 
lor mele am să mă refer la un apel 
pe care „Bukaresti Magyar Ujsăg“ diu 
15 Iunie curent îl adresâză fiiaristi- 
cei maghiare din Ungaria. Acest
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Dinasticismul Maghiarilor în 1861.
Bueuresci, 7 (20) Iunie 1902.

Trecend mai alaltă-erî pe la un 
jidov anticar și răsfoind printre mu- 
cecjitele sale cărți vechi, mi-a căcjut 
în mână numărul „Revistei Carpațdor*  
dela 1 Ianuarie 1861, redactată de 
răposatul poet G. Sion.

In Cronica lunară a numitei 
reviste am găsit un resumat, care 
caracteriseză iubirea și devotamentul 
Ungurilor pentru casa Habsburgilor, 
seu mai corect cjis, lealitatea dinas- 
ticismului lor, pe care astac}! l’au 
monopolisat numai pentru ei, ară
tând necurmat la Viena și la Berlin 
pe to te celelalte popore nemaghiare 
ca pe nisce elemente antidinastice, 
revoluționare și centrifugale.

Crezând oportun, ca ținerile ge- 
nerațiunl se cunoscă dinasticismul 
maghiar, reproduc resumatul amintit 
din „Revista Carpaților“, care din 
cuvent în cuvent sună în modul 
următor:

„Intre faptele generale, cari au pre
ocupat spiritele în cursul lunei acesteia, 
a mai venit încă un eveniment însemnat 
pentru istoria nfistră. De mai mult timp 
diarele străine vorbeau despre cinci co
răbii pornite din Italia de cătră emigrații 
Unguri cu arme și munițiuni de resboiii. 
Aceste neapărat erau destinate a servi la 
insurecțiunea maghiară, și foile vieneze 
încredințau, că revoluționarii sunt înțeleși 
cu guvernul nostru (român) pentru acesta.

„Nu se scia însă positiv, ce cale au 
fost apucat vasele acestea. Ele după-ce 
s’au strecurat prin Dardanele, pe nesim
țite au întrat în Marea negră și de aici 
două din ele în Dunăre, er trei, după in- 
formațiunile luate de guvernul otoman, au 
fost oprite la gura Sulinei.

„Cele două corăbii, trăgând în portul 
Galați, se și descărcară într’un magazin de 
deposite, sub declarațiune de marfă. La 
Galați revoluționarii Unguri își dedeseră 
cuvântul să se întelnescă în număr mai 
mare, să se înarmeze și să trecă chiar fără 
consimțământul autorităților locale în 
Munții Ardealului.

„Guvernul suspectând lucrurile, pe 
de-oparte aresta Ungurii ce începuseră de 
cât-va timp a se arăta în mare număr 
prin Bueuresci și prin alte orașe, er pe 
de alta puse mâna pe lucrurile descărcate 
sub nume de marfă.

„Suma și numărul armelor capturate 
până acum nu este cunoscută; se dice, 
că sunt vre-o 24 mii pusei, 18 tunuri 
ghintuite, mai multe butoie cu proiectile 
și o sumă însemnată de uniforme și mu
nițiuni. Ungurii prinși se espulsară peste 
Dunăre în Turcia (Sigur fiind-că guvernul 
român de atunci a refusat de a-i da Aus
triecilor, cari le-ar fi curmat dilele.— Nota 

corespondentului!), er armele se confis- 
cară ca contrabandă.

„Astfel armele, cari negreșit erau 
destinate a se ridica în contra Românilor 
din Ardeal (Sigur, fiind-că Românii în tfite 
timpurile au fost cei mai ^credincioși apă
rători ai tronului și dinastiei Habsburgilor. 
Nota Corespondentului) prin combinațiune 
providențială au cădut în rnânile Româ
nilor din Principate; er guvernul nostru 
prin acesta urmare pe de o parte a des- 
mințit calomniile foilor vieneze, er pe de 
altă a arătat cu demnitate, că politica sa 
este curat românescă și că fără a cotisa 
cu revoluționarii, are de principiu a face 
să se respecte neutralitatea ’ieritoriului 
român".

Apoi acești Maghiari, cari nu
mai prin terorisări au domnit și 
domnesc, se mai laudă înaintea 
Nemților gură-cască, că numai ei ar 
fi adeverații dinastici în Ungaria.

Iuăn din deal.

SOIRILE D1LEI.
— 8 (21) Iunie.

Adunarea generală a desp. I al 
„Asociațiunei". Atragem atențiunea ce
titorilor foiei nfistre din Brașov și împre
jurime asupra convocării adunării gene
rale a despărțământului I al „Asociațiu- 
nei". Adunarea acesta se va ține în co
muna Bod, Duminecă în 16 Iunie v. la 
orele 2 p. m. S’au fixat anume orele de 
după prând, ca și domnii preoți și învă
țători din diferitele comune de pe terito
riul despărțământului să pfită lua parte la 
adunare în număr cât mai mare. Persa
nele, cari ar dori să participe după adu
nare și la o eventuală masă comună, sunt 
rugate a se anunța pănă Vineri în 14 Iu
nie v. la cassierul despărțământului, d-1 
Gorneliu Aiser, funcționar la filiala băncii 
„Albina".

Esamenul de maturitate la ginina- 
siul din Brașov s’a terminat astădi în 
21 Iunie la firele 4 p. m. sub președința 
II. Sale Archiereului Dr. Ilarion \Puscariu, 
din Sibiiu, asistând ca delegat din partea 
guvernului directorul de circumscripție, 
Kuncz Elek. Dintre cei 18 candidați 
admiși la esamen au fost declarați maturi 
cu forte bine: I Gristodorescu, G. Sulică, 
I. Tohănehu, V. Cucu. Cu bine: C. Bucșan 
I. Găldărea. O. Ghibu, P. Nistor, Gh. Popp. 
Maturi: Gh. Dănilă, C. Martinovici, D. 
Preda,I. Rafiroiu, Tr. Scorobeț, E. Stoica 
N. Furnică. Doi inși sunt relegați pentru 
Septembre.

Fii pedepsiți pentru cuvintele pă
rinților. Cetitorii noștri au deja cunos- 
cință despre „Cartea de aur“ scrisă de 
d-1 Păcățianu din Sibiiu. Ce conține acea 
carte? Documente din istoria sbuciumată 
a poporului român. Ei bine, cartea d-lui 
Păcățianu a fost confiscată, er d-1 Păcă- 

țianu dat în judecată. Și s’au confiscat 
nu numai esemplarele găsite la Sibiiu, ci 
tfite câte se trimisese abonaților. In tote 
părțile locuite de Români s’au presentat 
judecătorii și comisarii de poliție și au 
luat cartea. Acum aflăm din „Telegraful 
Român1' din Sibiiu, că din numita carte 
sunt încriminate 85 pagini, din cari 58 pa
gini numai din discursul lui Bărnuțiu 
rostit la, 1848 la adunarea cea mare din 
Blașiii. Ecă așa vine la judecată d-1 Pă
cățianu și probabil va fi închis pentru un 
discurs pronunțat înainte d’asta cu 54 
de ani.

•f Regele Albei*t  al Saxoniei a murit 
în săra de 19 Iunie în Sibyllenort în etate 
de 74 ani. Albert a fost amic intim cu Maj. 
Sa Monarchul nostru și în răsboiul dela 
1866 contra Prusiei a sărit în ajutorul 
Austriei cu o armată de 32.000 fimeni. In 
răsboiul contra Francesilor la 1870, a lup
tat alăturea de Prusieni. Urmașul lui pe 
tron va fi principele Gheorghe, care este 
în etate de 68 de ani. Familia regală 
saxonă își are reședința în Dresda și are 
legătiiri de înrudire cu dinastia englesă, 
portugeză, belgiană, bulgară.

Liga culturală și-a ținut Dumineca 
trecută al XI congres în Bueuresci. După 
un timp mai îndelungat de amorțire, „Li
ga culturală" s’a redeșteptat și prin ale
gerea noului comitet, în care au întrat 
tot bărbați însuflețiți pentru cultura na
țională românescă, a dovedit, că s’a înce
put o nouă epocă de activitate în vieța 
acestei societăți. In noul comitet au fost 
aleși domnii: Petre Grădișteanu (preșe
dinte), Mihail Vlădescu, Dr. G. Popovici, 
(Bucovina) generalul N. Balaban, Aurel 
C. Popovici, A. D. Florescu Em. Antonescu 
Toma Bobrescu și G. Ionescu-Gion.

Din Făgăraș. Unui diar din Clușiii 
i-se scrie din Făgăraș că Dr. Indre Lâszlo, 
vice-notarul dela judecătoria de acolo, e 
luat la gfină ca un renegat din partea 
Românilor și că i-s’ăr sparge mereu feres- 
trile, așa că s’a vădut nevoit a cere tran
sferarea. Noi nu credem, că ar fi adevă
rată scirea despre spargerea ferestrilor, 
der trebue să dăm cetitorilor noștri de 
Duminecă unele esplicări, pentru-ce anume 
tînărul vice-notar este considerat de re
negat, adecă lăpădat de nemul românesc, 
înainte de asta cu câți-va ani, tînărul 
Indre a scris într’o foie ungurescă din 
Clușiu multe lucruri de ocară despre pă
rintele Podfibă, directorul „Economului" 
din acel oraș. D-1 Podâbă l’a dat în jude
cată pe Indre. La proces a venit tatăl seu 
advocatul Indre, care împreună cu fiiul 
său s’au lăudat în fața juraților, că sunt 
buni „patrioți" și despre d-1 Podfibă și 
alți Români buni au spus, că este „trădă
tori de patrie" și „daco-români" șiD-deu 
mai scie ce. Se înțelege, că după atâtea 
laude jurații unguri nu l’au pedepsit pe 
Indre. Indre, advocatul, fiind fecior de 
popă românesc, când s’a pus așa de alian 
cu nemul din care s’a născut, de bună 
semă, că nu se pote aștepta la laude din 
partea acelora, pe cari i-a batjocurit, și 
nimeni să nu se mire, că nici pe fiul său 
nu-1 pot socoti, decât ca pe unul, care 
s’a lăpădat de neam. Cu tfite acestea însă 
nu credem, ca Românii să-i spargă feres- 
trile, bine sciind, că poporul român nu 
va peri, dâcă un Indre a eșit din sînul lui.

Tragedia unui cadet. Baronul Zdenco 
Putheâny, cadet la regimentul de honvedi- 

husari din Keszthely, a cădut victimă vieții 
sale aventuriose. Tînărul cadet era forte 
ușuratic și dornic de aventuri. Cu legile 
militare nu’șl prea spărgea capul. De curând 
cadetul Zdenco fusese pedepsit pentru ceva 
la câte-va cjile arest de casarmă și deja în 
prima sără a cerut dela sergentul major 
permisiune, să fisă afară pe coridorul ca- 
sarmei. într’un moment binevenit însă Zden
co a fugit din casarmă, s’a dus acasă, a 
luat cu sine un revolver și a plecat apoi 
la actrița Bella Molnâr, de care se îndră
gostise foc. Intr’aceea o patrulă de husari 
și una de gendarmi au pornit să’l caute pe 
Zdenco, să’l desarmeze și să’l aducă înapoi 
în casarmă. In vremea asta Zdenco își 
petrecea cu alți oficeri într’un birt. Venind 
vremea să se ducă fie-care acasă, oficerii 
l’au făcut atent pe Zdenco, ca să se fe- 
rescă de patrule și să se re’ntorcă de bună 
voie în casarmă. Cadetul însă la vederea 
patrulei s’a înfuriat și a luat’o la fugă. In 
curend s’a întâlnit cu o patrulă de gendarmi. 
Gendarmii l’au oprit în loc și conducătorul 
patrulei l’a provocat să se predea de bună 
voe în mâna lor. „Nici odată!" dise ca
detul, și în momentul următor a răsunat o 
detunătură de revolver. Gendarmii credend, 
că sunt în pericol, au pușcat toți patru 
asupra cadetului. Zdenco a cădut jos mort. 
Pănă acum nu se scie, că ore Zdenco s’a 
sinucis seu a fost împușcat de gendarmi. 
Mortea tragică a tînărului cadet a produs 
adâncă compătimire și întristare în întreg 
orașul. Căci Zdenco era forte simpatic și 
toți îl iubeau. Mama lui Zdenco, care 
trăesce în Budapesta, la vestea tristă s’a. 
îmbolnăvit greu și a cădut la pat. Un 
auditor a sosit la Keszthely, ca să studieze 
amănunțit cașul acesta tragic.

Polonii și împăratul Wilhelm. Aris
tocrația polonesă din Posnania și Prusia 
occidentală a decis, într’o întrunire ținută 
la Posen, de a se abține dela tote recep- 
țiunile, cari vor ave loc în onorea împă
ratului, cu ocasiunea sosirei sale în capi
tala ducatului de Posen, la începutul lunei 
Septemvrie. Discursul împăratului Wilhelm 
II la Marienburg continuă să ocupe atât 
pe Polonesii din Austria, cât și pe cei din 
Prusia, și chiar, în general, întrfiga pressă 
austriacă. In mărul „ Vaterland*  un „nobil 
din imperiul german" critică cu vioiciune 
discursul împăratului pronunțat la Marien
burg, învinuind și pe cancelarul, contele 
de Biilow, fiind-că, în calitate de consilier 
al Coronei, n’a rugat pe împărat să slăbescă 
asprimea cuvintelor sale. ț)iarul vienes 
este de părere, că lovindu-se în PolonesI, 
s’a intenționat atingerea, religiunei catolice 
și că nu s’ar fi procedat așa împotriva lor, 
decă ar fi fost luterani.

Vocabular botanic. Sub titlul „Vo
cabular botanic“ a apărut o prea intere
santă lucrare datorită d-lui Zach. C. Panțu, 
conservator al colecțiunilor institutului bo
tanic Lucrarea cuprinde numirile sciințifice 
și populare ale plantelor, în numer de a- 
prope 2000, unele cunoscute deja în lite
ratura existentă, fir altele publicate acum 
pentru întâia oră. Pe ici pe colea, autorul 
a pus și întrebuințările, ce face Românul 
de plantele cunoscute lui. menționând în 
același timp și credințele populare, JcarI 
sunt în legătură cu dânsele. Lucrarea este 
de cel mai mare folos botaniștilor, silvi
cultorilor, mediciniștilor, farmaciștilor și va 
fi de un special interes pentru cei ce se 
ocupă de studiu folklorului român.

apel, între altele, conține următorele 
părți pe care le las se urmeza aci 
în traducere liberă:

„0 rugare\
„In adevăr, deși suntem recunoscători 

diaristicei maghiare, că în legătură cu emi
grările Săcuilor din România se ocupă și 
cu afacerile nostre din țâră, însă față cu stima 
ce oSavem pentru publicul maghiar, fie-ne 
permis a declara, că articolele și informa- 
țiunile clarelor maghiare nu în-tot-deuna 
suut obiective.

Acele articole înfâțișfiză starea Ma
ghiarilor din România într’un mod super
ficial, arătând că am suferi de mai multe 
neajunsuri. Neajunsurile însă esistă în vieța 
nostră socială și numai înșine suntem che
mați a-le vindeca și înlătura, prin muncă 
seriosă, âr nu pe calea plângerilor și vae- 
telor. Plângerile nu pot decât să indispună 
cjiaristica din țeră în contra nostră, tiind-eă 
ii’avem causă de ane plânge.

„Maghiarii din România desvoltă cu 
mijldeele, pe cari le au la disposițiune, o 
activitate productivă pe terenul social și 
eclesiastic, fără ca Românii, sen organele 
statului român se ne împiedece în 
acesta a nostră desvoltare.

„Causei maghiare din România mai 
mult i-ar folosi tăcerea, decât fraseologia 
diaristică, și acei cari scriu despre noi, ar 

trebui să nu descrie societatea română în 
nisce colori atât de negre, din care nici a 
(jecea parte nu sunt adevărate."

Acesta e testimoniul de capaci
tate și onestitate politică liberat de 
Maghiarii din țeră baronului Banffy, 
fost ministru-președinte al Ungariei, 
și pentru-ca Măria sa să potă lua 
act de acest testimoniu, vă transmit 
anexat 4iaru^ mahiar bucurescean 
cu rugarea, se binevoiți a-1 trimite ba
ronului, spre a-se convinge, că a îna
intat neesactitațî cutezătore, când a 
scris în cțiarul seu despre Ungurii 
din România.

Cartoforii din Ardeal, cândjdcă 
cărți și tac cu asul de cupă câte o 
lovitură, 4>c ca au dat cu Banffy; 
așa se numesce acest „as“ încă din 
timpurile cele mai vechi.

Tot așa și baronul a dat cu 
Banffy în colonele diarelor maghiare 
din Pesta, atât de tare, încât și Un
gurii din Bueuresci au tresărit.

La revedere!
Bueuresci în 5 (18) Iunie 1902.

Teofil JTrâncu.

Doue poeme. 
De Ilirla.

Reproducem aici doue poeme admi
rabile scrise de Riria, pseudonim sub care 
o domnă din înalta societate din Iași (Ro
mânia) își publică lucrările sale literare în 
:„Archiva“ din Iași și în „Arta și literatura 
română" din Bueuresci. Riria este d-na 
Coralia Gratoschi, născută Biberi, originară 
din o familie roinânfiscă din Basarabia. 
Dânsa a publicat pănă acum lucrarea poetică 
întitulată „ Ultima radă din vieța lui Emi- 
nescu“, apoi „lnspirarea și poetul serac*  
și „la Morment*.

Poema „la Mormânt" a apărut în 
Nr. 3 și 4 al „ Archived, er poema „la 
Stele" o reproducem după „Conservato
rul", care șî-a putut’o procura înainte de 
ce ar apare în „Archiva". Etă aceste 
doue minunate poeme, cari pentru concep- 
țiunea lor înaltă, pentru gândirile nobile 
și limba frumosă în care sunt scrise, fac o 
adevărată podfibă în literatura nfistră.

La Morment.
Am venit se-mi închin gândul la mor

mântul unde ești! Trei-spre-dece ani trecu- 

fau, de când tu te odichnesci. Țâra plânge 
după tine, eră noi Românii toți, nu voim 
încă a crede, că te numeri printre morți. 
Sbor luceferii pe rade dela cer cătră pă
mânt; der lumina lor cea rece nu 'ncăl- 
desce al teu morment. Picături de amintire 
curg din gânduri câte vrei; der din nepă
sarea ț&rnei, ce scii tu din plânsul ei ? Căci 
dorit-ai tu, din lume, numai lacrimi dela 
tei. Ți-s’a pus teiul spre umbră, der nu 
vre ca se ’nfrundiscă. l-s'a ’ncredințat prea 
iute remășița-ți pămentescă, seu nimic din 
ce dorit-ai nu a fost se se 'mplinescă.... Ai 
lăsat în lume dorul teu bogat în mari aven
turi; er pe noi plângând cu jale, păgubiți 
de-a tale cânturi.... Rîvnitor pâri și desti
nul de-a gândirei tale-isbâ/ndă, hotărî în 
florea verstei dintre noi se te desprindă; 
căci vedea, că al teu geniu lumea ’ntregă o 
se cuprindă.... Anii curg cu nepăsare pe 
morment terna aședă; însâ amintirea-ți 
scumpă între noi mereu vegheză, și va spune 
tot-dâuna întreg nemului român, că ai fost 
al cugetărei neînvins, măreț stăpân.

Glasul. Curgă ani cu sutele, s’astupe 
mormintele. Morții nu s'or turbura; lumea 
n’or mai supera. Plângă pietrele de-or vra!..
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Avis. D-l Dr. Petru Barbu din Ca
ransebeș face cunoscut, că va compune 
și eda cartea: „lsus Christos — cu cu
vintele Sfintei Scripturi". Pentru acoperi
rea cheltuielilor r<5gă pe toți P. T. domni 
cari sprijinesc lățirea lecturii folositore 
poporului nostru, a câștiga abonențî la 
cartea d-sale. Prețul cărții pentru abonențî 
este 2 cordne. Abonenții, cari au plătit 
abonamentul pănă la 29 Iunie a. c. vor fi 
introduși în carte. Cartea va apare în Iu
lie a. c.

Teribil cutremur în Guatemala. 
Etă, după „Politische Correspondent", câte
va amănunte asupra teribilului cutremur 
de pământ, ce a bântuit Guatemala: înce
putul cutremurului — în sera de 18 Aprilie, 
orele 8 și 25 m. — a fost violent în tote 
părțile țerii, der mai cu semă în orașul 
Quezalteuango, de unde au sosit soirile 
cele mai triste. Orașul acesta avea o po
pulație de 30.000 de locuitori, cari au rămas 
fără nici un adăpost, în urma catastrofei. 
După raportele sosite, același lucru s’a 
petrecut cu cele mai multe orașe ale sta
tului liber Guatemala. Din causă, că cutre
murul a început relativ de vreme sera, 
omenii au putut să fugă la câmp, ast-fel 
că numărul victimelor nu e prea mare: 
după unii 200, după alții maximum 500. 
Pagubele pricinuite de cutremur se ridică 
la multe milione. După cutremurul dela 
18 Aprilie au mai urmat altele multe 
de o violență mai mult seu mai puțin pu
ternică. Se pare, că vulcanul Gerro-Quemado 
situat fbrte aprope de Quezalteuango, a 
isbucnit. Vulcanul acesta nu se stinsese 
niciodată.

„Patimile lui Christos1*.  Societatea 
bavareză pentru representarea patimilor 
lui Christos, va da sub direcțiunea d-lui 
Ed. Allesch Duminecă în 22 și Luni în 23 
Iunie sera câte o representațiune în sala 
concertelor. Aceste representațiunî sunt 
cunoscute în totă Europa și recomandate 
de cătră mitropolițî și episcopî, ca unele, 
cari contribue mult la înălțarea evlaviei. 
Din scenele, ce se vor arăta, relevăm cu 
deosebire: „Intrarea în Ierusalim11, „Cina 
cea de taină", „Christos în muntele măs
linilor", „Christos înaintea lui Caiafa", 
„Lăpedarea lui Petru etc. A se vede pre
țurile pe afișe.

Doue umbrele pierdute. La petre
cerea poporală arangiată de corul bis. 
rom. gr. or. din Brașovul-vechiii în diua 
I-a de Rosalii în sala hotelului Nr. 1 s’au 
schimbat din erore la garderobă, două 
umbrele mai bune, remânend în locul lor 
altele mai slabe. Acei domni, cari din gre- 
șelă au primit alte umbrele streine, sunt 
rugați a-le înapoia primindu-șî ale lor, la 
d-na văd. Carolina Binder, strada lungă 
nr. 1, din .contră sărmana văduvă va fi 
silită a-le despăgubi în bani acelor domni, 
cari nu voiesc a primi altele.

Concert militar. In grădina restau
rantului Sorea (Hotel „Pomul verde") 
Duminecă în 22 Iunie, sera se va da un 
mare concert militar cu intrare liberă. In 
cas de ploie, concertul se va ține în salo
nul de sticlă.

Invitare.
Despărțământul I (Brașov) al „Asocia- 

țiunei pentru literatura română și cultura 
poporului român" îșl va ține adunarea sa 
generală ordinară Duminecă în 16 {29) Iunie 
a. c., la orele 2 p. m., în biserica gr. or. 
română din Bod.

Programul: 1) Deschiderea adu- 
nărei. 2) Raportul comitetului despre acti
vitatea în decursul anului espirat. 3) Ra
port despre starea cassei despărțământului. 
4) Alegerea unei comisiunl pentru censura- 
rea socotelilor presentate de comitet, 5) 
Raportul acestei comisiunl. 6) Fixarea bud
getului pe anul 1902/3. 7) Alegerea a doi 
membri, cari să represinte despărțământul 
la adunarea generală a „Asociațiunei". 8j 
Propuneri de sine stătătore. 9) DisertațiunI. 
10) încheierea adunărei.

După terminarea ordinei de di se va 
țină o consultare, la care se va ceti proiectul 
de statute pentru o reuniune agricolă romă- 
ndscd pe teritoriul comitatului Brașov.

La acestă adunare, precum și la con
sultarea amintită mai în urmă, sunt invi
tați toți membrii „Asociațiunei" de pe te
ritoriul acestui despărțământ, precum și 
toți doritorii de înaintarea poporului nos
tru. In deosebi agenturile din diferitele co
mune ținătore de despărțământul Brașovu
lui sunt rugate a lua parte la acâstă adu
nate cel puțin prin câte doi membri.

Brașov, 7 Iunie v. 1902.
In numele comitetului desp. I al „Aso- 

eiațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român."
Andreiu Bârseanu, Nicolae Bogdan,

directorul desp. notarul comit.

Revărsări de apă.
Din Wte părțile țârii ne vin vești 

triste despre ploi mari și despre revărsări 
de âpă.

Ou mâhnire înregistrăm aceste vești 
mai ales, că inundările s’au întâmplat în 
ținuturi locuite de Români, ca în Mara
mureș, unde s’a revărsat Tisa, întrând 
pănă pe strădile orașului Sighet, așa că apa 
era de un metru înălțime, apoi în comi
tatul Bistriță-Năsăud și Solnoc-Dăbîca, 
unde Someșul a pricinuit mari stricăciuni 
în semănături.

Calea ferată de pe„Valea-Someșului" 
a încetat de a circula mai bine de o săp
tămână, pentru-că s’au stricat podurile și 
linia. Valurile furiose aduceau cu sine 
cotețe și case și porci și vite, ba și ca

davre de dmeni. La Câțcău din jos de 
Deșiu s’a scos din apă un om mort, la 
Gâlgău a perit în Someș un morariu îm
preună cu întrega sa familie, în Beclean 
de asemenea au perit dmem în Someș.

Mare spaimăși grdză a fost și în orașul 
Deșiu săptămâna trecută, căci eșise din 
alvie valea, ce curge prin oraș și pe unele 
locuri a ajuns pănă la acoperișul caselor, 
așa că femeile și copiii, cari n’au putut 
fugi la timp, numai cu mare greutate au 
putut fi scoși de cătră honvedî, din ghia- 
rele morții. A eșit și Someșul și s’a re
vărsat până la gară. Omenii sunt desnă- 
dăjduițî, căci după-ce și-au vădut nimicite 
pomele, acuma îșl văd perdute și sămâ- 
năturile.

S’au făcut cereri la guvern, ca 
să le trimită sămînță de mălaifi de acela, 
care răsare iute. După greutățile cele 
mari, ce le au bieții omeni cu dările și 
cu alte sarcini, acuma a venit și pacostea 
asta peste ei. Ne pare rău, că trebue să 
scriem tot despre lucruri neplăcute, ce dau 
peste Români, și le dorim mângâiere dela 
bunul Dumnedeu.

Dintr’o scrisore privată a învățăto
rului din Letca, pe valea Someșului, care 
scrisore în urma întreruperei comunicațiunei 
n’a putut sosi, decât a cincea di la Brașov, 
estragem următorele:

„....sunt forte necăjit, vădând cum 
Dumnedeu ni-a luat tdte semănăturile de 
pe lângă Someș. Nu am rămas cu nimica, 
ci ca vai de noi. Am păgubit cu șepte 
mierțe de semănătură de grâu, în partea 
hotarului „de cătră Lemniiu",frumos cura 
nu mai puteai vede; un rît la „Balta Pintii" 
de mai multe care de fen l’a molit, semă
nătura de mălaiu de 9 dile de plug și 
trifoiul semănat din anul trecut, care 
acum era de cosit, tote acestea s’au pre
făcut în nimica, alăturea cu a altora. 
Apă așa mare nu am vădut, de când sunt, 
și, Domne, nu mă ține să mai văd! Apa 
a fost din deal în deal, a mânat lemne, 
luntri, vite, paturi, mese, ciubere, cădi, 
resboie și multe de tote. Am rămas numai 
cu semănătura de 2 mierțe grâu, la deal 
și cu mălaiul din grădină. Nu vom ave 
nici noi, nici vitele cu ce eși din ârnă, 
der ce să facem? E dela Dumnedeu!....

Esamene.
— Iunie 1902.

Onorată Redacțiune! In diua de 24 
Maiu a. c. st. v. s’a ținut esemenul cu 
copiii dela școla nostră couf. gr. ort. în co
muna Mândra (comit. Făgăraș) sub presi- 
diul M. O. D. Iuliu Dan, protopop, ince- 
pând dela 7 ore a. m. pănă la 83/4 cu ol. 
I. condusă de învățătorul Lazar Comșa, care 
este și a fost stîlpul școlei acesteia, unde 
funcționâză ca învățător de 33 ani. Sporul 
făcut de d-sa, ca și în anii trecuțl, așa și 
acuma a fost spre deplină mulțămire a tu
turora, când vedeai pe micuții copilași răs
punzând la întrebările puse. Mult ne-a pus 
în uimire rugăciunile și cetirea plăcută a 
începătorilor, cari ceteau cu atâta pricepere, 
încât am rămas încântați.

La orele 83/4 pănă 12’/2 s’a ținut 
tot în aceeași sală esamenul cu cursurile 
III, IV, V, VI conduse de învățătorul Ila- 
riu Comșa. Succesul forte bun. Răspunsurile 
elevilor erau corecte. Materia propusă de 
densul a fost atâta, cât s’ar fi propus în- 
tr’o școlă cu 3 învățătorii.

Cu tote că a fost di de lucru, s’au 
adunat membrii atât din representanța co
munală, cât și din comitetul parochial.

Ca ospețl streini au fost învățătorii 
din comuna Toderița, Vicențiu Monea și 
Lazar Sbirneciu, și învățătorul Ioan Cocan.

Dee bunul Dumnedeu, ca tote șoolele 
nostre să aibă astfel de învățători ca ai 
noștri.

Un participant.

— Iunie 1902.
Esamenul în comuna Toderița s’a fă

cut în Ziua de 5 Iunie sub presidiul d-lui 
protopop Iuliu Dan. începutul a fost la 8 
ore în cl. I. care a fost condusă de învățăto
rul Lazar Sbirneciu, și s’a terminația 93/4 ore. 
Esamenul a succes bine, ca și în anii tre
cuțl, dovadă despre desteritatea învăță
torului.

După orele 93/4 ne-am dus la cl. II, 
care este situată în partea din sus a co
munei într’un castel, fost erarial și de pre- 
sinte cuartirul parochului local și o sală de 
învățământ pentru el. II, (Curs. III, IV, V, 
VI,) conduse de învățătorul nou ales și fost 
diriginte la școla comunală din Mărgineni, 
Vicențiu Monea, care a fost așteptat de 
mulțimea poporului, ca să se convingă des
pre resultatul muncei sale. Nu s’au înșelat 
în alegerea de învățător a d-lui Monea, 
sporul a fost pe deplin mulțămitor din tote 
obiectele de învățământ. Tot d-sa a înfiin
țat un cor bisericesc compus din băețl și 
fetițe din școla de tote dilele și cea de re- 
petițiune. Iți era drag să vedl pe școlari cu 
pălăriile de paie făcute de dânșii, căci tot 
d-sa a introdus lucrul de mână în școlă.

La esainen a participat peste 50 — 60 
de omeni din comună. Ospeții streini încă 
n’au lipsit.

Poporean.

Din Feldiora.
— 31 Maitt v. 1902.

D-le Redactor! ErI am participat în 
comuna Feldiora din comit. Brașovului la 
o festivitate jalnică. Veteranul fost direc
tor și învățător la școla nostră confesională 
de acolo, losif Morariu, a răposat. Stima și 
iubirea de care s’a bucurat răposatul în la- 
boriosa lui vieță, au dat îndemn multora de 
a lua parte la înmormântarea lui, atât din 
localitate, cât și străini. învățătorii colegi 
ai defunctului au fost slab representațl, 
abia prin 4 persone din alte comune.

Răposatul s’a născut la 1836, a 
servit școla din localitate 39 ani neîntre
rupt, er de 6 ani îșl lua pensiunea bine 
meritată și trăia retras cu inima plină de 
bucurie, că șl-a împlinit datorința pe acest 
pământ, — gândindu-se la fiii săi, unul 
prea onoratul protopresbiter al tractului 
Dobra, Iosif Morarii! și celălalt doctor de

Tremure luceferii, să mangăe teferii. Cei 
cu inimi stînjinite, cate țernile ’negrite de 
uitare veștejite! Aici e locașul lor, fără pa
timi, fără dor; leacul suferințelor.... Pote 
teiul se tot crescă, făr’ de jale să umbrescă 
rămășița pămentescă; căci mănunchele de 
flori, ce-aruncați arare-ori, plâng cu la- 
cremi păn’ la zori; nu pe-al morților să
laș, deră plâng pe cei rămași!... Cei cu
inimi ce mai sunt rătăciți sus pe păment, 
coborîț-vă ’n morment; căci aci ’n tovără
șie, facem cinste la moșie, noi cei duși pe 
vecinicie !....

*

Din lumea vostră apusă, nepăsătore 
rece, cercați spre noi, rămașii, gândiri mă- 
rețe-a trece. Din filele ’negrite de (filele bă
trâne, simțirile apuse ne fie er stăpâne. 
Ni-s sufletele grele de-a sortei încercări, și 
trista prosa-a vieței ne secă-on ce puteri. 
Luceferi și cu stele din vasta lor orbită, pe 
■muritorii teferi nu-i mai trag în ispită,...
Cinstiți pămentul țârei acolo unde stați, 
cum luminat-ați ceru-i, aci când vă aflați....

Rărite-s rendurile-acum, căci v’ați 
grăbit cam mulți la drum, și locuri multe- 
ați lăsat gole din creștete și pănă ’n pole.

De aceea ne-amintim mereu de tine și drag 
cântul teu.

Triste crângurile plâng, inimele se 
tot string, cânturile se tot sting. Căci du- 
rerea-apăsătore s’a făcut nemuritore. Veci- 
nicia mereu secă; alte ’n loc nu vre să 
facă, căci puterea-i se tot plecă.

Glasul. Plângă tote cât or vre; țărna 
n’or mai întrupa; goluri n’or mai astupa. 
Bor tot nasce la nevoi, așa cum le-am cân
tat noi. Jalea mare va tot rode în sărma
nele norode, și le-or râde păn’ la os, relele 
făr’ de folos; căci în lume, din gândire 
s’a făcut tot cimitire, morții inimei să ’nșire.... 
Rândurile s’au rărit; pămentul a îmbătrâ
nit ; trebue întinerit. Cine-o să-l întinerescă, 
când copiii ’n loc să crdsscă, încep ca se 
’mbetrânescă!.... 0! lăsați neturburați, pe 
acei din cârd plecați!.... Ei nimic nu mai 
doresc, ci etern se odiclinesc.

* *
Am venit cam de departe să salut al 

teu morment. De gândirea mea legată-i 
astă mână de păment. Nu țdor’ ca se-ți 
turbur pacea, ce atâta ai dorit, nici să-ți 
redeștept durerea, ce cu tine-a adormit. Căci 
în haosul de lupte și nevoile crescendo, do

rul liniștei eterne, mult adesea ne cuprinde. 
Viorele ’n cruce-albastră și-un mănunchiit 
de liliac, am adus des-dimineță la mormân
tul teu sărac. Când plecal’a/m însă funtea 
peste fertil negru, rece, am gândit că ’n 
astă lume «.totul vine, totul trecea, și mi-am 
dis cum-că uitarea pote totul ca să sece. 
Căci vădut-am cu durere printre gropi, de 
flori poene, pe-un morment uitat aprope 
făcând strajă buruene.

Ca să-ți spun la gânduri erășl, cum 
îți mai spuneam odată, când ședeam sin
guri pe bancă în pădurea fermecată, am 
venit cu drag la tine, deși dus ești cam 
departe, să te 'ntreb, ce-i vecinicia, care 
astădi ne desparte; să te ’nbreb în astă 
lume a trăi nu-i de prisos, și de mortea 
timpurie nu e mult mai cu folos? Căci 
trăim aceleași timpuri înegrite de dureri, 
scuturând cu greu din vâcuri, scurte clipe 
de plăceri.

Cel puțin de a ta vieță a fost sece
rată ’n flore, slava ce o înconjoră o făcu 
nemuritore. Sufletele se închină la al teu 
nume cu drag, ce rămas-a, pentru văcurl, 
mândrul poesiei steag!

♦

„La Stele".
Varsă cerul peste ape a lui lacrimi 

mari de foc. Neputând ca să le stingă, le 
rostogolesc o nopte ’n loc. 'Tremurând de 
frică valul, de-a albăstruiul fiori, le în- 
tornă ’n faptul dilei, ca să nu le afle ’n zori 
cerul, ce-i stăpân pe tote dela stele păn 
la flori.

Marea sînul ei și-l umflă; stelele ri
dică, sus și le-arată încet drumul cătr’ al 
nopților apus. Radele se luptă ’n unde cu 
al valurilor joc; der din orison apare so- 
rele ’mbrăcat în foc, punend într’o scurtă 
clipă tote lumile la loc.

Er pămentul în măsură, învertindu-se 
pe fus, se închină cu grăbire sorelui ce- 
apare sus. In spre stele el privesce, cum în 
cârduri plecă tote, ca se ducă feeria l’a lui 
dragă jumătate, se-i desfete în recore chipul 
ei în sîn de nâpte.

Omul trist îșl sfarmă gândul cu sci- 
ința care cere. Gerul îșl păstrâză taina ne
pătrunselor mistere, rătăcind prin a lui 
farmec slaba gândului părere; căci în față 
cu ’nfinitul noi suntem atât de mici, c’am 
rămas pe multă vreme tot stăpânitori pe 
ghici.
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medicină stabilit în Turnu-Severin din Ro
mânia, Dr. George MorariQ, cari ambii 
îi încunjurau rămășițele trupesc! cu ochii 
scăldațl îu lacrămi, regretând mortea vred
nicului lor părinte.

Serviciul funebral l’a îndeplinit On. 
preoți Al. Frateș din Preșraer, Iosif Micu 
din Feldiâră, I. Leucescu din Rodbav, Al. 
Bucșa din Heghig și G. Ludu din Preșmer. 
In fruntea conductului destul de frumos și 
în ordine, mergea musica instrumentală (or
chestra) bravilor noștri feldiorenl — cea 
dintâih orchestră compusă în ăst mod de 
Români, și care cânta alternativ cu un cor 
mixt binișor esercitat. La sfârșitul sluj
bei rosti păr. Ios. Micu o cuvântare fune
bră bine cugetată și liber predată. In nu
mele învățătorilor vorbi apoi preotul-înv. 
G. Ludu.

Din vorbirile ținute s’a putut vede, că 
reposatul Morariu a fost un învățător har
nic, un tată model — și un zelos promo- 
vător al intereselor culturale din parochie. 
Religiositatea și moralitatea lui a fost o 
pildă vie și frumosă pentru toți câți l’au 
cunoscut. El, pe lângă oheltuelile considera
bile ce le-a avut cu cre3cerea fiilor săi, a 
sciut cruța așa, încât să potă lăsa 2 par- 
țele agri în folosul bisericei spre scopuri 
culturale — deși salarul lui o fost destul 
de modest. Om al bisericei — căreia i-a 
servit și ca cantor — răposatul ține de păcat 
a nu merge la biserică, pe când alții, vai, 
caută fel de fel de pretexte spre a o pute 
încunjura.

Multe însușiri nobile de ale bătrâni
lor dascăli lipsesc celor tineri. Morariu a 
fost pildă vie. In veci pomenirea lui!

C'4-i.

Petrecerea Brașovechenilor.
Brașov, 18 Iunie 1902.

D-le Redactori Conform unui obiceifi 
bun și lăudabil, corul bisericei rom. gr. or. 
din Brașovul-vechifi, a aranjat Duminecă 
l-a <ji de Rosalii o petrecere poporală cu 
dans în sala dela hotelul Nr. 1 din locali
tate. Venitul acestei petreceri e destinat 
pentru fondul corului dela biserica sfintei 
adormiri din Brașovul-vechiu.

Am avut o seră plăcută toți cei carî 
.am fost de față la producțiunile acestui 
-cor, condus de harnicul și zelosul d-n în
vățător Nicolae Oancea jun. Producțiunea 
■s’a început cu cântarea „Fetele casnice", 
-cor de dame, de Tirnoteiu Popoviciu. Cân
tarea a fost esecutată de’stul de bine, er 
cântărețele au fost răsplătite cu vii aplau- 
se. A urmat anecdota de Th. Speranță 
„Țiganul împărat", declamată de d-1 D. 
-Jaliu. Declamatorul a sciut să procure as
cultătorilor câteva momente plăcute prin 
declamarea dibace și hazlie, așa că 
rechemat prin aplausele publicului d-sa 
ni-a mai recitat o altă anecdotă tot de 
Th. Speranță. Acum apărîi erășT pe scenă 
•corul, de astă dată însă corul bărbătesc, 
care a esecutat „Doina Oltenului" de Th. 
'Czerny, cu un succes destul de bun, decă ne 
.gândim, că membrii corului sunt mai 
itoțî măestri muncitori, carî însă au nobila 
misuință de a-se îndeletnici și cu cultiva
rea cântării. — Canțoneta comică „Herșcu 

’boccegiul", de V. Alexandri, a fost predată 
■cu efect de d-1 I. Vlădărean. Păcat numai, 
că unii din ascultători, neputându-se reți
ne de a-șî manifesta plăcerea prin rîsete 
sgomotose, au făcut, ca vocea d-lui de pe 
scenă uneori să se perdă.

Partea I. a programului s’a încheiat cu 
„Lugojana", cor mixt de I. Vidu. Corul 
mixt a delectat într’adevăr publicul, așa 

‘încât piesa a trebuit să fie repetată. A 
lost așa-dicând punctul de forță al progra
mului. Succesul obținut de oor este a-se 
datori în cea mai mai mare parte d-lui înv. 
N. Oancea, care a muncit și obosit, pentru- 
ca să se potă presenta cu corul acum 
pentru a patra iîră, paremi-se, înaintea 
/publicului.

Producțiunea s’a încheiat cu represen- 
darea tabloului de moravuri „Bătăușii" de 
I. M. Bujorenu. Nu-i vorbă, tinerii diletanțî 
.au jucat binișor. Am fi dorit însă, ca piesa 
acăsta să fi fost înlocuită cu alta, mai accesi
bilă și mai ușor pricepută de publicul asis
tent compus în covîrșitore majoritate de 
'bunii noștri țărani din acest suburbiu al 
orașului.

După producțiune s’a deschis dansul 
-cu istoricele nostre danțurî naționale „Oă- 
lușerul“ și „Bătuta", esecutate de 12 tineri 
•cu vătaful lor, toți înbrăcațî în 'fermecătorul 
•nostru costum național românesc. S’a în- 
•■cins apoi o horă mare și frumosă, după 

care au urmat celelelte dansuri din ordinea 
de dans, petrecerea prelungindu-se până 
târdiu după miedul nopții.

X.
*

Cu ocasiunea acestei producțiunl au 
intrat următorele suprasolviri dela domnii:

Bartolomeiu Baiulescu, paroch-proto- 
pop 40 bani, El. Safrano, 1 corănă, P. 
Pavel, croitor 1 cor., G. Moldovan, antre
prenor de zidar 1 cor., A. Mazzuchi, 1 cor., 
N. M. 1 cor., G. Dima 2 cor., Euf. Kertsch 
2 cor., Victor Șincan 2 cor., Ladislau Popa, 
căpit. c. r. în art. 2 cor., D. Platoș, croitor 
militar 1 cor., Iosif Maximilian, pâr. rom. 
gr. or. în Brașovul-vechiu 1 coronă.

Primescă nobilii donatorfși pe acăstă 
cale căldurdse mulțămiri. Mulțumim și 
On. public asistent la acestă petrecere.

Producțiunea „Reuniunei meseriașilor 
români din Sibiiu“.

(Concert și teatr u).

Puținii meseriași români, ce-’I avem, 
în lipsa unei frecvente apropieri și con
veniri între ei, oare reuniunile române sunt 
chemate s’o mijlocescă, îșl uită limba, pe 
care mult puțin o vorbesc și pe nesimțite 
se perd prin mulțimea meseriașilor străini. 
Decă la acesta mai adaugăm și împrejura
rea, că meseriașii prin natura oeupațiunei 
lor sunt avisațl a trăi mai mult la orașe, 
unde formând un element stabil, imprimă 
locului ubicațiunei lor și un timbru național; 
închegarea și cultivarea lor prin reuniuni 
bine conduse nu numai că e de lipsă, der 
este împlinirea unei mari datorințe națio
nale 1

Aceste premise vin la cântările de 
înfrățire prin cari membrii societății s’au 
înfrățit între sine și cu numărosul public 
adunat în sala dela „Gesellschaftshaus". 
In forma fluerilor dela un nai, cântărețele 
cu fețele îmbujorate și îmbrăcate în frumosul 
costum săliștenesc și în dosul lor cântăreții 
reuniunii postați, cântă: „Acorduri amorose" 
de K. Fruhling. Armonia între voci și 
precisiunea cu care punctul prim a fost 
esecutat, a corespuns pe deplin numirii: 
„Acorduri". Aplausele prelungite ale pu
blicului a fost răspunsul la „Acordurile amo
roase". Corul bărbătesc dela piesa a doua 
„Cântec de Maiă" asemenea a cântat bine 
și s’a arătat destul de bine instruat, ca 
după întreruperile sofistului Valeriu Grin- 
dean, între voci să se mențină într’una un 
desăvârșit acord. D-1 Grindean cu o forte 
bună voce mlădiosă și plină de tenor și-a 
cântat solo fără nici un greș. Esactitatea 
și siguranța corului bărbătesc s’au consta
tat și la esecutarea pieselor „Lelițo cu 
gălbiorl" și „Tot pe drum", de I. Mateiu. 
Mai ales acesta din urmă atât de bine a 
fost cântată, încât la neîntreruptele aplause 
ale publicului, destoinicul și vrednicul diri- 
gent al corului d-1 Candid Popa a trebuit 
să’șl reia bagheta și prin o ușoră mișcare, 
să facă ca corul să o repețâscă.

„Fetele casnice" și „Țiganca" de T. 
Popovioiil cântate de membrele reuniunii, 
n’au lăsat absolut nimic de dorit. In săltă
reț și îngânător alegreto și întro perfectă 
armonie se repercurtă prin sală vorbele Ți- 
gancei: „Sunt săracă, n’am avere, trăiesc 
tot cu ce găsesc; duc vieța în durere, der 
îmi place să trăesc." Și toți ar fi voit să 
trăiescă, să audă cât de mult cântărețele 
reuniunii cu câtă vioiciune și desteritate 
sciu cânta. „La o tînără fată" de Altenho- 
fer, cântată de corul mixt și „Marșul ostă
șesc" de I. Gostescu, au fost ultimele piese 
ale concertului, prin cari corul meseriași
lor noștri a dovedit progrese surpriucjetore 
pe terenul musicei. Der acest progres, ce
titorii și cetitorelor nostre numai așa și-l 
pot esplica, decă se vor încredința, că în sî- 
nul reuniunii, grație energicului ei condu
cător d-lui Victor Tordășianu, domnesce o 
nobilă tendență spre înaintare și o plăcere 
de emulare.

Reuniunea însă nu s’a mărginit numai 
la aceea, ca să încânte urechile publicului, 
ci ea căutat, ca de odiceiu, a lucra într’un 
mod eficace și asupra intelectului, asupra 
moralului publicului, representând piesa d-lui 
G. Ursachy „O căsnicie', care, deși în ese- 
cutare e cam grea, merită a fi jucată în 
cât de multe locuri.

Deși acâstă piesă e binișor compli
cată și greu de esecutat, totuși predarea 
rolelor a atins un ore-care grad de perfec
țiune, ce trece peste diletantism.

Der cum-că au Jjucat’o atât de bine, 
vor concede, că nu este numai meritul d-lor. 
Sciut este, că atât la teatraliștl de profesie, 
cât și la aceștia de ai noștri munca regi- 
sorilor dă actorilor poleiala, lustrul necesar. 
Ddmna Margareta Moldovan, ca intim fa
miliară cu recerințele artei dramatice, mult 
a obosit ca diletanții, în urma deselor probe 
conduse de d-sa, să sejpotă achita cu suc
ces de rolele „Căsniciei". Și mult a contri- 
cuit la succesul „Căsniciei" și d-nul sutler, 
I. Preda, care timp de 3 bre, înfundat în 
strimta căsulie fără aer dela podiul binei, 
cu încordată atențiune a urmărit neîntre
rupt poveștile diletanților....

In sfârșit să mai amintesc de o mică 
nedunferire! Musica lui Roth, care a fost 
angajată, venind pote dela vre-o nuntă, seu 
a fost luată de apele mari, ce se năpustesc 
asupra nbstră, sâu îșl va fi uitat, în socie
tatea vre-unui fiu al lui Bachus, de anga
jamentul luat — destul, că a lipsit.

A trebuit, într’un târdiu, adus Napo
leon dela Brateiu, ca să încingă o horă fru- 
mosă și după ea alte jocuri cari au pus 
capăt producțiunii.

R.

Din Alba-Tulia.
— 11 Iunie a. o.

On. D-le Redactor! învățătorii dela 
școla română gr. cat. lipovenl-maietl și dela 
școla gr. or. din oraș au aranjat, ca de 
obiceiO, și în ăst-an în diua de Ispas un 
maial, la care am participat și eu.

Iți era drag se privescl sute de elevi 
parcurgând stradele orașului cu stegurl și 
musica în frunte. Din sute de piepturi ne
vinovate câte-un „vivat" mișca disposiția 
sufletului multor străini, cari și așa îi cred 
pe Români de neesistenți în Alba-Iulia. Eu 
cel puțin numai așa îmi pot închipui pe Ro
mânii de adl din acest nefericit oraș: sâu 
că sunt lipsiți de conducători adevăraț! și 
desinteresațl, ori că Dumneijeu șl-a întors 
fața de cătră noi.

Numai în urma nepăsărei și discordiei 
celor chemați, a putut lipsi și acum dra
gostea ou care eră dator tot Românul de 
bine cătră un act cum a fost Maialul șco- 
lelor române, fără deosebire de confesiune 
— la care n’a participat mai nimeni! ....Și 
acest simptom s’a repetat aici. Să fi fost 
altceva mai „profitabil", pote că n’ar fi 
lipsit.

Și totuși, învățătorii se delectau vă- 
flându-șl elevii lor atât de veseli la horă, 
âr eu cu câți-va în jurul meu — cu la
crămi în ochi — mă cugetam la bătaia lui 
Dumnedeu, ce ne-a ajuns pe noi Românii! 
Unii îmi (jiceau, că „concertul Reuniunei 
meseriașilor", ce avea să fie a doua di de 
Rosalii, ar fi fost causa de n’a participat mai 
nimeni. Der bre nu acei învățători au înființat 
și reuniunea meseriașilor ? Voi meseriașilor... 
scițl să dațl cu pietrii în cei-ce dau în voi 
cu pâne? Onore escepțiunilor! Altcum cred 
că „deficitul" învățătorilor avut cu ocasiu
nea acestui maial, nu va rămâne fără 
urmări.

X. Y.
In numele multora.

Bare de semâ și mulțămită publică.
Cu ocasiunea petrecerei -cu dans, ți

nută la 29 Aprilie a. c. în favorul școlei 
gr. cat din Ernot în frumos decorată sală 
a otelului Central de acolo, au bine voit a 
suprasolvi următorii domnii:

Eugen Gerasim proprietar Petrilaca 
Română 9 cor. Alesandru Moldovan pro
prietar Chirileu, Alesandru Crăciunean pro
prietar Ernot, loan Huudrea preot Lăscud 
câte 5 corone.

Danilă Muntean notar Cuciu 3 corone 
loan Boeriu preot M. Lechința, Iuliu Bucur 
preot Gâmbuț, Alesandru Circa preot Ogra, 
Iustin Pop notar Lăscud, câte 2 cor.

Romul Orbeau preot Iclăncjăl, loan 
Pop învățător Budiul-de-Câmpie câte 1 cor. 
Pompei Stoica Petrilaca-Română, Valeriu 
Platon Șăulia-Rom., D-șora Elena Circa 
Deaș, Ambrosiu Nistor Ațintiș, Felszegbi 

Gyula compt. Ernot, Vasilie Cioloca învă
țător Sân-Leorinț, Kis Lâslo notar Ernot, 
Balogh Ferencz Ernot, Victor Maior Blaș 
Mărk Vilmos comerciant Ernot, Emiliu Al- 
mășan comerciant Lăscud câte 80 bani. 
Mathe Iosef Ernot 40 bani Aurel Vodă 
Vaidei, loan Vodă Vaidei câte 30 bani.

Suma întrată în total la cassă face 
147 corone 20 bani, din care subtrăgendu- 
se cheltuelile de 79 cor. 20 bani rămâne 
un venit curat de 68 corone, care sumă 
s’a predat curatorului Alexandru Varadi, 
pe lângă oiuetanță, spre a-i folosi în scopul 
indicat.

Tuturor marinimoșilor P. T. Domni, 
cari au bine-voit a suprasolvi, precum și 
D-nilor cari din mari depărtări au bine 
voit a alerga la apelul nostru spre a ne 
anima petrecerea și a contribui la deplina 
reușită a aceleia, și pe acestă cale le aducem 
mulțumită căldurosă.

Ioan Handrea, m. p. v. președinte. 
Alesandru Crăciuneanu m. p. secretar. 
Alesandru Varadi m. p. controlor. Alesan
dru Moldovan m. p. cassar.

ULTIME SOIRI.
Bndapesta, 20 Iunie. Dieta un

gară a fost închisă și amânată prin 
rescript regesc pănă la 6 Octomvrie. 
Prin acâsta s’a încheiat prima se
siune a dietei.

Berlin, 20 Iunie. La înmormân
tarea regelui Albert al Saxoniei vor 
participa: împăratul Wilhelm și toți 
principii domnitori ai statelor fe
derate.

Sibyllenort, 20 Iunie. Conform 
constituției, noul rege a fost pro
clamat ac|î sub numele de George I. 
Noul rege e văduv.

Viena, 20 Iuuie. Scirea oficio
sului bulgar „Mir", că Țarul Nicolae 
va merge în Bulgaria, a produs 
mare sensație aici. Scirea e desmin- 
țită însă, cu adausul că pe Țarul 
Nicolae îl va representa la sărbările 
desvelirei statuei „Țarului liberator", 
un mare duce rusesc.

Londra, 20 Iunie. Guvernator al 
Transvaalului a fost numit lordul 
Milner.

Fâcutnl fânului.
Am călătorit în primăvara anului 

acestuia dmtr’o margine a Ardealu
lui pănă la cealaltă și am observat 
peste tot locul, cu fbrte puține escep- 
țiuni, că erburile sunt slabe. Causa 
o aflu în aceea, că totă ierna a fost 
fără zăpadă (omet) și sciut este, că 
amoniacul, care e cea mai de căpe
tenie parte ce dă nutrement erburi- 
lor și tuturor păioselor și care în 
conținu evaporâză din gunoiu și din 
tote materiile supuse la putrejune, 
numai zăpada îl prinde din aerul 
atmosferic și ni-1 aduce ârășî jos pe 
păment, unde topindu-se cu mustul 
zăpezii întră în păment și astfel ajută 
la crescerea ierburilor și a păibselor 
în general.

Așa-der fen nu vom avă mult, 
ba puțin chiar, anul acesta, și ce-i mai 
dureros, nu a rămas din anul trecut 
nici într’o parte a țerei fen, ba chiar 
nici paie. Se cere der ca, dâcă va 
fi puțin fen, se-1 facem și pe acesta 
bun, ca astfel avendu-1 bun, să-l pu
tem amesteca cu paie și totuși se 
aibă nutrement de-ajuns, pentru-ea 
să ne putem ierna vituțele, ce ne vor 
mai rămâne pe urma a tot felul de 
esecutorl de dare, cari după seceriș 
îșl vor drege și pune în lucrare 
tobele.

Am văc|ut în multe locuri co- 
sindu-se deja fânul, der durere, în 
în urma timpului nefavorabil și a con
tinuelor ploi, s’a înnegrit și i-s’au 
spălăcit materiile nutritore.

Vreu să spun cum se face un fen 
bun și nu tritor și pe ce timp să 1 facem 
anul acesta, ca se putem ocoli multele
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ploi ce strică tenului. In praxa mea de 
peste 20 ani am urmărit neîntrerupt 
mersul timpului și am observat, că 
pătrarul din urmă al lunei de regulă 
este uscat. Intr’asta numai de două 
ori m’am înșelat în totă vieța. Anul 
acesta deci, ar trebui se începem co
situl tenului după 29 Iunie st. n. 
și în câte-va cfile se stăm cu totă 
putererea de care dispunem și se-1 
uscăm bine și așezăm la locul seu.

Ca se facem fenul în adevăr bun 
și nutritor tot-odată, și în pripă, pu
nem cam de regulă după 3 cosași 
un băiat, pe care și așa nu-1 putem 
folosi la cosit, cu o furcă de fier ca 
să împrăscie brazdele după cosași, 
să le scuture și resfire, ca astfel ra
dele sorelui să le potă pătrunde cât 
mai repede și să nu potă evapora, 
părfile nutritore din ărbă. Astfel de 
cătră seră se pote aduna fenul boghu- 
rele mici de câte 1 — 2 furci și 
în c|iua următore împrăsciindu-le 
rotogole, se usucă cu mai mare ușu
rință; în cjiua a treia împrăsciindu-1 
încă odată, fenul îl avem pe deplin 
făcut, gata a-1 pută așecja în gră- 
mecji (clăi, săcastre, șire) cât de mari.

Un fen astfel făcut conține l1^ 
ori mai mult nutrement în sine, de
cât unul cosit și lăsat în soirea Dom
nului. Punem, ce-i drept, ceva mai 
multă ostenelă și cheltuielă, der con
ținutul lui nutritiv ne recompensâză 
în de-ajuns ostenelele și cheltuelile, 
ce le vom ave făcend astfel. II vom 
pute mesteca cu paie, ceea-ce în 
anul acesta se împune negreșit, fiind 
puțin de de tot.

Mijloc de a ap6ra vitele de 
înțepăturile mnscelor columbace. 
Muscele columbace sunt dușmanii 
cei mai primejdioși ai vitelor, cau- 
sând prin împunsăturile lor răni, 
cari în cele mai multe cașuri pro
duc chiar mortea acestora.. Aceste 
musce se ridică ca un nor negru din- 
tr’o peșteră numită „Peștera colum- 
bace“, ce se afiă în partea. Dunării, 
din sus de orașul Orșova, nu departe 
de comuna Moldova-veche, într’o 
stâncă, ce se înalță de 6 — 7 metri 
din apa Dunării. Indată-ce dă bine 
căldura primăverii, și anume prin 
lunile Maiu și Iunie, se împrăscie prin 
tote părțile țării, omora și pustiesc 
multe viite. Muscele columbace fug 
de unsore de porc amestecată cu 
iodoform, și pentru aceea cine doresce 
a-și scuti vitele de ele, se ungă păr- 
țilejvitelor cari sunt atacate mai tare 
de musce, cu unsăre de acesta de 
porc amestecată cu 3°/0 (trei la sută) 
iodoform. Trebue însă luat săma, ca 
vitele să nu lingă acăstă unsore, că 
iodoformul este otrăvitor. Centru 
pregătirea unsorei și alte îndrumări, 
trebue se cerem sfatul medicului ve
terinar.

*
Pentru depărtarea a tot felul 

de pete din stofe se recomandă 
?.ămă de bobe de fasole H6be albe 
se fierb fără sare, socotind la o ju
mătate chilogram băbe, 4 litre de 
apă. In zema ceva recită muierii 
lucrurile pătate și le spălăm fără 
săpun. Pet-> de unsore, de vin 
roșu în stofe albe său colorate dis
par, chiar și pete de cernelă, decă 
nu sunt prea vechi. Stofele de mă
tase, lână, bumbac, spălate în zămă 
de bobe de fasole, se fac ca nouă, 
că apa nu le strică de loc. După 
spălat le clătim de două ori în apă 
cu vinețelă, le ștergem ușor și le 
călcăm, pănă sunt încă jumătate 
umede.

Deci, în pătrarul din urmă al 
lunei aceștia, să cosim și vom avă 
un fen bun și nutritor.

— am —

POVEȚE.

.Literatură.
„Cuvântări bisericesc! de Mas

sillon'1 traduse din originalul trances de 
loan Genț protopop gr.-eat. român al die- 
cesei de Oradea-itare.—Deja la 1898 apă
ruse în Oradea-mare cartea cu titlul de mai 
sus, care cuprinde 17 predici de ale vesti
tului orator eolesinstic frances. Predicile 
sunt împărțite de traducător după anul bi
sericesc rgsăritdn, și fie care este pusă la 
acea Duminecă sâu sârbătdre, cu a cărei 
evanghe'ie se potrivesc^ predica.— (Jn vo
lum elegant de peste 400 pagini în 8° ou 
portretul lui Massilon. Traducerea se dis
tinge printr’un limbagiî! ales. Prețul 5 co
rone (6 Lei 50) plus 30 bani porto. Se află 
de vemjare ia Tipografia A. Mureșianu, 
Brașov.

A apărut „Almanachul" societăți- 
„Petru Maior" Budapesta 1901 cu un eoni 
ținut bog-t, și ilustrat. Format 8° cu 144 
oaginl. treful 4 corone. Se află de vendare 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețuț- indi
cat, plus 35 bani porto.

„Suppleoc Libellus Valachorum", 
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și AdamovicI în 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
făcută de profesorul Dr. E. Dăianu. Sibiiu, 
„Tipografia" societate pe acțiuni. Un esem- 
plar broșat costă 1 coronă (plus 5 bani 
porto). Se află de vânzare la Tipografia 
„A. Mureșianu'1.

„Castelul din CarpațP, roman din 
vieța poporului român din Ardeal, de Jules 
Ferm, tradus de d-1 Dr. Victor Onișor cu o 
prefață de Dr. Eliă Daiami (Tiparul „Tipo
grafia14 societate pe acțiuni Sibiiu). oe afla 
dz rânqțare la Tipografia rA. Mureșianu" 
Brașov. Esemplarul broșat ediț. poporală 
1 cor. 6d, broșat ed. de lux 2 cor 40 (plus 
10 b. porto), legat 4 cor. (plus 20 b. porto). 
O carte forte interesantă, care n’ar trebui 
să lipsescă de pe masa nici unui Român.

A apărut „Cartea sbcrelor" de Ma
rion, o broșură b-zliă de 128 pagini, ou- 
prinejend peste 50 de poesii la adresa so- 
crelor. Broșura ofi-re lecț.ură forte plăcută, 
mai ales pentru gmerl. „Cartea sdcreloru 
se pât.e procura și dala Tipografia, „A. 
Mureșianu14 în Brașov eu prețul de 1 cor. 
plus 5 bani porto.

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne14 de loan Popea. 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

„Cartea Durerii' de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul frances de lacob 
Nicolescu,, editura lui Dr. E. l/ăiunu. Tipo
grafia lui HeinerichUhrmann din Timișora 
1895 O cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone plus 10 bani 
porto. — Se află de vînijare la Tipografia 
„A. Mureșianu* *.

Superstiții la căsătorii.
La Slovacii din Ungaria-de-Nord sunt 

multe superstiții cu privire la căsătorie, și 
adecă asupra mijlocelor, pe cari le între- 
buințâză fetele pentru-ca se se mărite.

Aceste mijloce seîntrebuințdză numai 
în două (file Și adecă în diua întâii! de 
Crăciun și la 24 Iunie (Sf. loan),

In diua acesta din urmă fetele tinere 
îșl aruncă șorțurile pe acoperișul casei; 
numărul șirului șindrilelor, la care rămâne 
atârnat șorțul, arată după câți ani se vor 
mărita. In aceeași di fetele aruncă în apă 
cununi împletite din flori de câmp. Aceea, 
a cărei cunună plutesce mai înainte, se va 
mărita mai curând.

In sera dilei Sf. loan fetele curiose | 
se culcă în câmpul de cânepă ; dâcă cânepa , 
se ridică în sus pănă a doua di, atunci fata 
se va mărita chiar în anul acela.

In sera de Crăciun fetele, mai înainte 
de a mânca, bat de trei ori în ușa cotine- 
ței porcilor; câte gronțăiturl scote porcul, 
atâția ani vor trece, pănă când fata se va 
mărita.

In timpul liturghiei din diua de Cră
ciun fetele iau un mănunchiu de așchii, pe 
cari le numără. Decă așchiile sunt cu soț, 
fata se va mărita pănă la Crăciunul celălalt.

Chiar și la întrebarea cum va fi tra
iul în căsătoria viitorilor soți, credința de
șartă a poporului slovac scie să dea răspuns.

Astfel de pildă fata al cărei șorț se 
va uda tare, când spală rufe, va lua de 

bărbat un bețiv. Tînăra păreche care 
se cunună, în vreme ce la cimitir se 
sapă o gropă, va trebui să moră în curend.

Acela, care se cunună pe timp fru
mos, va fi fericit, er care se va cununa pe 
timp ploios, va vărsa multe lacrimi.

Pentru-ca să afle, cum va fi situația 
averei viitorului soț, fetele pun, în noptea 
de Crăciun, trei nuele sub perină, și adecă 
una cu cojă, alta descojită și a treia pe ju
mătate descojită. A doua di fata scote o 
nuia, decă este cea cu cojă se va mărita 
cu un bărbat bogat, decă este cea descojită 
va lua soț sărac, er decă scote pe cea de 
a treia, va lua un soț nici bogat, nici sărac.

Căsătoriți5
dela 14 pănă la 19 Iunie.

1) Mich. Zeides, ev. cancelist polițienesc, 
Brașov cu Rosina Ginesch, ev. Hălcliiu. 2) Martin 
Gotz ev. cult'll de zidar, Brașov, cu. Anna Marosi 
ev. Barcza Ujfalu. 3) loan Pitiș gr. or. muncitor 
cu Maria Vlădăreanu gr. or. Brașov. 4; Csog Fe- 
renez ev. ref. muncitor cu Paraschiva Ogea gr. 
or. Brașov. 5) Dumitru Noian, gr. or. calfă de zi
dar cu Elena Spătariu, gr. or., Brașov. 6) Dumi
tru Stinghe gr or. muncitor cu Paraschiva Pes- 
trea gr. or. Brașov. 7) Nicolae Langaș, gr. or. 
muncitor cu Elena Ancăn gr. or. Brașov.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 20 Iunie 1902.

H. Pomul verde: Lass, loc. c. și 
r., Fronius loc. c. și r, Hackmann, loc c. 
și r. din Sibiiu; Allesch, director al jocu
rilor „patimile 1. Chr." Biserica Albă; 
Golzinger, negustor de vinuri, "Weiss, voia- 
gior, Budapesta; Mețianu, protopop, Zer- 
neștl;

H. E ur o p a: Bordan, priv. BucurescI; 
Perlea, comerciant, Brăila; Szomjas, pro
prietar, Torczal, Klein, voiagior, Râcz-Wi- 
lilits; Kunz Elek, director de circumscrip
ție pentru școlele secundare, Clușiîi ; Lowit, 
voiagior, Graz; Kluger, Berger, I. Berger 
K.. Viena; Revâsz, Kemâny voiagior, Buda
pesta ; Szoltus, comerciant, Dr. Frohlich, 
profesor, Hajdu, fuucționar Budapesta.

H. Orient: Licht, comerciant, Făgăraș ; 
Major, funcț. de finanțe, S. Odorheiă.

H. BucurescI: Lass, ing. Clușiîi; 
Griiner, negustor de lemne, Sighișora; Șan- 
dru. colonel c. și r , ITaas, general de briga
dă c. și r. Magyarosy, Hotelmanu, voia- 
giorl, Budapesta.

OSblemdariAl septemânel.
IUNIE. (1902) are 30 (file. CIREȘAR.

Pilele Călend. lui v. Călend. Gr eg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

9 S. Oiril Archiep.
10 1J. m. Timoteiu
11 S. ap. Vartolom
12 C.p. Onof. și Pet.
13 Mart. Acuilina
14 Prof. Eliseu
15 Sf- Prof. Eusebiu

22 Paulin
23 Edeltrud.
24 j- loan botez.
25 Prosper.
26 Ieremia
27 Ladislau
28 Leo papa

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 20 Iunie 1902.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitate».

Valuta 
în

Kor. | fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 14 60
Grâu mijlociu . . . 14 20
Grâu mai slab . . . 13 60

n Grâu amestecat 11 50
Secară frumosă. 9 70

yi Săcară mijlocia. . . 9 40
țț Orz frumos .... 8 —
n Orz mijlociu. . . . 7 60
jj Oves frumos. 6 80
n Ovăs mijlociu . . . 6 50
a Cucuruz .................... 9 —
71 Mălaiu (meih) . . . 8 —
71 Mazăre........................ r2 *—
ti Linte ........................ 14 —
7) Fasole........................ 9 2'i
îl Sămânță de in . 24 —
n Sămânță de cânepă . 8 25
n Cartofi........................ 2 —
7) Măzăriche................... — —

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

100 kil. Sân de vită prospăt . 44 —
71 Său de vită topit . 64 ~~

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian JEL. Pop.

Cursul la bursa din Viena.
Din 20 Iunie n. 1902.

Renta ung. de aur 4,l/()......................120.70
Renta de corone ung. 4% . . . 27 90
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 119 —•
Impr. căii. fer. ung. în argint 100. —
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.—

. 97.75 

. 98—

. 266.50

Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale croate-slavone .
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163 50
Renta de argint ausțr........................ 101.75
Renta de hârtie austr........................ 101.60
Renta de aur austr.............................120.85
LosurI din 1860.................................. 153.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 84
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 703.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 683.75
NapoleondorI.......................................19.08
Mărci imperiale germane . . . 117.30
London vista.............................. 240.20
Paris vista.................................. 95.22’/2
Rente austr. 4°/0 de corone ■. . 99.75
Note italiene.................................. 93.95

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Iunie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vând. 18.94
Argint român. 18.80 71 18.88
Napoleond’orl. 19.04 71 19.07
Galbeni 71 11.20 71 10.30
Ruble RusescI 71 2.54 71 —.—
Mărci germane 71 117.25 n —.—
Lire turcescl n 21.40 71 21.50
Scris, fonc. Al biria 5°/o 101— n 102—

Bursa de BucurescI
din 17 Iunie 1902.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... Apr.-Oct 9 i.L
„ „ Impr. 1892 . . . 5» Iau.-Iul. 97 */,
„ „ din 1893 . . . K

Li:- 77 » D 97- 'Iz
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 » Apr.-Oct. —.—
„ „ Impr. de 321/, mii. lan.-lul. 84.’/2
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 n n >î 84.y7
„ „ Impr. de 274 in. 1890 4 „ 85.—
„ „ Impr. de 45 m. 1891 L, )1 71 84?/t
„ „ Im. de 120.mil. 1894 4 „ 84?/,
„ , „ Impr de 90 mii. 1896 4„ n n 84.—

Oblig. de Stat (Conv. ru'ale) n Kdi-NOV. 84.—
, Casei Pensiunilor fr. 300 10 >1 17 —.—

„ comunei BucurescI 18~:3 Iaii.-Inl. —.—
„ „ „ din 1884 Hai-Nov —.—
„ „ „ din 1885 Inn.-Dec. —.—

„ din 1890 Mai-Kov. —.—
Scrisuri fondare rurale . . . n laii.-lul. 99-L
Scris, fondare rurale din 1890 L, 863./4

„ „ urbane Bucuresc 0 ,, » 71 8G.'A
M 1! 1 * * . 5 n » » SO-1/,

Oblig1. Soc. de basalt artificiali 11 71 —.—
v.;n.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Nuțion. uit. uv. 83.— 500 într. v. —.—
Banca agricolă............................... 500 150 v. 2385
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 281.—
Naționala de asig. uit. div, lei 43 21'0 17 71 158.—
Soc. bazalt artif. uit- div. lei 30 250 385.—
Soc. rom. de constr. uit. d'V. 15 1. 250 3b2.—
Soc. rom. de hârtie uit. —.— io<; 77 77 —.—
„Patria* 1 Soc. de asie:. uit. 4 lei 100 —.—
Soc. rom. de petrol l em. u. d. 0 200 —

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —.—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1 1000 77 71 —.—
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 » 11 —.—
20 franci aur............................... — H 11

—,—
fabricile Unite de gazose. . . 12 W 17 —.—

S c o i» p t » r ii:
Banca nat. a Rom. «7» Paris .... 3%
Avansuri pe efecte 7 , P tersburg . .
Banca agricolă 9-10% Berlin .... 3—
Londra .... 3 •- Belgia .... 3-
Viena......................... 3*/ 2 Elveția .... 3l/a

Cursul leșurilor private
din 17 Iunie. 1902.

cump. nde

Basilica.................................... i9 15 20.15
Credit .................................... 439 — 44.3.—
Clary 40 11. m. ..... lr6. 190.—
Navig pe Dunăre.................... —.—
Insbruck ............................... 82. 84.-
Krakau ............................... 74.50 76 50
Laibach.................................... '12 — 76.—
Buda......................................... 74 50 76.50
Pa'fiy......................................... 200.— 215.—
Crucea roșie austriacă . . 188.— 192 —

„ „ ung..................... 56.25 57 25
29.- 30 —

Rudolf.................................... 75.— 85 —
Salm......................................... 235 50 237.50
Salzburg..................................... 76.25 78 25
St. Gei.ois .......................... 264.40 274.45
Stanislau............................... — —
Tneiit’iie 4’/2‘'/0 1C0 m. c. . 429.50 431.50

„ 4»/0 50 ..................... 42.50 44.50
Waldstein............................... 64.— 66 -

„ de 10 franci . . . 32.75 34.75
Banca h. ung. 4u/n .... —. — I

Târgul de rîmători din Steinbruch.
Starea rimă tori lor a fost la 10' 

Iunie n. de 46,289 capete, la 18 Iunie- 
au intrat 2-*4  capet - și au eșit 189-capete,. 
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râmânend la 19 Iunie n. un număr de 
46,344 capete.

Se notăzâ marfa ungurescă: veche 
grea dela 98—100 fii. tînâră grea dela 

.105—107 fii., de mijloc dela 104 — 106 fii. 
u șo r ă dela 104—106 fii. — Serbescă: g r e a 
106—107 fii.,de mijloo 104—106fii., ușoră 
102—104 fii. kilogramul.

Sursa de mărfuri din Budapesta.
din 17 Iunie. 1902

Semințe
CuAli- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela până la
Grâu Bănățenesc . . . 80 9.80 10. -
Grâu dela Tisa .... 80 9.75 9-85
Grâu de Pesta - - . t 80 9.75 9.85
Grâu de Alba regală . . 80 ,— .—
Grâu de Bâcska .... 80 .— .—
Grâu unguresc de nord . 90 .— 4—
Grâu românesc .... 80 ■— .—

Cuali-
Semințe vechi Soiul ta teu Prețul per

ori none per 
Hect.

10C chilograme

dela pănă la
Săcara . . . 70-72 7.45 7.55
Orz . . , nutrey. . 60- 62 7.35 7.45
Orz. . . , de rachiu 62- 64 6 10 6.20
Orz. . . de bere . 64- 66 5.75 6.—
Ovfis . . .
Cucuruz . . bănățen . 75 ,__ —■
Cucuruz . alt soiu . 73 —.— —.—
Cucuruz .
Hirișcă

d n
4.50 5.—

Producte div. Soiul C u s a î
dela pănă

Săm. de trifoiii Luțernă ungur. 0 4^.— 54.—
,, transilvană 35.- 40.—

» „ bănățenă 42.— 46.—
n „ roșiă Iu —.— —.—

Ulei de rapiț.ă rafinat duplu 0 —.— —.—
Ulei de in . . —.— —. —
Unsdre de porc dela Pesta 0 63.50 64—

» - >’ dela țeră . • • 0 — —.—
Slănină . . . sventată . . ■ ■d 54.50 55—
Prune .... din Bosnia • ■ 0
■Lictar .... Slavon și Serbia

0■d __  __ _ _
n din Serbia în s. H —. — —.—

Nuci . . . • slavon nou ft __ .__ —.—
Gogoși. . . • serbesc — —,—

n din Ungaria —.— —.—
Miere , ... ungurescl. 0 —.— —t—

H sferbescl . H 
'«i ,— —.—

■Ceră .... brut . . —.— —
Spirt .... Drojdiuțe de s. ——

DOCTORULALEXANDRU de VAIDĂ-VOEVOD
specialist pentru bole interne 

CARLSBAD,
Alte Wiese, „Blatter Schlussel".

Stabiliment de hydrotherapie

W ăllisclihof
— stațiunea de tren Brunn — Maria Euzers- 
■dorf 30 minute depărtare dela Viena — 

arangiament modern, prețuri moderate, 
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
siunea întregă, 21—32 fi. la septemână, 
:amăsurat locuinței).

Cu prospecte și informațiuni detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
.Dr. Lazar Popovicl, Dr. Marius Sfurza, 

medic consiliat- medic dirigent în Wăllisch-
Tiena XV Mariahilfer- hofp. u. Maria-Euzers- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien,

Nr. 8038—1902.

Escriere de licitațiune cu oferte.
La 30 Iunie st. n a c. la 10 ore 

a. in. se vor da în antreprisă pe 
■cale de oferte, în oficiul economic 
orășenesc din loc, următorele lucrări, 
și anume:

a) Facerea unui nou cazan pen
tru conservare de gaz la uzina de 
gaz orășănescă în preț de 21945 cor.

&) Facerea stelaginlui necesar, 
pentru montarea cazanului, în preț 
de 1467 cor. 37 fii.

c) Repararea basenului dela ca
zanul cel vechiu, în preț de 3034 
cor. 59 fii.

Se vor accepta numai oferte în 
scris, timbrate în regulă, provecjute 
cu vadiu de 10(yo dela suma oferta
tă și sigilate. Se pot face oferte și 
pentru fie care lucrare de sub a), b) 
,și c) separat.

La ofert este a se alătura pla
nul lucrărilor de făcut, dinpreună cu 
prețurile lor, adecă: preliminarul de 
spese și un raport în detail.

Afară de acestea, ofertei are se 
conțină declarațiunea, că oferentelui 
îi sunt cunoscute condițiunile de ofert 
și contract și că se supune acelora 
necondiționat.

Condițiunile mai detaiate de 
ofert și contract se pot lua în ve
dere la oficiul economic orășenesc 
pe timpul de oficiu între orele 8—12 
a. m.

Ofertele se primesc în oficiul 
economic orășenesc pănă la 30 Iu
nie a. c. 10 6re a. m., er ofertele 
intrate după acest termin — ca în
târziate — se resping.

Brașov, 4 Iunie 1902.
2 -3.(559) Magistratul orășenesc.

Nr. 49—902.
a. f. c. sc. d.

Concurs.
1

Prin acâsta se escrie con
curs la postul de director la gimna- 
siul superior fundațional din Năseud.

La acest post pot concura acei 
civl din Ungaria, cari:

1) au cualificațiunea recerută 
prin lege dela profesori de școlele 
medie;

2) poșed perfect în vorbire și 
scriere limba maghiară și română.

Ou acest post sunt împreunate 
următorele beneficii:

a) plată de profesor ordinar de 
2400 corbne pe an.

&) adause cincenale de câte 200 
corone.

c) remunerațiune de director de 
600 corbne,

d) cuartir liher.
Concurenții se-și așternă supli- 

cele adjustate cu tbte documentele 
de lipsă pănă în 10 luliu 1902 la 6 
ore după amiac]I la comisiunea ad
ministrators a acestor fonduri.

Din ședința „Comisiunei adminis- 
trăldre de fondurile centrale școlastic si 
de stipendie din districtul Năseudului"’ 
ținută în

Năseud, la 12 Martie 1902, 
Președinte:

Gerasim Domide m. p.
Secretar:

(534),2—2 Dr. Nestor Simon m. p.

In Strada Prundului nr. 47 
sunt de închinat: 

în etagiul I. 6 odăi, 2 bucătării, 2 
cămăruțe, 2 poduri, 2 șopurl de lem
ne, 2 pivnițe și grădină mare pentru 
preumblare.

Aceste se pot închiria la două 
partide, seu la una dela Sânt-Mihai.

Informații la proprietarul case
lor Strada Prundului nr. 47.

,3-3(571) Dumitru I. Pascu.

De curend sosit!

Ape minerale
umplutură prospetă

se capătă 
în Iote farmaciile din Brașoy 

cu prețurile cele mai eitine.
(555,3—7)

0 casă cu etaj
care constă din doue locuințe iru- 
m6se, parte parchetate fie care cu 
5 odăi, 2 bucătării, 2 cămări, odae de 
bae, pivniță mare, șopron, spălătorie 
grădină și o curte spațibsă, situată 
în o stradă principală din Scheiu, 
aprdpe de oraș, din causa mutări de 
aci, este de închiriat seu de vencțare 
din mână liberă.

Informații Strada Caterinci Nr. 
17 în etaj. ‘ (556,3-4)

A VIS!
Subscrisul are onârea a reco

manda On. public OTIEHjEJEj seu 

„IH8ELL3G“ 
dela 

băile din Borszek, 
situat în centru cu 16 odăi confor
tabile, curat și bine mobilate. 
== Prețuri moderate. .

Serviciu prompt și cu atențiune. 
Personalul vorbesce și românesce.

Cu totă stima

SAMUIL LETZTER, 
©teiâes-.

v ICalitate bimă garantată!
KF Vând cu 5-4O°/0 mai ieftin, ca concurență mei.

W" Ifepihil de Imlțiminte și pălăfii 
■W'Nr, io. L SÂBADEÂNU Nr. lo.-w

Strada Porții nr. 10, BRAȘOV, Strada Porții nr, 10,
care se bucură de 32 ani de încrederea on. public, recomandă mărfurile sale 
garantate, solâale, moderne și cari prin procurare favorabilă viniîJe 
Cas- nanii Banal âefi’tin ca orl-ce concurent al său, precum pote vede onor, 
public din câte-va mai j<>s înșirate prețuri:

1

1 n 2.80
1

1

1

n 3.70n
» 4.10n
n 4.30• n

Pentru ESiirbațî:
păreche de ghete de vachs, garantat

solide............................ fi. 2.50
de ghete de vachs cu 

besetz, garantat solide . „ 
de ghete de vachs cu 

șinore, garantat solide .
de ghete de vachs cu 

besetz de iac, gar. sol.
de ghete Botin de iuft, 

garantat solide
Pantofi de Drill galbene ori negri cu pele, 

besetz și talpă dela 80 cr. în sus.
Ghete mici penti-u copii dela 50 cr. în sus.

îs»- Comanda la măsură se efectueză prompt,
și garantat solid, -w

Specialități de încălțăminte 
de tot fiwes Clievreaux, Boxkalf, 
„Ideal11 etc., se află. în mare alegere 
și se pot procura în 6 dile și după măsură cu prețuri moderate.

B’entriv 9>ame:
păreche de ghete de pele patentate, 

cu gumă gar...................
de ghete de pele pa

tentate, cu nasturi, gar.
de ghete Gems verita

bil, cu nasturi gar. . .
de ghete cu besetz de

lac gar.............................
ghete pele galbină gar.

Pantofi de dans din lac 
„ „ „ pele Gems

Sz. 2508^-19<'2.
tlkv.

Arveresî hirdetmenyî kivonat.
A brassâi kir. torvbnyszbk, mint telekkonyvi hatosâg kozhirre tQszi 

hogv Marika G. Juon vegrehajtatonak neh. Boearnea Mâria hagj’ateka 
vâgrehajtâst szenvedbk elleni 160 kor. tokekbveteles es jârulekai irânti 
vbgrehajtâsi iigyâben a brassoi kir. tbrvszek (a brassoi kir. jârâsbiihsâg) 
teriileten 16v6, s a prâzsmâri 175 sz. tljkvben foglalt 4112, 4113 hrsz. 
egâsz ingatlamb 8n0 kor.-ban, az 1802 hrsz. fekvfire 45 kor. ban ezen- 
nel megâllapitott kikiâltâsi ârbau az ârverbst elrendelte, es hogy a fen- 
nebb megjelolt ingatlanok az 3902 evi Junius ho 28-ik naojân deleloft 9 
orakor a prâzsmâri kbzeeghâzânâl megtartandd nyilvânos ârverhsen a 
megâllapitott kikiăltâsi âron aloi îs cladatni fognak.

Ârverezni szăndekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak lOfȚ-ât 
kâszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammai 
szâmitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. aiatt kelt igaz.sâgugymi- 
niszteri rendeiet 8. §âban, kijelolt 6vadâkk6pes ertekpapirban a kikiii- 
dott kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §-a ertelmeben a 
bânatpenznek a birosâgnâl elăleges elhelyezeserol kiâllitott sz. bâlyszerâ 
eliemervenyt âtszoigâltatni.

Kelt Brass 6, 1902 6 vi mârezius ho 29-ik napjân.
A brassoi kir. tbrvszek, mint tlknyvi hatosăg. 1—1

Kwizda
ELorneubur g.

PRAV NUTRITOR de vite.
Mijloc We, neutra cal, vite coraate și oi.

De 50 ani se în- 
trebuințeză în 
cele mai multe 
grajduri, contra 
lipsei de mân
care, mistuirei 
reieși spre in- 
bnnătâțirea lap
telui și înmulți
rea laptelui 

ds vacă,.
Prețul unei cutii c. 1.40 b. */,  cutie —.70 bani.

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

---- == Deposit principal Ia 
FESM® eKOIS. KWIWA 

k u.k oester. k. rumân, u. fiirstl. bulg. Hoflieferant 
Kreis-Apotlieker KORNEUBURG bei Wion.

J------ i------ k
DEPOSIT W DEPOSIT
«Ie articole ? flg flg g®

igienice. B din Paris.

J.KEIF Specialist, Vim
I., SI r a » «I 8 t a 11 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis

Trimiterea în provincie cn Rambursă.
Discreț. ă K. 2, 4, 6, 8, 10 etc. * *

1

1 n

1

1

„ n Pele 
cu fi.

fi. 2.50

3.40n
n 4.—r>
n

1
1
1
1

3.80
4—-
2.-
1.80

n 
•n 
n 
n

ieftin
6—10

n 
n 
n 
n
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fer»isgmifeire

cea mai rațională a Europe;

Admmisirațitmea.

iii-ii' */ >"Tn:r 
wnnimmii}

fifi anunță ^eschâ^erea 
sesonnlui băâS.sir de

„Gazeta Transilvaniei^ 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții.

Serviciul idretternjpîei se află, în manile unui personal bine școlit din clinica 
profes. Winternitz.
—-z-rz- ©asre dietetice a de zer și de lapîe» —-—- 

Palatul de cură (Curhaus) cuprinde un Restaurant ci salone elegants 
de mănoar-, o Cafenea și salone de lectură, musică, biliard și 
diverse joccl.

Afară de numerose locuințe și Oteluri private stau la disposiția publicului 
și tloue OteBurU cu 70 camere și apartamente confortabile pen ru pretură mo. 
derate, cari aparțin stabilimentului de cură.

Apaducte din isvore alpine. — Canalisație. — Lumină electrică. 
Succese spSeneHide; la bole de inimă, după sistemul dela Nauheim, cu băi 

acido carbonice, și la arteriosclerosă cu băi de nomoi.
Informațiuni și prospecte gratis șl franco prin Administrația c. r. a stabilimentului 

de cură cari reservă la comande camere în Otelurile de cură.
La întrebară medicale respunde medicul stabilimentului de băi cons, 

imp. Dr. Arthur Lobe 1.
---- Șese medjei sunt în loe. e«ră vorltesc romtlnesee. ---------- --------

----=—><i-<-------- zz —
Apele alcaline din sursa

win i sirop, se aplică și la diverse afecț iu n î catarale și se pot comanda la 
,,A«J»»»îns8«>rațis» e. r. t» 8ttAbiliinent.uEuii <Ie eură.“

în BuniBe iunie șă Septemvre priețwî reduse pentru băi și odăi.

gj 3-10.(550. Administrația c. r. a stabilimentului de cura.

-== ANUNȚ. SHS2fl22SSF[Rna
Comuna Sâîigeorgiul-român (Olâh-Szent-GryOrgy) comitatul 

Bistrița-Năseud, ca pro- 
prietară a apei minerale 
bicarbonate și cloruri de sodă și potașă din
=====. 0 Sume până în 3® Septemvre a. o. ■===«

După Dr. Sigmond de manor și Ludwig, ambii profesori de medicină 
dela universitatea din Viena, precum și după chemistul Fr. Folberth, apele 
minerale din Sângeorgiti se folosesc ca Cură escelentă pentru morburile: 
friguri învechite de ficat, splină, slăbire» aparatului digestiv, fiincțiunele intestinelor, 
hemoroide, anomalie în menstruare, blenorhoe, urinare, cutare cronice de plămâni și 
uter, petriilekri în beșică și rărunchi, scrofule, tot soiul de debilitări nervdse, hipo- 
condrie, histerie, reumatism, morburi de copii etc.

Cora de beat, Băi reci și caide, aer de brad,

la confluența BÎWD’snei și BSnsl.B’iței, într’ro vale plăcută a Carpați- 
!or Bucovineni, iucunjurata de păduri conifere. în pitorescul triungh i! între 
Ardeal. România și Bucoviuti.

„D0RNA“ (în BUCOVINA), 
la gara „Valea Putinei11 de-ocamdată, ultima stație a căiei ferate secundare, Hai
na— Câmpulung - Dorna 2 6re depărtare dela Dorna).

....... - Se refflii l»irje 8a sosirea Sie-eărwli tren. •----  

W Durata sesonului dela 1 Iunie — 30 Septemvrie st. n.
In monumentalul stabiliment de băi se aplică sistemele cele mai moderne.

Este îngrijit de CMBănă bwBîâ, precum și de HociBmță 
aranjate din nou. cu confort, cu prețurile moderate în localită
țile băilor și jur.

Călătoria până la Bistrița cu Calea Ferată, dela Bistriță 
cu trăsura, cam 3 ore, pentru 8—12 corone.

Informațiuni mai de aprope dela Administrațiunea băilor 
din Sângeorgiu.

------- Medicul băilor: I)r. Andrein Monda. =
Sângeorgiu, 1 Iunie 1902.
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T ipografia A. Mureșianu, Brașov.


