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Serbări militare.
(a) In scurtul timp de câte-va 

săptămâni am avut de a semnala 
două serbări militare, dela două re- 

' gimente, în cari covîrșitorea majo
ritate este compusă din feciori 
români.

Una dintre aceste serbări s’a 
petrecut aici în Brașov și s’a pus la 
cale, ca în fîe-care au, pentru rea
mintirea cjdei de mare biruință, ce 
a câștigat-o armata nostră asupra 
dușmanului, la Custozza, în Italia. 
La acesta biruință luase parte în
semnată, între alte regimente, și re
gimentul Nr. 50, astăcj.1 cu garni-| 
sona în Brașov, care regiment este 
dintre cele mai distinse în armata 
nostră, căci stâgul lui portă o mare 
medalie de aur, bătută anume pen
tru acest regiment, ea recompensă, 
„pentru păstrarea statornică a cre
dinței jurate11.

La oste în totă lumea se ob
servă principiul, ca soldații se fie 
tratați în timp de pace potrivit ca
racterului lor poporal.

Și ofițerii îș! dau cea mal mare 
silință, case nu se abată dela acestă 
linie.

Căci numai așa pote prinde în
credere omul venit dela plug 'față 
cu superiorii săi, decă. vede, că a- 
ceștia nu-șî bat joc de el și nu-1 
ocăresc din pricina, de pildă, că el 
nu cunosce alte limbi, ci numai 
limba, românescă și din pricina, că 
la serbări, când îi este îngăduit se 
se veselescă și el așa cum a. învățat 
acasă, el nu se scie veseli, decât cu 
cântări românesc! și cu danțurl ro
mânesc!.

Vec}! bine, că și la aniversarea

bătăliei dela Custozza serbările au 
avut o înfățișare potrivită princi
piului amintit. La petrecerea popo
rală de după amiafîi feciorii au 
cântat cântece românesc! și au jucat 
jocuri românesc!, âr casărma fiind 
împodobită cu verdeță și cu stea
guri, am văfiut în jurul portretului 
Majestâții Sale și nisce steguiețe în 
colorile roșu-galben-albastru.

S’au găsit însă omeni între pro- 
tivnicii noștri, car! s’au cătrănit rău 
din pricina acesta și căutând nod 
în papură au vrut să scotă la ivelă 
demonstrație antiungurescă.

Acuma s’a aranjat la ClușiA, 
săptămâna acesta, o altă serbare mi
litară, jubileul de 200 an! al regi
mentului 51, care este compus erăși 
din fecior! în mare parte român! de 

| prin comitatul Clușiului și al Săla- 
giului. S’a sfințit și un stăg nou, er 
după sfințenie, soldații au pus jură
mântul pe noul stâg.

Cui i-ar trăsni prin minte, să 
ceră, ca majoritatea feciorilor să 
pună jurământul în altă limbă, de 
cât în limba mamei lor, pe care au 
învețat’o de copii și cu care limbă 
pe buze șî-au vărsat sângele părinții 
și strămoșii lor în sute de bătălii?

Și totuși s’au găsit și de aceștia. 
Ijliarele șoviniste. vorbind despre 
jubileul regimentului din Clușifi, 
caută, și găsesc nu un nod, ci mai 
multe noduri în papură, între cari 
noduri însă unul din cele mai grose 
este, că de ce n’au pus feciorii ju
rământul în limba maghiară? Ce 
avea să caute acolo limba româ
nescă?

Apoi să ne ierte domnii ga
zetar! maghiari, noi, mărturisim, că 
ne stă mintea în loc și nu seim, 
ce să gândim despre chibzuiala 
lor, când îi vedem călărind pe nisce 
lucruri nefiresc!, cari n’au nici un 
rost.

Ore voinicul Uie Lujerdeanu 
care s’a purtat la ocuparea Bosniei 
atât de eroic, ce' cred fîiariștii un- 
guri, că s’ar fi purtat mai vitejesce, 
decă ar fi pus jurământul în limba 
maghiară?.. .

De aceea ne mirăm, cum de 
mintea sănetosă, pe care am crede, 
că ar trebui să o aibă și domnii 
gazetari maghiari, îi îngădue să 
scrie lucruri așa de nesăbuite.

Revista politică.
La noi în țâră nu s’a petrecut 

săptămâna acesta vr’un eveniment 
politic mai însămnat. Dieta fiind în 
vacanțe, partidele care își stau față 
’n față nu se pot răsboi, decât pe 
hârtie. Lupta, car! o portă parti
dele maghiare dându-se mai ales pe 
tema pactului austro-ungar, e firesc lu- 

ru, ca și răsboirea pe hârtie, să se 
facă tot în jurul acestei cestiuni. In 
timpul din urmă organul partidului 
poporal catolic, „Allkotmăny*, a făcut 
nisce destăinuiri interesante cu pri
vire la consiliul de miniștri, ce s’a 
ținut săptămâna trecută în Viena. 
Foia din cestiune a publicat cjilele 
acestea informațiunea din cercuri 
bine orientate, că Majestatca Sa 
monarchul ar fi dat espresie amâ- 
răciunei sale asupra neînțelegerii 
dintre cele două guverne și ar fi 
luat posiție hotărîtă pentru comuniu
nea vamală austro-ungară. La afir
mările lui „Alkotmany" răspunde 
oficiosul „Magyar Nemzet11, combă- 
tându-le și susținând, că nu sunt în
temeiate. „Alkotmâny" la rândul 
său repetă, ce a afirmat, și face as
pre împutăfl guvernului, că tace în
fundat, nu informeză opinia publică 
maghiară, pe când guvernul austriac 
e sprijinit în acțiunea sa de aprbpe 
tote partidele din parlamentul vienes.

De cât-va timp se petrec 
cruri interesante în Bucovina. R 
mânii cu Germanii și Armeno-Po- 
lonii s’au aliat, formând o covîrși- 
tore majoritate în contra partidului 
Rutenilor. Ce i mai mult, tote par
tidele din dieta Bucovinei, afară de 
Ruteni, au dat atestat de bună pur
tare guvernorului br. Bourguignon, pe 
care nu mult înainte, seim că Ro
mânii îl combătuseră cu strășnicie. 
In vederea coalițiunei numite, cele 
două partide ale Românilor buco
vineni (conservator și poporal na
țional), și-au dat mâna și au încheiat 
un compromis privitor la cooperarea 
politică. Supremul for în cestiunile 
politice naționale române va fi o 
dirigență compusă din 10 membrii.

Faptul alianței româno-germano- 
armeno-polone a surprins cu drept 
cuvânt pe toți', der mai ales i-a sur
prins pe Ruteni, cari din giugiuliți 
ce erau pănă acum din partea gu
vernului local, s’au văcjut de-odata 
părăsiți. Ei au și dat espresie amă- 
răciunei lor prin aceea, că — după 
cum seim — au trecut în oposiție 
și au părăsit dieta, fac c’un cuvânt 
pasivitate. Noi din parte-ne am 
dori, ca din noua schimbare politică 
în Bucovina Românii să profite ceva 
și să nu fie atitudinea binevoitore, 
ce li-o arată guvernul, numai o 
amăgire.

*
Foile de peste Carpaț! s’au ocu

pat fiilele acestea, fîe-care din punc
tul de vedere al partidului căruia 
aparține, de "onaresul conservator, ce 
s’a ținut de c conservatorii gru
pați în jurul ■- L p, p. Carp și N. 
Filipescu, ’ a cjilele de 23 și 24 
Iunie st. v. în sala teatrului liric 
din Bucuresc! sub președința d-lui 
D. Rosetti. Cu acestă ocasiune d-nii
N. Filipescu și P. P. Carp și cei
lalți vorbitori de frunte au desfășu-
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Iubite amice!
Am avut mare dorință de a ceti 

„Istoria literaturei române în seco
lul al XVIII-lea (1688-1821)“ de 
N. Iorga, profesor la facultatea de 
litere și filosofie a Universității din 
Bucuresci.

Acăstă lucrare de mare va)ore 
istorică-literară, a eșit de sub tipar 
în două volume mar! tipărite în anul 
1901 la tipografia „Minerva" din Bu
curescl.

Vara, fiind mai puțin ocupat cu 
afacerile biroului, am cetit cu multă 
atențiune lucrarea profesorului Iorga 
și- mi-a făcut o deosebită plăcere, cât 
de escelent și obiectiv e tratată în 
volumul a.1 doilea „Epoca lui Petru 
Maior, său Istoricii din Ardeal.u 

Ar trebui să reproduc pagini 
întregi pentru a înfățișa acesta ilus
tră epocă în care Șincai,, Klein, Ma

ior și alții lucrau din tote puterile 
pentru cultura națională a- neamu
lui românesc și pentru dovedirea ori- 
ginei latine seu romane a acestui 
neam.

Colonele cjiarului însă fiind prea 
înguste, mă voiu mulțămi a pune în 
evidență numai nisce mic! estrase 
referitore mai ales la istoricii străini: 
Sulzer, Eder și Engel, cari în acea 
epocă se încercau a întuneca originea 
Românilor și continuitatea lor în 
Dacia, și void termina cu triumful 
spiritului național al lui Lazar și 
Asachi în principatele1 române.

Petru Maior încă în timpul când 
era protopop în Reghin, făcuse cu
noștință personală cu Franciscus- 
Iosefus Sulzer, elvețian de origine, 
și care era judecător militar (audi
tor) la regimentul de dragon! Sa- 
voien! staționat în Reghin.

Sulzer nu scia românesce și 
când convorbea cu protopopul Ma
ior, el înțelegea numai prin esplica- 
țiunile ce i le da soție-sa, o „sască“ 
dela Brașov.

Auditorul Sulzer, după cum ne 
spune Maior, era nemulțumit cu sor

tea sa „crecjându-se a fi vrednic de 
mare pâne“, și £e năcăjia „fiind-că 
muerea și cele două fete, ce avea, 
nu le putea ține cu acea pompă, cu 
care dorea“.

Supărarea auditorului Sulzer pe 
Români provenia, cum ne arată is
toricul Petru Maior, din motivul, „că 
mergând în țera românescă cu nă
dejde că toți Românii acolo i-se vor 
închina ca unui nu sciu ce, ci ne- 
sciind el limba românescă, nu putu 
dobândi nici o deregătorie. De unde 
eșind mănios, n’au sciut ce se strice 
mai tare Românilor și să-i micșoreze, 
fără a stîrni minciuna neauzită pănă 
aci, și o dete la stampă.“

Minciuna pusă în circulație de 
Sulzer nemulțumitul, era aceea că 
Românii ar fi părăsit când-va pă
mântul în care îi așezase cucerirea 
strămoșilor.

încă odată repet, că tbte aces
tea estrase de mare însemnătate le 
fac din valorosa lucrare a învățatu
lui profesor Iorga, silindu-mă numai 
a-le combina într’un mou logic, păs
trând firul conducător al autorului.

Petru Maior, ca censor și co

rector la tipografia regală din Buda, 
cetind publicațiunile relative la Ro
mâni, el se sipiția atins în cele mai 
puternice și mai curate simțăminte 
ale sale de atacurile pe car! învă- 
țații străini le îndreptau în contra 
Românilor „în potriva acestui necu
viincios popor românesc, care îșl per
mitea a-și iubi trecutul, a-ș! regreta 
umilința din present și a face sfor
țări pentru a trăi o viață mai bună 
și mai demnă.“

Sulzer, furios că nu căpătase la 
„sălbatecii" din țeraromânescă situa
ția de oracol sciențific și literar, el 
emitea teoria, că în evul mediu Ro
mânii neputând sta în Dacia, s’au 
dus peste Dunăre, de gustul unui 
împărat și s’au întors înapoi de gus
tul lor, fără să-i fi chemat cine-va. 
La acestă teorie, bine venită duș
manilor națiunei „valaclie“, s’au aliat 
Eder și Engel, dușmani de morte ai 
Românilor.

Eder, 4>ce Maior, ne uria tot 
pentru un motiv personal: „pentru-că 
un Român în mare deregătorie pus, 
nu au părtinit ca să încapă fratele 
aceluia la o deregătorie11. Pe Enge
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rat programul partidului și refi 
mele, pe cari nisuesc a-le îndeplini

Partidul conservator de sub 
șefia d-lui G. Gr- Cantacuz^o a ținut 
tot clilele aceste în Buclei întru
niri pe culori.

In cercurile Viena
e forte mult ™ al
farului ,Ne.^reie Presee», datont 

/■ț • Ratzcnhofcr, in oare generalului/° . irmeza cercurile conduce-acesta ar .
tore au?iace asuPra politicei de in- 
.. , Rusiei in Orient. Autorul ar-

, ui nu da creflement desmin- 
‘ primului-ministru bulgar eu 

^Uire la convențiunea militară între 
.usia și Bulgaria. De asemenea ge

neralul Ratzenhofer persistă în a 
afirma, că la Petersburg s’a pus la 
cale înălțarea Bulgariei la rangul de 
regat.

W-------------------------
os pe Polonii din Posen. Ei s’au ho

rit dea espresiune amara
și încă cu prilejul căle- 

în

să 
ciunei lor,

ce o va face împăratul

*
Un conflict bulgaro turc e pe cale 

de a isbucni, din causa unui incident 
din Serves (Macedonia), în care dra
pelul bulgăresc a fost insultat de 
atoritățile turcesc!. Bulgaria se pre- 
gătesce a face o demonstrație mi
litară.

Mult se ocupă cjiarele streine 
cu cale!'oria. regelui Italiei Victor Ema
nuel la curțile din Petersburg și 
Berlin. Tînerul rege al Italiei se 
Scie, că îu drumul seu spre Peters
burg nu va visita și pe monarchul 
Francisc Iosif — „Tribuna" din Roma 
spune, că pricina pentru care Victor 
Emanuel nu va visita pe Francisc 
Iosif este, că domnitorul monarcliiei 
austro ungare n’a reîntors pănă acum 
visita, ce i-o făcuse răposatul rege 
Umberto, din considerațiune față de 
papa, care îșl formeză drepturi asu
pra Romei. „Tribuna" italiană a- 
daugă, că tocmai pe când s’a născut 
actualul rege italian, s’a. propus din 
Viena desființarea stăpânirei lumescl 
a papei. Contele Beust, ministru 
austro-ungar de esterne, a voit se 
formeze la 1870 alianța franceso- 
austriaco-italiană și n’a avut 
de obiectat, ca Italia în
pentru intrarea ei în plănuita alianță, 
se capete Roma. Alianța însă s’a 
zădărnicit în urma o. >siției împăra
tului Napoleon. G-." ~ na“ mai de- 

«Imanuel III

foriei,
Posen. Notabilii poloni s’au hotărît 
să nu participe la nici o festivitate 
și se nu dee de loc față cu împă
ratul. piarul „Germania" publică o 
declarație a deputaților poloni din 
dieta provincială din Posen, adre
sată mareșalului curții din Berlin. 
In declarația acesta se spune, că 
în urma măsurilor legislatorice aduse 
mai în urmă în contra Polonilor și 
în urma imputărilor, ce s’au audit 
din gura împăratului, ei nu pot să 
se presente împăratului. Prin pre- 
sența și prin amărăciunea lor, ei 
n’ar face decât să turbure bucuria 
festivităților. Din căușele acestea rogă 
pe mareșalul curții, să justifice înaintea 
împăratului absentarea lor. Deputății 
poloni declară tot-odată, că speră să 
sosescă odată ciasul. când se va res
fira negura artificială, ce s’a pus în 
jurul lor, și atunci fideli bisericei și 
naționalității polone, vor pute erăși 
să dea dovedi împăratului nu numai 
despre credința lor nestrămutată, ci 
să-și manifesteze bucuria și dorința 

conlocuitorii 
lucra pentru

de a trăi în pace cu 
lor germani și de a 
consolidarea patriei.

regimentului

bărl

Nr. 51 de infanterie, care 
Feldzeugmeistrului Probst, 

corpului 12 de armată din

nimic
schimb

tului Napoleon. G-’" 
clară, că regele Vis/ 
nu de acea nu merge la Viena pen
tru-că n’ar stima pe Francisc Iosif, 
ci pentru-că respectă sentimentele 
poporului italian.

*
De când cu discursul din Ma- 

rienburg al împăratului WUhelm, o 
adevărată revoltă sufletescă i-a eu

Jubileul de 200 ani al 
Nr. 51 din Clușiu.

In Clușiu au fost nisce frumose ser- 
septemâna acâsta.
Marți în 9 și Miercuri în 10 Iulie

st. n. s’a serbat jubileul de 200 ani al 
regimentului 
portă numele 
comandantul
Sibiiu.

In numărul nostru de fote dilele 
am publicat pe larg, cum s’au petrecut 
acele serbări, pentru-că am avut la fața 
locului un corespondent, care ni-a scris 
despre tote. Insă trebue să recapitulăm 
pe scurt cele scrise, pentru-ca să vadă și 
poporul, care citesce „Gazeta" de Dumineca, 
ce s’a întâmplat la Clușiu, fiind-că regi
mentul acela este trei din patru părți re
giment compus din feciori români 
prin comitatul Clușiului și Sălagiului.

La serbarea jubileului a sosit 
Clușiu însu-și comandantul corpului 
armată din Sibiiu, nobilul de Probst,
cărui nume îl portă regimentul, precum și 
multi oficeri, cari au servit odinidră la 
acest regiment, der a sosit și un vitez in
fanterist cu numele Ilie Lujerdeanu, care 
s’a purtat cu atâta eroism la ocuparea 
Bosniei, încât a fost decorat cu medalia 
de aur, care în 200 de ani, de când e

de

la 
de 
al

regimentul, nu s’a dat decât la 14 feciori, 
căci este decorația cea mai mare, ce se 
pote da unui infanterist. Spre întâmpina
rea lui Ilie au eșit la gară trei oficeri îm
brăcat! în paradă.

Cu prilejul jubileului s’a scris o căr
ticică de 50 pagini, în limba nemțescă, de 
căpitanul Maendl, pe care a tradus’o pe 
românesce maiorul S. Blasiu și s’a tipă
rit. Etă ce cetim la pagina 42 despre fapta 
lui Lujerdeanu:

„In Iulie (1882) a întreprins colone
lul Raslici o urmărire a dușmanului cătră 
„Javor pianina", unde a 7-a campanie a 
dat într’o pădure peste insurgenți.

„Infanteristul Lujerdeanu, încă cu trei 
soldați, abia au intrat în păduricea desă, 
fură întâmpinați cu împușcături din apro
piere. După aceea insurgenții s’au retras 
în tufiș, așa că nu s’a putut afla câți 
erau. Lujerdeanu singur s’a luat după ei 
prin pădure. De-odată îi eșiră înainte doi 
insurgenți, cari la o distanță de patru 
pași țintiră cu puscile asupra lui Lujer
deanu. Acesta înse mai iute decât denșii 
culcă pe unul la păment cu o împușcă
tură bine nimerită. In acea clipită alți doi 
insurgenți pușcă asupra lui Lujerdeanu cu 
revolverele și îi sfărîmară brațul drept. El 
înse nu băgă în semă durerile crâncene 
și că i-se aprinsese mâneca dela blusă și 
dela cămeșă, ci se repede ca un leu după 
inimici și cu pușca în mâna stângă mai 
culcă pe unul din ei la păment.

„Intr’acea ajunseră și camaradii lui la 
fața locului. El era acum slăbit, căci per- 
duse mult sânge, der cu tote acestea i-a 
îndemnat pe camaradii sfii să ia la gdnă 
dușmanul. Acestă faptă uiinitore a bravu
lui Lujerdeanu și-a aflat vrednica răsplată. 
Majestatea Sa l’a decorat cu cea mai înaltă 
medalie, pe care o pote căpăta un soldat: 
cu medalia de aur pentru vitejiei1

•â»

Marți sera sau dat serenade cu lam- 
pione la diferite persdne înalte. Erau o 
miie de soldați, cari purtau lampidne. Ce- 
tățuia era iluminată și focuri de artificii 
se ridicau în aer.

A doua di s’a făcut în curtea casăr- 
mii sfințirea noului steag, de cătră epis
copul catolic Majlath. In prăjina stogului 
s’au bătut după obiceiu ținte, întâi de ge
nerali și ofițerii superiori, apoi dela fie
care companie câte un cadet, sergent-major, 
sergent, căprar, fruntași și soldat. In nu
mele veteranilor a bătut o țintă Lu
jerdeanu.

Episcopul Majlath a slujit o liturghie 
la care a cântat musica militară. Cores
pondentul nostru ne scrie, că de câte ori 
musica a cântat imnul „Domne ține și 
protege", cu toții se sculau în piciore și 
civilii își descoperiau capetele, numai fiș- 
panul și președintele dela tablă nu, pen
tru-că acest imn al casei domnitore lor

nu le plăcea și și de altmintreli erau can 
supărațî, pentru-că pe steag nu era pusă 
pajura Ungariei în aceeași mărime cu a/ 
Austriei. După sfințirea stegului colonelul 
Perathoner a ținut o vorbire nemțescă, pe 
care majorul Blasiu a tălmăcit’o feciorilor 
românesce. Pe urmă feciorii au pus jură
mântul pe noul steg. Românii au jurat 
românesce, după cum le-a cetit jurămân
tul locotenentul lacobanu.

Dintre Românii din Clușiu erau de 
față Dr. Isacu, Dr. Frâncu, Dr. Ilea, Ba- 
șotă, Podobă, protopopul militar Dumitru 
Pop, protopopii români din Clușiu Roșescu 
și Roșianu.

După cum ne scrie corespondentul 
fișpanul și autoritățile civile nici la depu
nerea jurământului nu s’au sculat în pi
ciore, er foile unguresc! sunt necăjite, că 
de ce n’au pus toți feciorii jurământul în 
limba ungrâscă.

Mercur! au fost apoi trei ospețe. 
Ofițerii au avut un banchet la hotelul 
Newyork, subofițerii la redută și feciorii 
la casarmă. Er după amiadi'jocuri și cân
tece în curțile casărmilor.

La banchetul ofițerilor, comandantul, 
de corp a dat ordin musicei s§ cânte im
nul maghiar, pe care toți l’au ascultat în 
piciore, și fișpanul se vede, că a fost 
mulțumit, pentru-că până acum nu s’a în
tâmplat, ca la o serbare militară, se se 
cânte imnul unguresc alăturea- cu „Gott 
erhalte". — S’a și sculat și a mulțumit 
comandantului pentru acestă bunăvoință. 
Etă cum s’a sevîrșit acest jubileu de 200 
de ani al regimentului din Clușiu.

Acest regiment a luat parte la 212 
bătălii și au cădut pe câmpul de bătae 
în timp de 200 de ani mai bine de 16.000 
de omeni.

— 28 Iunie.

„Șeniatismnl localităților române". 
Sub titlul acesta „Budapest! Hirlap" își 
varsă erăși veninul din gușă în contra 
Românilor. De astă-dată foia guvernamen
tală șovinistă ia la țintă „Asociațiunea" 
ndstră. I-se scrie adecă din Sibiiu, că 
Sâmbăta trecută (?) ar fi ținut secția lite
rară și istorică a „ Asociațiunei" o ședință,’ 
în care s’ar fi decis se se facă un șema- 
tism de nume române a localităților din 
Ungaria, locuite de Români, ca „prin 
acesta se contrabalanseze efectul maghia- 
risător al legii despre numirea localități
lor". Foia șovinistă crede, „că ministrul 
de interne ar lucra forte corect, decă ar 
face atentă societatea literară și cultu
rală română, că stabilirea în mod atât de 
demonstrativ a numelor de localități, nu 
aparține sferei ei de activitate, pe care 
i-1 prescrie statutele aprobate d^ minis- 
teriu, și că societățile, cari depășesc mar

ii sfătuia Maior să-și mai cetescă 
odată isvorele. Acestora să le răs
pundă noul censor din Buda, părân- 
du-i-se ușor a răsturna o argumen
tație necinstită și nelogică, de aceea 
a scris „Istoria originilor" în timp 
forte scurt.

„Multă vreme ideile emise în 
Ardeal, cjice profesorul Iorga pe care 
îl vom cita din cuvent în cuvent. 
idei pentru care se duceau lupte, se 
serbau triumfuri și se îndurau sufe
rințe, nu fură cunoscute în princi
patele române.

„Boerii emigrau în Ardeal, se 
adăposteau la Brașov, la Sibiiu, unde 
stăteau luni, ani de cjile. De aicî 
aduceau mode europene, cunoscința 
limbilor occidentale, petreceri ne
obicinuite înainte, obiceiuri de cuge
tare și noțiuni morale necunoscute 
înainte. Der că esistau pe acolo Ro
mâni, că acei h’omâni sufereau, că 
se ridicase dintre ei omeni, cari es- 
primând suferința celorlalți ei gă
siră mângăerea în nobleță originei 
documentată prin limbă, că erau 
cărți în cari spuneau acestea, — de

astfel de lucruri par nici să fi avut 
habar bătrânii noștri ișlicari. Veneau 
cu trăsuri de Viena, cu rochii de 
tăiătură franțuzăscă, cu redingote 
nemțesc!, cu pălării și cu „gazeturF, 
der nici unul nu aducea în lada sa 
de pribeag copia vre-unei cărți a 
lui Șincai seu Klein, de cari nici nu 
aucjise măcar; nici unul nu se în
torcea cu tipărituri de acelea ele
gante și curate, ce se făceau înainte 
de începutul vecului al XIX-lea la 
Bart, la Hocbmeister din Sibiiu, la 
vre-un boer (Edler) tipograf din Viena.

„Din partea lor, Ardelenii pre
țuiau vitejia românescă ce se desfă- 
șurase în trecut pe câmpiile și în 
munții țărei românescl și ai Moldo
vei, considerau ca a lor gloria lui 
Stefan-cel-Mare, a lui Mircea, a lui 
Mihaiu-Vităzul, se interesau chiar de 
ceea-ce se săvârșise dincolo de Carpați 
în secolul al XVIII-lea și însemnau 
cu pietate fasele vieții politice ro
mânescl din principate. Der legă
turi cei câți-va fruntași ai Româ
nilor de dincolo nu căutau se între- 
ție, numele acestora nu se găsesc

nici odată pomenite de cărturarii 
din Ardeal pănă târejiu de tot, spri
jinul acelor bogați conaționali n’a 
fost cerut nici odată. Nu i-a venit 
în minte nici unui Ardelean prigo
nit pentru superioritatea ideilor și 
înălțimea sentimentelor sale, se facă 
aceea ce au făcut cu succes pentru 
cine nu cerea, nu visa și nu ofensa 
prea mult, Ranevich, Sulzer, Wolf, 
Nemți și Italieni, cari deveneau se
cretarii domnilor, medici căutați, das
căli cu clientelă. Mai bine mureau 
în lipsă acolo la denșii, decât să 
cerce decă e dulce pânea românescă 
dela frați.4

Legături culturale între Românii 
din Ardeal și cei din principate s’au 
închegat numai dela venirea și des
chiderea școlei românesci de dască
lul George Lazăr în Bucuresci, și 
de tînărul inginer Asachi în Iași.

La 1812, Michail Sturdza, îm
preună cu colegii săi epitropl, a 
creat pentru tînerul inginer Asachi 
la școla domnescă din Iași, o cate
dră de aritmetică și geometrie cu

limba de predare românescă. Scola 
domnUșcă era o școlă grecescă.

Lazar și Asachi au dat ideile 
naționale, ideile de regenerare în 
principate, pentru-că le-au coborît 
în șcdlă, basa culturei naționale, spre 
a fi să fite în sufletele tinere.

„Unul, c|'ce d-1 Iorga, era arde
lean, și altul moldovean; unul era 
un teolog sărac și a murit purtând 
numai titlul, glorios pentru el, de 
„dascăl11 ; celălalt era fiul unui influ
ent prelat și s’a ridicat în ierarchia 
oficială pănă la cea mai înaltă treptă.

„Evanghelia dascălului din Avrig 
fusese revelată la Roma și venise 
prin Ardeal. Aceeași evanghelie o 
primise Asachi direct în Roma."

In vara anului 1820, Michail 
Sturdza, patronul culturei naționale, 
aurind de progresul pe care îl fă
cea în Bucuresci școla românescă a 
inginerului George Lazar, a trimis 
pe Asachi în Ardeal spre a aduce 
de acolo profesori pentru Seminariu. 
Asachi a adus pe Ioan Oostea pen
tru retorică și poetică, pe Ioan Manfi 
pentru gramatica latină, pe Bob seu
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ginile stabilite în statutele lor, se desfiin- 
țeză simplamente“. — Nu seim, că ,,Aso- 
ciațiunea11 nostră să fi Juat hotărîri de 
felul celei de care viseză „Bud. Hirlap“. 
Der chiar decă așa ar fi, ce crimă pdte 
să involve în sine o lucrare de natura 
acesta? Orî doră ne este oprit de a ne 
interesa de numirile străvechi ale locali
tăților populate de Români? Prea i-au 
crescut șovinismului destrăbălat cornele și 
prea caută pricină de certă și scandal fo
ile, cari îl representă.

Concert.nl domnei Mara Demetrescu 
d'Asty. Am amintit deja de repețite-orî 
în diarul nostru și mai relevăm și deastă- 
dată, pentru-ca se ajungă vestea acesta 
în cercuri cât se pdte de largi, că Dumi
necă în 13 Iulie, la drele 11 a. m. în sala 
Redutei va ave loc un concert dat de 
d-na Maria Demetrescu din Bucuresci. 
D-na Demetrescu, seu după numele ei ar
tistic, Mara d’Asty, și-a câștigat cel mai 
frumos renume la'teatrele din Germania 
și Italia, unde a cântat rolurile cele mai 
grele. Diarele din Italia, din cari am ve- 
dut o bogată colecție, scriu cu entusiasm 
despre densa. Ea a fost angajată la cele
brul teatru Bellini din Neapole și ne pu
tem închipui, ce talent estraordinar tre- 
bue se aibă, decă și-a făcut cariera ca 
primadonă chiar în patria musicei clasice, 
Italia.

Foie germană despre Ungaria. Din 
incidentul condamnării redactorului Arthur 
Korn, scrie marele diar german: „Leip- 
ziger N. Nachr.u un articol, în care dice 
între altele: „Tocmai acum când spumegă 
paharul bucuriei pentru reînvierea alianței 
întreite, este momentul să constatăm, că 
nu iubirea, ci egoismul a legat de noi pe 
asociații noștri, căci este cu neputință a 
ne iubi pe noi și a prigoni pe frații noștri 
din Ungaria. Ar trebui să fim nisce fa- 
meni, nisce eunuchi, decă purtarea șovi- 
niștilor față de frații noștri ar remâne 
fără urmări asupra sentimentelor nostre. 
Sângele comun ăl originei comune este 
mai gros, decât apa contractelor scrise“.

Comercinl extern al Ungariei 
Oomerciul extern al Ungariei, în cele 
trei luni ale acestui an, s’a ridicat la 
273,684.098 cor. la import și la 283,477.000 
cor. la export. Din aceste sume, 213,519.094 
și 195,155.533 cor., respectiv, revin schim
burilor cu Austria. Principale importațiuni: 
bumbac, fire de bumbac și țesături de 
bumbac (53.173.703 corone, din care 
50,470.311 din Austria); lânuri, fire de 
lână și lenajuri (24,607.733 corone, din 
care 23,004.433 din Austria); haine, lin
gerie și mode (17,855.207 corone, din cari 
17,637.24.0 din Austria); piei și articole de 
piele (14,105.513 cor., din cari 13,689.983 
din Austria); mătase și mătăsării (13,599.550 
cor., din cari 12,618.350 din Austria), etc. 
Principalele exportațiuni: cerealele, legu

minose și făină (78,456.754 cor., din cari 
67,046.843 în Austria); vite de tăiat și 
de muncă (49,449.794 corone, din cari 
39,420.107 în Austria); lemne, cărbuni și 
turbă (16,102.498 cor., din cari 6,598.672 
în Austria); zahăr (15,248.646 corone, din 
care 924.417 în Austria), etc.

închiderea morilor mari din Bu
dapesta. Un diar din Budapesta anunță, 
că în întrunirea lor ținută Vinerea tre
cuta, membrii asociației morarilor din Bu
dapesta au decis, cu șese din cele 12 mori 
se fie închise, de dre-ce din causa opri- 
rei grâului românese, ele nu mai pot 
ave nici un rost de esisțență. A doua di 
Sâmbătă s’au închis doue mori, tocmai 
cele mai mari și mai moderne. Dilele 
acestea se vor mai închide patru. Asocia
ția morarilor a delegat o comisiune de 
trei, cu însărcinarea să elaboreze un me
moriu, pe care se-1 înainteze tuturor mi
niștrilor. Memoriul încheie cerând, ca gu
vernul se îngădue, ca se între în Unga
ria grâul românesc, căci altfel industria 
morăritului din Budapesta se va distruge 
cu desăvârșire, fără se se mai pdtă ridica 
vre-odată. Atât închiderea morilor, - cât și 
memoriul morarilor, a produs mare sen- 
sație în Budapesta. La bursa din Buda
pesta se așteptă cu mare nerăbdare re- 
sultatul acestei acțiuni.

Adunare poporală contra dietei 
din Budapesta. Mai multe mii de mun
citori s’au întrunit Duminecă pe piața 
Garay din Budapesta și au votat o mo
țiune, în care protesteză contra modului, 
cum teroriseză majoritatea dietală pe 
singuraticii deputați, cari nu-i sunt pe 
plac. S’a sulevat și afacerea Pavlovicî, de- 
clarându-se, că majoritatea dietală n’are 
voie se reglementeze pe deputat. Decă a 
comis o faptă punibilă, se, se estradea ju
decătoriei și „pecătosuU se fie pedepsit 
în virtutea legii, er nu prin prepotența 
deputaților din majoritate.

Societatea morarilor din România. 
Față cu lupta întreprinsă de agrarienii 
unguri în contra morilor din Ungaria, carî 
precum se scie importa grîul românesc 
fără taxe vamale, spre a-se servi la pro- 
ducțiunea făinei de export, morarii ro
mâni cred, că este momentul favorabil 
de a agita ideia formărei unei societăți 
în scop de a da un avânt exportului de 
făină românescă.

Cancelarie advocațială. D-l advo
cat Dr. Teodor Burdan face cunoscut, că 
și-a deschis cancelarie advocațială în Bo- 
roșineu.

Ascultarea lui Pavlovicî. Din Chi- 
chinda-mare vine soirea, că judecătorul 
Benczur a ascultat alaltă-eri pe deputatul 
naționalist șerb Lyubomir Pavlovicî, pe 
copiii despre cari se pretinde, că i-a bă
tut, și pe martori. Pavlovicî a spus, că 

ce-i drept în diua din cestiune a călătorit 
prin Chichinda, der n’a vedut pe școlari. 
La confrontare școlarii se fi recunoscut 
pe Pavlovicî.

încoronarea regelui Eduard. Re
gele Eduard al Angliei merge din ce în 
ce spre bine, așa încât — după-cum se 
telegrafeză din Londra — sărbările de în
coronare se vor face în 14 August a. c. 
O altă telegramă din Londra spune, că în
coronarea se va face numai la 2 Octom- 
vrie a. c.

Danie pentru biserică. Adeverații 
creștini Teodor Muntean cu soția Maria 
din comuna Urca de Câmpie, au dăruit 
un rând frumos de ornate bisericesc!, în 
preț de 120 cor. gpe sema s-tei ndstre bi
serici gr. cat. din Varfalău. Nu pot, ca o 
atare faptă creștinescă să nu o dau și pu
blicității. Deci, în numele poporului ro
mânesc din Varfalău le aduc cele mai 
căldurose mulțumite pentru însemnatul 
dar, ce l’au făcut amintiții creștini biseri- 
cei nostre. Dumnedeu să le răsplătescă 
acesta faptă nobilă, dăruindu-le vieță fe
ricită și îndelungată, ca să mai pdtă face 
încă mult bine și cu alte biserici sărace. 
Varfalău, în 10 Iulie 1902. — A. Pop, 
învățător.

Contra lui Kossuth. Se scie, că 
toți Ungurii cinstesc amintirea lui Kossuth, 
ca pe a unui sfânt, care a venit să-i mân- 
tuiescă la 1848 de robia austriacă. Se gă- 
sesce înse și printre Unguri câte un om 
mai aședat, care judecând lucrurile mai 
serios, scie, că Kossuth a făcut mai mult 
rău, decât bine patriei sale. Intre acești 
Unguri este și preotul din Torok-Bălint, 
lângă Budapesta, cu numele Zimandy Ig- 
nâcz. Acest vrednic preot a scris mai 
multe cărți, în cari a dovedit, că Kossuth 
nu e vrednic de cinstea, ce i-se dă. Din 
pricina acesta s’au supărat pe el foc o 
parte din Unguri. In timpul din urmă erăși 
îl ocăresc pe Zimandy din causa, că a 
propus în comitetul comunal, ca se se 
schimbe numele unei strădi din T. Bălint, 
pe care pănă acuma o chiema Kossuth 
utza, și să se numescă de acuma „Szt. Ist
van Utczau.

O scenă în fața palatului regal 
din Madrid. Se scrie din Madrid : In diua 
de 2 Iulie după amiatji, observă regele 
Alfons XIII, tocmai când eși din palat 
împreună cu mama-regină și cu suita sa, 
că un preot trecea pe acolo, ducând sf. 
taină a cuminecăturei la un bolnav. Nu
mai decât cădîi regele, regina și t<5te per- 
sdnele în genunchi și în loc să se urce 
regele în trăsura, care îl aștepta în fața 
palatului, făcu semn preotului să se urce, 
er dânsul și totă suita, mergea pe jos cu 
capul descoperit după trăsură pănă la lo
cuința bolnavului. —Acesta este un semn 
frumos despre pietatea unui domnitor, 

când își arată în așa chip umilința sa față 
cu „împăratul împeraților“, present în sf. 
taină a cuminecăturei.

.Cununie. D-l George Burtea, ales 
preot în Barcau, protopresbiteratul Treis- 
caune, își va serba cununia cu d-șdra 
Maria B/ussu, Duminecă în 7 Iulie v. a. c. 
în biserica gr. or. din Sita-Buzău.

Cutremure de pământ. Pe cum se 
scrie din Salonic, cutremurile de pământ 
s’au reînoit necurmat și în fie-care di, dela 
5 Iulie; sguduiturile însă erau mai ușdre. 
Populațiunea, care în acest timp, se refu
giase la câmp, s’a reîntors la casele lor. 
Afară de numerose crăpături de ziduri, 
sunt de constatat puține stricăciuni. O 
casă veche s’a derîmat, omorînd doi copii.

Tipografii din Brașov vor da în 
sera de 12 Iulie „serbarea lui Ioan“, îm
preunată cu petrecere de dans în pavilo- 
nul de sticlă al restaurantului Nr. 5 din 
Brașovu-vechifi. începutul la 8 ore sera. 
Intrare (inclusive program și dans) la 
cassă: 1 cor. Bilete se pot căpăta la so
cietari și la tipografia I. Gott fiu, înainte, 
cu prețul de 80 bani.

Inteligența română din Ciachi-Gârbău 
și jur învită la petrecerea de vară, ce se 
va arangia la 17 Iulie st. n. a. c. în pa
vilionul din grădina școlei confesionale gr. 
cat. din Ciachi-Gârbău. Prețul întrărei: de 
personă 2 cor., de familie 4 cor. Venitul 
curat este destinat în folosul nou ziditei 
biserice gr. cat. din Ciachi-Gârbău. înce
putul la 6 ore p. m. On. familii sunt ru
gate a se îngriji de viptuale, er de beu- 
tură, pe lângă prețuri moderate se va în
griji comitetul. Comitetul aranjator-. Deme- 
triu Suciu, adv. president. Paul Roșea pro
topop, v.-president. Vasiliu Pop protopop 
secretar. loan Domșia Andreiu, preot, ca
sier, și alțî 27 membrii.

Noul cosmetic este la noi veritabi
lul lapte de castraveți englezesc a lui 
Balassa, care face să dispară în câte-va 
dile pistruile de pe obraz, petele de maiu 
și tot felul de necurățenii ale feței. Ne- 
tedesce sbărcelele și învioreză pielea. In 
Anglia damele nu întrebuințeză alt cos
metic, decât lapte de castraveți, 1 sticlă 
2 corone, săpun de castraveți 1 cordnă, 
pudră 1 cor. 20 bani. Se trimite cu poșta 
de farmacistul Gr. Balassa din Timișdra. 
Se găsesce în tote farmaciile.

Pentru amatorii de fotografie. Aparate de 
fotografie pentru sab^oiaj forte renumite; 
aparate pentru foto; moment, precum și
tote articolele necr ,e pot procura dela A.
MOLL liferantul .rții c. și r. din Viena, Tuch- 
lauben Nr. 9. Manufactură fotografică fondată la 
anul 1854. La cerere liste mari ilustrate, coținend 
preturile gratis. Deposits în Brașov la F. Jeke- 
lius, F. Kelemen, Victor Roth Farmaciști. Teutsch 
și Tartler, D. Eremias nepoții.

Vasile Fabian, cum îsi schimbase 
numele după ce jse certase cu un
chiul seu episcopul, care nu voia se-i 
dea bani pentru a urma înainte cu 
învățătura la Viena, și pe Dr. Vasile 
Pop din Brașov pentru limba ro
mână. Si astfel Ardelenii, Muntenii 
și Moldovenii unindu-șî puterile au 
pus basa culturei naționale pe care 
ținerile generațiuni sunt chemate a 
o păstra și a-o desvolta necurmat în 
tote ținuturile locuite de Români.

La revedere! ’
Bucuresci, în- 20 Iunie 1902.

Teofil Frâncu.

Dragostea mea și berbecele popii.
Era prin Iulie....
Sorele ardea grozav și o căldură do- 

goritore umplea aerul. Holdele de grâu, de 
jumătate copte, adiate de un vent ușor, 
păreau un imens covor undulător. Ciocârlii 
înălțate în slavă cântau acompaniate în 
cor de zuzăitul gândacilor de prin ierbă. 
Mirosul de fân și de flori de câmp, te îm
băta. Fluturi și albine sburau pe ’ntrecute 
din flore ’n flore.

Lângă mine ’n ierbă, o tufiță de flo
ricele galbene parfuma locul cu mirosul ei 
dulce. Unele dintre floricele nici nu se desfă- 
cuseră bine și par’ că surîdeau cu ochii în- 
tredeschișl de vieța, ce le așteptă. Vedeau 
pote în vis pe adoratul, care va suge nec
tarul din sînul lor. Un fluturaș ușuratic din 
cine scie care tărim....

-Der nu pentru-ca să admir natura am 
eșit eu aici în capul satului, nu, Domne 
feresce! Alta a fost pricina. Uite care:

Când totă natura e plină de farme
cul iubirei ; când fluturașii, gândăceii, pa
sările și tăte vietățile lăsate de Dumnedeu 
își au dragostea lor, de ce să nu fiu și eu 
cuprins de acest sfânt sentiment....

In satul acesta, ca și în altele, este 
un popă și popa are o fată. Numai de 
curând venise dela școlele din oraș, der 
pot să die, ca fată ca a popii din satul 
nostru, mai rar 1

îmi spusese baba Uinca, că fata popii 
e frumosă, drăgălașă și învățată, tocmai 
potrivită pentru un dascăl chipeș ca mine. 
Și acum după-ce am vădut’o, i-am dat totă 
dreptatea.

ErI când mi-a recomandat’o părintele, 
după eșirea din biserică, am rămas ca — zu

grăvit. N’am putut dice nimic de emoțiune 
și surprisă.... Mi-s’a părut mai frumosă de 
cum o visasem....

Ochișorii ei albaștrii m’au făcut să 
ies aici la pândă.... Popa era dus cu toți 
ai casei la fen. Fata rămăsese acasă, să 
facă de mâncare. Și eu m’ațineam p’aici, ca 
s’o întâlnesc când se va duce cu merindea 
la câmp.

Am să-mi pun în lucrare multele mele 
planuri făurite de săptămâni întregi sera 
la lună, pe banca de sub teiul din curtea 
șcâlei.

N’a trebuit să aștept mult.
Cum am zărit’o venind, am sărit din 

culcușul meu și am luat’o înainte pe drum, 
chip ca un om, ce merge în treba lui. 
După-ce fac câți-va pași, arunc o căută
tură îndărăt spre sat, ca și cum ași mă
sura cu ochii distanța ce-am percurs, și ză
rind pe domnișora, mă opresc.

Cu obraji roșii de căldură și cu cârpa 
dată peste cap, pășia repede, căci se apro
pia amlacjul și avea să mârgă încă mult 
pănă la fânațe.

O salut și o rog să-mi dea mie coș- 
nița cu bucate, pe care o și primesc după 
puțină hesitare.

Pornim alăturea. Pentru-ca să încep 
conversația, o întreb cum i-a plăcut la 
oraș, viâța d’acolo, și alte multe lucruri in
diferente, la cari la tote ’ml răspunde forte 
scurt. Nu puteam să aduc nici decum vorba 
acolo unde ași fi dorit. In zadar mă gândi
sem eu acasă, cum și ce să vorbesc, căci 
socotela d’acasă nu se nemeria de loc cu si
tuația în care mă aflam.

De câte-orl ochii noștri se întâlneau, 
simțiam, că mă înroșesc pănă după urechi, 
și ațîntindu-i în pământ, pășiam mai re
pede înainte.

Când am ajuns, eram udl de sudore.
După-ce am luat dimpreună cu lucră

torii popii parte la masa întinsă în umbra 
unei tufe, am apucat și eu o furcă în 
mână, și la lucru băete. Fata părintelui, cu 
tote că crescuse mai mult pe la oraș și 
era „coconițău, totuși se pricepea admira
bil la făcutul fânului. Și lucram pe întrecute.

Sera, când ne-am reîntors, am putut 
vorbi mai în tignă. începeam să ne înțele
gem binișor.... Vorbiam mai cu ușurință și 
nu mai roșiam, când privirile nostre se 
întâlniau....

In diua aceea am fost forte vesel ș
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Un preot vrednic.
Preotul gr. cat. din Aiton, comitatul 

Clușiului, cunoscând relele, ce bântue po
porul în urma beuturei de rachiu, și-a 
îndemnat credincioșii, se nu mai calce în 
crâșmă și afurisitul de rachiu să nu-1 mai 
ia în gură, pentru-că multe rele pricinu- 
iesce trupului și sufletului. Ce se vedi 
înse? In loc să fie lăudat, pentru acestă 
povață bună, foile unguresc! îl ocăresc și 
îl pârăsc la vice-șpan, ca se-1 pedep- 
sescă.

Etă ce cetim în diarul unguresc 
„Ellenzek11 din Clușiîl sub titlul: ^Popă 
valah contra rachiului'1-.

„Jeger Ferencz, crâșmar în Aiton, 
dice „Elenzek11, a venit la redacția nostră 
și s’a jeluit, că popa gr. cat din acea co
mună și-a jurat credincioșii se nu mai 
bea rachiu. In urma acesta, cei patru crâș- 
mari din comună și anume Jeger Ferencz, 
Wiedes Ignat, Salamon David și Plăcin- 
tar Ilie sunt pe cale de a se prăpădi. In 
special Jeger Ferencz vindea mai înainte 
câte 50—60 litre de vin pe di, er acuma 
vinde d’abia 10 litre, căci Românii nu mai 
beau de loc, ci numai Ungurii, cari fac 
a treia parte din locuitori. (Adevărat, că 
decă Ungurii, cari fac a treia parte din 
locuitori, beau numai 10 litre pe di, er 
cu Români cu tot beau mai înainte 50— 
60 de litre pe di numai dela Jeger, atunci 
era timpul suprem, se vină preotul se-i 
desmânte dela beutură, pentru-că se vede, 
că un Român bea de doue-ori mai mult 
de cât un Ungur. — Red.) Jeger ne-a 
rugat, continuă „Elenzek," se publicăm 
acestă faptă volnică și nelegiuită a popii, 
prin care se păgubesce atât statul, cât și 
comitatul și comuna. — Noi împlinim ru
gămintea lui Jeger și atragem atenția 
vicispanului asupra faptului popii11.

Noi însă dicem, că poporul se țină la 
ceea ce au hotărît, căci cei patru jupani 
și-or găsi ei alt meșteșug, decă vor fi ne
voit! a-și închide crâșmele, și la urma ur
mei chiar de s’ar prăpădi patru omeni, 
nu e așa mare nenorocire, ca și când 
s’ar prăpădi o miie de locuitori prin pa
tima beției. Apoi paguba statului, ce o 
sufere prin acesta, nu este așa mare și se 
pote înlocui cu alte isvore de câștig, 
chiar și când frumosa hotărîre a locuito
rilor din Aiton ar găsi imitatori și în alte 
comune.

»

Fapta preotului-tfe0 numai, că nu e 
nelegiuită, der e A. lăudat și ase
menea povețe am ve. i în alte țări, 
ca în Anglia, Helveția, C. 'rmania, unde 
s’au înființat așa numitele „societăți de 
temperanță“, în fruntea cărora stau nu 
numai preoți, der și mireni, și toți mem
bri se obligă a nu gusta rachiul și alte 
feluri de beuturi, pentru-că otrăvesc cor

pul și slăbesc sufletul, îndemnându-1 la 
diferite păcate și fărădelegi, pe lângă că 
ruineză starea materială a omului.

Din tractul Griurgeului.
— Iunie 1902.

Esamenele școlare din protopopiatul 
Giurgeului au durat dela 15—27 MaiO. a. 
c. Progresul constatat în singuraticele pa- 
rochii, conform raportului comisarilor trimiși 
din sinul învățătorimei, îl reasumez în ur- 
mătorele:

. 1) La Ghimeș esamenul învățătorului 
primar și în Lo>es, s’a clasificat de forte bun.
2) In Dămuc, Șermaș și Bilbo?- de lăudabil
3) In Tulgheș, Telec, Corbii, Vaslab și Vaivie 
de bun 4) In Bicaz, Valea Jidanului și 
Ghimeș înv. secundar, de suficient.

Referitor la aceste esamene, este a-se 
remarca hârtia oficiului protopopesc al Giur
geului de dto: 12 Maid 1902 Nr. 332 prin 
care se impune ase pregăti între altele: 
I) Raportul oficios prescris, despre starea 
învățământului, II) Programul ținerei esa- 
menului, precum și câte-un conspect separat, 
care va cuprinde aj descrierea grădinei de 
pomărit, specificându-se după sofii și ani 
numărul pomilor pădureți, sălbatici și a 
celor nobilitațl; b) un conspect despre starea 
stupăritului, întru cât învățătorul cultivă 
seu nu acest ram, numărul stupilor aflători 
în comună în coșnițe sistem nou rațional 
și în coșnițe simple; c) O arătare despre 
numărul adulților de ambele sexe, cari sciîl 
scrie și ceti, ce opuri seu di are cetesc acei 
adulțl? Intreprinsu-s’au pașii necesari pentru 
înființarea societăților de lectură, înființate 
pe airea? Ținutu-s’au prelegerile practice 
în Dumineci și sărbători, și cu ce resultat? 
Istoricul școlei pe scurt. Senatul școlii în 
înțelegere cu învățătorul se va îngriji, ca 
copiii de școlă să se premieze cu opuri 
procurate din bibliotecele poporale.

Cred că pe anul scol, esprimat nu se va 
fi putut satisface întru tote acestei ordi națiuni 
însămnate și lăudabile, dâr sper că în viitor 
urmărind direcția practică a instrucțiunei 
în consonanță cu cea teoretică, se va pute 
realisa barăm! în parte resultatul atat de 
dorit, în interesul bine priceput al bietului 
popor românesc din acest ținut, amenințat 
la tot pasul în esistența națională de va
lurile furibunde ale curentului predominant 
în țâra nostră.

Ultimul esamen din acest protopopiat 
s’a ținut în 27 Maifi. în parochia Bilbor și 
în legătură cu acesta și adunarea de pri
măvară a Heuniunei învătătorescl, despăr
țământul Giurgeu. Comuna BJbor situată 
fiind în punctul cel mai înalt dintre tote 
comunele resfirate prin Carpații transilva
niei, nu e deci mirare, decă mijloecle de 
comunicațiune, conduse prin văi ascunse și 
prin munți seculari, erau atât de incomode 
pentru cei-ce se grăbiau a pune o petri ci că, 
cât de modestă la edificiul cultural al po
porului românesc din săcuime.

Pe lângă tote neajunsurile împreunate 
cu o călătorie până la Bilbor, corpul înve- 
țătoresc consciu de rolul apostolesc, ce 
ocupă întru cultivarea nemului românesc 
din săcuime, șl-a făcut datorința. presen- 
tându-se în număr complect la acestă adu
nare. Dintre preoți din protopopiat erau 
presenți loan Meca paroch în Tulgheș, care 

fiiind ocupat cu alte agende ca delegat 
protopopesc, nu a putut participa la ședință, 
și Vasile Urzică coop. în Varviz. Inteligința 
laică o representa Gavril Filipescu, locote
nent în retragere.

Poporul din părțile nostre și cu deo
sebire cel din Bilbor, forte arareori ara 
fericirea de a se bucura, vădend conlucrarea 
armonică a conducătorilor lui firesel întru
niți în număr așa de frumos; biiborenii 
însă au scăpat și acesta ocasie binevenită, 
nepresentându-se decât 15—20 poporeni.

Cu multă satisfacție și mâudrie sufle- 
1 țescă am privit ordinea și disciplina esem- 
plară observată de membrii reuniunei sub 
tot decursul adunărei, condusă de presed. 
loan Urzică, înv. în Ghimeș.

O discuție animată s’a încins la ces- 
tiunea controlului în școlele nostre, discu
tată de altcum și în diaristică. S’a primit 
în principiu conclusul, că controlarea de 
astădl practicată în școlele nostre, necorăs- 
pundând întru tote esigențelor didactice, o 
reformare se impune și pe acest teren. 
Propunere concretă se va face prin dele
gatul E. Comănescu, învățător în Loves, la 
adunarea generală din a. c., ce se va țină 
în Blașid.

S’au luat măsuri, ca biblioteca despăr
țământului să se pună la disposiția mem
brilor, sediul bibliotecei fiind în parochia 
Tulgheș.

Restanțierii, ca în tot locul printre 
Români, și aici sunt în număr impunător. 
S’a luat conclus de a-se încasa taxele chiar 
și cu ajutoriul organelor politice.

Referitor la intenția ministrului de 
culte, de-a reforma legea de pensiune, mem
brii acestui despărțământ și-au cuprins do
rințele în 2 puncte 1) anii de servicii! să 
se reducă la 30. 2) îndreptățirea la fondul 
de pensiune să se facă după toți anii de 
serviciu, fără considerare la er.ate.

Interesantă a fost disertația ținută de 
loan Lasou, învățător în Șermaș. accentuând 
necesitatea înființărei de mese școlare pentru 
copiii săraci din aceste comune muntose.

Se sperâză, că cu începerea anului 
scolastic 1902/3 se va pune basă pe alocu- 
rea acestei instituținnl atât de umanitare.

După eshauriarea programului bogat, 
toți cei presenți au fost întruniți la ospitala 
masă a învățătorului local Vasile Trîmbițaș. 
Toastele încă n’au lipsit.

Cor.

Adunare învetătorescă.1

Țâra Oașului, 9 Iulie 1902.
On. Domnule Redactori

Ne rugăm cu tot respectul, să bine
voiți a da loc în prețuita nostră „Gazeta 
Transilvaniei11 următorului raport despre 
decursul adunării învăț, rom. din tractul 
Tărei-Oașului, ținută în 27 Maid a. c. în 
comuna Gerteză.

Presenți au fost: învăț, din tract: 
Nicolae Gheție, vice-preside, Demetriu S. 
Ardelean, notar, George Cretan, Ioan Moiș, 
Alexiu Stefuț, Petru Iile, loan Bogdan, Va
sile Țintaș, Vasile Haiduc, Ioan Lohan, 
Mihaiu Cicio și George Ciorbai. Au absen
tat: Gavril Bud înv. în Bicsad, Alesandru 

Băban capelan și înv. suplent în Bicsad, 
Teodor Corodan în Vamă, Gavril Nap înv. 
în Roșia și Emeric Babiciu, înv. în Le- 
chința.

înainte de începerea adunărei, s’a ți
nut esamenul cu școlarii. S’au esaminat 21 
băețl și 19 fetițe, prin d-1 înv. local George 
Bretan, sub presidiul O. D. Alesandru Er
dos, capelan. Au fost esaminațl după pro
gramă din tote obiectele de învățământ. 
Răspunsurile copiilor au îndestulit pe toți 
cei de față. încheierea s’a făcut prin vre-o 
câte-va dialoguri rostite de școlari, cari au 
pus în uimire pe cei de față. Pe masă au 
fost puse scrisorile copiilor și tote proto
coled recerute. După finirea esamenului 
școlarii au fost concediațl.

O. D. Nicolae Gheție, vice-presid. prin 
o vorbire acomodată, și după ce salută pe 
d-nii presenți, declară adunarea de deschisă.

După deschiderea adunării mai întâiQ. 
se face critica esamenului și după obiec- 
țiunile făcute din partea mai multor învă
țători, s’a constatat, că resultatul esamenu
lui a fost bun.

Demetriu Ardelean, notarul reuniunei, 
cetesce protocolul dela adunarea trecută, 
precum și protocolul luat în 30 Oct. 1901 
în comuna Tur.

Cetindu-se protocolul luat în aduna
rea din 30 Oct. a. t., se face observarea, 
că din acest protocol punctul V să se modi
ficat așa: „Acei membri ai reuniunei aces
tei filiale, cari nu se presenteză la adunări, 
er causa absentării nu o fac cunoscută, să 
fie admonestați în scris prin d-l președinte 
al reun. generale11.

Protocolul luat în adunarea din 30 
Noemvrie 1901 în comuna Negrești se pri- 
mesce fără nici o modificare, ambe proto
coled se v-rifi :ă prin d-l George Bretan 
și loan Moiș.

Vasile Haiduc cetesce disertația des
pre : „Modul predărei Istoriei în școla 
poporală11. După-ce se face critica din par
tea unor învățători se primesce de bună.

loan Moiș cassier, raporteză des
pre încassarea taxelor, spunând, că dela 
adunarea trecută nici un membru din acest 
tract n’a plătit nimic.

Se hotăresce, ca d-l cassier general să 
fie rugat a raporta cine? și câți? dintre 
membrii acestui tract au plătit cu ocasiu- 
nea adunărei generale.

George Bretan cetesce disertația des
pre: „Posiția învățătorului în societatea 
română-. Acestă disertație se primesce de 
forte bună, esprimându-se muițămită pro
tocolară, pentru zelul cu care a fost lucrată, 
cu adausul, că acâstă disertație să fie scrisă 
din nou pentru păstrare în biblioteca trac- 
tuală.

Nicolae Gheție face cunoscut On. adu
nări împrejurarea, că antistia școlară din 
comuna Certeză negligeză atât curățirea șco
lei, cât și frecventarea regulată a școlei,

mă simțiam așa de fericit, căci vedeam cum 
încet-încet se realiseză visul meu....

Mai pe la făcutul fânului, mai pe acasă 
pela popa, din vorbă în vorbă m’a prins 
drag fata.

Acum numai un gând mă turbura și 
mă chinuia diua și noptea. Ardeam de do
rul să-i fur fetei o guriță.

Cum puteam însă să îndrăsnesc a face 
așa ceva cjiua mare, căci numai atunci ne 
întâlneam! Apoi fata era cinstită și ruși- 
nosă foc!

Multă trudă și mult a trebuit să aș
tept,, pănă ce în urmă am reușit să ne în
țelegem despre o întîlnire într’o seră, în 
foișorul din grădina lor.

Săra de mult așteptată sosi. Mă gă
tesc frumos, îmi chinuesc mai un cias biata 
mustăcioră, care nu voia să stea nici de
cât cum doriam eu, și după-ce a înserat 
de-a-binele, o iau rara-rara pe lângă gard 
spre casa popii....

Câte-va dile mai înainte plouase și 
pământul era umed. Călcam pe drum ca pe 
un covor mole și pașii mei nu făceau nici 
un sgomot. Luna se ascunsese după un nor, 
și nu mai avea de gând să dea față cu 
mine.

Mergeam încet. Acum aveam să sar 

peste o baltă cu noroitt, ce era în mijlo
cul drumului și care servia de băi de vară 
pentru — porcii satului. Cunosceam așa de 
bine ulița, încât nu m’am mai uitat înainte, 
ci adâncit în gânduri îmi diceam: aici se 
începe balta. — Mă reped și sar.

Mă înșelasem însă, căci balta nu se 
începea, decât numai la doi pași de unde 
eram eu. Am sărit dâră tocmai în mijlocul 
ei... O înjurătură sdravănă la adresa prima
rului m’a mai ușurat puțintel de năcaz.

Cum eram îmbrăcat cu pantaloni albi, 
se părea, că suut încălțat cu cisme, căci 
pănă la genunchi eram numai noroi!!. No
roc, că nu era lună.

Ce era să fac? Am plecat mai de
parte.

Ajuns la grădina popii, trebuia să sar 
peste stobor, pentru-ca să ajung la foișor.

Eram bun gimnastic. La școlă fuse- 
sesem tot-deuna conducătorul clasei la gim- 
nastat. Așa-deră nu mi-s’a părut lucru greu 
să sar un stobor.

Pun manile de-asupra lui, îmi fac 
vânt și m’arunc peste el.

Cad pe ceva puhav și, involuntar pi
păind cu mânile, dau de lână mole. In acel 
moment însă simt, că merg repede înainte, 

fără să ating pământul. Mă țineam bine de 
lâna apucată în mâni.

Eram călare pe berbecele popii. .. Ce 
situație comică! Nu sciam se rîd! seu ce să 
fac.... Ce ar gândi fata, dâcă ar da acum 
peste mine. Ce mai rîs ar trage să mă vadă 
călare pe berbece....

N’apucasem însă să mă gâudesc bine 
asupra situațiunei mele, când „murgul11 meu 
face o săritură mare, eră eu, care nu mă 
așteptam nici decumla așa ceva, scap lâna 
din mână și mă rostogolesc ...

M’am mirat, că nu dau curând de pă
mânt. Mare ml-a fost însă spaima, când am 
simțit, că întru repede cu capul în jos în
tr’o gropă cu apă....

Dau din mâni, mă lupt desperat și 
’ml succede să ies afară. Prima mea im
presie a fost, că am cădut în fântână, dâr 
ajungendu-ml la nas un miros deosebit și 
vădend lângă mine jirada de gunoiu, am 
înțeles îndată în ce gropă am căfiut....

Tocmai acum s’a treqlit și luna să iasă 
de după nor. Și par’eă rîdea de transfor
marea hainelor mele.

Nici un clown dela un circ, cât de 
bine deghisat, n’ar fi produs mai mult haz 
decum ași fi produs eu cu costumul meu...

Acum eram cu desăvârșire negru...

O scârțîitură a portiței dela grădină 
mă redeșteptă din năcasul meu și-mi dă să 
’nțeleg, că se apropie — iubita....

Sar repede peste stobor în uliță și o 
iau la sănătosa. Nu puteam să mă întâl
nesc doră cu iubita în halul în care mă 
aflam!....

Inoptase de tot....
Mă opresc în curtea școlei și mă așeij 

obosit pe banca de sub teid. Pe lângă 
școlă curgea un părăiaș, al cărui murmur 
ajungea pănă la mine. Picurii, ce cădeau 
de pe hainele mele la intervale egale, ti- 
căiau ca limba unui orologiu.... In sat nici 
un sgomot.... Totul era liniștit.... Bătrânul 
teii! adiat de un vânt ușor, cânta în frundă 
un cântec vechili din tinerețea sa....

Numai acum simțiam, cât sunt de ne
fericit... Numai acum vedeam, cât de vitreg 
m’a prigonit sortea...,

Pentru-ce adecă a trebuit să pățesc 
atâtea ’n sera asta?! De ce chiar adl, când 
aveam să-mi văd visul cu ochii?!....

Multă trudă am avut, pănă m’am îm
păcat eră cu fata, care nici aeji nu scie 
pentru-ce nu m’am dus la întâlnirea de 
— dragoste....

Alfa. 
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ba nici la esamen nu s’a presentat decât 
un singur poporan, — așa-deră se pote 
vede, că nu se intereseză antistia școlară 
de școlă și de frecventarea regulată din par
tea școlarilor.

Se hotăresce: Să se roge comitetul 
central, ca să facă arătare V. Consistor 
despre curățirea școlelor, și frecventarea 
mai regulată a școlarilor, eră antistia șco
lară să se intereseze mai mult de școlă.

Petru Iile propune, că ar fi bine la 
adunările de primăvară să se țină 2 diser
tații și 2 prelecțiuni practice, eră tomna o 
disertație și 1 prelecțiune practică cu cla
sele inferiore. Se primesce.

George Bretan propune, ca prin pro
tocol să fie rugat O. D. Atanasie De- 
mian paroch în Negrești, se biuevoiescă a 
ne dărui ceva opuri pe sema bibliotecei 
tractuale. Se primesce.

loan Bogdan propune, că ar fi bine 
pentru înființarea bibliotecei tractuale, ca 
fiesce-care membru să plătăscă câte 1 co
ronă, din case sumă apoi să se procure 
opuri pentru bibliotecă. Se primesce, și în
dată toți cei presențl plătese eassiarului câte 
1 coronă, alegendu-se o comisiune din 
George Bretan, loan Moiș și Demetriu Ar
delean, care din suma incassată să procure 
opuri pentru biblioteca tractuală.

Nicolae Gheție, vice-presid. face cu
noscut On adunări, că articolul apărut în 
„Gazeta Transilvaniei" Nr. de Duminecă 
52 din an. trecut, publicat prin d-1 S. 
Sabo, a atins neplăcut pe învățătorii aces
tui tract. Deci eetesee art. apărut a lui G. 
Sabo în totă estensiunea sa, precum si ar
ticolul de mai înainte a lui P. T. I. care 
a dat ansă la răspunsul, ce l’a dat d-1 G. 
Sabo.

învățătorii își esprimă nemulțumirea 
față de cele ce se susțin în articolul d-lui 
Sabo la adresa dăseălimei, și resping atacul 
nemeritat.

Adunarea de tomnă va fi în MoișenI 
în 30 Sept. a. c. Prelegere practică va fi 
din scriptologie sunetul „u“ prin înv. lo
cal; Nicolae Gheție va diserta despre: „Apă
rarea școlei și a învățătorului", Alexiu Ste- 
fuț va diserta despre: „Necesitatea ținerei 
esamendor în școla elementară său omite
rea lor."

După încheierea adunărei ne-am adu
nat toți la mas ospitalieră a d-lui învăț: lo
cal, unde s’a ținut mai multe toaste. — La 
urmă ne-am depărtat fie-care la ale nos
tre, cu forul ca la adunarea de tomnă să 
ne vedem adunațlmai mulțl ca acum.

Mai mulțl învețători.

Un esamen bun.
De lângă Turda, Iunie 1902.

Cu finea anului școlar s’a ținut în 
19 Maiti 1902 esamenul cu elevii dela 
școla gr. cat. din Mischiu, protopopiatul 
Turdei, sub președinta M. 0. D. protopop 
Artemiu Codcircea și a On. dn. Simeon 
Lucca preotul local. De față au fost din
tre inteligență St. d-ni Aurel B Gajia, 
candidat de profesor, Francisc Ekard în
vățătorul unitar, surorile lulia și Maria 
Lucca, precum și un naare număr de ță
rani români și românce, cari deși era di de 
lucru, mai bueuros și-au lăsat lucrul la 
câmp și s’au presentat la esamen, care a 
fost pentru ei o sărbătore adevărat ro- 
mânăscă.

Esamenul s’a început la orele 3 d. 
a. când din casa parochială ne-am depăr
tat cătră locașul ședlei. Aici ne-au primit 
■strigătele mulțimei de „se trăiescă", pre
cum și inscripția făcută din verdăță de-asu- 
.pra școlei: „Bine ați venit". Interiorul șcd- 
lei atât era de drăguț împodobit, încât ne 
puse în uimire. Cununi multe de flori de 
câmp și de grădină înfrumsețau mica ca
tedră, ghirlande verdi să resfățau șerpu
ind în jurul ușei și ferestrii, er păreții 
par’că îi vedeam mâhniți, că nu se puteau 
mândri și ei cu frumseța lor albă, căci 
erau acoperițl cu verdeță.

După .invocarea ajutorului ceresc, se 
începe esaminarea din religiune de cătră 
On. D. Simeon Lucca; urmeză esamina- 

.Tea prin d-1 învățător loan Pescariu din 

singuraticele obiecte de învățământ. Răs
punsurile din tote obiectele au fost la loc, 
au escelat cu deosebire celea din „Istoria 
patriei" și „Geografie", Ni-a causat o 
mare plăcere și ascultam cu drag, cum 
copilașii sciau vorbi despre timpurile și 
evenimentele înainte și după ocuparea 
patriei nostre de cătră Maghiari', despre 
introducerea creștinismului prin sf. Stefan 
și lățirea aceluia sub Ladislau cel sfânt, 
apoi despre devastarea Mongolilor și a 
Tătarilor sub Bela al IV-lea, despre Ma
fia, catastrofa dela Mohaciu, ocuparea și 
liberarea patriei de sub jugul turcesc, și 
altele.

Tot asemenea cunoscințe aveau din 
Geografie. Ounosceau mai amănunțit Aus- 
tro-Ungaria, celelalte țări din Europa și 
aveau ideie și despre celea cinci mari 
continente. In decursul esamenului s’au 
declamat și cântat cântări dela sf. litur
ghie și câte-va poesii lumesc! frumose.

In general judecând, resultatul esa
menului a fost forte bun și d-lui învăță
tor loan PescariU, numai laudă pot să-i 
aduc și să-i aducem cu toții, cari presențl 
am fost în tot decursul acelui esamen. 
Se vede, că densul își cunosce pe deplin 
chiemarea și datorința, ce și-a luat’o asu- 
pră-și atunci, când a pășit pe cariera de 
învățător.

Esamenul s’a finit Ia orele 6’4 săra 
când M. O. D. protopop prin o scurtă 
vorbire, aduce cuvinte de laudă d-lui în
vățător pentru progresul, ce l’a dovedit 
cu băieții de șcdlă și tot-odată poporului 
îi pune la inimă, ca biserica și șcdla, 
aceste două mari instituții culturale, pu
rurea să le aibă în vedere și jertfe peste 
jertfe să aducă pentru bunăstarea și în
florirea acelora. Er noi în firma și deplina 
convingere, că și în viitor tot c'un așa 
resultat bun ne vom întelni la școla gr. 
cat. din Mischiii, încântați luândune ră
mas bun, ne-am depărtat.

Acest esamen servescă de eseraplu !
Rifus.

Convocare si invitare.
Reuniunea învățătorilor români dela 

scotele confesionali ortodocse din protopo
piatele ar adune 1— Vil, din drepta Mure
șului, își va ține adunarea generală de 
estimp Vineri și Sâmbătă în 18 și 19 Iulie 
n. c. în opidul llalmagiu.

Conform §. 11 și 12 din statute, con
vocam la acestă adunare generală pre toți
P. T. DD membri fondatori, ordinari și 
ajutători ai reuniiinei. dăr tot odată in
vităm și rugăm să participe la acestă fes
tivitate a nostră toți P. T. binevoitori ai 
școlei nostre confesionale.

Bilete moderate de călătorie pe căile 
ferate Arad-Csanâd-Kdrbs primesc membrii 
dela respectivii președinți ai despărțămin- 
telor, valabile pentru timpul dela 17—23 
Iulie n. c.

Arad, din ședința ordinară a comite
tului central, ținută în 5 Iulie n. 1902.
Prof. Teodor Ceontea, Georg'u Popovic’ii, 

președinte, secretariu.
*

Programa adun ârii:
A) țlluu jtriiiiă.

Ședința întâiu 1. După plecarea din 
Arad în 17 Iulie n. la 12 ore din di. sera 
va fi primirea ia HUmagifl. și convenirea 
socială. 2 In 18 Iulie n. la 8 ore dimineța 
asistare în corpore la celebrarea s-tei liturgii 
și la chiămarea duhului sânt în biserica gr. 
or. de acolo. 3. Adunare la localul menit 
de comitetul aranjator și constatarea mem
brilor presențl 4 Esmiterea unei comisinnl 
pentru înscrierea de membri noi și accep
tarea acestora prin adunarea generală. 5. 
Cuvent de deschidere de președintele reu
niunii Teodor Ceontea și bineventarea o- 
norațiorilor și a ospeților presențl. 6. Even
tuale salutări și felicitări cătră onorațiorii 
absenți ai reuniunii. 7. I’resentarea din 
partea presidiului a singuraticelor raporte 
ale comitetului despre activitatea anuală și 
predarea acestora la 3 comisiunl constătă- 
tore din b, 3 și 3 membri, pentru censu- 
rare. 8) „Predarea limbei materne în școla 
poporală", disertațiune de Iuliu Grofșorean.

Ședința a doua. 9) Raportul general 
al comitetului, pertractare și decidere asu- 
pră-i. 10) „însemnătatea și folosul gunoiu
lui în economie" tratat în școla de econo
mie de Protasie Givulescu. 11) Raportul 
cassarului, pertractare și decidere asupra 

lui. 12) Raportul bibliotecarului și al con
trolorului, și disposițiunl asupra celor cu
prinse întrensele.

Blitia a <loun.

III. Ședința a treia. 13. „Sala de în
vățământ și obiectele dintrensa", prelegere 
practică de limba maghiară, de Teodor Che- 
rechian. 14. Eventuale propuneri și interpe
lări. 15. Costatarea presenților și eventual 
distibuirea de certificate. 16. Alegerea unei 
comisiunl pentru autenticarea protocolului 
adunării generale. 17. Deciderea locului și a 
timpului ținerii procsimei adunări generale 
ordinare. 18. Incheiarea prin președintele. 
19. Escursiune.

Cei ce voesc se participe la escursiune 
și la banchet, au să se anunțe înainte la 
învățătorul Mihaiă Vidu în Hălmagiă.
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ABONAM^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Iulie st. v. 1902

se deschide nou abonament, la care invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, petrei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonamente numai la numeral poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 
corone, pe șese luni 2 corone

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 8 franci, pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Panegiricul împăratului Tratau, 
traducere din latinesce de Aurelian Mo- 
șoiu. profesor. Ploiesci, Tipografia „Lm- 
minau 1902. Prețul 1 leu. Se află deven- 
dare în Brașov la librăria Ciurcu cu prețul 
de 1 coronă.

Dilele mai fericite ale împăraților 
romani Traian și Hadrian, nu s’a găsit nici 
un istoric mai de sămă, care să le fi zu
grăvit pentru posteritate într’o formă 
classică. Nici poesia n’a fost cultivată în 
aceste timpuri așa, ca se potă fi măcar 
pe departe asemănată cu poesia de pe 
timpurile lui August. Tot ce ne-a rămas 
de pe timpul domniei lui Traian sunt cele 
9 cărți de scrisori ale lui Pliniu tînerul, 
nepotul și fiul adoptiv al lui Pliniu bă
trânul, precum și o corespondență a lui 
Pliniu tînărul cu Traian, în care se tra- 
teză de afaceri de pe timpul când Pliniu 
era guvernator în Bithinia, er din nume- 
rdsele discursuri ale lui Pliniu ne-a rămas 
panegiricul seu cuvântul de laudă la 
adresa lui Traian, ținut în semn de mul
țumită pentru conferirea consulatului.

Acest panegiric l’a tradus d-1 pro
fesor Moșoiu, îmboldit de două motive l) 
Pentru-că acest panegiric este dela început 
până la sfîrșit cel mai eminent elogiu al 
virtuții și 2) Pentru-că eroul panegiricului 
este însuși părintele poporului nostru și 
că prin urmare nu trebuia să lipsescă din 
literatura nostră portretul lui, zugrăvit de 
un contimporan.

Traducerea este bună, stilul ușor, un 
singur reproș îi facem traducătorului pen
tru traducerea espresiunei „Patres con
scripts cu cuvintele „părinți conscrișS, 
care n’are nici un sens și pentru care nu 
se găsesce analogie nici în traducerile 
altor popdre.

Cartea cuprinde 154 pagini și merită 
a fi cetită.

— „ Un capitol din activitatea 
diaconului Coresi“ de prof. Nicolae Su- 
lică. Disertațiunea cu acest titlu a d-lui 
profesor Sulică, ținută la adunarea gene- 
raiă a „societății pentru fond de teatru 
român" dela Șimleu și apărută în foile
tonul „Gazetei Transilvaniei" amplificată 
cu indicări bibliografice și adnotațiuni, a 
eșit de sub tipar acuma într’o broșură 
elegantă 8° mare la tipografia A. Mure- 
șianu Brașov. Pe coperta broșurei vedem 
catalogul tuturor studiilor linguistice, de 
folklor, critică și istoria literaturei, publi
cate de d-1 profesor în foiletonul „Gaz. 
Trans." și unele retipărite în broșuri. 
Sunt cu totul 19 la număr. Broșura de 
față este numai un mic estras diu studiul 
critic detailat publicat în „G. Tr.“ sub 
titlul „Coresi scriitor, seu tipograf ? (N.-vile 
191-218, 1901.)

Au apărut un volum Poesii de Th. 
Șerbănescu, adunate și publicate de Th. G. 
Djuvara, însoțite de studii asupra poesii! or 
lui Șerbănescu de D. C. Olanescu și T. G. 
Pjuvara. C’un portret al autorului. Volumul 
(de 338 pag.) se vinde pentru sporirea fon
dului destinat ridicării unui bust poetului 
Th. Șerbănescu, la Socecti Comp, librarl- 
editorl Bucurescl. Prețul unui exemplar 
broșat, tipar și hârtie elegantă 4 Lei.

ULTIME SCIRi.
Vjena 10 Iulie. Miniștri ungari 

Szeil, Daranyi și Lang au sosit a<ți 
aici. Membri cabinetului austriac 
s’au întrunit ac}I în consiliu minis
terial, care a durat mai mulțe ore. 
In consiliul acesta s’a discutat asu
pra întregului conglomerat al cesti- 
unei pactului și s’a tras linia de de- 

! marcare până la care cabinetul aus
triac pote se mergă cu ocasiunea 
primirei condițiilor puse de guver
nul ungar. Se speră, că tratările în
tre cele doue guverne vor ave de 
astă-dată bun resultat. Consiliul co
mun de miniștri, ce s’a ținut a<țî, a 
durat trei ore.

Despre cruțare.
Coaferență ținută de d-1 M. Navrea îu comuna 

Bod, cu ocasiunea adunării generale a Asocia- 
țiunei pentru lit. rom. și cult. pop. român 

(desp. Brașov) la 16 (29) Iunie 1902.
— Ui mare. —

Pentru-că cine-va este muncitor 
seu plugar, nu urmâză ca el să fie 
mai puțin fericit, decât alți omeni 
aparținători altor clase Starea aces
tora de multe-ori este mai onorifică, 
mai folositoi ?> *n jnai fericită, decât 
starea mult »' puține escepțiuni
pot tbte r Biele claselor munci-
tore sS fit tot așa de morale și vir
tuose și se se afle în stare bună, 
cum sunt mulțl alții. Că pretutinde- 
nea trebue sS fie o clasă a munci
torilor, o clasă a bmenilor, cari se 
trăiescă din lucrul cu mâna, este un 
destin al sorții; der ca acâstă clasă 
se fie fericită seu nefericită, în stare 
bună sâu detestabilă, virtubsă seu 
pecătosă, nu atârnă nici-decum dela 
sorte, ci aternă dela slăbiciunile și 
indulgenta omului față de el însuși, 
și dela modul cumpătat și prevecțâ- 
tor al vieței lui practice.

Fie-care om trebue deci să tră
âscă în cadrele bunei chibzuinți și a 
bunei morale; trebue sS trăâscă mo
dest, între marginile mijlbcelor sale. 
Căci dâcă omul nu trăesce modest 
în sfera puterilor sale, va trebui se 
trăâscă neonest pe spatele altora.— 
Aceia, cari sunt ușuratici în cheltuelile 
lor și se cugetă numai la plăceri 
iără a-se cugeta câtuși de puțin și 
la alte lucruri, aceștia cunosc de regu
lă adeverata întrebuințare a banilor 
numai atunci, când e prea târcțiu. 
Acela, care perde timpul cheltuind 
în drepta și în stânga nu perde nu
mai banii, cari i-a cheltuit și pe 
cari putea se-i cruțe, der perde și 
aceea ce ar fi putut agonisi în tim
pul acela și pe lângă acesta și do
bânda sâu interesele, ce ar fi adus 
banii cheltuiți și banii ce i-ar fi ago
nisit. Are deci o perdere întreită.
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Aceștia — clasa omenilor chel
tuitori — vor cheltui banii precum 
și timpul cel scump, căci timpul este 
ban, vor da polițe asupra viitorului, 
vor lua înainte venitele de mai târ- 
c]iu și vor fi ast-fel necesitați se 
porte în spate o sarcină da datorii, 
care pune serios în pericol activita
tea lor de omeni liberi și neaterna- 
torî. — Cercat’ați d-vostrS se puneți 
un sac gal în sus, ca se stee drept? 
De sigur, că nu, căci scițl deja di
nainte, că e un lucru imposibil. Tot 
asemenea nici un om înglodat în da
torii nu va pute sta drept în sus, 
Ori-ce adiere de vent este în stare 
se-1 culce la păment. Un alt proverb 
forte caracteristic și care ne arată 
mai clar posiția unui om dator, este : 
„JA'nciwmi călăresc? tot-deuna pe spatele 
datorașului0,. E și forte natural acest 
lucru, pentru-că datornicul de câte- 
orl nu-și pote plăti datoriile la timp, 
trebue se iscodescă vre-o minciună 
pentru a-se scusa în fața creditoru
lui seu.

Cum-că într’adever datoriile sunt 
o piodecă, ni-o dovedesce pictorul 
Haydva, care în biografia sa scrisă 
de c-1 însuși ne spune, că decăderea 
lui și necasurile s’au început cu fa
cerea primei datorii, 6r între altele 
fiice: „Nu cumpăra nici odată lucru 
de lux, decă acestă cumpărare nu 
se pote face fără datorie “

Cu privire la datorii și în deo
sebi la păstrare, ne istorisesce admi
rabil Yerv's un fapt, ces’a întâmplat 
cu el însu-șl. Anume, tatăl seu avea 
o casă grea de susținut și pe lângă 
asta mijloce forte puțino, astfel că nu
mai cu mare chibzuială putea ține 
piept necasurilor. Când Yervis ajunse 
mare, căpătă deia tatăl său suma de 
240 fi. pentru a-șî începe o carieră. 
El însă cheltui banii aceștia, căci 
când ai bani, ai prietini mulțl. Cer
când se mai capete dela tatăl său 
ceva, rugare'i-i fu respinsă cu cuviu- 
tele: muncesce, agonisesce și cruță. Nă
căjit pentru acestă respingere, der 
mustrându-1 consciința, s’a hotărît, 
că nu va mai cere nici-odată bani 
împrumut. Intră ca servitor de co
rabie și trăia cu costul ce-1 căpăta 
acolo și eu care de sigur înainte nu 
se mulțumea — după cum el însu-șl' 
mărturisesc». Ișl schimbă cu totul 
modul de vieță, își spăla el însu-șl 
hainele, er dintr’iir*£% edeu de pat 
și-a făcut o păreți pantaloni.
In felul acesta și pi,,. > stăruință 
neobosită, a ajuns a se ridica înce
tul cu încetul pănă ajunse la frumosa 
posiție de căpitan do coiabie.

Vedem deră, ce rău ne aduc da
toriile, de ce avantagii ne putem bu
cura, dâcă nu le practicăm. Deci nu 
trebue se ne obicinuim cu ele și nici 
nu trebue a-le privi numai ca o in
comoditate, căci practicându-le în 
măsură mare, ne vom convinge, că 
ele sunt un rău Sărăcia îți consumă 
atâtea bunuri și îți produce atâta 
incapabilitate de resistență, încât ar 
trebui ca cu tot prețul se le ocolim. 
Nu trebue să ne propunem deia dela 
începutul carierei nostre: Vreu se 
ajung sărac. Pentru-ca să nu ajungem 
în astfel de stare, nu trebue se fim 
conduși de alt-ceva, decât de prin
cipiul: Gheltuesce tot-deuna mai puțin, 
decât produci,.

Pe lângă acestea mai este un 
defect, care ne face a nu pricepe și 
înțelege foiosele practice și reale ale 
crnțărei. Și anume, ambițiunea de
șertă de-a imita pe clasele mai sus 
puse ca noi Dascălul vre se trăiescă 
ca popă, pârgariul ca judele, judele 
ca, notariul și a. m. d. Prețuim ade
seori mai mult exteriorul în contul 
onestităței și voim să aparem bogați, 
chiar decă de fapt nu suntem. Nu 
avem curagiul se trăim așa după 
c un ne este dat, ci ținem necesar 
se trăim la „modă" și să facem tote 

nebuniile, pe cari ni-le pretinde so
cietatea omenescă, în care ne învâr
tim. Acest fapt denotă o stare forte 
rea a acelora, cari mai bine preferă 
să rămână neonești, decât se aibă 
cutezanța a spune fără greș: sunt 
serac șl nu pot trăi așa după cum pre- 
tindeți. Nevinovatele familii ale aces
tora au de suferit pe urma lor,

In legătură cu acâsta este și 
faptul eu omul tînăr, când se află 
la răspântie, căci lui în vieță îi stau 
de amândouă laturi ale drumului, pe 
care merge, o mulțime de ispite 
și decă va urma vre-unei ademeniri, 
atunci nu va scăpa de rău mai mare 
sâu mai mic. Apucând pe calea ade
meni tăre, va perde o parte mare a ele
mentului aceluia d-c[eese, care îți dă 
putere de-a te reține. Deci un tînăr, 
de câte ori se află în fața acestor 
fel de ademeniri cu un bărbătesc și 
hotărît se se abțină dela aces
tea. Afară de aceea trebue să se 
hotărescă repede, fără să stea pe 
gânduri, căci îndată ce începe să se 
gândescă este perdut. Trebuie să-î 
fie o a doua natură, deosebirea bi
nelui de rău.

Relativ la puterea de resistență, 
ce trebue s’o aibă omul în ori ce 
împrejurări, servâscă-ne de esemplu 
întîmplarea unui sîrguincios zidar. 
Acesta prin o hotărîre bărbătescă a 
scăpat dela cea mai grea încercare, 
ce vine de regulă într’o vipță plină 
de greutăți. El tot-dâuna după lucru 
mergea acasă, își lua o carte în mână 
și cetea, er la finea săptămănei, când 
ișl lua lefa, ișl făcea socotela cu pri
vire la împărțâla banilor: atâta pen
tru întreținere, atâta pentru vest
minte, atâta punea la o parte și pe 
lângă aceea îi rămânea și pentru sco
puri de binefacere. Odată ademenit 
de tovarășii lui de lucru, au mers cu 
toții la beutuiă. Aici a beut câte-va 
pahare de rachiu englezesc (viskj); 
după aceea s’a dus acasă. Luând 
cartea în mână, ca să cetescă — după 
cum îi era obiceiul — vecju, că nu 
mai pote ceti, că Ii terii e îi jocă îna
intea ochilor și că în felul acesta 
el a devenit un joc al beuturei. Vă- 
dându-se pentru un moment căcțut 
dela aceea înălțime a consciinței 
unde omul este mai aprope de 
Dumnefieu, s’a hotărît — și hotărî- 
rea acâsta a ținut’o tbtă viâța, lui 
— că nu va mai cerca nici-odată 
un astfel de lucru. O astfel de ho
tărîre formeză de regulă cel mai 
însemnat punct în viăța unui om, 
căci servesce ca basă caracterului său 
viitor.

(Va uima.)

Sfaturi unui invetător.
Iubite amice!

Acum când te desparți de comuna 
J . .. la școla căreia ai servit de vr’o 7 ani., 
îmi țin de datorință a-țl aduce aminte de 
unele împrejurări, pe care te rog a-le ave 
pururea înaintea ochilor în viitorea ta sta
țiune învățătorâscă la care te-ai ales îu 7 (20) 
Aprilie a. c.

Iubesce-țl din totă inima și din tot 
sufletul chemarea învățătorescă la care ai 
ajuns, și gâudeșce, că. chemare mai sfântă, 
mai înaltă nu este alta. Numai considerân- 
du-țl chemarea învățătorescă de o chemare 
sfântă, nici decumînsă de o slujbă prin care 
țl-ai asigurat esistența, poți produce resul- 
tate bune în școlă. Năim-tul năimit rămâne. 
El caută să-și împlinescă numai slujba, după 
cum cjice și nemțul: „die verfluchte Schul- 
digkeit". Un astfel de învățător seu mai 
bine „cârpaciu", nu este vrednic d’a se 
numi cu numele sublim de învățător. El 
pururea este înourat și nemulțumit cu sor
tea. N’ai decât să intri într’o școlă condusă 
de un astfel de năimit, și te vei scandalisa de 
ce-țl vor audi urechile, și-ți vor vede ochii. 
Epitete ca „porc", „măgar", „bou", „prost", 
„stupid" etc. pururea va bolborosi limba 
lui. Cătră orl-cine vecinie se va plânge: 

„nu sciu ce să mă mai fac cu proștii ăș
tia, că nu ascultă și nu învață nimic " îmi 
trebue piept de oțel, ca să strig să mă audă 
și să mă înțelegă. Ași fi un nerod să-mi 
mai sparg capul cu ei. De vor învăța ceva 
de capul lor, bine, de — nu?* Și așa tre
când oră după oră, di de di — te poine- 
uescl cu sfirșitul, și elevii nu sciu nimic.

Ca să-și acopere rușinea, — că la esa- 
men școlarii nu sciu nimic, — seu în ca
șul cel mai rău, că sciu d’arostul fără să 
înțelegă ceva din cele învățate, ’ți aruncă 
înainte frasa: „de unde să scie, că n’au um
blat la școlă."

Purtarea unui astfel de năimit, de 
multe-orl a avut urmări păgubitore pentru 
școla nostră confesională. Poporul iritat că 
astfel de învățător numai cu numele, nu 
face nici un progres cu copiii lor, ci îi măi și 
consideră numai de o sarcină, în cele mai 
multe cașuri de bună voie își dă școla din 
mâna sa în manile dușmanilor, spre a scăpa 
d’un astfel de năimit.

De aceea, iubite prietine,în noua sta
țiune, ce o vei ocupa cu prima Septemvrie, 
îngrijesce bine, ca să nu dai prilej la așa 
ceva. Țineți erele regulat și studieză me
reu diua și noptea. Nu gândi, că decă ai 
fost 4 ani în preparandie, le scii tote și 
nu-țl trebue nimic. Caută, ca să fi stăpân 
pe materia, ce ai de a-o preda, împărțesce-o 
în săptămâni, prelucră-o în lec.țiunl și apoi 
fie-care lecțiune o învață bine. Astfel pre
gătit, pășesce înaintea elevilor și vei vede 
deosebirea între atunci când ești pregătit și 
când ești nepregătit. Atunci vei simți o 
ușurare în predare, er predarea însa-șl 
va fi plină de vieță ; elevii vor fi în continuă 
atențiune, fiind ochii tăi pururea îndreptați 
asupra lor. er vada ta se va mări din ce 
în ce mai mult. Atunci încerce-se dușmanii 
să ne răpescă școla. că nu o vor pute, fiind 
toți pănă la unul care o vor susține, și 
dela orl-ce jertfă pentru școlă nu se vor 
da înapoi; căci nu trebue trecut cu vede
rea, că poporul nostru, care în raport cu 
alte popore jertfesce pentru școlă mai 
mult decât orl-care alt popor, numai în 
urma unor purtări rele în școli și afară 
de școlă a învățătorului, a neîmplinirii ' 
chemării lui cum se cuvine, a unei trac- 
tărl neomendse a copiilor, a venit la ideia 
de a-șl părăsi școla și a o da pe mâna 
dușmanilor, spre a o preface în școlă co
munală seu de stat.

Caută mai departe și cetesce și abo- 
neză din foile nostre bareml pe cele săp
tămânale, ca să scii în cas de nevoie a da 
unele povețe celor ce le cer.

Nu se pote ceva mai trist pentru un 
învățător, decât atunci când întrebându-1 
vr’unul din consătenii săi: „ce mai spun 
foile d-le ?" El dă din umeri dicend : „nu sciu 
cjău bade Tomo, că doră, mă credl, eu n’am 
nici o foie, nu-cetesc nimic 1“ Ce respect va 
insufla un astfel de învățător, pote orl-cine 
să scie.

Cu acestea rămân al tău prietin
L.

Prcesul Lache-Băbeanu.
....Două deci și doi de țigani, escortați 

de două-decl și doi de jandarmi, iau loc 
pe banca acusărei.

Președintele Curții cu jurați face a- 
pelul nominal și acusații se înșiră pe 3 co- 
lone. Lache căpitanul de bandiți ia loc în 
capul colonei Al doilea loc îl ocupă Bă- 
beanu și urraeză apoi cei-l’alțî bandiți, prin
tre cari se află imberbi în vîrstă de 18 ani, 
cât și bătrâni trecuțl de 60 de ani.

In fata inculpaților stă comisiunea 
juraților compusă, în vederea lungului pro
ces, din 14 d-nl jurați, la drepta se află 
masa apărătorilor unde iati loc peste 20 
de apărători, numiți din oficiu.

In incinta curței cu jurați, la o masă 
lungă, representanții (fiarelor urmăresc cu 
atenție fie-cere mișcare, fie-pare cuvâut, ca 
să le redea apoi cititorilor.

Sala Curței cu jurați e plină de public, 
și afară lumea dă mereu asalt ușei păzite 
de un cordon de gendarml.

.... O tăcere ca de mormânt se face în 
sală. Bandiții, fioroșii bandiți au să vorbăscă, 
președintele începe a’i interoga.

Țiganii au vorbit!
Acești omeni, — scrie report, (Țarului 

„Adev.“, — născuțl după propria lor ex

presie: „ambulantru", „provisor" „unde m’a 
făcut mama", „în lume', acești omeni săl
batici, cum ni-I arată actul de acusare și' 
ordonanța definitivă, acești omeni înjosiți 
și umiliți în ori ce moment de cel din urmă 
dintre noi, au vorbit în fața unui public 
atât de numeros și vorba lor a sunat și a 
răsunat în sală, âr cuvintele lor au avut- 
ecou în inimile ascultătorilor și .au pus pe 
gîndurl, pe aceia, cari au să-i judece.

Lache, țiganul cu fața mai negră ca 
fundul ciaunului, slab și pipernicit, der cu 
nisce ochi vii și cu o minte ageră, a avut,, 
ca să (fie așa, un succes desăvârșit și și-a 
câștigat unanime simpatii.

Analfabetul Lache, nomadul țigan, 
sălbatecul Lache, a ținut piept timp de 2' 
ore unor magistrațl luminați și experimen
tați, juraților și avocaților.

Cu o expunere clară, precisă și con- 
vingătore, presărată icl-colo cu ironii și 
spirit, Lache și-a istorisit păcatele și-a 
deșertat sacul tâlhăriilor sale, arătând tot 
ce a făcut el în decursul' anilor.

Crimă însă, omucidere n’a săvîrșit, striga 
el, șiacâstă acusație gravă căuta s’o spulbere.

— „DațI-ml voe, d-le președinte și 
d-lor jurați, să vă spun tot ce sciti, să vă 
explic totul", răspundea Lache la tote în
trebările, la tote comentariile președintelui.,

Și Lache răspuude, justifică, argumen- 
teză totul, spre cea mai mare uimire a 
tuturor.

Așa de pildă îl întrebă președintele 
că de ce a mărturisit la instrucție omorul 
pădurarului? Lache răspunde:

— „De frică, de frica bătăiei. și apoi, 
sciam, că d-vostră o să mă judecați, și că 
aci am să spun tot adevărul, căci ce faceți 
d-vostră, nici Dumnedeu nu desface."

— Der, replică președintele, cum.de 
a-iputut descrie crima, în tote amănuntele 
ei, când tu, după cum ne spui adl, nici n’ai 
fost în pădure atunci?

Fără a șovăi o clipă, Lache esplică și. 
acest punct în următorul chip :

— „Poi, mai întâiti, eu tăgăduiam 
crima. In urmă d-1 judecător aduce în fațt, 
mea pe acei, cari au omorît într’adevăr pe* 
Dinu Simion și aceștia istoriseau crima. Eu 
audiam și în urmă când d-1 judecător a 
vrut, ca și eu să fi fost la omorîrea pădu
rarului, am sciut cum să esplic crima!!"

— Der pe Băbeanu de ce l’ai vîrît 
în procesul tău, când tu singur mărturi
sesc! acjl, că el n’a fost cu voi la nici o 
hoție, întrebă președintele pe Lache.

Scurt și concis răspunse la acestă în
trebare Lache:

— Băbeanu a voit să mă bage odată- 
în ocnă. Acum când eram eu în foc si d-I 
judecător îmi cerea tovarăși, m’am gândit la 
Băbeanu, la Apostol Băceag și alții, cari de 
glaba, zău, de glaba au fost închiși. Domnu 
judecător a vrut tovarăși, i-am dat tovarăși.

Și acest țigan, care a săvârșit atâtea 
tâlhării, care după propia-i mărturisire a 
implicat lume nevinovată într’un proces așa 
de grav, avea un ton atât de supus, atât 
de blajin, încât îți venea să-l cornpătimescl, 
nu să-l urăscl pentru faptele cele rele, ce- 
le-», săvârșit.

Ceilalți țigani mai puțin deștepțl ca 
Lache, au avut și ei capul sus și atât cât- 
le-a fost îngăduit, s’au apărat mereu, au 
vorbit întfluna, au implorat mila, cu un cu
vânt, vădend primejdia, văcjend temnița ce-șî 
deschide porțile, vădendu-se împinși '.spre 
ea, s’au abătut, că dor vor scăpa.

Acest proces unic în felul său, a avut- 
multe note și chiar scene demne de re
marcat.

Așa de pildă, nu cred să se fi plast.i- 
cisat vre-odată mai bine, mai poetic și du
ios, durerea unei soții, după bărbatul ei ucis,, 
ca de cătră femeia Tudora,. soția lui Dinu 
Simion, pădurarul nes în mod mișelesc de 
cătră o parte din banda lui Lache.

La întrebarea președintelui, că ce scie 
despre Dinu al ei, acesta femeiă simplă ro
mână a respuns:

— Nu sciu nimic alta domnilor, de
cât că Dinu s’a dus cum e într’o Miercure 
și n’a venit totă diua, n’a venit Joi, n’a ve
nit Vineri, n’a venit Sâmbătă și n’a venit 
nici pănă astădl!!

Spunând aceste vorbe îndurerata, soție- 
isbucnesce în plâns.

Ca uu contrast la duioșia și poesia de 
care e cuprins sufletul unei românce, am. 
vădut pe o țigancă, soții im L'iche, oțelită, 
iscodit ore și răsbunătore. Acesta țigancă 
vădendu-șl soțul în primejdie, prin reveni
rea lui Ciurar, dela pruna declarație, si 
arătând că Lache a luat parte la asasina
rea pădurarului, intervine și descopere un. 
complot țigănesc urzit în ajun în contra- 
lui Lache. Neavând dreptul să vorbescă,face. 
sgoraot în sală, țipă sbieră, amenință și se* 
impune ascultărei..

cum.de


GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 7.Nr. 142.—1802.

Atunci desvălue complotul și termină 
amenințând cu. morte pe intrigant în cașul 
când soțul va ave de suferit din causa 
complotului.

*
Procesul bandei Lache-Băbeanu a ocu

pat Curtea cu jurați dinBucurescI timp de 
4 dile.

După ce jurații au adus verdictele, 
Curtea după o lungă deliberare ia pronun
țat următorea sentință:

Curtea avend în vedere verdictul ju
raților, condamnă pe Ștefan Gheorghe și 
D. Radu Ciuraru la muncă silnică pevieță-' 
pe Stancu Mihaiii în verstă de 60 de ani 
lareclusiune pe vieță; condamnă pe Lache și 
Băbeanu la câte 20 ani muncă silnică, er pe 
Al. Florea, T. Sandu, Gh. Neagu Vătavu, 
Costantin Ion Bălanu și Alecu Bujor la 
câte 16 ani muncă silnică; pe Călin și Al. 
Băceag la câte 6 ani reclusiune; er Gb. 
al Lupului minor, la 15 ani închisore.j

Ceilalți acusațl au fost achitat!.
Toți eondamnații au fost osândiți a 

plăti solidar 20C0 lei văduvei lui Dinu Si- 
■mion și 9C0 lei cbeltuell de judecată.

POVEȚE.

Mijloc pentru ;i feri de viermi 
pomii și fructele lor. Agricultorii 
din Florida spun, că dhcă batem 
cuie în pomi, prin acesta îi feritn 
atât pe ei, cât și fructele lor în 
•contra viermilor. Un cjiar din New- 
York cjice, că în fie care pom trebne 
să se bata 6 cuie, și adaugă, că prin 
acest mijloc putem scuti pomii și 
pomele cu tbtă siguranța în contra 
viermilor. El explică lucrul așa, că 
cuielo bătute în pomi, venind în 
atingere cu sucul, se ruginesc, se 
oxidâză. Prin ruginirea său oxida- 
țiunea acâsta se formeză amoniac, 
•care pătrunde în tote părțile arbo
relui și acestei împrejurări este a se 
mulțumi apoi, că pomul bătut cu 
cuie rămâne scutit de viermi împre
ună cu fructele lui.

*

Metodă rns6scă pentru con
servarea merelor. O metodă obi
cinuită în Rusia pentru conservarea 
merelor constă în sărarea lor. Pentru 
■sărare se potrivesc mai ales merele 
virtose. tomnatice și iernatice. Fruc
tele șterse bine cu uu petec de pânză 
seu curățirea printr’o spalatură și pe 
urmă er șterse, se pun într’un bo- 
lobocel curat și se udă atâta cu 
.■saramură, până când cad la fund. 
Bolobocelul se astupă apoi de nou 
■și până la sosirea primelor geruri 
:se pune în ghețari ori pivniță ră- 
corosă. Pentru facerea saramurei în
trebuințăm la 30 litre de apă un 
pahar plin cu sare; ferbem licuidul 
■și înainte de a-1 întrebuința, îl lăsăm 
se se recorescă. Unii mai adaugă la 
50 litri soluțiune un klgr. de făină 
de secară ori grâu, ceea-ce dă cu 
vreme merelor un gust acrișor. Câte
odată se adaugă în loc de făină ceva 
■miere ori zahăr și mai tot-deauna și 
-diferite feluri de cuișore. Conservate 
în felul acesta, merele țin mai bine 
de un an, devin mai frumdse, mai 
transparente și cu un gust plăcut 
.acrișor.

*

Sirop de mac. Moaie într’o ju
mătate litru de apă fierbinte, o ju
mătate de kilo de foi de mac și lasă 
să stea la căldură timp da două- 
•spre-dece cesurl, ferbe cinci seu șăse 
minute și strecoră prin sită. Pune 
fiema îstr’un sirop de zahăr făcut 
de mai înainte dintr’o jumătate chilo 
de zahăr și puțină apă ; lasă să fiarbă, 
ia spuma, și după un sfert de căs, 
trage dela foc, lasă să se răcăscă și 
pune in sticle.

SULTE ȘI DE TOTE.
Oameni copii.

In salonele elegante din "Washington 
s’a gâsit în fine o notă, de distracție. Ame
ricanii, cari au atâta seriositate, au orga- 
nisat serate, la cari se duc îmbrăcațl ca 
copiii. Prima experiență a fost făcută la 
palatul ministrului persian Sahall. Membrii 
tuturor ambasadelor au luat parte la ser
bare, îmbrăcațl oa copii și cu câte o jucărie 
în mână. „Chicul" seratei era de-a imita 
pe oopiii mici de tot.

*
Senrn Invidiei profesionale.
In care breslă invidia e mai mare ? 

S’a alcătuit o statistică din care resultă, 
că medicii stau sus de tot; nu-i întrec 
decât comedianii. Socotindu-se scara de 1 
la 10, jos de tot la nr. 1 ar fi aședațî ar- 
chitecții; după aceea ar veni ’preoții, ad- 
vocații și militarii cu nr. 2; profesorii de 
sciință și de literatură ocupă trepta 4; 
diariștii 5; autorii 8; medicii 9; actorii 10.

Decă invidia e puțin desvoltată la 
architect!, acesta e din pricina precisiunii 
și a severității studiilor lor. Tot așa e și 
cu advocații. In cler, invidia nu se ob
servă, decât la predicatori. La militari in
vidia dormiteză în timp de pace, der pote 
deveni acută în timp de răsboiu. Invidia 
face pe omenii de sciință singuratici și 
neîncredători. In ce privesce pe medici, 
invidia îi silesce să se bârfescă unii pe 
alții și se se trateze reciproc de șarlatani, 
lucru la care contribue și publicul, pentru 
ca apoi se plătescă tot el, adesea cu pie
lea paguba ce resultă din acestă stare de 
înjosire a celei mai nobile și mai umanitare 
dintre profesiuni.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 10 Iulie 1902.

H. Pomul ’ o r d e : 1. Rotariu, birjar, Si
naia; Pethe. funcționar, Gerd, idem, Ghiraeș.

H. Europa: Geller, Pojun ; Hay, Szabadka; 
Mayer, Murâny; Green, Viena; Delfin, Winter, Fo- 
garascher, Budapesta; Weiss, Christodulo, Bucu
rești; Dr. Țepeneag, advo-at, Verșet; Dr. Klein, 
BucurescI; Gutt funcționar, Lindner, deputat, 
putat, Sibiiu.

H. BucurescI.- Constantinescu, locote
nent, în armata română, BunurescI; Chriss, Braun, 
Viena ; lakob, Jaca.

H. Grand: Dr. Ksmner, BucurescI; Moz- s, 
Dresda; Feldmann, Budapesta.

H. Orient: Watzek, Maetz, Leschmer, 
Făgăraș; Born, Lipsea; Bclieidel, Aiud; Mertfort, 
Budapesta.

Calendarul septemâr.ei.
IUNIE. (1902) are 30 dile. GIREȘAR.

țtilele Călend. Iul. v. Călend. Gi-eg.

Dum.
Luni.
Marți
Mere. 
Joi
Viner 
Sâm.

30 ț Adun. ss. ap.
1 Cosina și Dămian
2 j- Vest. Preacu.
3 Mart. Iacint
4 P. Andr. Critean
5 P. Atanas. și An.
6 C. p. .--isoie cel m.

13 Margareta
14 Eugeuiu
15 j-Irnpărț. aps.
16 Maria
17 Alexie
18 Fridrich
19 Aureila

Prețurile cerealelor din piața Brașov. 
Din 11 Iulie 1902

Mesura 
seu 

greutatea
CaUâtateii.

Valuta 
în

Kor. | fii

1 H. L. Grâul cel mai frumos 14 20
T) Grâu mijlociu . . . 13 80
n Grâu mai slab . . . 13 40
7Î Grâu amestecat 11 30
n Secară frumosă. 9 60
r Săcară, mijlocia. . 9 30
71 Orz frumos .... 8 —
n Orz mijlociu. 7 60
fl Ovăs frumos. . . . 7 _
71 Ovăs mijlociu . . . 6 40
71 Cucuruz ................... 8 7(
n Mălaiu (meiă) . . . 8 —
a Mazăre. . . . ’ . 22 _

Linte........................ 14 _
71 Fasole........................ 10 —
71 Sâmență, de in . . . 24 —
fl Semență de cânepă . 8 25
n Cartofi........................ 2 40
n Măzăriche................... _ —

1 kilă Carne de vită . — 96
fl Carne de porc . 1 04
71 Carne de berbece. — 72

100 kil. Său de vită prospât . 44 —

îl Său de vită topit . . | 64 —

iW Domnii abonenti ai foiei J
nostre, cari nu și-au reînoit încă 
abonamentul pe Semestrul II. al 
anului acestuia, sunt rugați a-1 
reînoi neamânat ca s6 nu li se în
trerupă regulata espedare a dia- 
rului.

Administrațiunea 
„Gazetei Transilvaniei".

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

DOCTORUL
ALEXANDRU de VÂIDÂ-VOEVOD 

specialist pentru bole interne 
CARLSBAD,

Alte Wiese, „Blauer Schliissel".

Stabiliment de hydrotherapie

W ăl lischliof
— stațiunea de tren Brunn—Maria Enzers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena — 

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

Ou prospecte și informațiunl detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
Dr. Lazar Popovic't, Dr. Marins Sturza, 

medic consilier medic dirigent în Wăllisch- 
Viena XV Mariabilfer- hof p. u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 13G. dorf bei Wien.

PUBLICAȚIUM.
Ajutore pentru învățăceii dela comerciu.

Societatea comercianților rom. 
din Brașov, oferă pe anul 1902—7 
ajutore de câte 100—200 corone pen
tru învățăceii aplicați deja, seu cari 
doresc a-se aplica aici în Brașov la 
vre-o ramură de negoț, cu deosebire 
la ferăiiă. galanteriă, ori băcăniă. Aju- 
tbrele acestea se dau în locul prim 
acelor învățăcei, cari nu se, ajung 
cu ajutorul de acasă spre a întîm- 
pina tote spesele, ce le au.

Acest ajutor se asigureză ele
vului pe tot timpul cât va fi uce
nic, decă so portă bine.

Dela cei cari doresc vre-unul 
din aceste ajutore, se pretinde să aibă 
cel puțin 2 clase reale, civile seu 
gimmisiale; cei cu pregătire mai 
mare vor fi preferiți

Petentii după aceste ajutdre, au 
să subșternă aici următărele docu 
mente:

1) Carte de botez.
2) Atestat de șcdlă;
3. Atestat medical.
4. Atestat despre starea mate

rială a părinților.
Cererile de ajutorare suut a se 

adresa d-lui Teodor Nicolau corner- 
sânt în Brașov.

Brașov. în 14(27} Iunie 1902 
Teodor Nicolau, loan Lengeru, 

președintele societății. secretar.
(582,3—3.)

A STANĂ doresce a petrece un 
finer inteligent vacanțele. Rog a 

scrie condițiunile cât se pbte de de
taliat. Scrisori se primesc din bu
năvoință la acest cțiar sub „Munte 
și Zăru. (2_3)
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Pentru
Vilegiatură in Brasov 

0 casă cu etaj 
fărte potrivită și pentru cei ce 
fac vilegiatură în Brașov, într’o 
stradă principală din suburbiul 
român, care constă din done 
locuințe frumose, parte parche
tate, fie care cu 5 odăi, 2 bucă
tării, 2 cămări, odae de bae, piv
niță mare, șopron, spălătorie, gră
dină și o curte spațiosă, aprope 
de piață, forte cautată, pentru 
locuințe de vară, es4e «Se
F/gagrl K23SB
din causa mutării, cu preț mo
derat și din mână liberă.

Informații Strada Balerinei 
Nr. 17 în etaj

Q

A

0
^^0 fl plătesc celui ceva 

: îjyO ÎL mai căpeța vre-odată 
dl m ires'© de ori îî va

: mirosi gura, după ce va folosi

apa de dinți
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani.
(Pentru parhetare 20 filler deosebit).

Erezii A. Eartilla (E. Winkler)
U3ENA, 29/i., Sommergasse fl.

Să se c6ră pretntindenea apriat apa 
de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se pote căpăta, trimit 7 

â sticle cu 5 cor. 20 fll. franco ; 16 sticle 
cu 9 cor. franco.

Se capătă în BRAȘOV la farmacia 
D-lm Victor Rotii și ia farmacia În
gerul păzitor, Tergu grâului Nr. 7.

Kwizda
I&orneuB)u r g. 

PRAV NUTRITOR de vite.

De 50 ani se în- 
trebuințeză în 
cele mai multe 
grajduri, contra 
lipsei de mâu- 
care, mistuirei 

ț reieși spre iu- 
bunfttățirealap- 

j) telui și înmulți
ri rea laptelui 
’ d.e vacă.

Prețul unei cutii c. 1.40 b. ’/, cutie —.70 bani.
— Veritabil numai cu marca de sus —

Se capătă in tote farmaciile și drog, din Austr.-Ung.
---- == Deposit principal la 

FKAWZ KWIZDA
,k n.k oester. k. rumân, u. fiirstl. bulg. Hoflieferant 

Kreis-Apothoker KORNEUBURG bei Wion.

I

Inscripțiunea de mai sus într’adever o merită

Picăturile rusesc?
oe se prepa^ză în farmacia

D-lui VASILIE MIJIM din Melencze.
Aceste „Picături rusesc?1 ar trebui se nu 

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

In timpul cel mai scurt dispar durerile 
amintite; lucră într’un mod binefăcetoriCi con
tra sgărciuriIor. venturilor (colică) și diarhoe, 
delătură greța și neplăcerile provenite î.i urma 
stricării stomaculuigși din recelă, liniștesce gre- 
ța și face apetit; delătură respirațiunea grea, 
in lipsă estremă potolesce tusa și ajută la 
desfacerea flegmei, pusă pe puțină vată la dinți 
găunoși ușureză durerea.

Fi-ețwB 1 e®r. 5on.ni (80 cr.)
Decă se trimite înainte 2 cor. (1 ti.) medi

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

numai în farmacia

Li lui VASILIE MIJIM în Melencze, 
17—20.(429) (comitatul Torontal).
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Hasenstein & Vogler, Wien, I.

De curând sosit! ■■■<

umplutură prospetă

S,
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DEPOSIT
<le articole 

igienice.
J. KEIF Specialist, VIEMA

I., JB r a a» «5 s t lâ 11 e S.
Prețuri curente în coverte închise franco și gratia

Trimiterea în provincie cn Ram»,
Discreț. â K. 2, 4, fi, 8, 10 etc.

Am onorea a aduce la cunoștința publicului, 
că începând

de Sâmbătă 28 hme st. n. anul curent

Farmacia mea „LA BISERICA ALBĂ 
«Iha TeB’gwl Imihii nr. «Bă 

mu-u. ... âS’flSSl ESH IBSEÎESBKSiBSasaSSSSM

gjW strada Vămei nr. 8 WA®
dm sms de Otelul

Rog pe onorații mei 
pe viitor cu stimata D-lor

îs © © s’ â bî ăC4 
mușterii a me onora și 
încredere.

Cu totă stima
FRĂTOȘC KELLEMEN 

farouacist.

XXXKXMXXMXXMMXMXKMMXXMXMXMMXMXXUXM
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ATI1LIO DOTOTW
y i<yy tiyyiiy y-'Uy iiyy iiyy i'UU LUUI,VULUJ

Strada, X£ilxail Weiss xir.
(lângă Magazinul de coloniale a lui Zintz

Ohsța artificiali în Kiutschuk, Aur seu Aluminium.
(In cașuri convenabile fără plăci pe ceriul gurii). 

Corone de dinți de aur. Dinți singuratici. Scote dinți fără dureri.
o o-o-o o 3®£©BBiB»at, csa preturi seî'tme. o<> o-c>o

1-20 Pentru ori-ce lvtorix se «lă g-aranție. (589)

Pentru o fa fcarscă mai mure se

2 Re cerințe: 23 — 26 ani, necăsătorit, se cunoscă perfect

ț limba germană și română in vorbire și scriere, pre- 
cum și cunosc^ e generale comerciale. Se aibă plăcere, sîr- 

guință și cti--; ate pentru lucrări independente.

Oferte detailai 7, cu fotografie și copie de testimoniu, sunt 
i’f

a se trimite la

■■ >

s@ capătă 

în tote farmaciile din Brașov 
cu prețurile cele mai eftme.

(55b,7— 7)

/ *3#
• /^[

v ICalitate bnnă garantată!
Vând cu 5—!O°/0 mai ieftin, ca concurenții mei.

i Wl' 
^Nr. 10.1 SĂBâBEâW- Nr. 10, ȚW

Porții sir. Ws BRAȘOV, Strada Porții nr. 10,
care se bucură de 32 ani de încrederea on. public, recomandă mărfuri Io sale 
gaa’antate, SWÎitle, moderme și cari prin procurare favorabilă VflBi<8e 
Caa SRSflsfit HEsas Seftisa ca orl-ce concurent al său, precum pote vede onor, 
public din câte-va mai jos înșirate prețuri:

ff’esstfl’w .ISărSiais:
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 lac, gar. sol. n 
de ghete Botin de iuft, 

garantat solide . . . „
Pantofi de Drili galbene ori negri cu pele, 

besetz și talpă dela 80 cr. în sus.
Ghete mici pentru copii dela 50 cr. în sus. 

sas?' Comanda la măsură se efectuâză prompt, ieftin 
și garantat solid, -w 
w Specialități de încălțăminte 
de tot fisies Chevreaux, Boxkalf, 
„Ideal11 etc., se află, m mare alegere 
și se pot procura în 6 dile și după măsură cu prețuri moderate. 'ȚSJ

MT Magazinul & încălțăminte și “*

2.80

3.70

4.10

1

1

1

1

i
1
1
1

3^" JPentru ®ame: *^>5 
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

fi. 2.50
n

n 3.40
n

n 4.—
n

n 
n 
n 
n

de dans din lac 
„ pole Gems 

pele

n
n

3.80
4.—
2.-
1.804.30

ufk. a p a r "a t

„Indreptariul poporului66
în cause politice, administrative, judecătoresc!, bisericesc!

școlare și economice, întocmit pentru popor, 
de To an. Boman, 

esxinsSjdtat «Se inatnir.
Acest îndreptar cuprinde în sine cunoscințe cu privire la tote căușele 

ce interesezi! pe plugariul român : alegerea deputățiilor dietali, dieta ț.âril, 
guvernul, alegerea membrilor în cougregațiunea comitatului, afacerile comu
nale, alegerea comitetului și a antistiel comunale, afacerile comitetului co
munal, socofile și preliminariul comunal, tutoratul, lăsămenturile, matricia
lele de stat, afacerile judecâtorescl, dările, statutul organic al bisericei gr.-or. 
rom., biserica gr. cat. româ"â, fondul de pensiune învețătoresc, despre arma
tă, higiena publică, despre animale, păduri, vânat, comuna promontorială, 
drumuri de fer, poștă, telegraf, telefon, rassa de ajutorare a muncltO’ilor; 
cu portretul Măjeslățit Sale lieg'lw, a prim .ministrului, a Mctro- 
politulal gr. or. rom. ,j« a mi-islrult-i d>: agricullwă.

Cea mal acomodată carte, pentru popor, scrisă în limba 
poporului și tipărită pe hîrtie fină cu învelitore frumdsă

Se pote căpăta la Ihmsa candidat de notar,
in Sajteuy (Csanâdmegye).

Prețul 3 coronă de un esempiar și 20 fSEeră porto.
—=j La A esemplar-* unul se trimite gratis | 2 - 2.(581?

a 
'4 E ale lui

VesdtwlUHe numai, enotă» proveni»* w «« maren de
njterare w Ssali &. Meii t;»R »« «ui linerteres» «a.

Prin efectul de lecuire durabila al Prafurilor-Seidlitz de A. Mol! în contra greu
tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, m contra cârceilor și acrelei la sto
mach, eonstipațiunei cronice, suferinței ci<:< ficat, congcstiunei fie sânge, haernorhoidelor și 
n celor mai diferite băle femeesci » luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Je'<ds>l'u'ații.le se vor urmări pe cale judecatorescâ.

și a lui
ipSir.kI îs. Mponvir»! decă fiecare sticlă este v rovedută cu marca de scutire și r;u 
jFlCciilJSSu SslsfflsXS, plumbul lut Ă.

Franzbranntwein-ul și sarea este tone bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină, durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de rficelâ. 
Prețul unei sticle originate plumbate, Coroi.e 1.90.

R

Săpun de copii a lui Moli.
Cri mai fin sănun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- ; 

tivarea rațională a peli i, cu deosebire pentr u ' opii și adulțl. Prețul itnei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Pin-care bucată de săpun, pentru copii este provejiută ou marca 
de apărare A. bînil_________________________ ________________________________________ .

TvAxiaSSere» prhtelnal» prin '

c, iii r, taisor ai curții imperiale Vieua, Waiiliea 8 ■
Comande din provincia se efectuezi riilnic prin rambursă poștală. <

La deposite se se ceru antumi preparatele prooejtde cu iscălitura și marca ; 
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în îlrașov : la d-n.ii farmaciști Ferrf. lekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
gros la D. Eremia Nepoții, Teutîch A Tartier. — *
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Tipografia A. Mureșiarm, Brașov.


