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Stări posomorite în Ardeal.
Dăm loc mai jos în traducere 

românescă unui interesant articol, 
ce-1 vedem publicat în (Țarul „par
tidei poporale" maghiare și în care 
se vorbesce despre Românii din Ar
deal și despre purtarea Maghiarilor 
ardeleni față cu ei.

Acest articol se începe cu ur- 
mătdrele cuvinte: „Triste stări dom
nesc în Ardeal. Sub piciorele rassei ma
ghiare se clătină pâmentul și Românii 
înainteză mereuu....

Deja aceste rendurî întroduce- 
tbre ne dau de ajuns se înțelegem, 
care este adevărata temere și îngri
jire a scriitorului lor. Pe lângă afir
mările sale neesacte și false, scriito
rul face mai multe mărturisiri pline 
de adevăr despre purtarea Maghiarilor 
ardeleni față cu poporul român.

Se vede însă din tote cele ade
vărate și neadeverate, ce le aduce 
înainte, că autorul amintitului ar
ticol e numai de aceea îngrijat, că 
Românii prea înainteză, că se în
mulțesc și se desvoltă prea cu mare 
putere, fără a-șl fi cerut mai înainte 
măcar permisiune dela stăpânii fli- 
lei de pe la cele deregătorii din 
Ardeal.

Cei dela pressa maghiară și toți 
câți le dau în glas, ne vin nouă 
Românilor necontenit cu „patrio
tismul “ și sunt obiclnuiți a ne 
face la totă ocasiunea cele mai as
pre imputări, că acesta ne-arlipsi, că 
n’am voi se-1 cultivăm cum trebue.

Ei bine, întrebăm, ce patriotism 
este acela, care susține, că merg 
rău trebile în Ardeal, fiind-că Româ
nii înainteză. Der 6re nu Românii 
fac poporațiunea coverșitore a Ar
dealului? Și decă acăsta nu se pote 
nega, atunci cum hantătar s’ar pute 
ca Ardealul să dea îndărăt, când 
majoritatea poporațiunei sale înain- 
tâză ?

Dâr dau îndărăt Maghiarii din 
Ardeal — va c}ice autorul articolu
lui din „Alkotmany" — și acesta e 
de ajuns ca Ardealul să fie de plâns !

Curiosă stare de lucruri, cum 

se oglindăză ea în mintea „patrio
tului" din cestiune ! Maghiarii arde
leni regresăză fiind-că Românii pro- 
greseză; de aici urmeză că pentru 
ca Maghiarii se potă înainta, Ro
mânii ar trebui se umble calea ra
cului. Atunci situația din Ardeal 
n’ar mai fi posomorită.

Simte cu tote astea și scriitorul 
amintit, că tot numai Maghiarii ar
deleni sunt de vină, că Ardealul 
merge așa de prost. Guvernul ungu
resc îndată după înființarea dualis
mului, la 1867, a pus pe toți fiii 
nemeșilor maghiari în funcțiunile 
(tistiile) din Ardeal. Deregătorii din 
comitatele ardelene s’au ridicat toți 
prin influința politicei de clică și de 
castă.

Aceștia au multe păcate și cea 
mai rea, politică au făcut’o față cu 
poporul român. Sistemul c|is liberal 
a eschis pe fii poporului român 
dintre funcționari. De aceea în timp 
de 36 de ani administrația n’a putut 
dobendi nimic pe terenul maghia- 
risării.

Așa vorbesce autorul articolului 
foiei maghiare. Der nu se opresce 
aici, ci continuă cu descoperirea 
păcatelor Maghiarilor ardeleni.

Spune că guvernul a vrut să 
maghiariseze prin școlă. Der dascălii 
maghiari văd în fie-care școlar ro
mân un mic trădător de patrie și 
nu tractăză cu el ca cu ceilalți, er 
conșcolarii maghiari îl eschid din 
societatea lor. Și ceea-ce face tineri
mea maghiară în școlă, face în 
mare societatea maghiară. In Ardeal 
și ac|I domnesce sistemul de clică și 
de castă....

Etă de ce, după părerea foiei 
maghiare, dau îndărăt Maghiarii și 
înainteză Românii din Transilvania!

Răul acesta — crede — s’ar pute 
îndrepta numai când Maghiarii n’ar 
mai eschide din societatea lor pe 
Români. Atunci maghiarisarea ar 
progresa cu pași uriași.. .

Ce rătăcire, câtă nepricepere a 
adevăratei stări de lucruri!

Nu de a fi primiți la petrece
rile și ospețele Maghiarilor, ci de

drepturi egale cu aceștia și de res
pectarea lor reciprocă au lipsă Ro
mânii. Numai întruparea patriotis
mului adevărat pote salva sărmanul 
Ardeal.

Revista politică.
Intrăga săptămână nu s’a vorbit 

în dieta ungară, decât despre proiec
tele militare, cari seim, că s’au pus la 
ordinea cțilei. Cei din partidul lui 
Kossuth uniți cu ugroniștii și cu 
partidul poporal și-au pus de gând 
să zădărnicescă intenția guvernului, 
ea din proiectele acestea să devină 
lege. Lupta se portă din partea o- 
posiției cu mult foc și energie. Prin 
vorbiri lungi, ce le țin oratorii ei, 
se urmăresce trăgănarea desbaterei 
la infinit, se face deci așa numita 
obstrucțiune contra proiectului. In- 
tr’una din ședințele trecute groful 
Eug. Zichy din partidul guvernamen
tal a declarat, că el iese din acest 
partid, fiind-că promisiunea ce a fă
cut’o alegătorilor săi de a nu vota 
proiectele, îl silesce la acesta. De
clarația lui Zichy i-a cam opărit pe 
cei din tabăra guvernamentală și 
chiar ministrul de honvecțl br. Fe- 
jervary a credut, că e bine să răs
pundă, făcend promisiuni în drepta 
și în stânga și punând. în vedere 
împlinirea dorințelor, pe cât se pâte 
și pe cât nu s'ar atinge unitatea arma
tei. Una a ținut însă s’o declare br. 
Fejervary: armată independentă ma
ghiară nu putem să dobendim, o ast-fel 
de armată, c|ise el, nu doresce nici 
chiar majoritatea „națiune?1. Și mie 
mi-ar place, adause mai târejiu mi
nistrul, ca totă lumea s’o tragem pe ca
lapod unguresc, — der decă nu se pote?

In același timp proiectele mili
tare s’au pus în desbatere și în par
lamentul austriac. Cehii radicali au 
declarat, că nu le primesc, Cehii ti
neri le primesc numai din conside
rare față cu posiția de mare putere 
a monarchiei, Germanii le admit. 
Proiectul despre sporirea contingen
tului de recruți a fost primit în

prima cetire și s’a dat apoi unei co- 
misiunl speciale- spre desbatere.

*
In ședințele de Luni și Marți 

ale congregației comitatului Arad s’au 
petrecut lucruri interesante. Amintim 
între altele, că membrul, român M. 
Veliciu a ținut un frumos și ener
gic discurs în apărarea dreptului de 
limbă. D-l Veliciu a interpelat pe 
vice-șpanul, decă e adevărat, că deși 
în Ianuarie 1869 congregația comi- 
tatensă a hotărît cu unanimitate, ca 
protocoleîe adunărilor se se ia și în 
limba română, totu-șl acăsta nu 
se observă? — Vice-șpanul a răs
puns, că el a găsit starea de lu
cruri la comitat așa cum e astăcjl 
și așa o va și menține, debre-ce dis- 
posiția privitore la limba protoco
lară română nu se pbte esecuta. 
Ungurii aplaudăză, Românii protes- 
teză. — D-l Veliciu replică într’un 

1 frumos discurs. Spune, că Românii 
nu pot rămâne datori atunci, când 
se ignorăză dreptul întrebuințărei 
limbei lor. Prin aceea, că se neso- 
cotesce dreptul limbei române — 
dise oratorul — se aruncă sămința 
lirei, a pismei și a zavistiei. „Ni- 
suința d-vbstră de a-ne face cu trup 
și suflet Maghiari, nu vă lasă să 
respectați legea". Șoviniste au fost 
fote guvernele de la Tisza încoce, 
șovinismul însă nu s’a presentat nici
odată așa fără cumpăt ca acum sub 
era lui Szell, marele întortocător al 
cuvintelor „drept, lege și dreptate". 
„Urmeză de aici — continuă orato
rul — ca și noi naționalitățile să ne 
strîngem șirurile, să ne apărăm, pen- 
tru-că și noi avem dreptul a-ne iubi 
limba, datinile și tradițiile nbstre". 
Oratorul încheie efleend, că „în lupta 
pentru limbă și neam una suntem, 
căci am învățat de la strămoșii noș
tri a ne lupta mai mult pentru 
limbă, decât pentru vieță".

In ședința de Marți s’a discu
tat ărăși cu foc asupra, mai ‘multor 
afaceri, membrii români luând parte 
însămnată la discuțiune.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Cântece.
1.

Bosioc cu fire verdl, 
Coce Țica.la scoverfil 
Pentru dorul de pe deal, 
Oft, bărbatul e’n Ardeal.

Bosioc cu fire verdl 
Vino neică să mă vedl, 
Că vecinii s’au culcat 
Și zăvodii i-am legat.

2.
Neică ou garofă ’n piept, 
Până când să tot aștept? 
Na uu gălbior din salbă, 
Cumpărățl cămașă albă, 
Și dintr’altul fă inele 
Să ne logodim cu ele.

3.
Oe porțl lele la gimbir ? 
I)a boboc de trandafir, 
Că să-’ntdree dumnealui 
Din partea Ardealului.

Adu-1 boiestraș acasă,
Că i-am pus scoverdl pe masă, 
Lângă ele’u loc de apă
Vin de Țâră în nastrapă;
Ș’apoi trandafir frumos
Adu-1 Domne sănătos.

Doină.

Resboiele lui Stefan-cel-mare.$
După istorioii poloni Dlugoss și Cromer. 

De Nic. Densușianu.
— Urmare —

Epedițiunea Sultanului Baiazet II asupra Moldovei 
în a 1484 1485 >)

Istoricul polon Martin Cromer, dece
dat în a. 1689, ne descrie astfel răsboiul, 
ce l’a avut Ștefan-cel-Mare, Voivodul Mol
dovei, cu Baiazet II, Sultanul turcesc 2)

„Sultanul Baiazet", scrie densul, „după 
ce restabili pacea îu impreriul său, făcu în 
anul 1484 o espedițiune pe uscat și pe 
mare asupra Basarabiei și Moldovei, ca 
să-și răsbune de rușinea și înfrângerile, ce 
le suferise tatăl său (Mohamed II) din par
tea lui Ștefan. Densul ocupa așa-dăr cu 
mari pierderi orașele Chilia de lângă Du
năre, și Cetatea-Albă de lângă gurile rîului 
Nistru, care aveau fortificațium forte pu
ternice, și tot în cursul acestui an, precum 
și în anul următor devasta Moldova în lung 
și în lat, și după cum spune Paul Ioviu o 
supusese, ceea-ce nu este adevărat. De 
astă-dată Ștefan Voivodul vedend, că oștea 
Turcilor este cu mult mai mare, decât a 
sa, se puse în defensivă, alegându-șl posi- 
țiuni de aperare în locuri mai sigure și 
mai greu de străbătut, țera acesta fiind 
muntosă și plină de păduri; totodată den
sul ceru ajutor dela regele Casimir al Po
loniei, promițendu-i, că-i va depune jură
mântul ce-1 cerea de atâta timp.

Regele Casimir cugetă, că nu trebue 
se pierdă acestă ocasiune favorabilă, ca să 
aducă în legături mai strînse cu Polonia 
și să alipescă pe lângă sine pe un Prin- 

I cipe, care a învins pe Turci, pe Tătari și 

pe Unguri și le-a causat atâtea neajunsuri, 
și care pănă în timpurile aceste despre- 
țuise în conținu autoritatea sa. Cu tote că 
regele Casimir scia, că ceea ce nu se face 
din inimă, ci se simuleză numai pentru 
împrejurările timpului, nu pbte să aibă sta
bilitate și consistență, totu-șî densul cugeta, 
că e mult mai bine, ca prin Ștefan să țină 
departe de frontierele Poloniei pe Turci, 
acești dușmani înverșunați ai tuturor Creș- 
tinilro, decât ca trădând ore-cum pe Mol
doveni, densul să iee asupra sa răspunde
rea unui răsboih atât de grav.

„Totodată regele Casimir credea, că 
Turcii, cu tote că densul nu le va da nici 
o ocasiune de răsboiii, ei totuși nu vor în
ceta ca să facă incursiuni și să infesteze 
Rusia, Podolia și Litvania, îndată ce vor 
supune Moldova și vor distruge acest pă
rete, ce-i despărția de Polonia. De altă 
parte regele Casimir se temea, că Românii 
vădend, că au ajuns sub tirănia cea bar
bară a Turcilor numai din causă, că Po
lonii nu le-au dat ajutor, vor deveni cei 
mai înverșunați inimici ai săi....

„Astfel pe la începutul tomnei din a. 
1485 regele Eolouiei plecă la Leopole, un
de găsi adunată totă nobilimea din Rusia
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Seim, că în Franța s’a, deslăn- 
țuit în timpnl din urmă o mare 
luptă între guvern și clericali pe te
ma esecutărei unei legi, ce reclamă 
statului supravegherea instrucției în 
școlele susținute de călugări. Idilele 
trecute era la ordinea cjilei în par
lamentul frances desbaterea budge
tului cultelor. Socialiștii și o parte 
din republicani au atacat violent 
acest budget și au cerut, ca el se 
fie șters. Atacul acesta a adus în 
mare încurcătură pe ministrul-presi- 
dent Combes, care—lucru de mirat — 
s’a ridicat se apere religia. A simțit 
pote și el, că un stat nu pote esista 
fără religie, și sentimentul acesta 
i-a stors de pe buze declarațiuni, 
cari au provocat o mare furtună în 
tabăra socialiștilor și a republicani
lor radicali. Combes a cjis numai 
atâta, că „poporul frances nu se 
pote mulțumi cu acele simple idei 
de moralitate, pe cari le propagă 
șcbla. Lui îi trebuesc ideile credinței, 
pe cari numai bisericele ni-le dau, și 
aceste idei sunt necesare11. In urma 
acestei declarațiuni posiția ministe- 
riului-Combes a devenit critică și se 
crede, că va căde cabinetul. Fapt 
este, că budgetul a putut fi votat 
numai cu ajutorul voturilor date de 
grupurile din oposiție.

*) Ferox iile et acer belUator, et superbus multo- 
rum populorum rcgumque victor (Oromeri Polonia 
p. 433).

2) Results din acestă descriere, că ajutorul 
dat de Poloni, pe lângă condițiunl internaționale 
atât de grele, a fost forte slab. Mai adăogăm în 
fine, că și atitudinea acestei mici cete de cavale
rie polonă, a fost tot-deuna forte reservată.

3) Nu însă Basarabia întrâgă, ci numai litoralul 
Măril-negre, ce aparținea Moldovei, după cum 
acesta resultă din cuvintele contemporanului An
drea Oambini (in Libro della origine de Turciri, 
p. 4!.*—51): ridotto in potere suo tutti i liti del I 
mare Pontico. I

*
O scire interesantă s’a răspân

dit de-un mare cjiar rusesc din Pe
tersburg. Rusia și Austro- Ungaria, 
spune acea scire, nu sunt de loc 
mulțumite cu reformele, ce are de 
gând se le introducă Turcia în pro
vinciile sale locuite de creștini. Aceste 
două mari puteri au redactat un 
nou plan de reforme, care se fie 
discutat într’o conferență internațională, 
ce ar fi să se țină în Constantinopol.

De altă parte se anunță, că re
voluționarii bulgari din Macedonia 
își urmeză uneltirile lor contra Tur
ciei. Ei se pregătesc din greu pen
tru evenimentele sângerăse, ce se 
afirmă, că vor isbucni la primă
vară.

»Românii în Ardeal.«
Sub acest titlu <fiarul „Alkotmăny", 

care este organul partidul poporal, scrie 
în ultimul seu număr următoriul articol, 
trimis precum asigură numitut diar, de un 
cunoscător al raporturilor din Ardeal:

In Transilvania, acestă patrie mun- 
tosă, situația este fdrte tristă. Pământul 
se sgudue sub piciorele rassei maghiare și 
Românii înainteză mereu. Boia este veche. 
S’au ivit multi doftori, der nici unul n’a 
putut-o vindeca. Reul a devenit din ce în 
ce mai primejdios și a luat proporții din 

ce în ce mai mari. Și acuma ese laivelă 
că aceia au avut dreptate, cari au judecat 
chestiunea românescă altmintrea și au re
comandat alte căi pentru resolvarea ei, și 
nu cum era judecata cercurilor oficiale.

Simburele chestiunii acesteia se află 
în desvoltarea istorică și în raporturile ar
delenesc!. Trebue să recunoscem, că popo
rul român a avut în Ungaria în totdeuna 
un rol subordonat. Nu erau considerați 
ca cetățeni ai statului, ci numai ca vene
tici, cari n’ar ave nici dreptul nici, capa
citatea de libertate. Religia lor n’a fost, 
de cât o religie tolerată. Multe lucruri au 
contribuit la aceea, ca ei se vadă în Un
guri dușmani. Causa principală a fost sis
temul jobăgiei, tocmai din pricina rapor
turilor speciale ardelenesc!. Aprdpe s’ar 
pute dice, că în Ardeal numai Valahii 
erau iobagi. Ungurii, Secuii, și Sașii în 
totdeuna au fost liberi. Românii ori înpo- 
tro își întorceau privirile, nu vedeau de 
cât că rassa lor este asuprită și că Un
gurii sunt stăpânii lor. Valahii mai toți 
erau iobagi. Decă vr’unul din ei dobândea 
nobilimea, în curând se contopia cu Un
gurii. Sclăvia acesta îi apăsa ca o greutate 
uriașe.

In asemenea împrejurări se aflau ei 
când veni transformarea de la 1848. Gu
vernul din Viena a făcut tot posibilul ca 
să-i câștige pentru ajungerea scopurilor 
sale. Și n’a fost greu acest lucru. Agita
tori se găseau de ajuns, pe cari cei de sus 
parte îi mituiau, parte îi induceau în ră
tăcire. Și nici nu ne putem mira, că po
porul român s’a lăsat se fie tras pe sfdră. 
Sărmanul țăran român n’a vedut în vieța 
lui de la Unguri, de cât ură, brutalitate 
și tiranisare, și orî-ce venea de la Unguri 
era întimpinatcu neîncredere de cătră Ro
mâni. Era ușor se-i faci a crede, că îm
păratul este acela, care împarte dreptatea. 
După ce Ungurii au capitulat la Șiria des- 
amăgirea a fost mare. Numai acuma au 
vedut ce greșelă mare au făcut, când au 
luptat contra Ungurilor. Cetind în scrierile 
emigranților, că aceștia aveau de gând a 
isbândi independența Ungariei cu ajuto
rul Românilor, ne vine să rîdem. Ou tdte 
acestea Kossuth aici n’a greșit. Pe acele 
timpuri erau mulți prietini de ai Unguri
lor' printre Români, er majoritatea covîr- 
șitore privea lucrurile cu indiferentism.

Și astădi? Un fruntaș Român îmi 
spunea: „Maghiarii susțin, că noi am gra
vita spre Bucuresci! Domnule Politicia
nul român, care ar propovedui așa ceva, 
ar fi nebun. Inse, decă cineva dintre noi 
v’ar spune, că nu gravităm spre Bucuresci 
să fiți convins, că acela a mințit". Astădi 
Românii din Ardeal alcătuesc un întreg 
separat, un stat în stat. Ei au tendințe 
și scopuri diferite de ;ale Maghiarilor. In 
societatea lor nu tolerăză element strein, 
pressa lorațîțăura (?—Red. nGaz“.) La su
prafață este în totă puterea sa spiritul 

acela îndărătnic, încăpățînat și rebel des
pre care istoricii și politicianii noștri de 
atâtea ori pomenesc.

Căușele acestui trist regres sunt a se 
căuta mai cu semă în raporturile ce au urmat 
după dualism. Guvernul ungar a pus în 
deregătorii în locul funcționarilor cu gu
lerele de tinichea, pe fii nobilimei mijlo
cie. Bietul țăran român, se simția în fața 
acestora, par’că s’ar fi întors vremurile de 
dinainte de 48. Vedea, că Ungurul stă- 
pânesce din nou și îi dă porunci. Corpul 
funcționarilor de la comitatele ardelenesc! 
era constituit esclusiv pe temeiul sistemu
lui de gașcăși caste. Domnii aceștia au 
multe fărădelegi pe consciința lor. Cele 
mai grele păcate le-au săvîrșit însă în po
triva statului ungar prin aceea, că față 
cu poporul român au urmat politica cea 
mai greșită. Uitară acești domni, că sunt 
deregătorii plătiți ai poporului. Purtarea 
lor lipsită de dragoste de dragoste, bru
tală și nedreptă a produs fructe amare. 
Sistemul liberal (?), pe temeiul căruia nu 
puteau să ajungă la deregătorie, de cât 
aceia cari își jertfeau principiile guvernului, 
i-a scos afară pe fiii ^poporului român dintre 
diregători. Și apoi să ne mai mirăm, că 
după acțiune a urmat reacțiune ?JAdminis- 
trația în lunga epocă de 35 ani n’a putut 
înainta de loc cu maghiarisarea. Din con
tră. Când s’a făcut împăcarea, erau prin
tre Români unii moderați, alții indiferenți, 
astădi cu toții sunt de o singură părere, 
chiar și aceia, cari sunt siliți a o tăinui 
acesta.

Guvernul vedend primejdia, căuta să 
maghiariseze cu orî-ce preț, mai ales în 
școli. Gunoscem cu toții dicătorea, că a 
cui e șcdla, â aceluia este viitorul. Vedem 
în fie care di, cum tinerii maghiari, români 
și nemți în școlele militare se hrănesc cu 
spiritul austriac și devin cu încetul „gut- 
gesinnt", adecă devin militari. Acum să 
aruncăm o privire asupra școlelor din Ar
deal. Țăranul simplu român își dă copilul 
când e de 6 ani la șcdla maghiară și în
vață acolo adesea câte 16 ani. învățătorii 
și profesorii maghiari pot să-l dreseze, să-i 
facă educația, după cum le place. Și 
care este resultatul? Ași vre să sciu ore 
câți Români sunt în tot Ardeiul, cari să se 
mărturisescă cu trup cu suflet de patrioți- 
maghiari? Ored că forte puțini.

Causa principală a acestei lipse de 
resultat, trebue să o căutăm’ erăși în so
cietatea maghiară. Profesorii văd în fie
care băiat român, câte o mlădiță trădătore 
de patrie, și nu-1 trateză ca pe ceilalți. 
Băieții de Ungur îl ocolesc și nu-1 primesc 
în mijlocul lor. Bietul băiat trebue să le 
suporte tdte acestea numai din causa, că 
el este valah. Se deșteptă într’înșii îndă
rătnicia și fac și ei separatism. Profesorii 
observă cu mirare, că nu vin la cercul li
terar și la serbări. Ei însă n’au cunoscință, 
că colegii lor și-au bătut joc de ei, fiind

că declamau poesiile maghiare cu accent 
strein. Cu metoda acesta nu ne câștigăm, 
decât dușmani, der nu maghiarisăm.

Și ceea-ce face tinerimea în școlă, 
același lucru îl face și societatea ardele- 
nescă în vieță. In Ardeal până în diua de 
astădi domnesce sistemul de gașcă și de 
caste. Se face deosebire între cei-ce se 
cobdră din familii „bune14 și din familii 
„slabe". Gei din familiile bune se separă 
cu îngrijire de ceilalți, mai ales de Ro
mâni. Cunosc un bărbat distins, care în 
vieța publică are un rol însemnat. Duș
manii lui, vrend să-l facă de rîs, i-au scos 
vestea, că-i de origine Român. Etă, așa 
e societatea ardelenescă ! Măcar că ma
ghiarisarea ar progresa enorm și ura Ro
mânilor față cu Maghiari ar slăbi în mod 
însemnat, decă nu i-ara esclude din con
tactul social. Acesta însă este un lucru 
greu. Prejudițiile sunt un puternic zăgaz. 
Căsătoriile între Maghiari și Români sunt 
forte rare. Membrii clasei numită gentry 
nu i-au fată de Român în căsătorie.

La poporul de rend vedem raporturi 
cu desăvârșire opuse. Țăranul maghiar are 
contact des cu Românul. Frumosa și me- 
lodiosa limbă românescă, are un rol mij
locitor în lot Ardealul. O vorbesc, de-opo- 
trivă Maghiarii, Secuii și Sașii. Printre ță
rani căsătoriile mixte sunt la ordinea di- 
lei. Căsătoriile acestea însă, din păcate, 
mai tot-deuna se fac în paguba Ungurilor. 

-Sate întregi s’au romanisat.ț?) pe acestă'cale. 
Guvernul nu înființeză școli, u’are bani, 
fiind-că i-a plasat în transformarea școli
lor catolice în școli de stat. Poporul n’are 
învățători și se duco să învețe la „dascăli14, 
serviciul divin protestant nu atrage sufle
tul omului simplu. El ascultă cu drag pe 
preoții de ritul oriental.

Românismul în Ardeal astădi este o 
putere mare. Și acestă putere este cu 
desăvârșire contrară maghiarismului. Er 
clasa de mijloc maghiară se ruineză, 
piere. Di de di audim, că s’a prăpădit pro
prietarul cutare seu cutare. In vechile 
curți nemeșescî se bate darabana și în 
curia străbună îetră proprietarul străin. 
Ne ustură sufletul, când privim la câte o 
comună, unde înainte cu vre-o două de
cenii erau câte 8—10 proprietari maghiari. 
Astădi s’au ruinat cu toții. O parte a ave
rilor au cumperat’o Românii, o altă parte 
Sașii. S’a spart păretele cinstitei curți no
bilitare și s’a făcut din ea cârciumă, er 
din cerdacul ei poruncesce Măria Sa ji
danul cu lanțul de aur la ciasornic.

Aici am ajuns. Ore vom învăța 
minte? Ne vom reculege ore, când ne 
vom gândi la viitorul, ce ne așteptă? Ori 
vom căde mereu pe panta prăpastiei? 
Dumnedeu o scie.

Gestiunea românescă este forte acută 
(el van mergesedve). Păcatele' le portă 
guvernul din Viena, societatea'din>Ardeal 
și conducătorii poporului român.Bie-care po-

și Podolia, pe care o chemase sub arme. 
Aici mai sosiră forte mulți voluntari din 
Polonia și din Lit»ani, prevăduțl cu cai și 
bine armați, așa că numărul acestei trupe 
era de 20,000 călăreți. De la Leopole re
gele plecând trecu Nistrul pe la Haliciă și 
sosi la Colomea pe diua, ce o fixase în 
comună înțelegere cu Ștefan, și puse cas- 
trele sale pe un câmp întins și deschis.

„Nu mult după sosirea regelui veni 
și Ștefan cu o suită alăsă de fruntuși și 
călărași.... Aici Ștefan depuse jurământul 
după o formulă anumită, că densul dim
preună cu întrega Moldovă se pune sub 
prOtecțiunea lui Casimir și a succesorilor 
săi regi ai Poloniei.... că va da ajutor 
regelui polon cu tote puterile sale în con
tra tuturor inimicilor, că nu va încheia 
nici un tractat de alianță cu altă putere 
în contra densului și nu'va întreprinde nici 
un act de ostilitate în contra regelui și a 
Polonilor... Astfel atunci acel resboinic 
ager și feroce, învingătoriu superb al mai 
multor popore și regi ’), silit de împrejurări

își plecă capul înaintea regelui polon.......
In urmă Ștefan onorat cu daruri de ospi
talitate se întorse în Moldova primind de 
la regele, Poloniei un ajutor de 3000 călă
reți, peste cari era comandant loan Carn- 
coviul numit și Polacul... Din momentul 
acela Ștefan fu încredințat de ajutorul Po
lonilor. El însă nu se dimise la o luptă 
generală și decisivă, ci hărțuia în conținu 
cu vehemență pe Turci prin atacuri par
țiale și adese-orl ’i împrăscia și fugăria, 
causându-le mari perderl. Moldovenii, cari în 
tocmai ca și Turcii aveau o armatură ușoră, 
se aruncau cu mult curagiii înaintea cete
lor turcescl, și când vedeau, că Turcii sunt 
aprope să-i copleșăscă, se retrăgeau înapoi 
la stăgurile și la ceta Polonilor, și apoi cu 
aceștia împreună respingeau pe inimicul, 
care năvălia cu multă violență asupra lor.2) 

Astfel Ștefan își salvă domnia și țera, 
deși mutilată. Turcii eșiră din Moldova, 
însă lăsară garnisone în Chilia și Cetatea- 

Albă și tot atunci luară în stăpânirea lor 
și partea maritimă a Moldovei, care se 
numesce Besarabiă3), și pe care o țin pănă 
în dilele acestea14.

în acâstă descriere a sa istoricul Cro
mer se ocupă mai cu semă de atitudinea 
politică a Poloniei, care voind să profite 
de împrejurările cele grele, în cari se afla 
statul Moldovei, cerca și de astă-dată se-șl 
întemeieze și asigure supremația sa asupra 
acestei țări.

In ce privesce însă operațiunile de 
resboiu ale sultanului Baiazet asupra Mol
dovei, aflăm o serie de date mult mai im
portante la Analiștii musulmanului Saed- 
eddin și Idris (ambii decedați în sec. XVI) 
și de ale căror scrieri se folosise Hammer 
în istoria imperiului otoman.

„In diua de 1 Maiu 148444, scrie acest 
autor, „Baiazet pleca la Adrianopol, de 
unde se pregăti, ca să mergă asupra Mol
dovei, care nu era cuprinsă în tractatul de 

armistițiu, încheiat cu Ungurii. Artileria 
de asediu fu trimisă pe Marea-negră la gu
rile Dunării.... în 27 Iunie armata trecu 
Dunărea pe la lsaccea, unde veni și Voi
vodul Țărei-românescI cu un corp auxiliar 
de 20,000 omeni, ca să se unescă cu tru
pele turcescl în conformitate cu tractatele, 
și depuse la piciorele sultanului tributul său.

„Iu 6 Iulie, Baiazet împresura pe us
cat și pe apă fortăreța Chilia și o cuceri 
în 15 ale aceleaași luni. Dela Chilia, Baia
zet plecă asupra Akkermanului {Cetății- 
Albe), și primi în drumul său un ajutor de 
5000 Tătari, comandați de chanul lor Mengli 
Ghirai. Acestea au fost cele de întâiu trupe 
din Crimea, cari s’au luptat în șirurile ar
matei otomane.

„La 9 dile după cucerirea Chiliei, 
armata ajunse sub zidurile Oetățil-Albe, 
care își deschise porțile sale după un ase
diu de 16 dile. Sultanul dărui chanului din 
Crimea un calpac de aur și-l concedia în
cărcat cu daruri prețiose. După 6 dile, în 
15 August, sultanul părăsi orașul Cetatea- 
Albă, trecu pe lângă Chilia și se întorse 
pe aceeași cale, pe care venise, adecă prin 
Tartaria Dobrogea, unde mai înainte de 
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por se separă unul de altul și își scrie pe steg: 
„Timeo Danaos et dona ferentes." Avem 
un diar cotidian, care ține rubrică per
manentă sub titlul: „Nemzetisegi tulkapă- 
sok“. (Abusurî de-ale naționalităților). In 
acâstă rubrică publică în colori vii cașu
rile regretabile întâmplate și neîntemplate, 
ațițând și prin acâsta ura. Ei bine, se 
desvolte energie puterea statului, decă e 
trebuință. Nu putem însă considera de 
soluție, decă se condamnă câți-va agitatori 
la o jumătate de an închisdre. Cel mult 
fac din ei martiri, ceea-ce îi îndârjesce și 
mai mult pe aderenții lor.

Sunt și ămenî de aceia, cari propo- 
văduesc sus și tare, că trebue se procedăm 
față cu Românii, cum procedeză Germanii 
față cu Polonii. Acești domni trec cu ve
derea, că proporția nu e identică. Germanii 
sunt tari și au armata lor proprie. Noi 
suntem slabi. Polonii sunt neunițî între 
sine; Românii țin la olaltă, sunt mai multe 
milone numai în țâră la noi, și afară de 
acestea se pot sprijini și pe un regat din 
afară.

(Autorul face aici elogii lui Moldovan 
Gergely, despre care dice, că întot-deuna 
a propovăduit buna înțelegere între Un
guri și Români, și susține, că decă socie
tatea ungurescă ar fi ascultat de el, astădi 
n’ar fi relațiile atât de înăsprite. Și apoi 
încheie cu următărele cuvinte.)

Ungurii și Românii nu trebue să se 
separe unii de alții. Trebue să facem totul, 
ca se ne întâlnim pe terenul social. Să nu 
ne mulțămirn numai cu atâta, că ei vin 
la adunările nostre, la serbările ndstre. 
Trebue să mergem și noi la ale lor. Să 
nu ne arătăm străini de limba lor, de obi
ceiurile lor.

Și să nu ne proclame nimeni, că el 
va pute resolvi cestiunea română. Despre 
tema acesta putem și trebue să vorbim 
cât de mult și cât de des. Trebue să stu- 
diăm poporul, pentru-ca să ne câștigăm 
concepții lămurite. Der să tămăduim boia 
numai așa repede, din păcate, nu se mai 
pote. Spre acăsta e necesară o politică 
corectă de naționalitate și o muncă de 
mai multe decenii. Atâta este sigur, că 
cu metoda de pănă acurna"nu vom ajunge 
la țintă".

- 18 (31) Ianuarie

Noul episcop gr cat. de Oradea- 
inare. După cum sunt informate (jiarele 
unguresc!, numirea 11. Sale d-lui episcop 
din Lugoșiti Dr. Demetriu Radu în scau
nul vacant de episcop gr. cat. în Oradea 
mare este sigură. O informațiune mai 
nouă, scrie „Familia11, ne spune însă, că 
numirea noului episcop de Oradea-mare 
nu se va face mai curând decât la tomnă. 
Acesta se deduce din faptul, că ministrul 

4) Hurmuzaki, Documente, VIII, p. 27.

de culte a numit administrator al dome
niului episcopesc de Beiuș pe consilierul 
ministerial luliu Tost, care ș'a și ocupat 
postul. Se dice că trăgănarea numirii nou
lui episcop se motiveză prin aceea, că 
guvernul are deosebite considerații față 
de complinirea acestui scaun episcopesc 
vacant și că în cestiunea acesta s’au por
nit tratative importante.

Protopopul tractului Brașov. Ale
gerea părintelui Vasilie Voina de protopop 
al tractului Brașov, în locul răposatului 
Ioan Petrie, a fost aprobată și întărită de 
cătră consistorial archidiecesan.

La Teatrul Național din Bucuresci 
se fac mari pregătiri în vederea serbărei 
jubileului de 50 de ani. Intre altele se va 
juca și o scenetă de ocasiune și în ver
suri a d-lui Ascanio, în care vor fi repre- 
sentați inițiatorii Teatrului Național, că
rora primii artiști români le dau laurii 
recunoscinței. Composiția d-lui Ascanio a 
fost citită într’o ședință a Academiei Ro
mâne și ea a plăcut atât prin fondul ei, 
cât și prin frumusețea versurilor.

Etate rară. Papa Leone XIII ser- 
beză anul acesta patru jubilee, ceea ce 
nu s'a pomenit încă în istoria bisericâscă. 
Aceste jubilee sunt jubileul de /er(70anî) 
de când s’a hirotonit preot, jubileul de 
diamant (60 ani) de când s’a făcut epis
cop, jubileul de aur (50 ani), de când s’a 
făcut cardinal și jubileul de 25 ani, de 
când a fost ales papă. Lui Leone XIII, 
care în Martie împlinesce 93 de ani, ni
mic nu-i face mai multă plăcere, de cât 
când păte arăta, că e în posesiunea tutu
ror facultăților sale. Așa mai deunădi un 
prelat cetia un document la masă și nu 
pute descifra un nume. Papa luă docu
mentul din mâna prelatului și deși n’avea 
ochelari, căci la mâncare nicl-odată nu 
pdrtă ochelari, descifra numele numai de 
cât. -— „Scii, fiule" dise papa cătră pre
latul, care pute să aibă vr’o 60 de ani, 
„când îrabătrânesce omul, trebue să ce- 
tescă tot-deuna cu ochelari. Să-ți cumperi 
o păreche. Eu n’am trebuință de ei, de 
cât în cașuri escepționale“. — Și după 
aceea mânca liniștit mai departe.

Prințesa Luisa a Saxoniei. Ce se 
mai aude despre nenorocita prințesă a 
Saxoniei, care și-a părăsit bărbatul și cei 
cinci copii și a fugit cu un băețandru? 
In numărul de eri al monitorului oficial 
din Budapesta „Budapesti Kpzlony" a 
apărut în partea neoficială următorul co
municat:

„După cum audim, Maiestatea Sa 
împărătescă și apostolică regescă în ple
nitudinea puterii, ce o are în calitatea 
sa de șef al casei domnitdre a ordonat, 
ca iote drepturile, onorurile și privilegiile 
ce se cuvin soției prințului de cordnă al 
Saxoniei, ca născută archiducesă de Aus

tria, să'fie suspendate, și acâstă suspen- 
siune să aibă valdre chiar și în cașul când 
despărțendu-se de soțul seu, și-ar redo
bândi numele familiar. De acuma înainte 
așa-der nu i-se mai cuvin numirile de 
Alteță împărătâscă și regâscă și nici em
blemele de archiducesă".

Princesa, care actualmente petrece 
în Mentone a fost însciințată despre ho- 
tărîrea prea înaltă. Ea își va alege un 
nume dre care și -va trece de la religia 
catolică la cea luterană.

Lupta contra beției. Nu e țâră în 
care să nu se fi înființat ligi în contra 
beției seu cum se dice, ligi antialcooliste. 
Tote întrunirile, ligile și predicele în con
tra beției n’au ajutat însă să se îndrep- 
teze răul cel mare, cât au ajutat nisce 
măsuri practice, ce le-a luat regatul Da
nemarcei. Stăpânirea din acestă țâră a 
supus adecă pe cârciumarul, care dă cli
entului (mușteriului) său prea mult de 
beut, următdrele îndatoriri: să-i plătâscă 
trăsura pănă acasă, să-i plătescă recetele 
la farmacie (apotecă) de va fi nevoie, în 
fine să mai plătescă cârciumarul și dre 
care amendă ca să nu se dică că nu i-a 
parte și el la veselia mușteriilor săi.

Un nou monument la Plevna. Dia- 
rul parisian „Le Temps" priraesce din 
Bucuresci următdrea telegramă: „Comite
tul bulgar al Țarului liberator, patronat 
de cătră prințul Ferdinand și care are ca 
misiune ridicarea unui monument lui Ale
xandru al Il-lea la Sofia, va ridica de 
asemenea un cenotaf*)  Ia Plevna, în me
moria oficerilor ruși și români morți în 
timpul asediului. D. Zaimof, președintele 
comitetului, a cerut guvernului român nu
mele acelor oficeri; opinia publică de aci 
pare forte atinsă. Apropierea între cele 
două țărî pare astădi complectă". — 
„Cons.“ află că acest cenotaf se va ridica 
chiar în orașul Plevna și că cunoscutul 
om de stat bulgar d-1 1. Geșof, moștenitor 
al reposatului Eulogie Georgief, din Bu
curesci, a subscris 30.000 lei.

Bancnote false de 10 corone cir- 
culeză de cât-va timp. Ele se cunosc pe 
unele greșeli de tipar. Pe partea nemțăscă 
e în rândul prim în loc de „BankB„ Banf“ 
și în loc de „Banknote" „Banfnote". Gre
șit sunt tipărite și vorbele „Nachmarc" b 
„ung“ și „wi„n„d“, în loc de „Nachma- 
chung“ și „wird".

Catolici trecuți la greco-unițî. Lo
cuitorii catolici din comuna Ricmaje de 
lângă Triest, au trecut de curând la bi
serica greco-unită și au hotărît ca să 
urmeze după calendarul Iulian. De aceea 
au fixat diua de Boboteză la 19 Ianuarie 
stil nou, care corespunde cu 6 Ianuarie 
al nostru. In ajunul Bobotezei s’a adus

*, Monument- ridicat în memoria, unor morți 
a căror corp nu s’a putut afla. 

la fața locului o comisiune compusă din 
prefect, dintr’un comisar și din 70 de gen- 
darmi. Prefectul ceru de la comună che
ile de la biserică, der locuitorii n’au vrut 
să le dea. Atunci prefectul ordona se 
înconjdre biserica cu un cordon de gen- 
darmi. Pe cele cinci uși au fost aplicate 
pecețî oficiale și lipite nisce avisuri, că 
cine se va atinge de peceți va fi aspru, 
pedepsit. Porțile de la biserică au fost 
ocupate de militari. Totă lumea se aștepta 
la o răscdlă. Era vorbă se mergă batalio
nul 97 al regimentului de infanterie. Po- 
pulațiunea se gândesce acum să se lase 
de credința greco-unită și să trăcă la bi
serica greco-ortodoxă, adecă să devie or
todox!. Este temere, că și locuitorii din 
Loog se vor rescula și vor trece la orto
doxism.

Cununie. D-1 Dumitru Marcu, învă
țător în Codlea își va serba cununia reli- 
giosă cu d-șora Ana d. Comșa, mâne în 
diua de 1 Februarie n. la ora 1 p. m. în 
biserica gr. or. a St. Treimi din Ghimbav.

Logodnă. Ecaterina Iorga și Dr. 
Petru Maier din Lugoșiu — fidanțați.

Școla de la Herăstrău. Directorul 
șcdlei centrale de agricultură de la He
răstrău a înaintat ministerului domeniilor 
un raport prin care arată ce resultate a 
dat. acea șcdlă de la înființarea ei, anul 
1862, pănă la sfîrșitul anului 1901. Prin 
acel raport se specifică, pe cât posibil, 
cari sunt ocupațiunile actuale ale absol
venților acelei școle. In timpul de 40 ani 
de când funcționeză acea șcdlă, a dat 
538 absolvenți. Din aceștia aproximativ 
350,(?) au rămas în domeniul agriculturei 
și al ramurilor de activitate ce stau în 
legătură cu agricultura. Din acei absol
venți, 29 sunt mari proprietari și 24 
arendași.

Milionarii în Prusia. In Prusia 
există 6601 milionari, față de 6016 din 
1899. Cinci din acești bogătași au avere 
de peste 50 milidne de mărci. Cel mai 
bogat cetățean prusian are 185 milidne.

Zăpada roză-viorie. In Raka, o co
mună din Serbia, a cădut mai dilele tre
cute o zăpadă de colore roză-viorie. Câm
pul acoperit cu omăt presinta o privelisce 
admirabilă. Fenomenul acesta rar se ex
plică așa, că cercetându-se zăpada s’au 
aflat în fulgi o mulțime de insecte mă
runte de coldre vânătă.

Dunărea în sus de Brăila, spreT.- 
Severin, este complectamente deschisă. 
Câte-va porturi au început să facă ope
rațiuni. La Oltenia, Hîrșova, Silistra și 
Bechet, vapdrele au început a-și face 
cursele de pasageri și mărfuri. O bucată 
mare de ghieță se mai ține prinsă în 
dreptul portului Brăila. Se crede, că decă 
căldurile vor mai dura încă 2—3 (jile,

întemeiarea imperiului otoman Saltuktedă 
(principele seldjuc) stabilise o colonie de 
Turci seldjucî.... Pe la finele iernei Baia- 
zet părăsi Adrianopolul și se retrase în 
munt-le Djole, unde primi (1486) pe am
basadorii regelui Ungariei, ai sultanului ' 
din Egipet și ai șahului din India... Pe 
când acești ambasadori se aflau încă la 
Porta otomană, sosi răspunsul la scrisorea 
de învingere, prin care Baiazet anunța lui 
Iacub, fiiul lui Uzun-Hasan, principelui 
Turcomauilor, cucerirea Chiliei și a Cetățil- 
albe. Aceste două scrisori erau un cap-de- 
operă de retorică persiană. Scrisorea sulta
nului a fost redactată de cătră secretarul 
său, Persianul Khodja Sidi-Mohamed de 
Schiraz, 6r răspunsul lui Iacub de cătră în
vățatul istoric Idris, pe atunci caneelariu 
al fiului lui Uzun-Hasan. Baiazet, sedus 
prin redactarea cea sciențifică și maiăstră 
a lui Idris, simți o viuă dorință, ca să 1 
cheme și stabilescă pe lângă curtea sa, și 
să-l însărcineze a scrie istoria imperiului 
(otoman), ceea-ce Idris mai târziu a și fă- 
cut’o. Pe când se petreceau acestea, Voi
vodul Moldovei cercă se recucerescă Getetea- 
Albă. Baiazet însărcina pe Ali-Pașa, guver

natorul Rumeliei să facă o invasiune în 
Statele Voivodului. Acestă espedițiune fu 
reînoită în anul următor de cătră Balibeg- 
Malcodj, comandantul Silistriei, care trecu 
peste Prut în fruntea unui corp număros 
de akindjil (eclaireurs), și se întorse îna
poi încărcat cu o mare pradă de sclavi și 
de vite1*. 1)

Sultanul Baiazet, după cum ne spun 
analele turcescl, făcuse cunoscut lumii asia
tice, prin misiuni solemne și scrisori destul 
de elogiose pentru sine, resultatul victorios 
al espedițiunil sale întreprinse asupra Mol
dovei. In același scop Baiazet trimisese o 
legațiune și la Senatul Veuețian.

In acâstă privință aflăm o importantă 
notiță în Cronica lui Sanuto Marino, isto
riograful republicei (f 1531), care ne spune 
următor ele:

„In 18 Septemvrie 1484 so-i în acâstă 
cetate (la Veneția) un ambasador al sulta
nului turcesc Baiazet, prin care densul in
forma pe Senatul Venețian despre învin
gerea și cucerirea Moldovei, și ca un bun

J) Hammer, Histoire de l’empeire ottoman. Tra- 
duit par Helfert. Tom. IV. Paris 1836 p. 11—15.

amic al Venețianilor densul cerea, ca să 
se bucure și Venețienil de acâstă învin
gere.......îusă cu puține dile după-ce am
basadorul plecă înapoi, sosi soirea la Ve
neția, că o mare parte din armata turcescă 
a fost nimicită de trupele românesci, între 
cari se aflau si Unguri și Croați (ca mer
cenar]) și că sultanul adună acum din nou 
trupe, ca se mergă în personă asupra 
acestor au .4)

Relatări autentice românesci despre 
măsurile de apărare ale alui Ștefan Voivo
dul, cum și despre luptele, ce le-a avut 
densul cu oștirile cele numărose ale Sulta
nului Baiaz-t, din nefericire ne lipsesc.

însă un adevăr incontestabil resultă 
din tote descrierile, ce le aflăm la istoricii 
poloni, ungurescl, turcescl, precum și în 
relațiunile consulilor comerciali italianl, că 
espedițiunea cea mare a sultanului Baiazet, 
ca să cucerâscă cu orî-ce preț Moldova, o 
espedițiune, la care densul concentrase tâte 
forțele de uscat ale imperiului turcesc, nu-șl 
ajunsese scopul propus.

Planul cel mare de răsboifi al lui Ba- 

iazet II, nu era numai, ca să înfrângă pu
terea Moldovei, der s’o unescă tot-odată cu 
imperiul turcesc, spre a stabili astfel o le
gătură directă între Turcia cu Tătarii din 
Crim și dela Volga.

Sultanul Baiazet, unul din cei mai ze
loși pentru „răsboiul sfânt", anunțase în- 
tregei lumi turcescl acestă mare espedițiune 
a sa asupra Moldovei încă cu mult mai 
înainte de a pleca cu oștirile sale dela 
Adrianopol cătră Dunăre.

Moldova era țâra, care sta în calea 
progresului otoman, și Baiazet pricepea 
forte bine, că tote cuceririle turcescl dela 
nordul Dunării de jos nu vor fi stabile, 
pănă nu se va supune Moldova, acest stat 
puternic în răsboie, temut de toți vecinii 
săi, și care ruinase atâtea planuri mari 
turcescl

Stefan Voivodul observă și de astă- 
dată vechia sa tactică de răsboiti.

Acțiunea sa, față de marea invasiune 
turcescă, se mărgini numai la răsboiul de 
apărare (guerre de defense). El nu voia să 
accepteze luptele cu Turcii, de cât în con- 
dițiunile, ce i-se păreau favorabile și pe 
cari singur le alegea. In particular linia sa
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acestă parte se va deschide. Ghiața din j cine altul 
jos de orașul Galați a început a se rupe, 
așa că peste o di seu două vaporele vor 
pute pleca spre Marea Negră.

Concert. Duminecă în 1 Februarie 
musica comunală va da un concert în sala 
hotelului „Europa" sub conducerea capel- 
maistrului Max Krause. In programul bo
gat vedem și o piesă românescă : „Hora 
Craiil nou" de Oiprian Porumbescu. — 
începutul la orele 8. Intrarea 60 bani.

Bolnavii de reumatism și șoldină în- 
trebuințeză adeseori mijldce de casă fără 
a consulta pe medic. Este de obște re
cunoscut atât din partea medicilor, cât și 
a bolnavilor, alifia lui Zoltan ca mijloc 
vindecător. Bolnavii cari au suferit 15—20 
ani, după câte-va fricțiuni cu acesta alifie 
s’au vindecat. Acesta dovedesce mulțimea 
scrisorilor de recunoscință și declarațiile 
diferitelor autorități medicale despre în
cercările și resultatul ce l’au obținut în 
diferite spitaluri din capitală, din pro
vincie și străinătate adresate farmacistului 
Beta Zoltan în Budapesta, unde se capătă 
alifia, sticla cu_ 2 corone.

Mortea artistului Vlădicescu.
Mulți dintre cei mai în etate 

își vor aduce cu plăcere aminte de 
acele timp.url (anii 1862—65), în cari 
trupa domnei Fany Tardini îșl făcea 
turneul său strălucit printre Românii 
din Ardeal, Bănat și Țera ungurescă.

Cel mai harnic și distins dintre 
membrii acestei trupe teatrale ro
mâne, ca cântăreț și ca actor, era 
pe lângă directoră artistul plin de 
vibță și de talent Vlădicescu.

De atunci au trecut mulți ani. 
Vlădicescu a rămas credincios artei 
sale pănă la bătrânețe și a propo- 
veduit’o în totă România cu focul 
și cu zelul adevăratului artist, pănă 
la mbrtea sa la începutul anului 
acestuia.

Etă cum aprecieză „Ihistrațiunea 
Româna11 în nr. seu de la 15 Ianuarie, 
activitatea roditore a lui Vlădicescu:

5) Fotino, Istoria generală a Daciei, Tom. III. 
^Bucurescî, 1860) p. 33: Sultanul Baiazet.... n’a 
putut înse să mergă mai înainte, temendu-se de 
cursele lui Ștefan Vodă, carele nu ieșia la câmp, 
și voia se-1 tragă la locuri strimte.

°) chel Signor Turcho havia preso Moncastro 
(Cetatea-Albă) e .. . havia in campo 300 mila per
sons, e armata di velli 100, era con lui l’imperator 
di tartari con XXX mila cavalli (Hurmuzaki, Docu
mente. Voi. VIII. pag. 28).

O telegramă scurtă, laconică adresată 
Comitetului Teatral din Bucurescî, anunță 
mdrtea bătrânului artist Vlădicescu și tot
deodată cere ajutdre...

O jertfă a artei, — deși a avut multe 
dile de triumf, — este și Vlădicescu.

El și cu fratele său, a avut în Bu
curescî epoca lor de strălucire, și un pu
blic distins venea se-1 aplaude la Dacia, 
teatrul atât de popular în vremuri.

Der Vlădicescu a părăsit bucuros 
capitala, și de aci începe cel mai mare 
merit al seu. El, — mai mult decât ori- 

de apărare se estindea între Prut și Car- 
pațl, er Baiazet aducendu-șî aminte de ca
tastrofa lui Suleiman-Pașa dela Podul-înalt 
în 1476, evită cu multă înțelepciune ori-ce 
operațiuni seriose de răsboiă în zona de 
apărare a lui Ștefan,5) și el se mulțumi să 
concentreze mulțimea cea mare a trupelor 
sale numai la espugnarea celor două for
tărețe de lângă mare, Chilia și Cetatea-Albă.

Cât de mari au fost forțele de răs- 
boiîl ale Turcilor în acestă espedițiune, 
analele turcescl evită să ne spună.

In „Cronaca Veneta11 a lui Sanuto 
Marino aflăm în aodstă privință următorea 
notiță: că Sultanul turcesc, când a luat Ce
tatea-Albă dela Moldova, avea o armată de 
uscat de 300.000 omeni, er forțele sale na
vale erau de 100 corăbii cu pâ.nză, că în 
fine pe lângă Sultan se mai afla acolo și 
Chauul tătăresc cu 30,000 omeni trupe de 
cavalerie.0)

(Va urma). 

— a ținut direcții de trupe în 
provincie, a contribuit la desvoltarea gus
tului de teatru pănă și în colțurile cele 
mai retrase ale țerei. Sub direcțiunea sa 
și a soției sale, d-na Fany Tardini, pănă 
și cel mai umil actoraș făcea progrese ca 
artist și ca parte materială.

Nu e artist, care vorbind de Vlădi
cescu să nu exclame:

— „A fost cel mai cinstit director 
de teatru de provincie."

El a colindat în lung și în lat Bu
covina și Transilvania. In 1877 și 1878, a 
fost cu d-na Aristizza Romanescu, — care 
pe atunci era la începutul carierei sale 
dramatice, — prin Basarabia și Ismail. 1

Ca artist, Vlădicescu n’a fost un ta
lent extra-ordinar, — era însă neîntrecut 
în Vodevilurile lui Alexandri. Cânta fru
mos, cu o voce limpede și plină de căl
dură și, lucru curios, păstra frăgezimea 
vocei pănă și în adenca bătrânețe.

Caracter vesel, •— de o jovialitate' 
rară, — Vlădicescu atrăgea de la prima 
vedere, număra pretutindeni prietini.

Vorbind de el, — în fuga acestei 
schițe, — simt adenca părere de rău pen
tru omul energic și cinstit care dispare. 
Răsplata nu i-a fost în raport cu meritele. 
Sărăcia, — o pensie de 150 lei pe lună,
— a cernit ultimele lui (file. Ajutorul 
acesta, — nereversibil asupra văduvei sale,
— schimbându-se în miserie, lovesce în 
tovarășa lui, aruncă o jale mai mult pe 
cosciugul abia închis... Fany Tardini, — 
puternica artistă, care a fost o stea în 
vremile de glorie a teatrului nostru 
pare și ea îngropată odată cu tovarășul 
care dispare.

Cu cât privim mormintele ce se des
chid, și tristele drame cari sfîrșesc înă
untru, cu atât reflexiile nostre devin mai 
durerose și ne întrebăm înfiorați:

— Decă asta-i răsplata muncei și a 
talentului, pentru ce mai muncesc artiștii?...

Nu sciu de ce imaginea lui Vlădi
cescu apare ’nainte-mi și ’un glas blând, 
ertător, îmi răspunde:

— Artiștii muncesc de dragul artei,
— ce le pasă de răsplată, ei trăiesc prin 
inimă !...

Și într’adevăr a fost oin de inimă și 
ca om de inimă s’a stins Vlădicescu.

Loris.

Congresul agricultorilor din 
România.

(Fine;.

Pentru-ca munca plugarului să fie rod
nică, ea trebue să se țină lanț tot anul. Cu 
cât va lucra mai multe dile în an, cu atât 
va câștiga mai mult. Dacă socotim numai 
cu un leu pe cji prețul muncei unui săten, 
unei femei seu a unui copil în verstă de a 
pută munci, vedem că atâția lei pierde să- 
tenul, câte dile nu lucreză într’un an; și 
de atâtea-orl atâția lei pierde o familie. 
Astfel decă nu lucrăză 200 de dile ale anu
lui, plugarul pierde 200 lei, er familia lui, 
dăcă sunt două persone cari pot munci, 
pierde 400 lei, decă sunt trei persone, pierde 
600 de lei și așa mai departe. Asta e o 
pagubă mare pentru țăran. Să-și facă acum 
socotăla fie-care țăran, câte dile ale anului 
muncesce și câte nu muncesce, și va vede 
cât pierde el și familia lui. Pricina e că 
țăranul român prăsnuesce prea multe săr
bători, și pe cele poruncite de scumpa 
nostră religie și pe cele născocite de babe.

La început Dumnedeu a dis omului: 
„Muncesce 6 dile din săptămână și a 7-a te 
odihuesce, tu și vita ta". Acestea 52 de 
Dumineci ale anului. A venit apoi nasce- 
rea Domnului nostru Isus Christos, învie
rea, apostolii și ceilalți sfinți părinți pe 
care biserica nostră îi sărbătoresce, der tote 
aceste prasnice mari se urcă cel mult la 
30 de dile, cari cu 52 de Dumineci fac 82 
de dile nelucrătore. Atâta e prea destul 
într’un an și Dumnedeu nu se.supără pe 
omul, care va munci în celelalte cjil® ale 
anului, ci, dimpotrivă, îl binecuventeză. Săr
bătorile mici băbești, cele păgânesci, apoi 
9 Joi și 9 Marți după PascI, 9 PilipI, Iuda, 
Marina, Vinerea secă, Ropotinul și altele, 
au fost născocite de omeni leneși și bețivi 

și e chiar păcat ca creștinul se nu lucreze 
in aceste dile. Decă pe lângă cele 82 de 
dile de mai sus adăugăm și pe acestea, 
apoi dilele de iernă, de terg, de ploie, de 
bdlă, de măcinat la moră, de treburi prin 
oraș său pe la vre-o judecată, vedeți ce 
mai rămâne pentru munca câmpului ? Abia 
cel mult 90 de cjiD din cele 362 ale anu
lui. Așa că un muncitor cu palmele pierde 
aprope 200 de dile în an peste sărbătorile 
legiuite, său 200 lei, pe când un muncitor 
cu vitele pierde cu mult mai mult. Nu e 
păcat de atâta pagubă? Unde mai pui că 
la plugărie mai mult ca la ori-ce meserie, 
dăcă lucrul nu e făcut la vreme, nu se mai 
pete face cum se cade, ibtă câte-va pilde:

Să luăm o di frumosă de primăvară 
în care s’ar pută ara și sămana. Nu lucrăm 
în acesta di, fiind-că e o sărbătore băbăscă 
său Joi după PascI, și ne dicem că vom 
lucra a doua di. Der de a doua di se pune 
pe nisce ploi continue, cari moie pământul 
așa că multă vreme nu se pote ara, nici 
sămăna. Când îșl va sămăna locul cel care 
a ținut sărbătorea băbescă, pe locul celui 
ce n’a ținut’o a răsărit de mult sămânța și 
e holda înverzită. Acesta va ave rode mai 
bune și mai multe.

Același lucru se pote spune și 
pespre tote lucrările câmpului. Câte po
rumbari s’au prăpădit seu au dat rod pu
țin anul acesta numai fiind-eă n’au fost 
săpate la vreme!

. Țl-ai uscat fânul ori alt nutreț și e 
gata, bun de pus în claie; dâr e sărbătore 
băbescă și lași lucrul pe a doua di. Peste 
nopte dă o ploie, apoi alta, și din fenul 
acela verde și frumos, după-ce că te căs- 
nescl cu el întreit ca să-l uștl din nou, nu 
te alegi decât cu nisce gunoiîi, de care 
ți-se îmbolnăvesc vitele, dâcă nu-i lepedl.

** *
Chiar în dilele de iernă plugarul har

nic din alte țări găsesce ce să lucreze. El 
cară bălegar pe locurile lui și-l risipesce, 
când e vremea priiticiosă pote să și are, 
face șanțuri de scurgere pe locurile care 
țin apă, astupă gropile, oblește pământul 
unde nu e șes. Apoi în casa și în curtea 
lui câte nu pote să facă totă iărna ? curăță 
pomii de uscături și de cuiburi de ornidl, 
îșl drege grajdurile și tote uneltele, îșl aduce 
nuiele, lemne și răchită de unde le pote 
găsi, îșl pregătesce greble, furci, code de 
sape, de topore, de furcoie, de casmale și 
de târnăcdpe de reservă și alte dichisuri, 
împletesce grătii și coșuri, face transporturi 
cu carul, îșl adună nițică ghiață pentru 
vară, taie și-și cară stuf și altele, în vreme 
ce nevasta și fetele meliță, scarmână lână, 
torc, depănă, țes și fac îmbrăcăminte pen
tru toți cei din casă. Apoi tocmai ierna 
plugarul pote îngriji mai bine de vitele 
lui, ca în primăvară să le scotă grase și 
frumose. Pe la tîrgurl să umble mai rar 
țăranul în (jilele lucrătdre.

* * *
Mai trebue să scie țăranul, că curățe

nia e lucru mare pentru sănătate, că omul 
care îșl ține trupul curat și care ține cu
rățenie în casa lui nu se bolnăvesce așa 
ușor ca cel care trăesce în murdărie, că 
aerul greu nu e bun în casa omului și că 
trebue premenit măcar de două ori pe di 
prin deschiderea ferestrilor și ușilor. De 
aceea tote ferestrile trebue să fie cu cer- 
cevele, ca să se.potă deschide, er nu nu
mai cu cruci înțepenite în zid.

Mâncarea să fie mai bună de cum e, 
afli; familia țăranului să nu trăiescă nu
mai cu mămăligă și cu cepă și alte verde
țuri, care nu dau putere, ci să îuvețe a 
edee pane de grâu și de săcară, femeile să 
scie să facă fierturi și să gătescă cu unt, 
cu untură ; familia țăranului să postescă 
mai puțin și se mănânce mai des lapte, 
brânză, ouă, care sunt cele mai hrănitore 
mâncări, pe lângă fasole, mazăre, linte, bob 
și cartofi fierți seu prăjiți în unt seu în 
untură. Unele din mâncările cele mai bune 
și mai ușor de gătit, pe cari și un copil o 
pote face, este tocana de carne de die cu 
cartofi tăiațl bucăți și cu cepă prăjită.

De rachiu să se stîrpescă omul cu
minte și decât să bea la cârciumă în unele 
dile peste măsură, mai bine se-șl țină la 

casa lui un butoiaș cu vin și să bea- la fie
care mâncare câte puțin.

Decă se îmbolnăvesce cine-va în fa
milia țăranului, el să se ducă la doctor și 
să nu umble pe la babe cu descântece, 
fiind-că astea sunt prostii curate și nu fo
losesc nimic. 6re nu se întrebă țăranul, că 
ddcă ar folosi descântecele, omenii învățațl 
și bogațl n’ar mai da bani la doctor? Ddr 
să nu se ducă la doctor când e prea târ- 
diu, ci la începutul bolei.

Un din bdlele cele mai afurisite, de 
care sufere țăranii noștri, e așa numita pe
lagra. Omul simte, că-i slăbesc puterile, se 
topesce de-anpiciorele, are gânduri poso
morite și îi vine să-și curme flilele și ade
sea ÎDebunesce. Acdstă bolă o capătă 
omenii, cari mănâncă mămăligă din porumb 
său înălaifi stricat și cari pe lângă asta se 
mai hrănesce și prost. Să se ferescă tot 
omul de căușele, cari aduc aedstă bolă, și 
când o capătă să se arate numai decât la 
doctor.

Femeia trebue să țină bună rânduială 
și curățenie în tot cuprinsul locuiuței. Ma
mele să nu-șl lase copii a-se juca pe lângă 
foc, și să aibă mare grija de lămpile cu 
petrol, căci mulți copii de ai țăranilor ard 
de vii din pricina acestei neîngrijiri. Ase
menea se nu le dea voie să înjure și se 
spună vorbe urîte, der nici ei n’ar trebui 
să le audă dela părinții lor. Copii să cin- 
stăscă pe cei mai mari și pe bătrâni, să nu 
arunce cu pietri după călători, să nu strice 
cuiburile pasărilor folositore, nici să le 
prindă pe acestea, să nu fure ouăle și găi
nile vecinilor, nici pomele și legumele, ci 
să învețe de mici a fi cinstiți și de omenie.

Duminecile și, sărbătorile, după sfânta 
liturgie, omenii să se adună și să se sfă
tuiască cu preotul și eu învățătorul despre 
tote nevoile comunei, despre munca câm
pului, despre tot ce pote fi în folosul sa
tului și al sătenilor, căci mult bine p6te 
isvorî din asemenea sfaturi.

Asta e partea a doua a celor ce s’au 
spus la Congres.

Apoi toți cei adunați la Congres, 
boerl, răzășî și țărani au dat putere frun
tașilor, de cari vorbiîi la început, adecă 
Societății Agrare, ca să aștemă pe hârtie 
tote plângerile și tote dorințele plugarilor, 
să le înainteze guvernului, Camerei și Se
natului și să stăruiăscă, ca ele să fie aduse 
la îndeplinire.

Pentru ca isbânda Societății Agrare 
să fie mai sigură, e bine să aibă la spatele 
ei pe toți plugarii din țâră., și de aceea în 
tote comunele proprietarii mari și mici să 
se unescă în comitete, care să se pună în 
legătură cu Societatea Agrară din Bu
curescî.

Și fiind-că stăpânirea nu pote voi de
cât binele obștei poporului muncitor, plân
gerile vor fi ascultate de cei de sus și 
multe rele se vor îndrepta.

Fie dis într’un ceas bun !
Al. Ciurcu.

Din Alba-Iulia
Dintr’o corespondență mai lungă ce o pri

mirăm din Alba-Iulia, estragem unnătdrele, lăsând 
răspunderea în sarcina autorilor.

....Totă lumea admiră pe Bălgrădenî — 
în urma raportelor publicate prin diare— 
pentru isprăvile ce le fac (?) în timpul din 
urmă.

Se scie, că în A.-Iulia s’a înființat o 
reuniune, care numără deja 118 membrii 
ordinari, publicați cu numele în „Tribuna" 
și „Telegraful Român", aflându-se între 
celea 118 nume tot ce A.-Iulia are mai bun.

Er noi cei de aici, ce seim?
Seim că a umblat pe la noi din casă 

în casă de mai multe-ori d-1 I. Pampu, 
învățător dirig. la șcdla gr. cat., spunSn- 
du-ne, că d-sa a lucrat nisce statute și că 
acelea sunt aprobate de ministru, deci se 
ne facem membrii la „Reuniunea econo
milor și meseriașilor din A.-Iulia". Frumos 
nume și frumosă intențiune, ne diceam; 
și înscrierea membrilor curgea, cu atât 
mai vertos, că se cerea, conform statute
lor, ca taxă de membru ordinar pe an 4 
cor. Cu deosebire inteligența întregă o 
vedeam în listă. In scurt timp umblă d-l 
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Pampu cu o altă listă din casă în casă, 
subscrisă „la însărcinarea comitetului" de 
d-1 Dr. A. Fodor, președinte, și I. Pampu, 
secretar, în care se cerea o taxă separată 
pentru susținerea casinei. Și taxa aceea 
au plătit'o vre-o 20 persone și mai multi 
erau subscrișî, obligându-se a-o plăti.

Și ce să vecii ?
In „vileag" laude și măriri, er acasă 

nimic alta, decât lucruri slabe. Comitetul 
s’a îngrijit ca pe banii colectați se se în
chirieze un local pentru casină.... In acest 
local s’au petrecut nu tocmai de mult scene 
tragi-comice, pe cari a-le descrie ne reți
nem de astă-dată.

....De un an de dile de când s’a des
chis casina, nu ai putut lua în mână un 
jurnal de gura cutărui domn] cismar, care 
e și membru în comitet.

Ara subscris listele cu drag, vedend 
în fruntea Reuniunei ca președinte pe d-1 
Dr. A. Fodor, v.-preș., d-1 T. Lobonțiu și 
secretar d-1 I. Pampu, cari se bucură în 
A.-Iulia de cel mai bun nume.

D-1 Lobonțiu a demisionat din postul 
său, neputând suferi, casă se întâmple sub 
conducerea sa lucruri curiose. întrebăm 
însă pe d-1 Dr. Fodor, preș.,v si pe d-1 I. 
Pampu, secretar și îi rugăm și pe ca
lea acesta, se spună înși-și, deca lucru
rile ce se petrec, pot fi în interesul reu
niunei, respective casinei și a consolidărei 
vieții sociale a Românilor din Alba-Iulia? 
Să ne răspundă și ceilalți membrii din co
mitet, d-nii I. Roșea, P. S. Oirlea, Iosif 
Cirlea, Borza, Lupu, Anghel ș. a. Să ne 
răspundă, ca lumea nepreocupată să judece, 
că din sîtă ori de sub sîtă sunt copte lau
dele ce se aduc în fie-care corespondență 
unui preot din localitate, care se ames
tecă în tote, cum s’a amestecat și la 
Reuniune, — er urmările?....

Gestiunea întereseză pe toți Românii 
din A.-Iulia, căci era visul de a se ridica 
clasa de mijloc a acestui centru însem
nat, și etă că în realitate acel vis s’a 
prefăcut în laudele aduse unei persone, 
căreia îl plac laudele mai mult decât 
faptele.

Unii membrii ai Reuniunei.

Programul de lucru
al „Retmiunii române de agricultură din 

comitatul Sibiiului" pe 1903.
In scopul cunoscerei referințelor eco

nomice ale poporațiunei de la sate, se vor 
țină întruniri agricole în comunele : Bradu 
Vale, Turnișor, Răhau, Dobârca, Noul-Să- 
sesc, Rusciorî, Șura-mică, Avrig și Săsăușl.

In scopul promovării culturei vitelor 
se va ține o esposiție de vite de prăsită 
în comuna Racovița, er în comuna Poiana 
se va ține o esposiție de oi de prăsilă.

O vițea ]rassa „Pinzgan" curată și 
■eventual și alte animale de prăsilă, se vor 
■dărui școlei practice economice din Se- 
liște.

In scopul culturei pomelor în primă
vară se vor distribui între membrii, pădu
reți de meri, peri, pruni, cireși, gutui etc

Membrilor cu locuința în comuna Fo- 
feld°a li-se dăruesce câte un altoi mer pătul 
plantat în grădina fiecăruia.

Se vor căuta căi și mijloc© în scopul 
punerii în lucrare a cuptorului de uscat 
pome, sistem „Cazenile", zidit în Săliște.

Cursul de altoit pomii se va țină în 
-comuna Ori at.

In primăvară se vor distribui unelte 
pentru altoit și semințe de plante folo- 
sitore.

Comitetul tot odată mijlocesce pentru 
ori și cine i-se va adresa procurarea de 
semințe mai bune și mai eftine.

Se vor împărți între membri ouă și 
galițe de soiîi ales.

Tovărășiile agricole și îusoțirile de 
credit sătescl sistem Reiffeisen, vor fi rugate 
a face raport despre activitatea desvoltată 
în 1902 și a transpune socotelile pe 1902. 
In același timp comitetul va insista pentru 
.alcătuirea de asemenea aședăminte și în 

localitățile, în cari până în present de aces
tea nu esistă.

Se va lucra pentru complectarea al- 
bumurilor de cusături și țăsăturl, cum și a 
albumului tipărit și pentru răspândirea 
acestuia.

Doritorilor de a se folosi de mașini 
și unelte economice — li-se vor da spre 
folosire mașina de sămănat. grapa de muș
chii! și alte unelte economice.

Cultivatorii de albine vor primi coș- 
nițe și alte unelte ținătore de agricultură.

Se va adresa cererea la înaltul minis- 
teriu pentru pădureți, altoi etc., er on. direc
țiune a institutului de credit „Albina" va 
fi rugată a ne vota ajutor bănesc.

Se vor reedita cărțile edate de reu
niune și epuisate și se vor edita și alte 
scrieri economice folositore.

Comitetul va lucra pentru organisa- 
rea școlei practice economice din Seiiște.

Adunarea generală a 15-a se va ține 
în comuna Săcel.

Sibiiu, 17 Ianuarie n. 1903.
Pentru conformitate

Victor Tordășianu, 
secretar.

-Al. pel,
Subscrișii în numele „Societăței de 

cultură" din Ocna-de-fer (Vasko, p. u. 
Nemet Bogsăn), apeleză la toți domnii 
autori, editori și posesori de cărți, rugân- 
du-i respectuos să bine voiescă a dărui 
pe sema bibliotecei susnumitei societăți 
din opurile d-lor.

Eventualele donation! trimise la 
adresa sus numitei societăți, se vor primi 
cu mulțumită, și se vor evita pe cale dia- 
ristică.

Ocna de fer, (Vaskb) la 17 Ianuarie 
1903 n.

Cu deosebită stimă :
Nicolae Botocean, Const. Pausan, 

bibliotecar președ. societ.

NECROLOG. Subsemnații în numele 
lor și al tuturor consângenilor, amicilor și 
cunoscuților, cu inima întristată facem cu
noscută încetarea din vieță a prea iubitu
lui nostru soț, tată și moș loan Urzică, 
comerciant, întâmplată adi în 28 Ianuarie 
1903 st. n. la 10 ore sera după un morb 
îndelungat, în anul al 81-lea al etății și al 
48-lea al fericitei sale căsătorii. II jelesce 
neconsolabila sa soție și întristata-i fică 
cu fiii ei, cari în defunctul aveau un va
loros și adevărat soț și părinte iubitor; 
îl jelesc toți consângenii, amicii și cunos- 
cuții, cari în dânsul au perdut o inimă 
sinceră și francă ; îl jelesc negustorii bra
șoveni, cari avuseră întrînsul un soț de 
muncă sîrguitor și de-o onestitate esem- 
plară.

Rămășițele pământesc! al scumpului 
defunct se vor aședa spre odichnă veci- 
nică în cimiteriul bisericii gr.-cat. din loc, 
Vineri în 30 Ianuarie st. n. a. c. la 3 bre 
d. a. Fie-i țărîna ușoră și memoria neui
tată 1

Sard, în 28 Ianuarie 1903 st. n. Văd. 
Maria Urzică, soție. Văd. Eufrosina Pop 
n. Urzică, fică. Maridra Herbay n. Pop, 
Veturia Taflan n. Pop, Victor Pop, nepoți.

— Andreiu Bidu, comerciant, și-a dat 
nobilul său suflet în mânile Creatorului, 
astdl la 3 bre p. m., împărtășit cu Sfin
tele Taine și după îndelungate și grele 
suferințe, în etate de 42 ani. Despre 
acesta pierdere adînc simțită încunosciințăm 
plini de durere pe toți amicii, rudeniile 
și cunoscuții scumpului decedat. Rămăși
țele pământesc! ale fericitului adormit în 
Domnul se vor ridica din casa proprie, 
Strada Prundului Nr. 33, Duminecă în 
19 Ianuarie v. 1903 la 2 ore p. m. și se 
vor depune spre vecinica odihnă în cimi
teriul bisericei s. Treimi de pe Tocile.

Brașov, în 16 Ianuarie v. 1903.
Paraschiva Bidu născ. PopovicI, ca 

mamă; Elena N. Ghighiniță născ. Bidu, 
Maria T. Badea-Puiu născ. Bidu ca surori, 
Elena PopovicI ca mătușă; Teodor Badea

Puiu ca cumnat; loan Pricu, Andreiu, 
Paraschiva și Victoria N. Ghighiniță, ca 
nepoți.

literatură.
A apărut:
„Despre natura juridică a ches- 

tiunei române din Transilvania și 
Ungaria", de Dr. Cassiu Maniu, advocat 
Sibiiu „Tipografia" societate pe acții 1902. 
O broșură de 108 pagini, cuprindând șâpte 
capitole și un anex. Prețul o coronă, Ro
mânia 1 leu 50 bani.

A apărut „Alb și Negru", (prosă) 
de loan Gorun. Prețul 3 cor. esemplarul. 
Depositul general la Tipografia „Voinței 
Naționale". — Tot aci se mai află câte-va 
esemplaredin volumul „Căte~va Versuri", 
de același autor. Prețul 2 cor. Cărțile se 
espedeză contra prețului în mandat poștal.

„Clipe de repaus" de Sorcovă. Un 
volum elegant, care pote ocupa ioc pe 
masa orl-cărui salon. Prețul 2 corone. (Pen
tru România 2 Lei 50 băni) porto extra. 
Credem a fi de prisos a mai recomanda în 
special acestă nonă apariție literară. In 
acest volum găsim un limbagiîi frumos 
românesc și niște povestiri scrise cu atâta 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jo-», pănă nu ai eetit’o totă. 
Se pote procura 1Tipografa A. Mu eșianu 
pe lăngă trimiterea prețului indicat plus 
20 bani porto.

Scrâera ecBîiomăce.
Manual complet de agricultură 

rațională,, de Dr. George Maior, profesor 
de agricultură Ia școla «uperioră dela Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropoli- 
tul din Bucuresci. Cartei cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, seu Agricultura 
generală. 34 co’e de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de Ou Mi
nister de Agricultură a 1 României cu de
cidă Nr. 2078 din 1897. Costă 5 co'dne.

Vol. II Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cdle de tipar cu 
202 figuri în text. Carte prem'ată de Aca
demia Română cu pr-miul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. Costă 8 corone.

Vol. III. Zootechnia, mbi Cultura ge
nerală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu iânărie, și lăptăria, 49 cole de 
tipar ou 225 figuri în text. Costă <3 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, sâuor- 
ganisaț'unea și administrarea moșiilor mari 
și mici. Costă 8 corone.

Cartea d lui prof. Maior se deose- 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în limba și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
nostră, care trateză tote cestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitor© la agri
cultura română din tote țările loouite de 
Români, pe basa progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricola moderne. Ea 
ia serios concurența cu cele mai bune lu
crări apărute păuă acum în limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru școlele poporale com
pusă de Teodor Roșiu, nvățător la șcbla 
priccipală 'omâriă din Lapușul-Unguresc. 
Edițiunea a doua. Prețul 60 b. (pl. 5 b. 
potto.)

Despre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Lamarck, 
de Panaile losîu. Prețul 60 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. Geortțe Maior. pro!esor de agiioultură 
și fost estimator esperb la banca agricolă. 
Motto: „Sărac n țâYă săracă". Eminesou. 
Prețul 2 cor. plus lu b. porto.

însoțirile de credit împreunate cu 
însoțiri de consum, de vendare, de viierl, 
de lăptari etc. îndreptare practică pentru 
înființarea și conducerea, de astfel de înso
țiri, de F. W. Raiffeissen. Bdițiunea a V-a 
Trad, de Dr. .4. Broke. Editura Reuniunei 
rom. de agricultură d n comit. Sibiiului. 
Conține 227 pag. cnstă cor. 1.60 (-|- porto 
20 bi>nl.)

„Cartea Plugarilor* 1 sâu povestiri 
economice despre grădinărit, economia câm
pului, c escerea vitelor" etc. scrisă de loan 
Georgescu. 90 pag. Form. 8° costă 50 b. 
(-(- 6 b., porto).

*) Articolul acesta este scris de un tîner de 
bună speranță. Ii dăm loc pentru principiile să- 
nătose, ce le conține și pe cari le esprimă cu cu
vintele adevăratei convingeri.

„Stupăritul", întocmit cu deosebire 
pentru popor, pentru începători și pentru 
toți iubitorii de acest ram al economiei, de 
Const. Dimian, preot în Brețcu. O carte 
de 154 pag. format mare 8° Prețul cor. 
1.60 (cu posta cor. 1.70)

Calindarul PtaganuM.
A apărut și se pote procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că- 
lindarul Plugariului". Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor ^și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, târ
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Se-1 urmăm"). 
Oălugărenii (poesie) de 0. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda^ pământu
lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tânăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei" de Ioan Georgescu 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricacidse po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi?"

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe", apoi 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume".

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

Slăbirea credinței.^
Trăim într’un timp, în care ne

păsarea față de religie este la modă, 
în care puțini se mai interesăză de 
Dumnefieire. Asțăfii pote singur ță
ranul mai adâră și crede în Dumnefieu. 
Singur el mai trequenteză biserica 
și se ocupă cu cele sfinte. Der chiar 
și la țărani începe se slăbescă cre
dința. Adevărată evlavie mai au nu
mai bătrânii, cari sunt convinși pana 
în adâncul sufletului, că Dumnefieu 
esistă și ca atare el este ocrotitorul 
și părintele îndurat al celor buni și 
credincioși Et frequenteză biserica, 
cetesc — cei ce cunosc slovele — 
cărțile sfinte și urraeză, ba și înde
plinesc cele cetite acolo, după pu 
tință.

In fie-care Duminecă și sărbă- 
tdre, ba chiar în fie-care fii dimineța 
și săra vefii, cum merg bătrânii, spri
jiniți în toiag, la biserică. Și ce fru
mos le stă! Sunt slabi, de stau se 
cadă la pământ, apăsați de greuta
tea anilor, și tot nu voese se stea 
acasă, ci plini de evlavie alergă îna
intea altarului, pentru a se 'ruga 
Aceluia, care cu mână tare -spriji- 
nesce toiagul bătrănețelor ldr/'Sejiu 
admiri pe acești sfinți pământeni?! 
Să nu-ți picure lacrimi din ochi, vă- 
fiând rîvna, cu care adoră ei pe 
Dumnezeu?! Să nu te cutremuri, vă- 
fiend, că tu nu aparții acestora, ci 
ești un necredincios, pote un păgân, 
care desprețuesci pe Ziditorul nesfîrși- 
tului univers! Să nu te mustre con- 
sciința pentru acâsta? Ba te mustr ă, 
păgânule, căci tu scii bine, că de 
viâța veclnică, pregătită celor drepți 
de la începutul lumii, nu vei avă 
parte, ci vei arde vecinie în focul 
Gheenei! Să nu fie fericiți acei bă
trâni, cari îmbrăeațî într’un zăbunaș, 
cu o căciulă țurcană în cap, cu nisce 
papuci răi în piciore bat, răzimați 
în toiagul lor, fericitul drum al bi
sericei, pănă atunci, când tot pe acest 
drum vor fi duși pe sus în locașul 
cel vecinie al muritorilor! Și ce fru
mos sunt sloboziți acești moșnegi în 
locașul veciniciei ! Toți îi binecu- 
ventă, toți aruncă bulgări de păment 
peste sicriul lor și să închină la 
mormintele lor!
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Se va întâmpla și cu tine astfel ne
credinciosule? Tu, când vei fi slobozit 
în mormânt, o se cacjl cu capul în 
jos, pe tine n’o sS te rabde pămân
tul în sînul lui, tu o se fi asvârlit 
și n’o sS încapi nicăirl!...

Da! într’un fel se va întâmpla 
cu cei credincioși și într’altfel cu 
cei necredincioși, într’un fel cu cei 
ced în Dumnecjeu și păzesc legea 
lui, și într’altfel cu ateiștii. Și du
rere! numărul celor dintâifi scade 
văcjân i cu ochii, er cei din urmă se 
îmult-esc ca fruncja și iârba. Boia 
ateismului cuprinde tot mai mult te
ren! Ea seceră di de di tot ma’ 
multe victime! începe a se lăți și 
la țâră ! Țăranii tineri încep a-și 
pf rde tot mai mult din puterea evla
viei lor! La ei nu mai vedi evlavia, 
cucernicia, ce au avut’o părinții lor. 
Cred mai mult în formă, decât în 
fond. Credința cea trainică a bătrâ
nilor a dispărut din inima tinerilor.

Și ce se fie causa? Cine ar ave 
datoria se păstreze credința, evlavia 
în inima țărănimii? Cine ar ave da
toria, să împ'e sufletul țăranilor cu 
roligicsitate și se facă, ca acesta se 
se moștenâscă din tată in fiiu? Cine 
bre? Nu preoții și învățătorii? Nu 
sunt ei numiți „păstorii “ poporului ? 
Pentru-ce riu-și împlinesc datoria? 
De ce nu înrădecinăză evlavia în 
poporul, pe care 1 conduc? De ce 
nu 1 învață, cum ne-a îuvățat fsus 
Christos pe toți? De ce nu caută, 
ca cu cuvântul și cu fapta se-1 abată 
dela rătăcire?

Cei mai mulțî nu caută, fiind-că 
înși-șl nu sunt aceea, ce ar trebui 
se fie! Ei înși-șl nu sunt pătrunși de 
a levărata evlavie, de adevărata cu
cernicie! Inși-și nu suet în curat cu 
legătura dintre om și Dumnedeu! 
Inși și nu sunt — din fapte jude 
cându-i — convinși despre Dumne- 
deul cel adevărat, prea puternic, prea 
înțelept și întemeetorul intregei esis- 
tmțe.

Bine, că spun ei lui Stan și lui 
Bran, se nu mai facă cutare și cu
tare lucru, căci Sf. Scriptură îl 
opresce, der ce folos pote aduce o 
astfel de admoniare, esprimată în 
cuvinte slabe, care să clatină nu rm- 
m >i în conținutul seu, der să sdrun- 
cină și prin forma sa. Lucrul prin- 
c pal e, se premerqă ei mai întâiu cu 
es-’inplu, se-și arate religiositatea nu 
numai prin cuvinte, ci mai vârtos 
prin fapte! Cum se fie badea Ion 
darnic, când părintele însu și e un 
egoist și jumătate, care caută să-și 
tragă j*r  numai la 61a lui, pe când 
de altul nici nu-i pasă! Cum să fie 
badea George modest, când pârin 
tele însu-și e pricină de vrajbă în 
tote părțile, când preotul să cărtă 
cu dascălul pentru o prescură său 
câțl-va cruceri? Cum să și dea badea 
Nicolae votul seu unei persone cin
stite, când preotul, condus de egois
mul său, îl îndemnă să-și dea votul 
cutărui ticălos, prietin bun cu sfinția 
sa părintele?

*) Scrisorea Consistoriului Universitar din 
Viena cătră Papiu de dto 31 Dec. 1S50 Nr. 3061. 
Păstrată în Bib. „Acad. Rom.“.

2) Vedi „Telegraful Român11 din 1877 Nr. 84.

(Va urma.)

Alexandru Papiu Ilarian
și decorațiunile de la 1850.

(Fine.)
După-ce face o interpretare călclurosă scri- 

s irei tîuărului Papiu Ilarian, autorul, dr. I. Rațiu, 
continuă așa:

Papiu inse nu numai cugeta și scriea 
astfel der el tot astfel a și purces la tim
pul său, rămâ-iând și în fața decorațiunei 
același, consecuent și nestrămutat, nu ca 
un tînăr de 22 ani, ci ca un adevărat băr
bat cu caracter deja bine format.

Intre cei decorați era și Papiu. Tncă 
în 21 August 1850 a hotărît Monarchul, ca 
sâ-1 distingă cu cruce de argint cu coronă în 
semn de recunoscință pentru meritele câști
gate în epoca revoluției prin credință și alipire 
cătră îndreptățită ocârmuire, precum și prin 

patriotica sa ținută și activitate pentru 
stat: „Se k. k. Majestât hat a. h. Ent- 
schliessung vom 21 August 1. J. dem 
Alexander Hilarius Papiu, Rechtshorer an 
der Wiener Universităt zur Anerkennung 
der Verdienste, welche sicb derselbe wâ- 
rend der letzten Revolutionsepoche durch 
Treue und Anhănglichkeit an die recht- 
măssige Regierung, so wie durch seine Pa- 
triotische Haltung und Wirksamkeit um 
den Staat erworben hat, das silberne Ver- 
dinstkreuz mit der Krone allergnădigst zu 
verleihen geruhtu. ’)

Cum și pe ce cale s’a purces dela în
ceput din partea forurilor competente în 
privința predării decorațiunei lui Papiu, nu 
le scrie cu deplină siguranță. Dâr avem 
două documente sigure, din cari pe de-o 
parte putem suplini lacunele ivite în es- 
punerea lucrurilor, er de a'tă parte putem 
aduce sfirșitul cestiunei în armonică con
sonanță și cu atitudinea lui Paoiu mani
festată în scrisorea sa cătră Barițiu, și și cu 
informațiunile datorite lui Vicențiu Babeș 
tot în. causa acâsta.* 2)

Aceste documente sunt: 1) Declara- 
țiuneci lui Papiu, în care spune, că pri- 
mesce decorațiunea, der fiind acestă deco- 
rațiune un semn de bucurie, „el nu o va purta 
până când îmbunătățindu-se sortea națiune! 
sale, nu va ave causă de a-se bucura"; 
2) Scrisorea Consistoriului Universității din 
Viena, în care Papiu este recercat să se 
presinte pentru a i-se preda decorațiunea 
publice și sSrbătoresce....

Arătând mai departe, că declaraținuea amin
tită a făcut’o Papiu cu mult înaintea scrisorii con
sistoriului universitar din Viena, autorul spune, c.ă 
în însăși scrisorea acesta se indică causa, ce a în
demnat pe Papiu la acea declarație anterioră. Scri
sorea constată adecă, că Universitatea a fost îns- 
ciințată despre decorarea lui Papiu din partea co- 
mandei militare a districtului Reteag. .Apoi con
tinuă așa:

De aici putem conchide, că decora
țiunea lui Papiul conferită lui încă îu 21 
August 1850, mai întâii, a fost trimisă din 
Viena în tomna acelui an — la tot cașul 
mai târdiu de luna lui Septemvrie — la 
comanda militară ces. reg. din districtul 
Beteagului (corn. Solnoc-Dobâca), căruia 
aparținea și Budiul-de-Câmpie, precum 
apare și din alte afaceri ale lui Papiu, spre 
a-se preda acestuia „în modnl cuvenit14. 
Fiind însă Papiu la studii în Viena, Co
manda militară din Reteag, însărcinată cu 
predarea decorațiunei, l’a recercat acolo, 
probabil pe calea Universității și în același 
timp, când pentru prima-dră a făcut noti
ficare în causa Consistoriului Universitar, 
adecă în 10 Noemvrie 1850.

Atunci Papiu scrie declarațiunea sa 
din 26 Noemvrie și o trimite Comandei 
militare din Reteag, care în fața acestei 
declarațiunl în 18 Decemvrie trimite Uni
versității din Viena decorațiunea spre a fi 
predată acolo lui Papiu.

In urma acestor oficiose demersuri 
apoi Consistorul Universității în 31 Decem
vrie 1850 sub N-rnl 3061 notifică lui Papiu, 
că este decorat de cătră Majestatea Sa ces. 
reg., și că Comanda militară din Reteag a 
trimis acolo decorațiunea; mai departe îi 
notifică hotărîrea senatului, că adecă pre
darea crucei de argint pentru merite va 
ave loc Joi, în 9 Ianuarie 1851 înainte de 
prând la 11 ore în sala senatului universi
tar, în mod public și festiv, spre acest scop 
este invitat a-se presenta și densul: „In 
Folge dessen—dice ecripta din cestiune— 
hat das Consistorium beschlosseu die Uber- 
gabe des Silbernen Verdienstkreutzes an 
Sie am Donnerstag, den 9 Iăner 1851, Vor- 
mittags 11 Uhr in dem Universităts-Consis- 
torial-Saale in feierlicher Weise âffentlich 
zu veranstalten, wozu Sie daher aufge- 
fordet werden, zu erscheinen11.

Intr’acestea sosi diua de 9 Ianuarie 
1851. Iu aula cea mare a Universității erau 
conchemațl în adunare publică atât pro
fesorii, cât și studenții. Fiind toți de față 
se începu solemnitatea: Decanul univer
sității se adresă cătră uu tînăr român de 
22 ani, de statură mijlocie, cu ochi înfo- 

câți, cu o înfățișare simpatică și demnă și 
îi oferi în numele Monarchului o cruce de 
argint cu corbna, drept răsplată din partea 
acestuia pentru atitudinea sa energică în 
decursul mișcărilor românescl dela 1848 — 49.

Cine era acel tînăr? Cine altul, decât 
Alexandru Papiu Ilarian! El primi, ce e 
drept, decorațiunea, der într’un astfel de 
mod, cât pe toți îi puseră în uimire curagiul 
și principiile sale.

Când adecă i-se oferi decorațiunea, 
el într’o clasică vorbire rostită în limba 
latină, spuse în plenul adunărei, că pro
fundul respect, ce-1 are cătră persona îm
păratului, nu-i permite să respingă acâstă 
grație expresă prin decorațiune, dâr nu o 
va purta, pănă nu se va schimba sortea 
politică a națiunei sale.

Vorbirea sa rostită cu acestă ocasiune. 
păstrată cu 26 de ani mai în urmă în .Cu
vântul funebral14 al lui Vincențiu Babeș, 
este întru tote identică cu declarațiunea 
sa din 26 Noemvrie 1850. Declarația sa 
corăspunde pe deplin atitudinei și firei 
sale. Ea este, cu drept cuvânt, o trăsătură 
marcantă a caracterului său neîntimidat, 
resolut și fără de nici o șovăire.

llustreză în colorile cele mai vii pe 
fostul tribun și pe viitorul luptător al na
ționalismului român. Merită, să o repro
ducem întrâgă:

„Primesc cu cea mai adâncă mulțu
mită crucea de argint cu coronă pentru 
merite, ca un semn de un favor prea înalt 
al Majestății sale sacratisime; der după ce 
eu trebue să deplâng sortea politică a na
țiune! mele, care nu s’a îmbunătățit nici 
după atâtea jertfe aduse pentru Monarchic; 
după-ce trebue să deplâng pe tatăl meu, 
preotul, omorît de Maghiari pentru-că el a 
apărat causa drâptă aMonarchiei; după-ce 
trebue să deplâng sortea jalnică a mamei 
mele și a micelor mele surori lipsite de 
ori-ce ajutor oinene<c ; după-ce trebue în 
urmă să deplâng trista sorte alor mii de 
orfani li psițl, ai căror părinți parte au cărlut în 
luptă, luptându-se pentru împăratul, parte 
au fost stârpiți cu diverse soiuri de morte, 
fiind-că au ținut cu împăratul, și după-ce 
națiunea nostră nu are încă nici acuma din 
sînul său, precum n’a avut nici înainte de 
Martie, bărbați învestiți cu putere politică, 
cari să se îngrijescă de acei orfani și de 
întrega națiune: eu nu voiă. purta și nici 
nu voiu pute purta acest semu de bucurie, 
oferit mie cu atâta bunăvoință, pănă când 
ameliorându-se starea națiunei mele, nu 
voiti ave causă de-a mă bucura11.

La audul acestora toți cei de față 
rămaseră uimiți de curagiul estraordinar al 
înflăcăratului Papiu, care în felul acesta 
cuteză să protesteze pentru națiunea sa 
înșelată.

Kepresentații și petreceri.
Moeciul superior (Bran).

Poporul român din Moeciul superior 
a avut în sera de 29 Decemvrie v. 1902 
o seră plăcută prin producțiunea dată 
în școla gr. or. din partea tinerimei șco
lare de aici sub conducerea și la stăruința 
tînerului învățător și teolog loan Balca și 
pe lângă sprijinul moral al preotului ac
tual George Tișca.

Ga participant la acestă petrecere, nu 
pot decât să mulțămesc zelosului învă
țător pentru-că și-a dat silința se reu- 
șescă bine petrecerea poporală, care a fost 
prima în acesta comună. Programul a fost 
bine ales, la înțelesul poporului, și binișor 
esecutat, constând din 10 puncte variate. 
Cântări în cor cu copiii de școlă, decla- 

f mări comice, precum: „Caii Țiganului11 și 
[ „Mocanul la biserică11 de Th. Speranță, 

i-iferite dialoguri și trialogurî, precum: 
„Nu umbla după cuiburile pasărilor11, „Ru
șinea închipuită11, „Nestorel Globurescu41, 
predate din partea școlarilor. „Buna înțe
legere11 de M. Drăgan predate de 3 fete 
de țăran, cari tăie a fost răsplătite cu 
multe aplause din partea publicului. Poesia 
„La oglindă11, de G. Coșbuc declamată cu 
mult succes, „Ițig ghindește“ de Th. Spe
ranță, predată forte bine de d-1 învățător.

In fine ultimul punct: piesa teatrală 
„Barbul lăutarul11 de ,V. Alexandri, pre
dată erăși bine de d-1 învățător Balca.

Petrecerea cu joc urmată după pro- 
ducțiune a decurs în cea mai bună ordine 
și cu vie animație pănă aprope de revăr

satul <jilei, când fie-care s’a depărtat la 
ale sale încântat de cele ce audise și vă
zuse.

Venitul e destinat pentru fondul bi- 
sericei rom. din Moeciul superior.

Un participant.

Valea Hârtibaciului, Ianuarie 1903.
In sărbătorile Crăciunului am avut 

toți poporenii noștri deosebita plăcere a 
asculta în biserica nostră gr. ort. ceva, ce 
păn’ acum nu ni-s’a dat ocasiune a audi, 
și anume: un cor bisericesc compus din 
15 feciori sdraveni sub conducerea învăț. 
Ioan Holerga, a esecutat precis răspunsu
rile liturgice, așa încât de-a dragul să-i fi 
ascultat acel cor în patru voci.

De-asemenea numai destoiniciei și 
sîrguinței bravilor învățători loan Holerga 
și N. Neamț este a-se atribui și represen- 
tația teatrală-declamatorică împreunată cu 
cântece și joc, ce a avut loc. în 29 Dec. 
st. v. 1902 în sala cea mare a casei co
munale din localitate.

Deși sala a fost mare, deși noroiul 
de pe Valea-Hârtibaciului nu era mic, to
tuși a alergat inteligența din împrejur la 
Alțina, în așa mare număr, că sala cea 
mare abia a fost în stare să îi cuprindă 
pe toți.

Intrăga programă a fost fdrte bine 
alesă și bine esecutată. Piesele teatrale: 
„Otrava femeiescă“, de N. Țîntariu, și 
„Arvinte și Pepelea11, de V. Alexandri au 
fost cu succes jucate. D-șdra Livia Bala- 
ban a declamat cu pricepere poesia „La 
oglindă11, de G. Coșbuc. Peste tot fie-care 
punct din programă a fost bine reușit și 
din partea publicului viu aplaudat. Nu pot 
trece cu vederea, să nu amintesc și suc
cesul cântărilor, precum și jocul „Călușe- 
riulu, în cari sdravenii feciori șî-au arătat 
dibăcia lor, precum și ascultarea și supu
nerea față de aceia, cari îi învață și po- 
vățuesc. Cu o mare plăcere am ascultat 
un punct, care n’a fost pus în programă, 
și anume: „A cădut o rază lină11, duet 
eșec, de d-șdra L. Balaban și d-1 Traian 
Petrișor, teol. a. II, cari asemenea au fost 
viu aplaudați.

lntemplându-se lucruri de acestea în 
o comună, fără îndoială, că sunt, vii dovedi 
de înaintare și de zelul spre o desvoltare 
culturală mai mare. Tote acestea sunt me
ritul învățătorilor I. Holerga și N. Neamț, 
cari îșl dau tdtă silița spre înaintarea 
ndstră.

Un participant.

î espre junghiuri la copil mici 
și vindecarea lui.

țBronco-pneumonia).

Junghiul său bronco-pneomonia. co
piilor mici, este o bolă forte. periculdsă, 
provenită din răceli, său cele‘mai adesea- 
orl vine ca complicațiune. în cursul său în 
urma bolelor ca: cortul (rugeola), angina 
difterică, seu tușea măgărescă. Cu greu se 
pote cunosce acestă bolă de popor, totuși 
unele mame mai obicinuite, ar pute-o cu- 
nosce cu ușurință, chiar dela începutul 
bolei, după următorele semne fisice: când 
în urma unei recall, său în cașul bolelor 
enumerate mai sus, vor vede, că copilul în
cepe să ardă, mai ales la cap, să tușescă 
puțin, apoi să aibă năduf, că respiră iute, 
că nările se umflă și se ridică de câte ori 
resuflă, er copiii mai mici nu mai pot 
plânge, ci mai mult țipă, ca cum i-ar ține 
ceva, nu pot respira bine, une-orl se înecă, 
așa că fața le devine vânătă și când tu
șesc, tușea le este scurtă, desă și durerosăț 
nu pot scuipa nimic și în piept le hârcăe 
flegma; pulsul le e repede și slab, nu mă
nâncă nimic, au sete mare, și constipație, 
nu pot dormi, ba câte odată au și delir, 
vorbesc prin somn, și tresar: atunci sun
tem aprope siguri după tote aceste semne,, 
că copiii au junghiii.

Ge trebue făcut în asemenea cașuri? 
Cel dintâitr lucru, ce trebue făcut este să 
punem copilul într’o odae mai spațiosâ și 
luminosă, aerisată bine, și la o căldură po
trivită (18°), stropind prin casă cu soluție: 
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de acid fenic, cât de des posibil. Copiii 
mici de tot sâ nu-i lăsăm în lbgăn, ci tre- 
bue purtațl în brațe, când pe o parte, când 
pe alta, ca sS nu se grămădescă sângele 
la un loc; copiilor mai mari sâ li-se reco
mande, ca culcându-se sS nu stea numai 
pe o parte. Pe lângă acestea se mai reco
mandă, ca în piciore s6 aibă ciorapi lungi 
de lână. La început pentru a micșora du
rerea junghiului și a împrăscia sângele de 
la junghi!!, putem să le punem mai multe 
ventuse (pahare) pe piept și pe spate, re- 
petându-le de mai multe-orî pe di și nopte; 
seu muștar întins pe o cârpă și aplicat la 
spate și la piept, ținendu-1 1 — 5 minute 
pănă se roșesce pielea.

D-rul Legendre recomandă la junghih, 
cărșafurl ude reci, cu cari să se învălescă 
tot pieptul; prin acest mijloc, în câte-va 
minute, se micșorâză numărul respirațiuni- 
lor, tot sângele se trage înafară, și face 
mult bine bolnavului. Pentru a face aceste 
comprese reci, se întrebuințăză un cerșaf 
înpăturit în 4 seu în 8, așa ca să acopere 
tot pieptul copilului. II muiem în apă rece 
curată, seu amestecată eu un sfert spirt, 
după aceea îl storcem, ca să fie numai ud. 
Copilul este desbrăoat iute, și i-se pune 
cersaful împrejurul pieptului, 6r pe de-a- 
supra se pune o gutapercă, său o cârpă 
unsă cu ceră. După un sfert de oră se 
scote și er se udă și er se pune a doua 
oră, și se reînoiesc aceste operațiuni la 
tote sferturile de ceas, mai târdiu la ju
mătate de ceas, și chiar la un ceas, după 
cum vom vede, că copilul respiră mai ușor 
și mai rar, și după căldura ce o va avă. 
Dăcă după un număr de aplicațiunl de 
acestea, nu vedem nici o îmbunătățire, 
atunci să-i punem comprese peste tot cor
pul. Pentru-ca se facem acestă operațiune, 
ne trebue un cărșaf mai mare, pe care îl 
îndoim în două seu în patru, așa ca să-i 
acopere tot corpul, îl muiem în ană rece, 
îl storcem bine și înfășăm copilul cu acest 
cearșaf, afară de cap, dându-i să bea mai 
întâii! câte-va lingurițe de ceaid cu rom. 
Acest cerșaf trebue aplicat peste totă pie
lea copilului, adecă pe sub subțiori, cbps», 
piciore, etc.; îl vom ține astfel înfășurat 
două căsurl, și vom repeta operațiunea 
după 3 ore.

D-rul Legendre, mai recomandă la 
junghitî și băile reci, mai ales cândjunghiu 
vine în urma coriului (pojarului); aceste 
băi reci scoboră căldură, provocă eșirea 
cu udul, ușureză respirațiunea, și copilul 
bolnav devine mai liniștit. Cea diutâiî! bae 
va fi de 28°, și de o durată de 5—20 mi
nute, băile următore pot fi de 24° și chiar 
de 18°. In timpul băii se pote turna pe 
oap apă rece. îndată ce copilul începe să 
tremure, trebue scos din bae, se șterge și 
se frecă bine cu un cerșaf, și i-se dă să 
bea ceva: un ceaid, o cafea seu o supă.

D-rii Benoit de Lyon și Lemoine de 
Lille, recomandă la junghih băile calde. 
Temperatura băei trebue să fie între 36— 
38 grade, er găletarnl de bae trebue șefie 
destul de mare și plin cu apă, pentru ca 
copilul se fie cufundat în apă pănă la gât; 
pe cap trebue să-i pue un șervet udat în 
apă rece. Durata băei va fi de dece minute, 
și reînoită după un ceas. La întrare în bae 
să-i dăm puțin ceaiii seu cafea.

După sub-semnatul, tratamentul cel 
mai energic al junghiului la copiii mici 
■sunt băile calde cu muștar. Pentru a pre- 
..para o bae de muștar, se pune 250 grame 
făină de muștar muiată cu apă rece, în 
fundul băii, apoi se adaugă apa caldă ne
cesară. După eșirea din bae, bolnavul va 
adormi liniștit, respirațiunea va fi mai 
ușoră pulsul mai regulat și mai rar. Când 
boia este la început, trei băi de muștar 
ajung, ca să se vindece; când boia este 

mai înaintată, trebue să-i facem pănă la 6 
băi în 24 cesurl, din care 2 seu cel mult 
3 numai cu muștar, și restul fără muștar. 
Durata unei băi pote fi 10 — 15 minute. 
Sunt une-orl cașuri grave, când putem da 
băi de muștar la 2 său 3 cesurl, și chiar 
pentru a le răci treptat, când copilul este 
în bae, astfel ea să-l scotem din bae rece, 
după 10 minute. Tot-deuna la copiii mici 
să lucrăm dela început energic, și ori cât 
de multe băi le vom face, nici odată nu le 
va strica. La țără și prin alte mahalale de 
la oraș, este un prejudițiu forte urît asu
pra băilor reci seu calde, în tratamentul 
junghiului, mai ales când are și coriu său 
scarlatină, fără să cunoseă binefacerile lor.

D-rii Comby și Dujardin Beaumetz, 
recomandă în tratamentul afecțiunilor pul
monare la copii și alcoolul, dat sub formă 
de rachiu său cognac, său sub formă de 
vin, în dosă de 5 — 10 grame pe di pentru 
fie-care an de vrestă, cu condițiunea, ca să 
nu se repete mai mult de-o săptămână.

Lucrul esențial la acăstă bolă este și 
dieta mâncărei, căci trebue să silim bolna
vul să bea cât de mult, ca să urineze mult 
și să mănânce: lapte, supă, ouă, unt, etc., 
și să-și curețe gura și nasul dese ori cu 
apă boricată său cu apă de Vichy.

(,,Alb.“) Dr. Constantin An. ^acri.

Dare de seină și mulțămită publică.
Brașomil-vechiU, 12 Ianuarie 1903.
Membrii corului bisericei ndstre a 

„Sântei Adormiri11 din Brașovul - vechiu, 
cari în sera de boboteză au dat în sala 
hotelului dela Orient producțiunea lor 
musicală-teatrală - declarnatorică, au satis
făcut prin esecutarea variatului program 
așteptările numerosului public asistent. 
Atât cântările conduse de zelosul învăță
tor d-1 Nicolae Oancea jun., cât și decla- 
mațiunile, au reușit spre mulțămirea tu
turor.

*) 6iă cu mâncare.
*♦) Insecte.

Pe lângă partea morală, și cea ma
terială încă a reușit în mod destul de 
mulțămitor, căci venitele represintă fru- 
mosa sumă de 280 corone 48 filer!, din 
care subtrăgendu-se cheltuelile de 188 co
rone 20 filer!, resultă un venit curat de 
98 corone 28 filer?, care sumă s’a dat epi- 
tropiei parochiale pentru a se folosi spre 
scopuri școlare.

Ținem de o deosebită plăcere și onore 
a aminti cu mulțumire numele P. T. Domni, 
cari ni-au trimis oferte și au contribuit 
peste prețul biletului cu următorele sume :

D-nii: Traian H. Pop, redactor 1 cor., 
loan I. Maximilian 2 cor , Nicolae Oancea 
jun., învăț. 4 cor., Vasile Lazurca Lăză- 
reanu 60 filer!, D. Platoș, Petru Pavel, 
„Eremias nepoții", N. N., N. Balea, N. N., 
Sterică, N. N., A. Mazuchi, Maria I. Mun- 
teanu, D-nii M. et N., N. Grădinar, A. Bâr
san, D. Lemenyi, Vasile Popovici, G. Na- 
vrea și N. N. câte 1 coronă.

„Albina“ 9 cor., Dr. Moșoiu 1 cor. 
60 filer!, N. Șuștai 2 cor., Dr. Mănoifi 2 
cor., D-na Steriu 3 cor., Dr. A. Lemenyi 
4 cor , Virginia Vlaicu 2 cor., Nicolae Fi- 
zeșanu, preot militar 2 cor., Michail Po
povici 5 cor., G. Nica 2 cor., P. Nemeș 
2 cor., D-na B. Blebea 2 cor., loan Broșiu, 
capelan în Derste 2 corone, parocliul loc. 
Iosif Maximilian 2 cor., și George Crengă, 
învăț. în Stupim 1 cordnă.

Mulțămim Onoratului public, care a 
onorat cu presența representația corului 
bisericei ndstre, precum și Onoraților D-ni 
contribuitori, cari au binevoit a oferi aju
torul în bani sus arătat.

Nu putem întrelăsa, ca și pe acestă 
cale sS aducem viile mulțămiri stimatului 
Domn învățător Nicolae Oancea jun., care 

a ostenit pentru instruirea tinerimei ndstre 
în cântări și a condus corul nostru, com
pus din flăcăi și fete, cu zel și cu dra
goste adevărat românescă.

în fine mulțămim membrilor corului 
bisericei ndstre pentru zelul ce și-l dau, 
ca se ridice tot mai mult numele și vacja 
parochiei ndstre prin prestațiunile lor, cât 
și pentru împrejurarea, că suma resultată 
din producțiunea dată, au destinat’o și ofe- 
rit’o cu plăcere pentru scopurile școlei 
ndstre locale.

în- numele comitetului parochial a 
bisericei Sântei Adormiri din 

Brașovul-vechiii:

Iosif Maximilian, 
paroch și președ.

Painginul cu cruce.
— Legendă. —

Secerâtorii mei la atniadă-dl să pu
seră pe lângă herbeica*)  cea cu mâncare, 
eu mă uitam la ei, cât de cu dulce sor
beau cu lingurile cele de lemn mâncarea 
din ea. Femeia lui Năchita prinse un pa- 
ingin de pe cârpa, cu care era învălită 
Vuța lui Filimon.

— Uitați-vă omeni, un paingin cu 
cruce, dise ea.

Toți se uitară la el.
— Are 8 ochi și 8 piciore, dise Pa

vele Morăreșcilor, poreclit din hulă Posoie.
— De ai ave și tu atâția ochi, dise 

Fiorea Ingroșeldiei, ai vede mai bine 
unde dai cu securea și nu te ai tăia de 
atâtea ori într’o di.

— Și tu de ai ave 8 piciore ai um
bla mai în spor câud mergi să ne aduci 
apă, dise el, nevrend să-i rămână dator 
cu răspunsul pișcător.

— Oare dintre câți sunteți aci, mi-ar 
sci spune, de ce are painginul acesta sem
nul crucei pe el? (Țse Gligorea lui Pantiș 
din Valea-mare.

— Nici unul nu seim, dise Năchită.
— Decă nu scițl, ascultați, că vi-o 

spun eu:
Ci-că atunci când pe Domnul Chris

tos l’au răstignit Jidovii, un paingin să 
sui pe crucea lui.

Când ajunse lângă capul lui Christos 
să uită cu jele la El și-i dise; Domne, scii 
că eu sunt lăsat de Dumuedeu, ca să sug 
sângele a’tor pepl,**)  deci rogu-te, cu pu
terea ta cea dumnecledscă, fă, ca eu să pot 
suge sângele acestor Jidovi spurcați și în
drăciți în suflet, cari nici acum, câud văd, 
că ești în cele din urmă ale tale, nu-țl 
dau pace, ci în neastâmpărul lor cel pă
cătos și acum te scuipă și te batjocoresc.

Christos îl privi mulțumit și îi dise, 
de ași vrea, nu ar pute să facă ei acesta 
cu mine, ci ca să scie lumea, că și într’un 
paingin a fost mai multă bunăvoință față 
de mine, decât în poporul jidovesc, te 
binecuvent și las, că de acll înainte, tu și 
toți urmașii tei să aveți pe trupul vostru 
sămnul acestei sfinte cruce, prin care ome- 
nimei s’a adus mântuire.

Painginul nu dise nimic, căci Chris 
tos îi făcu semn să se pogore de pe cruce. 
Un Jidov îl lua în semă și voi să calce 
pe el, căci cugeta în prostia lui, că va fi 
vre-un duch din ceea lume, venit întru 
ajutorul lui Christos, căci pănă atunci nu 
aveau painginii cruce pe ei, der când vru 
să-l calce, îi amorți piciorul, pe care îl ri
dicase să-și împlinescă gândul și pănă a 
trăit n’a putut călca cu acel picior, ci îl 
tîrăia numai după celălalt. De-atuncI între 
patnginl sunt și de cei cu cruce.

Antoniu Popp.

Spre sciință.
Subscrisul declar, ca tată, că nu iau 

nici o răspundere pentru datoriile, ce le 
face ic! colea prin oraș fiul meu Vasilie 
Nicolae Furnică, și nu voită plăti nimic 
pentru densul.

Brașov, 18 Ianuarie v. 1903.
Nicolae George Furnică.

Anunțuri de căsClorie.J
De la 16 pănă la 22 Ian. 1902.

1, Michael Konradt ev. rîndaș din Do- 
mald cu Bânny Iuliana r. cat. din Brașov. 
2, Dumitru Chivarariu gr. or. lucrător cu 
Marina Sîrbu gr. or. din Brașov. 3, loan 
Bîrsanu gr. or agricultor cu Iustina Gaze- 
lan, gr. or. din Brașov. 4, Franz Karl Me
chel, ev. culegător tipograf, cu Luisa Io- 
hanna Aerkeder ev. din Brașov. 5, Gheorghe 
Bureția gr. or. lucrător, cu Paraschiva 
Grădinaru gr. or. din Brașov. 6, Taua 
Jozsef unit, lucrător din Brașov cu Deak 
Lina ev.-ref. din Bbldu. 7, Martin Lielin 
ev. agricultor cu Iohanna văd. Karl Miess 
n. Tartler ev. 8, Niculae Lupșanu gr. or. 
calfă do lăcătuș cu Maria Hârbea gr. or. 
din Brașov.

Proprietar: |Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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publzca^iuii.
Marcuri în 4 Februarie 1903 la 

10 ore a. m. se va ține 6E«îiiațăe cm 
©ierte în cancelaria de adminis
trație a pădurilor orășenesc! (aflător© 
sub Bucium Nr. 9) spre a se da 
în arendă pe timp de 6 ani, adecă pănă 
la finea anului 1908, $26 jangetr*©  
pășune și iâwedâ, cari se află în 
părțile de pădure din revirul orășe
nesc, și anume: A) pășune: în locu- 
curile numite: Kuhstall, Stiefel, Cru
cea păcurarului, Reuberkaul, Piscu 
Braniște, Hengelu și Susbica; B) li 
vesjl': în Grbpa grădinarului, Livadia 
fostă a lui Furnică și Livadia dela 
Țipu lui Meșotă, adecă 89’8 de ju- 
gere pășune de pădure și 36 2 ju- 
gere de livadie la olaltă 126 ju- 
gere catastrale.

Ofertele timbrate iu ordine, au 
să conțină declarațiunea, că oferen- 
tul cunosc© condițiunile și că se su
pune acelora fără reservă, și au se 
fie presentate la administrațiunea 
orășenescă de păduri pănă la 10 bre 
a. m. din Țiua licitațiunei.

Fie-care oferent are să aci udă 
oferentului seu drept vadiu 10°/0 din 
suma ce o oferesce < a arendă anuală, 
acestă sumă oferentul învingător va 
avă a o întregi pănă la jumetătea 
sumei oferite ca arendă și a o de
pune ca cauțiune.

Obiectul de arendat să dă în 
arendă ca un întreg numai unui ofe
rent, de aceea și ofertele numai în 
acest sens sunt a se face.

Condițiunile de arendă să pot 
vedâ în cancelaria de administrație 
a pădurilor orășenesc! în decursul 
orelor de oficiu.

Bras s 6, 28 Ianuarie 1903.
Administrația pădurilor orășenesc?. 

(832,1—1.)

ii harnic Comis, detaileur 
dibacii afflă imediată aplicare 
în prăvălia de manufactură a D nilor 

Im Comșa. & Fiut Seliște.

ais sosit mm asortiment mas°e de 
NOVITĂȚL

Budapest, IV., Becsi-utcza 4.

Magazin de mătăsărie
©repe de Chine brodate , —

— și SUbe de Rfiousselin, 
mai departe Pereiiile și Robe cu fluturi Gaze, 
Crepe de Chine și Mousseline, in iote colorile și 

c 00 i ® t e jp b’ e ț îs r i 3 e.
Pentru alegerea Novităților este un despărță

mânt separat luminat electric peste di.
Mostre pentru provincie se trâenH Ba cerere
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