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Legitimă apărare.
(a) Mare comoră este limba și 

naționalitatea și poporele cari au 
suflet bărbătesc, și-ar da și vibța 
pentru acestă comoră.

Cu câtă îngrijire veghieză pă
rinții, ca mlădițele tinere, sânge din 
sângele lor, se învețe din frageda 
lor copilărie limba strâmoșbscă, cu 
asta să se îndeletnicescă totă vihța 
lor și când mor, ultimul cuvent, ce 
sboră mai mult ca un oftat și sus
pin de pe buzele lor, tot în Jimba 
aceea se fie rostit, în care i-s’a cân
tat cântecul de leagăn.

Te dore inima, când aucfi, că 
pământul acesta răbdător portă și 
lirănesce și ființe de acelea lăpedate, 
cari își uită de obîrșia lor și se în
chină și grăiesc în limbi streine.

Pănă mai alaltări se credea des
pre Șvabii din Bănat, că sunt nisce 
omeni pierduți, cari își vorbesc limba 
lor de Joi pănă mai apoi, der peste 
scurt timp, nici pomina nu va mai 
remâne, că prin părțile acelea au 
trăit vr’odată Șvabi.

Cei ce se gândiau astfel, amar 
s’au înșelat, căci de 3—4 ani înebee 
s’au schimbat împrejurările, de nu 
le mai cunosci. Blăjinii Șvabi, în 
școlele cărora se introdusese „limba 
statului14 și în ale căror biserici se 
încercaseră popii rătăciți se predice 
într’o limbă pe care poporul nici 
nu o pricepea, vedem că astăcjl au 
devenit un popor conscient, care cu 
multă energie cere, se i-se respecteze 
limba în școlă și biserică.

Și când vec|I un popor întreg 
ridicându-se și cerând să nu fie bat
jocorit și lipsit de ceea-ce îi este 
mai scump, ți-se umple iuiina de 
bucurie și simți o mângâiere de 
pilda frumosă.

In țările supuse coronei sfântu
lui Ștefan, între numerosele popore, 
ce trăiesc și muncesc și jertfesc 
sânge și avere, cine va fi autfit pe 
aici prin Transilvania, că esistă și 

un popor, care pbrtă numele de 
„Bunievați44 ?

Unii, pe cari sortea îi va fi abă
tut prin câmpia roditore dintre Tisa 
și Dunăre, ori vor fi cetit din în
tâmplare, că pe la orașul Maria 
Theresiopol, său cum îi mai cțice pe 
unguresce Szabadka, trăiesce acest 
popor poreclit cu numele de Bunie
vați, vor fi sciind, că acest popor 
face parte din familia Slavilor. „Bu
nievații44 sunt Șerbi trecuți la reli
gia catolică. Popor blând, paclnic, 
muncitor și evlavios, și se bucură 
de-o stare materială escelentă. Nici
odată n’au făcut mare paradă de 
sentimentele lor naționale. Ișl vor- 
biau limba lor strămoșescă și inun
dau din greu, pentru-ca să potă 
plăti dările și să-și agonisescă ceva 
pentru traih...

încetul cu încetul înse se furi
șară și printre dânșii agenții șovi
nismului, în școle începuse a se 
neglija limba strămoșâscă slavă și, 
curios lucru, tocmai conducătorii lor 
sufletesc!, popii, fură cei dintâid, cari 
s’au încercat se introducă în predi
cile bisericescl o altă limbă, nu pe 
ceea pe care o apucaseră ei din bă
trâni.

Și atunci am aucfit pentru prima 
oră despre manifestații de indignare 
și protestări energice în potriva a- 
cestor încercări pecătose.

Acum aucfim alte vești din păr
țile locuite de „Bunievați44 ; In Sza- 
badka apar trei cția,re scrise în limba 
lor și ,.Bunievații44 s’au grupat în 
două casine naționale.

Intr’una din numitele (fiare a 
apărut de curând un apel iscălit de 
mai mulți fruntași. Acest apel îi 
invită pe toți Bunievații să se soli- 
dariseze împreună și să-și înființeze 
un institut de credit și economii, 
care se fie esclusiva lor proprietate. 
Apelul a avut bun resultat și s’au 
anunțat deja vr’o 2000 de acționari, 
cari sunt gata a-și da sprijinul lor 
acestui institut. In fruntea sprijini

torilor s’a pus un catechet de la 
gimnasiu cu numele Paul Kaluncsics.

Mișcarea acesta, firesce, toile 
șoviniste o timbrâză de mișcare „pan- 

pentru-că așa le este cân
tecul lor: dâcă Românii caută se se 
întărescă pe terenul economic seu 
cultural, toile șoviniste îi timbrâză 
de daco-români, pe Sârbi și Slovaci 
de pansiaviștl, pe Sași și Șvabi de 
pangermani.

Noi însă nu vedem în totă miș
carea decât o reacțiune naturală și 
o mișcare de legitimă apărare.

Nu trebue întinsă corda prea 
tare, pentru că se înstreinâză chiar 
și aceia, pe cari îi crecfl deja câș
tigați.

Redeșteptarea acelui popor, o mână 
de dmeni, pe cari în batjocură îi nu
mesc „Bunievați44, ar pută să ser- 
vescă de pildă și încuragiare altor 
popore mult mai numărose, decât 
ei, ca- să nu desnădăjduescă de is- 
bânda drepturilor lor.

Revista politică.
Sgomotul și tărăboiul ce-1 lac 

kossuthiștii în jurul proiectelor militare, 
s’a transplatat din dietă și pe stradă 
în formă de meetinguri de protes
tare, cum a fost cel care s’a ținut 
Duminecă în Budapesta, și care s’a 
sf'îrșit c’un mare fiasco, cu spar
gere de feresțri și cu părueli. De altă 
parte s’au pus la cale astfel de meetin
guri (adunări poporale) și în provincie 
și protestele curg caploia. Intr’aceea 
(fiarele kossuthiste fac mare cas din- 
tr’un pretins ordin-circular secret, ce 
guvernul l’ar fi adresat tuturor fișpa- 
nilor dm comitate, în carele ordonă 
se-și pună în cumpănă totă influența, 
ca petițiunile, ce se redactâză con
tra proiectelor, să nu mai fie duse 
la Budapesta prin deputațiunl. Ga- j 
zetele kossuthiste fac mare capital 
din scirea acesta, și pun în vedere 
o strașnică dare de seină, ce i-se va 

cere guvernului pentru acest ordin 
confidențial, prin care „cetățenii sunt 
despoiațl de un drept44 constitu
țional.

In situațiunea acesta turbare și 
încâtva amenințătore pentru guvern, 
Majestatea Sa însuși a găsit potrivit 
momentul de a interveni pentru 
primirea proiectelor. Alaltăerl s’a dat 
prând de curte, la care au fost in
vitați și câțl-va deputațl din oposi- 
ție. După masă, Majestatea Sa ținând 
cerc, l’a agrăit pe deputatul indepen- 
dist Justh și l’a întrebat, că pănă 
când va dura încă obstrucția ? Justh 
a efis, că discusiunea din dietă nu 
este obstrucțiune, ci o desbatere te
meinică a cestiunilor militare de la 
ordinea (filei. Tot în afacera acâsta 
a vorbit Maj. Sa și cu deputatul 
Szentivanyi, dând față cu acesta es- 
presie dorinței, ca dieta să vină erăși 
în văgaș normal, chiar și numai din 
considerațiune față cu situația interna
țională. Cu alte cuvinte se voteze 
odată proiectele.

*
In Agram s’a ținut (filele tre

cute o mare adunare poporală con
vocată de partidele oposiționale din 
dieta croată. Iu adunarea acesta s’a 
vorbit și s’au luat hotărîri pentru 
independența financiară a Croației și 
în contra pretensiunilor militare. 
Unii din oratorii adudunării au ținut 
discursuri centra Maghiarilor. S’a ac
centuat în deosebi, că nu e permis 
ca armatei din Ungaria și Croația 
să i-se imprime caracter esclusiv ma
ghiar, er unul din oratori a (fis în
tre altele, că decă comisiunea regni- 
colară croată nu va isbuti a păstra 
caracterul independent al Croației față 
de Ungaria, atunci „Jelacici va arăta 
națiunei croate calea, ce va trebui 
s’o urmeze4. După adunare s’a făcut 
o retragere demonstrativă pe strade 
și o manifestație dinaintea statuei Iui 
Jelacici. — Adunări de felul acesta 
s’au convocat și în alte părți "ale- 
Croației.

*
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Cântec.
i.

Ochii, ochii să mi-i dai 
Să-mi lucâscă ’n nopte,

Vraja dulcelui teu grai 
Să mă pierdă ’n șbpte.

Să-mi răsară din senin 
Fericiri de vise,

Se-țl găsesc, drumeț străin, 
Brațele deschise.

Pe cărările pustii
Fi-vei fericită;

Clipa vieță ne va fi
Vieța o clipită.

II.
Cu cât mă uit mai dornic 

La stâua ce mă ’nchin,
Cu-atât se depărteză, 

S’afundă în senin.

Vrăjit de-atât albastru 
îmi pare c’a apus,

Dâr ea din nou răsare
Mai mândră și mai sus.

De și-ar lăsa o clipă
Spre mine ochiu-i mort,

Ar rămână uimită
De dorul ce i-1 port.

Păunită.
— Amintire. —

Atâta-i era..., cum apuca să iasă pe 
pdrtă, tdtă diulica nu mai da pe acasă. 
Oe nu făcea, pe unde unde nu-i călca pi
ciorușele? Nu rămânea salcie, în care să 
nu se urce, și unde se pomenea să trecă 
pe lângă vre-un gard și să nu s’acațe, se 
se uite în curtea omului!

Când nu-șl găsia tovarăși, s’aședa pe 
laița de la părtă, dusă pe gânduri. Tre
ceau omenii și decă o întreba vre-unul:

— Ce faci Păunițo?, îi răspundea clă
tinând din cap forte seriosă:

— De,' ecă stau și eu?
Cum își vedea vre-o prietenă, alerga 

într’un suflet, o lua de mână, o ameția cu 
vorba și nimeriau drept la rîu. Se scălda 
de câte șepte-ori pe di.

Nu împlinise doi-spre-dece ani. Un 
cap mititel blond, cu obrajii pîrliți de S(5re, , 
îmbrăcată numai c’o cămășuță, încinsă pe : 
la mijloc c’o panglică, desculță, neastîm- , 
părată, gata să-ți povestescă câte-ceva. 1 
Păru-i flutura în tdte părțile; nu putea să 
sufere pălărie. Așa era.

Sera, după venirea, ciurdilor, numai 
ce ne pomeneam cu ea. Cura întră în 
curte, se ducea drept la grămada de lemne, 
lua câte-va bucăți și le-aducea la bucă
tărie; ci-că s’o înbuneze pe mama.

— „Unde mi-ai fost uțarnico? Du-te 
să-ți dea de mâncare pe unde ai lucrat?44

Păunița se uita lung, făcea ochii 
mari, punea buza și se supăra. Mama când 
o vedea așa, o lua și-o săruta, că-i era 
dragă, de-și pierdea cumpătul.

Sera la masă era un teatru. Ne spu
nea câte ’n lună și ’n stele, că nici o pa
săre n’ar fi sburat prin sat să n’o fi sciut 
Păunița.

Nenea Toder a mâncat astădi mă
măligă cu ciepă, mi-a dat și mie, vaca 
cutăruia și-a rupt piciorul, Ileana dască
lului și-a făcut o ie cu fluturi, în pod la 
cutare am vedut un șorece, și câte și mai 
câte ni le depăna una peste alta, de ne 
ameția.

Ne sculam dela masă și după-ce di- 
cea „mulțumescu-ți ție Domne44, lua din- 

: tr’o firidă cesculița cea cu flore, o umplea 
i cu apă și-o punea pe-un scaun lângă pa- 
1 tul tatii. Atâta trăbă făcea și ea.

După-ce se culcau toți, numai mă 
treziam că se deschide ușa dela odaia în 
care dormiam eu, și binișor ca o pisică 
băga capul;

„Nene, scii tu de ce ’mi ești drag 
mie? — fiind-că stai noptea și citesc!14.

Decă mă făceam că n’o aud și nu-i 
răspundeam nimic, închidea ușa frumos și 
pleca. De mă înpingea păcatul se die vre-o 
vorbă, mă treziam cu ea lângă mine.

— Ce, nu ți-e somn?
Cu mânuțele în sîn și cu capul lăsat 

pe-un umăr, îmi răspundea scurt:
- Nu!
Vreai să-ți dau o carte de povești?
— Da!
Cum simția cartea ’n mână, încre

menea cu ochii pe slove. N’ai fi urnit’o 
din loc, să-i fi dat nu sciu ce.

Câte nopți frumose n’am petrecut cu 
ea în vacanțele de vară! Odaia mea da 
cu ferestrele într’o luncă mare în care 
păsceau vitele. Deschideam ferestrile amân
două și ne lăsam vrăjiți de cântecul ta-
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Peste Laita, în Austria, se pe
trece un lucru neobicinuit până acum. 
Parlamentul vienes lucreză stăruitor. 
După grabnica votare a proiectelor 
militare, ministrului president Koer 
ber i-a succes a determina partidele 
se desbata proiectul de budget al 
statului, care se prevede, că va fi 
primit cJUGe proxime. Câți va din 
deputății partidelor mai mari, în deo
sebi Germanii, ș’au ridicat cuvântul 
pentru a face aspre reproșuri Ungu
rilor din causa asupririi, la care 
sunt espuși Germanii din Ungaria. 
Deputatul Berger ocupându-se cu pri
gonirea elementului german din Un
garia a c|is, că politica de maghia- 
risare ce se face de 4e°I de ani, în 
timpul din urmă a luat forma per- 
secuțiunilor față cu personele singu
ratice, încât Germanii din Austria, 
fraf! de sânge ai celor din Ungaria, 
sunt datori a îmbrățișa causa asu- 
priților. Ministrul-president austriac, 
continuă oratorul, nu este în posi- 
tiunea de a-se amesteca în afacerile 
interne ale statului ungar, inse pote 
sâ se găsâscă o formă, ca la locu
rile competente guvernul se facă cu
noscut, că Germanii din Ungaria nu 
pot fi oprifi de a tine strîns la na
ționalitatea și limba lor și de a-șl 
apera datinele. — Un alt deputat, 
Breilter, a c^3 nu pote fi indife
rent pentru Germani, că Slovacii, 
Românii. Rutenii și Germanii din 
Ungaria sunt espuși persecuțiimilor.

*

Situafiunea în Peninsula balca
nică nu s’a îmbunătățit. Reformele 
propuse de Rusia și Austro-Ungaria, 
cari au de scop a înlătura primej
dia unei încurcături balcanice, după 
t6te semnele, nu-șl vor ajunge sco
pul. Guvernul turcesc a început ce 
e drept se aplice reformele în Ma
cedonia și Albania, a numit chiar 
un inspector general în persona lui 
Husein-Hilmi pașa, înse agitația în 
sînul populațiunei bulgare de sub 
dominațiunea otomană cresce d'l- 
nic, amenințând cu rescolă generală. 
In afară de acâsta cei mai nemul
țumiți sunt înși-și Mohamedanii, cari 
văd în reforme căderea hegemoniei 
turcesc! în provinciile locuite de 
creștini. Porta însa-șl o convinsă, că 
insurecțiunea nu va pută fi evitată. 
Din raportele valiilor trimise la 
Constantinopol reiese, că bandele 
revoluționare nu aștâptă decât sem
nalul pentru a pune Macedonia în 
flăcări de la un capăt la celălalt. 
Turcia, cu tote desmințirile oficiăse, 
continuă se înarmeze. Agitația nu 

e mai puțin neînsemnată în Bulgaria. 
Pressa oposițională și independentă 
bulgară cere guvernului sâ se pre- 
gătescă de resboiu. Bulgarii contâză 
mult la Rusia, care — cum spune 
o seire telegrafică din Sofia — s’ar 
fi angajat se trimită, la cas de res- 
boifi, corpul de armată din Odessa 
la Burgas, compus din 30,000 omeni, 
âr la cas de trebuință a mobilisa și 
corpul de armată din Sevastopol.

Dr. Rieger cătră poporul sâu.
Acum de curend a reposat în Pra- 

ga, capitala Boemiei, unul din cei mai 
energici și mai iluștri luptători ai 
poporului cehie, Dr. Fraucisc Rieger, 
care viâța întrâgă șl-a consacrat’o 
pentru binele și înaintarea neamului 
seu. El a luat parte de la 1848 și 
pănă la adencile-i bătrânețe — a 
reposat în verstă de 82 ani, — la 
tbte actele mari, cari au avut o în
semnată înrîurință asupra destinelor 
poporului cehie și chiar ale Aus
triei. Din averea sa a lăsat 200,000 
cor. pentru scopuri culturale și na
ționale. Der a lăsat și un testament 
politic, un cuvent de adio, plin de 
esperiență și simțire duiosă, în care 
etâ ce c|ice:

„Poporul meu!

„Mi-a dat Domnul deja în tinerețe, 
că uu am trebuit să mă îngrijesc în pri
mul rend de întreținerea mea, și in’am pu
tut pune deplin în serviciul națiunii mele. 
Cum nu pdte fi alt-fel în neîntrerupta miș
care a valurilor vieții politice, se pres- 
ohimbară în viâța mea succese cu nesuc- 
cese și recunoscința cu neplăcerile. In ge
neral însă pot spune, că au fost puțini, 
cari ar fi avut îndoeli în sinceritatea in- 
tențiunilor mele, ba pot și trebue să die 
și se recunosc cu mulțumită, că am fost 
părtaș de atâta dragoste din partea po
porului meu, cum pdte rar alții din con
timporani.

Poporului meu îi doresc din tdtă 
inima, ca nici odată sH nu se perdă în 
timiditate, der și se nu devină din vani
tate pre mândru. II sfătuesc, ca să per
siste în dreptul său clar și nepărtinitor, 
der să nu se lase sedus de patimă la ne
dreptate față de alt popor. Ii doresc, ca 
tot-deuna să asculte de sfatul unor băr
bați probați prin onorabilitate și fapte po
litice, și se nu pună preț pe cuvinte sună- 
tore și pe lozinci deșerte, cari pdte lin
gușesc iubirea de sine, der cari le între- 
buințeză adese omeni necopți, de morală 
îndoidsă, său egoiști, cari tind la profit, 
popularitate și putere politică. 11 sfătuesc, 
ca se se încredă cu preferință în propriele 

puteri, natural cu justă cumpenire; ca sd 
nu și taxeze puterea peste mesură și s£ nu 
facă întreprinderi nerode, ce să-i amenințe 
independența; ca în tot-dâuna să-i fie în 
minte, că și aici numai prin muncă dr&ptă 
intelectuală și materială își pdte crea suc
cesiv, dăr sigur, un viitor mai bun.

Mai doresc, ca poporul ■ meu nici
odată se nu pdrdă din vedere țintele ideale, 
să țină sus regulele onorei ideale creștine 
eterne, ale dreptății și umanității, și înainte 
de tdte nici-odată sS nu-șl dee dreptul din 
mână, nici-odată să nu necesiteze la vol- 
nicie, decă și din părăsirea punctului său 
de vedere al legalității ar câștiga un suc
ces momentan; și mai departe, ca nici
odată se nu uite, că stima generală in
ternațională a popdrelor între olaltă este 
cea mai trainică pavăză a poporelor. Mai 
ales națiunilor mici le pote fi forte peri
culos a părăsi acâstă pavăză și a-se pune 
pe terenul nesigur al volniciei seu a drep
tului celui mai tare.

In fine este datoria mea, să spun, ca 
poporul se reprime cu totă forța păcatul 
invidiei, al invidiei, care la noi prea adesea 
se ivesce. Acestă patimă hîddsă, care nici 
măcar nu este de folos celui vicios, ci îi 
învenineză și pe el, acest păcat, ce su
primă bunăstarea și avântul omului, no- 
roiază ori-ce merit, suspiționeză ori-ce lu
crare desinteresată, îl trage în tină pe 
ori-ce om mare, „ba suprimă în germene 
ce e menit să se facă mare, și nu admite, 
ca alții să-și ia pildă. Acest păcat este de 
secole pentru Slavi cel mai bogat isvor 
de neunire. Ori-ce autoritate a fost sub
minată prin acâsta. ba acâsta a fost ori
ginea subjugării seu cel puțin o piedecă 
pentru crearea unei organisații a puterii. 
Decă fiii poporului nostru se vor îngriji 
pentru progresul general, atunci sperez 
firm, că vom ave putere culturală și ma
terială în acea măsură, că poporul va 
pute resista tuturor evenimentelor și re
voluțiilor politice, deși a priori trebue 
răsgândit, că a prevedâ cursul și efectul 
unor evenimente, cu atât mai puțin a le 
regula după dorință, nu este dat unui 
popor mic, ca al nostru.

Să nu părăsim credința în o condu
cere mai înaltă și justă a sorții popdrelor. 
Copiilor mei dragi și nobili, ginerilor și 
urmașilor mei, le leg de suflet a ține fidel 
la poporul lor cehesc să tindă pururea 
de a lucra în t<5te direcțiile pentru binele 
lui, să fie gata ași împlini întotdeuna tăte 
datorințele cătră Dnmnedeu și omeni și 
în același sens a-și cresce copiii. Așa veți 
onora mai bine memoria tatălui nostru 
Palacky si fiicei lui, soției mele de pie 
memorie, și veți păstra în onore și numele 
meu, deși resultatele muncii mele nu 
au corăspuns întot-deuna intențiunilor 
mele".

Se ’îmbrățișăm negoțul.
Unul din ramii cei mai însem

nați de industrie a fost și este co- 
merciul seu negoțul.

Românii ca popor agricultor, 
nu s’au îndeletnicit cu acest ram 
de câștig. Proverbul 4ice, nu 
poți servi la doi domni de-odată, 
adecă se fie cineva agricultor, se-șl 
cultive moșia și tot atunci se se 
ocupe și cu negoțul. De altă parte 
înse, economia câmpului este o 
muncă plăcută, sănătosă, în câtva 
și mulțumitdre.

Românul, de la fire a fost 
cumpătat în trebuințele sale. Pămân
tul i-a dat hrană îndestulitâre, âr 
îmbrăcămintea lui se confecționa 
aprope numai în casa sa, pentru 
că femeia română n’avea altă plă
cere, de cât se-i ajute bărbatului în 
ale economiei: la sapă, la strînsul 
fânului, âr când nu era cuprinsă cu 
acestea lucrări, fusul ori acul nu-i 
cădea din mână și resboiul totă 
iârna lucra în casă. De lână și câ
nepă erau pline tbte ladoele.

In chipul acesta Românul îșl 
avea mămăliga sa și totă casa îi 
era îmbrăcată în haine curate, fru- 
mose și trainice.

Acâsta a mers înse, mai înainte 
pănă când moșiile erau îndestulitbre 
pentru susținerea familiilor, t'u tim
pul, înmulțindu-se poporația, moșiile 
s’au împărțit și astăzi ele nu mai 
sunt în stare a produce atâta, ca 
se acopere tote trebuințele familiei. 
De altă parte dările s nt grele, și 
ce este mai reu. omenii s’au depăr
tat de vieța simplă în mâncare și 
îmbrăcăminte. A tăbărît luxul și la 
sate.

In care sat nu vecji astăcjl fete 
cu ghete și nafrăml de mâtas ?

Urmarea este, că țăranul român 
îșl părăsesce căminul și umple lu
mea... se duce pănă și ’n America.

Adevărat, că dările sunt forte 
apăsătore, că împrejurările critice 
în cari trăesce poporul român as- 
tăcțl, sunt nespus de îngreunatâre, 
cu tote acestea o muncă slăruitore, 
de care nu se feresce Românul, 
cumpătare în mâncare și îmbrăcă
minte, ar fi nisce arme puternice 
pentru învingerea tuturor greutăților’ 
și ar face, ca se nu se înstrăineze 
din țâra lui.

Decă economia Câmpului nu 
ajunge pentru acoperirea trebuințe
lor nostre decă tinerimea nâstră, 
care învață carte nu-șl găsesce func
ții ca să-șî susțină existența, să ne 
deschidem ochii, să căutăm în jurul

langelor, care în liniștea nopții se înălța 
ca o rugăciune.

Păunită îșl ridica din când în când 
ochii de pe carte și-asculta. 0 simțiam, 
der ine făceam că nu bag de semă; m’ar 
fi ținut de vorbă. O vedeam apoi trudin- 
du-se se-și găsescă șirul. După-ce și-l gă- 
sia, mă uitam la ea, fără se mă vadă. Era 
atâta liniște pe figura ei și-n jurul ochi
lor atâta bunătate. Buzele ’i se mișcau 
din când în când, de bună semă când da 
peste vre-un cuvent mai încâlcit. Citea, 
citea și era destul să se ivescă o notă 
nouă în acel concert al nopții, scîrțiitul 
vre-unui car seu alt-ceva, și numai o ve
deai că ridică erăși capul.

„Ce frumos e!“ șoptea cu ochii per- 
duți pe ferestră.

Sburdalnica de peste di era schim
bată. Se îmbăta din poesia nopții ca un 
suflet credincios de vorbele unei rugăciuni. 
De câte ori nu m’apuca de mână și-mi 
șoptea:

— „Audi..., audi“.
Când apoi, după miedul nopții, înce

pea păstorul se tragă din caval, Păunița 
își uita de carte. Cu capul lăsat pe mână, 
cu ochii închiși de jumătate asculta fer
mecată. Păru-i căcjut pe obrajii luminați 

de lampă, părea nisce șuvițe de aur. In 
jurul buzelor îi flutura un zîmbet curat 
ca razele răsăritului. Era atâta înduioșare 
în felul cum sta și cum trăia în cântecul 
cavalului.

— La ce te gândescl Păunițo ?
Vorbele mele o treziau și mă pri

vea un moment speriată. Apoi după ce-și 
venia puțin în fire, mă întreba:

— Nene, e drept că Făt-frumos a 
avut părul de aur?

— Vecii bine!
Și rămânea er dusă pe gânduri!
De câte-ori nu ne treziam cu mama 

în prag:
— Ce, nu v’ați mai culcat strigoilor? 

Haide sgripțuroico, dimineța dormi ca 
lemnu —, și mi-o lua de mână și o ducea 
cu sila la culcare.

Peste ndpte numai mă treziam cu ea 
în odaie: —

— Nene, nene, ai audit cum cânta cu
cuvaia? Mi-ain luat cojocul tatii și-am ve
nit se mă culc aici. Cu tine nu mi-e frică! 
Și se culca pe-o canapea.

Așa era; dina n’o mai încăpea locul 
și năptea, decă punea mâna pe vre-o carte 
cu povești, își uita să se culce.

Odată i-am dat să cetescă povestea 

lui Creangă: „Punguța cu doi bani!" Nu 
mai era chip se lase cartea din mână. A 
cetit și a recitit povestea asta pănă o în
vățase de-a-rostul.

I-am povestit ceva din viâța lui Moș 
Creangă. Stetea ea și nu prea pricepea 
ce-i spuneam. într’ un târdiu mă întrebă 
sfiosă:

— „Da lui moș Creangă ăsta, cine 
i-a spus povestea?"

A doua di era Duminecă. In fața ca
sei nostre lângă fântâna din uliță, era un 
rîs și-o voe bună, de ridica satul în sus. 
Mă uit pe ferestră și o grămadă de lume, 
femei, fete, copii strigau în gura mare: 
„Ia citesce-o dela început..., s’o audim 
de la început, de la început!"

în mijlocul acestei mulțimi era și-un 
moș bătrân, păzitorul dela porta satului, 
care trăia cu ce căpăta dela trecători.

— He, tacă-vă gura! — strigă bă
trânul ridicând coșcogeamite măciuca în 
sus: și se făcu liniște.

Păunița începu:
„Era odată o babă și-un moșneag.
— Ăla eram eu — sări bătrânul cu 

vorba. Toți începură să rîdă.
— Tăceți, ori nu mai vă spui — 

strigă Păunița. — Tăcură toți.

„Era odată o babă și un moșneag. 
Baba avea o găină și moșneagul un cocoș; 
găina babei se oua de câte două-ori pe 
di și baba mânca o mulțime de ouă, er 
moșnâgului nu-i da nici-unul...

— Audi, a dracului cotordnță — strigă 
indignat păzitorul dela părta satului și ri
dică măciuca în sus; praf ar fi făcut’o, 
de-ar fi fost acolo.

Păunița vădendu-se erăși întreruptă, 
se apropie furiosă de bătrânul, care ste
tea pe-un scăunel cu trei picidre:

— „N’ai se mai taci?" și ’1 împinse 
de se rostogoli ca un bostan.

S’a făcut un rîs, de ridicase satul în 
slavă...

în sfîrșit Păunița reluă citirea po
vestii și cu cât citea mai mult, cu atât 
căscau gurile mai tare.............................

Al dracului cocoș! Da găina sciu că 
i-a făcut’o babii! Apoi găina tot găină; a 
ouat o mărgea. Ci-că ar fi pricopsit pe 
baba....

— Me, să vă spui eu ce e, mă. Apoi 
Dumnedeu n’a vrut cu baba, mă. Adecă 
de ce nu i-ar fi dat și moșneagului un 
oușor? Lacoma! Acum rddă la mărgică....

Și așa a fost.
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nostru și se vedem cum trăiesc 
alț;ii ?

Câte mii de familii din ț^ra 
nostră nu trăiesc din felurite meș
teșuguri? câte mii de familii nu-șî 
găsesc esistența ocupându-se cu ne
gustoriile ?

Măestriile abia abia au început 
a-și face cale printre poporul român, 
cu negoful însb stăm cu mult mai 
reu. Prin orașe și prin sate, ici colo 
neguțător român ve41 numai ca de 
sentință.

După numeral nostru, oralele 
și satele românesc! ar trebui se fie 
pline de meseriași și neguțători ro
mâni, pentru-ca toți banii Românu
lui se contribne numai la susținerea 
familiilor românesc!, ceea-ce se pote 
ajunge fbrte ușor.

De astă-dată vreu să atrag 
atenția celor interesați asupra unei 
instituții salutare, care îș! are de 
țintă pregătirea tinerilor noștri pentru 
cariera neguțătorescă.

Intre cele mai -*60111 și mai fo- 
lositbre instituții românesc! din Bra
șov, numeră Societatea Gremiului ro
mân pentru comercial levantin.

Fondată înainte de anul 1840, 
societatea a fost centrul tuturor 
neguțăt orilor români din Brașov, de 
pe acele vremuri.

Numărul frumos de odinidră de 
J20 membrii, astăcjl, din nefericire, 
B’a redus la a șt^sea parte.

S’au schimbat timpurile, s’au 
schimbat împrejurările. S’a dus fa
langa mândră a neguțătorilor ro
mâni din piața Brașovului. Cu ei 
au dispărut și bogățiile considera
bile de cari dispuneau Românii noș
tri aici.

Scopul acestei societăți este 
ajutorarea neguțătorilor lipsiți și 
ajutorarea, tinerilor, cari îmbrățișeză 
neguțători ile.

Societatea publică în fie-care 
an ajutore spre scopul arătat. Ea ar 
pute susțină pe fie-care an câte 6 — 8 
elev! dându-le ajutor de 100—200 
corone.

Ar fi de dorit, ca domnii pro
fesori se îndemne, ca dintre tinerii 
cu 3—4 clase gimnasiale, ori reale, 
se se folosescă cu de-adinsul de 
ajutorele acestei societăți, pentru 
car! ani de-arendul nu s’a găsit 
nici un tînâr.

Este dureros, că din școla nos
tra comerci dă din Brașov, în care 
de present absolveză prea mulți ti
neri, aceștia nu se îndrumăză se îm
brățișeze și cariera neguțătorescă, 
pe care și-ar pută întemeia o sub- 
sistență rentabilă și cinstită, mai 

airs astăcjl, când spiritul de a înte
meia societăți comerciale este atât 
de viu la inteligența năstră.

Dumineca trecută societatea 
Gremiului român și-a ținut adunarea 
generală anuală, în care s’a ales co
mitetul pe un nou period de 3 an! 
în personele d-lor: Th. Nicolazt preș. 
N. Petra-Petrescu, vice-pres., loan Lon
ger u secretar, loan JDușoiu control., 
membrii; loan Săbădeanu, I. Ciurcu,
I. Burduloiil, I. Bidu, N. Pușoiu și 
Ilie Savu.

Raportul despre gestiunea soci
etății se publică la alt loc al foii.

Jubileul ministrului președinte 
D. A. Sturdza. Dilele acestea ministrul 
președinte român d-1 D. A. Sturdza șî-a 
serbat jubileul de 70 anî. Ou ocasiunea 
acâsta a primit numărdse scrisori de feli
citare, între cari din partea M. S. Regelui 
Carol, și alta de la Academia Română al 
cărei secretar general este jubilarul. Etă 
adresa, ce i-a trimis’o Academia Română:

„Scumpe și respectate Coleg,
„Împlinesc! astădi șăpte-decî de ani 

„ai vieței și Cel Atot-puternic te-a aju
stat să ajungi la acestă verstă în deplină 
„sănătate. Aniiîntregei Domniei Tale vieți 
„au fost consacrațî muncei neobosite de 
„fie-care di și de fie-care oră pentru binele 
„patriei, pentru înălțarea neamului. De 
„aceea, în diua de astădi, te sărbătoresce 
„țera întrâgă.

„Sciința, studiile istorice mai vârtos, 
„an alcătuit din primii an! ai tinereței în
deletnicirea cea mai statornică și mai 
„iubită, pe care ai cultivat’o pe lângă ac
tivitatea Domniei Tale politică.

„Aceste studii te-au adus acum 32 
„de ani în sînul Academiei, al cărei Se
cretar general ești de 30 de ani, și tot- 
„deuna ai fost și ești în sînul acestei in- 
„stituțiuni, cel mai activ, cel mai zelos 
„pentru crescerea și îmbogățirea ei morală 
„și materială.

„Colecțiunile pentru studiul istoriei 
„și al limbii române, de cărți, manuscripte, 
„documente, monete, se datoreză în cea 
„mai mare parte darurilor bogate și stă
ruințelor Domniei Tale; publicațiunile 
„mari istorice au fost făcute prin îngriji- 
„rile și munca Domniei Tale.

„Vieța Domniei Tale, de 32 de ani 
„încoce, este atât de strîns legată de 
„activitatea Academiei Române, încât una 
„fără alta nu se pote înțelege.

„Din acestă causă noi, colegii Dom- 
„niei Tale, ne unim călduros spre sărbă
torirea (filei de astădi, făcându-țî din totă 
„inima urări, ca se trăiesc! încă mulți ani 
„cu sănătate și cu putere pentru a-ți con
tinua activitatea întru binele (patriei 5’ 
„luminarea nemului.

„Găsim fericit acest prilej pentru a-țî 
„reaminti, în ordinea severșirei lor, prin
cipalele fapte și lucrări ale Domniei Talâ 
„din domeniul sciinței și al misiunei Aca
demiei, de la 1850 pănă astădi.

„Brimesce, scumpe și respectate Co- 
„leg, acestă manifestare de prea înaltă 
„stimă și adâncă iubire, pe care din tâtă 
„inima ți-o aduc colegii Domniei Tale din 
„Academia Română1*.

*) Gr. G. Tocilescu. Materialuri folkloristice, 
vol. II, culese de P. Papahagi, p. 892,

2) Ibidem, p. 932.

3) Ibidem, p. 973.
4) Weigand, Die Sprache der Olympo- Wlaehen 

p. 130.

25 Februarie 1903.

Adresa este urmată de semnăturile 
autografe ale membrilor Academiei și cu
prinde apoi, sub titlul: „Fapte și lucrări, 
1850—1903“, acea reamintire a principa
lelor fapte și lucrări ale d-lui D. Sturdza, 
despre cari se vorbesce în adresă.

Adresa se presintă în formă de do
cument, format special în 4° pe hârtie ja- 
ponesă îmbrăcată în pergament antic; pa- 
ginele ei sunt traversate de un șnur de 
n/ătase tricolor, de care atârnă o cutie de 
argint conținând sigilul Academiei în cdră.SCIR1LE DILE1.

— 1 Martie v,

Aniversarea de 70 de ani a Ar- 
chiducelui Iosif. Archiducele Iosif și-a 
serbat filele acestea aniversarea de 70 
ani, cu care ocasiune foștii lui colegi, cu 
cari a învățat împreună la academia mi
litară, l’au felicitat prin o telegramă. Ar
chiducele a răspuns tot pe cale telegra
fică dată pe adresa feldmarșal-locotenen- 
tului Palkovits în cuvinte prietinesci, în 
cari spune, că-și aduce aminte cu plăcere 
de anii tinerețelor.

Abonamente pentru numerile de 
Dumineca ale „Gaz. Trans". D-1 Drago- 
mir Pulpaș, domiciliat în Brașov (Scheiu- 
Tocile) a binevoit a plăti abonamentul pe 
un an întreg la două esemplare .din nu
mărul de Dumineca.

— D-1 Simion Teodor, domiciliat în 
Brașov, a binevoit a abona 5 esemplare din 
numărul de Dumineca, în amintirea iubi
tei sale fiice, care a repausat în etate atât 
de fragedă.

In numele acelora, cari se împăr
tășesc astfel în lectură gratuită, li-se es- 
primă numiților domni mulțumire publică.

înmormântarea protopopului Tra
ian Mețianu din Zernești s’a făcut Marți, 
în diua.de 10 Martie n. La acdstă înmor
mântare, ni-se scrie, că era de față tdtă 
comuna Zârnesci, unde repausatul proto
pop se bucura de mare popularitate, mai 
departe numeroși stimători ai repausatului 
din comunele vecine: Tohanul-vechiu, Po- 
iana-Mărului și Bran. Preoții tractuali în 
număr de 27 erau toți de față, numai unul 
a lipsit, care e bolnav, de nu pote eși din 

casă. 0a representant al bisericei surori a 
fost de față părintele vicariu gr. cat. Ma- 
caveiu din Făgăraș, însoțit de preoții 
Brumboiu și Manoilă din Tohanul-vechiu. 
De asemenea au venit să-i dea ultimul 
onor repausatului (protopop tote autorită
țile locale, precum și directorii de la fa
bricile din Zernești, împreună cu amplo- 
iații. Cortegiul a pornit de la casa defunc
tului, âr ceremoniile funebre s’au săvârșit 
în biserica Sf. Nicolae, unde a pontificat 
delegatul I. P. S. Sale Metropolitului, pă
rintele protopop Voina din Brașov, încun- 
jurat de o asistență de 23 preoți îmbră- 
cați în odăjdii. Corpul învățătorilor, cari 
s’au presentat în corpore din tot tractul 
a esecutat cu multă precisiune cântările 
funebrale, alternând cu mai mulți cantori 
între cari și d-1 Brencid de la bis. sf. Ni
colae din Brașov. S’au rostit trei discur
suri funebrale: 1) din partea delegatului 
metropolitan, 2) din partea părintelui pro
topop Dan, care a vorbit în numele cleru
lui, er la mormânt a vorbit fdrte mișcător 
d-1 Bart. Bude în numele corpului didac
tic. Pe cosciug erau depuse 8 cununi. Ră
mășițele pământesc! au fost depuse spre 
vecinică odihnă în mormântul familiar din 
curtea bisericei sf. Nicolae. — Fie-i țărîna 
ușoră, er familia să-și găsdscă mângâiere 
în condolențele generale, ce s’au manifes
tat în cercul tuturor acelora, cari au cunos
cut pe protopopul Traian, atât de curând 
răpit din mijlocul nostru.

Pnrim. Astăcji serbâză jidovii sărbă
torea numită „Purim“, care este la dânșii 
sărbătdre de mare bucurie, căci înainte 
de Christos cu 478 de ani au scăpat de 
mare belea, prin evreica Estera, care fiind 
fată frumosă, încăpu în grațiile regelui 
persan Ahasver (Xerxe), un om bețiv, care 
își alungase nevasta. La curtea lui Ahas
ver era un ispravnic, pe care îl chema 
Haman și era omul de încredere al rege
lui. Haman îi uria tare pe jidovi, era anti
semit șiî.a cerut îngăduință de la rege ca 
se se fixeze o di, în care să-i omcîre pe 
toți jidovii din țeră. Intr’aceea ura lui con
tra jidovilor crescu și mai tare, 'prin fap
tul, că un jidov, care stetea la porta curții 
regale și îl chema Mordechai, nu s’a scu
lat să-i dea lui Haman cinstea cuvenită, 
când trecu pe dinaintea lui. Haman a dis 
se se ridice o spânzurătdre înaltă de 50 
coți, pe care se-1 spânzure pe Mordechai. 
Der Mordechai era unchiul Esterei și ste
tea pe la pdrtă ca un fel de spion între
ținând legătură cu nepdta sa, cum să se 
porte cu regele, și dându-i sfatul, ca nu 
cumva să descopere regelui, că ea e evre
ică. Și după ce Estera întrase de-a binele 
în grațiile regelui și să făcuse chiar re
gină, cu ocasiunea unui ospăț, după-ce 
regele se îmbăta bine, o întrebă, că ce 
cere, căci el îi dă și jumătate din împă
răția lui. Atunci Estera a cerut să’-se^re-• ►

Cine nu scie acum prin sat povestea 
cu cocoșul și găina, cine nu glăsuesce cu 
drag:

Cucurigu boerl mari 
DațI punguța cu doi bani ?

La șaispre-dece ani Păunită s’a mă
ritat. După un an m’am dus s’o văd. Era 
o di de sărbătore din primăvară. Sorele 
se uita cu drag pe ferestra cea- mică în 
căsuța scundă der curată, unde Păunița 
se trudia să-și înfașe copilul; primul ei 
copil! Fața îi era luminată de raze și pe 
ele par’că se coboria din ceriu binecuvân
tarea. Ce fericită era!

Când s’âjungă cu înfășatul pe la pi- 
cidre, mititelul începu să se svîrcolescă ca 
o șiopîrlă.

Păunița începu să plângă:
— „Uite-așa mă năcăjesce în tot- 

deuna!“ Apoi întorcându-se spre el:
— Nu vreai?... Nu vreai? Ei bine, decă 

nu vrei, așa să rămâi... pustiu, și plecă 
spre ușe. Aci își întdrse fața, plânsul i-se 
opri și ochii ’i se luminară ca prin far
mec. Se reped!, își luă copilul în brațe 
și-l sărută... îl sărută.

„Nu te las, nu te las singur..., nu
te las făt-frumosul mâinii!"

Tot copilă rămăsese.
Z. Bârsan.

Fruncjă verde!...
— Fine. —

E interesant însă de constatat, că pe 
oând în tote părțile Daciei Traiane, frundă 
verde apare pretutindeni, în Banat ca și 
în Basarabia, în Transilvania ca și în țâra 
Românescă și Moldova, — la Macedo-Ro- 
mânl nu apare aprdpe de loc. In al doilea 
volum de materialurl folkloristice, publicat 
sub direcțiunea d-lui Tocilescu, de d. P. 
Papahagi — material cules numai de la 
Aromâni, — nu vedem, de cât o singură 
poesie începătore eu frundă verde, der nu
mai una:

Frundă veardi di sîcară, 
ș-es făâtile nafâară, 

și eu mirata di mine 
șed înclilsă ca tu guvă ;

Toți gtonllli z-ducu j-vlin, 
și furtunatld-meii nu-z-veade 

de la ermil6-al Culachi;

Frundă verde de săcară
es fetele afară, 

și eu sărmană de mine 
șed închisă ca ’n gaură ;

Toți voinicii se duc și vin (se întorc), 
și al meu bătut de sdrte nu se vede, 

(să vie) de ia pustiile lui Colachi ;*)
In trâcet, și nu ca invocațiune — 

observați bine acesta — întâmplător găsim 
versuri în macedo-română, care să începă 
cu o flore — dăr nu cu o fruncjă — ori 
ou un alt termen privitor la viâța bota
nică. Așa în aceeași colecțiune găsim un 
cântec adresat unei tinere din Olisura, mă
ritată după un străin :

Mol lilicie ghlurghluvauă 
mol lilicie clisurăană, 

ți nl-o-al dăana lîcrimată, 
di n’i stal invirinată ?

— Fă fibre ide) liliac, 
fă flore clisurâncă, 

de ce ți-e gena lăcrimată, 
de ce-mi stai întristată ?2)

Aci prin metaforă, avem chiar pe 
Clisurăncă luată drept flore, deci n’avem o 
invocațiune nici măcar cătră flore.

Și tot așa e în bocetul pe care-1 
strigă Aromânca la mortea unei fete:

Mol trandâfilă lilicie, 
casa cari și nl-u nvlilicle, 

o laăa-nl, laăa-nl mărată.

Măi traudafirule, flore, 
casa cine mi-o va luci (umple de străluciri) 

vai nefericita, nefericita de mine.3 4)

unde trandafirul, roșa, e chiar tînăra mdrtă.
In:

Suntu meni suntu peru, 
suntu frăndza de kăstânl.fi 

n’avem de cât descripția locului unde are 
să se petrecă cele spuse în cântec, pregă
tirea printr’o imagină sensibilă a descrierii 
scenii și acțiunii întâmplate.

Lipsa acestui element general al in- 
vocărei fruncjei verdl e o nouă dovadă — 
putem să o spunem în trâcăt — o nouă 
dovadă în potriva teoriei lui Rosier.

D. Hasdeu a demonstrat, prin 1882, 
că faptul lipsei cuvântului doină la Aro
mâni, e cea mai bună dovadă antirosleri- 
ană. Intr’adevăr, acest cuvânt de origină 
dacică, pe care-1 avea dintre Traco-Ilyrl 
numai și numai Dacii, și pe care nu-1 gă
sim nicăirl în Peninsula balcanică, nici 

diua.de
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voce porunca lui Haman, ce a dat-o se 
omore pe jidovi și se se dea jidovilor 
dreptul să omore ei pe dușmanii lor. Și 
regele i-a împlinit cererea și pe Haman și 
pe cei 10 fii ai lui i-au spânzurat jidovii 
și Mordechai ajunse tare și mare prin gra
ția regelui și li s’a dat,dreptul se-și omore 
dușmanii, și au spânzurat și au gâtuit 75,000 
de dmenî. Spre amintire jidovii au hotă
rât ca dilele 14 și 15 din luna Adar se 
se serbeze in mare bucurie și în beție în 
fie-care an, pentru-că în acele dile și-au 
resbunat ei asupra dușmanilor lor. Etă de 
ce jidovii din totă lumea serbeză aceste 
<jile, cari se potrivesc în fie-care an în 
luna Martie, er serbătdrea se numesce 
„Purim".

Restaurarea mănăstirei din Sinaia 
Lucrările pentru restaurarea mănăstirei Si
naia sunt aprope terminate. Pictura bisen- 
cei, esecutată de pictorul Exner, rivalisăză 
cu cele mai bune picturi bisericescl. Eforia 
spitalelor civile a adus sacrificii enorme, 
pentru-că ternosirea bisericei se va face 
în luna Maiă, când se va distribui și o 
medalie comemorativă, comandată deja, 
anume pentru acesta.

Nou advocat român. D-l Dr. Titu 
Mălaiu a făcut Marți în Budapesta cen- 
sura de advocat cu bun succes.

Emigrările din Bănat. In Ungaria 
de Sud, scrie „Drapelul", emigrările sure 
America cresc continuu. Din Gyertyamos 
âu emigrat săptămâna trecută 60 familii. 
Mai trist e, că poporul cade jertfă agen- 
ților de emigrare, cari îl înșală și storc 
banii de la ei. Duminecă a prins la Mo- 
doș poliția 40 emigranțl, feciori tineri, 
cari aveau pasaporte false. Din Bogaros au 
voit să plece Duminecă 18 omeni, der po
liția i-a oprit, pentru-că nu aveau nici 
pasaporte, nici bani de drum. Din Bethlen- 
hâza (com. C’araș-Severin) vor pleca în cu
rând la America 20 familii, cari nu pot 
trăi aici, ci îșl caută altă patrie.

Logodnă. D-l Andreiu Popa, Durn- 
brău, s’a fidanțat cu d șora Maria Rațiu, 
Teiuș.

Călătorii în societate. Pe la înce
putul lunei viitore se vor arangia mai 
multe călătorii în societate, forte plăcute 
și potrivite sesonului, anume: la Constan- 
tinopol, unde tocmai atunci se vor ține 
serbările Ramazanului, la Madrid (congre
sul medicilor) la Roma și Neapole. — In- 
formațiunî la biuroul comunal pentru bi
lete de drum (Stadt-Fahrkart-bureau), unde 
pănă la 30 Martie se pot face și anun
țările.

Doue catastrofe pe calea ferată 
In Italia și America s’au produs pe calea 
ferată două mari catastrofe. Prima pe li
nia Neapole-Roma, în apropiere de locali
tatea Roceasecca. A deraiat un tren de 

marfă compus din 18 vagone. Numai un 
singur vagon a scăpat, celelalte au fost 
tote sfărîmate. Câte-va vagone au căcjut 
într’o rîpă. Cei morțl sunt în număr de 
șâse. Trenul, în deraiare, a dărîmat firele 
telegrafice. Pagubele sunt de mai multe 
sute de mii de franci.

A doua catastrofă s’a întânlolat în 
apropiere de New-York. Un tren de petrol 
în ciocnirea cu un altul, s’a aprins. Tote 
vagonefe-cisterne au esplodat. Petrolul în 
flăcări s’a răspândit pe o mare întindere, 
de oparte și de alta a liniei. 20depersone 
au fost ucise și 45 grav rănite, dintre cari 
unele mortal.

Giron se face călugăr? Cetitorii 
noștri îșl aduc aminte de tînârul profesor 
de limbi Giron, care fugise din Dresda cu 
moștenitorea de tron a Saxoniei, Luisa, și 
se lăuda, că va face așa și așa și nimic 
nu va fi în stare se-1 despartă de iubita 
inimei lui. El pite nici nu s’ar fi despăr
țit, der princesa a venit la sentimente mai 
bune, mai ales de când a audit de bdla 
copilului seu. Vorba e însă, că pocăința 
princesei^ bună e în fața lui Dumnedeu și 
va fi primită de bună seină, der la curtea 
din Dresda nu se va mai pute întdrce. Se 
svonesce, că va întră în mănăstire. Der 
Giron? Despre Giron se scria, că va întră 
și el înțr’o mănăstire de trapiștî și se va 
face și el călugăr. In mănăstirea de trapiștî, 
călugării trăiesc în mare pocăință și în ru
găciuni. Ei nu mănâncă tdtă vieța lor, de 
cât mâncări de post, vin său altă beutură 
nu beu și nu le este permis nici a vorbi 
tdtă vieța lor. Fie-care călugăr se dice, că 
în fie-care di sapă câte puțin la mormân
tul lui propriu, er când trec unii pe lângă 
alții, călugării se salută cu aceste cuvinte: 
„Adu-țî aminte de mdrte!“. — Destul de 
aspră pocăință ia asupra sa Giron, der și 
scandalul, ce l’a făcut, încă a fost mare.

Norocul unui birjar. Văduva milio
nară Hendrikson din Brooklin (America), 
în etate de 58 ani, s’a căsătorit cu un bir
jar irlaudes în etate de 56 ani. Birjarul e 
văduv și are 6 copii. Rudele fericitei mi
rese s’au supărat forte tare pe ea și au 
declarat, că șl-a perdut mințile.

Noul Babilou. Într’o carte apărută 
dilele trecute la Chicago, al cărei autor 
este profesorul universitar Carol D. Buck, 
marele oraș e numit „Babilou modern* 
din causă că în usul dilnic sunt peste 40 
de limbi. După numărul populației, Chicago 
e al doilea oraș cehie, al treilea șvedic și 
al cincilea între cele mai mari orașe ger- 
mane.

întâmpinare. Părintele Teofil Roșea 
din Helchiu. ne trimite o întâmpinare la 
soirea publicată în nr. de la 9 (22) Fe
bruarie și iscălită de „un parochian“. Con
tra celor afirmate de „un parochian", pă

rintele Roșea afirmă, că alegerea comite
tului parochial și a epitropiei bisericesc! a 
decurs în liniște și spre mulțumirea gene
rală. Nu este adevărat, că alegerile s’au 
făcut „sub presiune", că parochienii „n’âu 
putut să-șî dee voturile lor* adeveraților 
fruntași, că dmenii de încredere „n’au în
trunit" încrederea majorității și că, în con
tra dorinței sinodului, preotul ar fi vîrît 
pe parochianul neorustic M. Tătuc în noul 
comitet. Privitor la alegerea acesta d-nul 
Roșea spune, că avend d-sa în vedere 
cercularul Ven. Consistor din prejma ale
gerilor Nr. 11512 Plen., care apriat reco
mandă, ca să se alegă membrii în comitet 
din tote partidele, dânsul a propus, ca al 
(jecelea membru în comitet, pe neorusti- 
oul M. Tătuc, unul din cei care a întrunit 
minoritatea voturilor, pentru ca astfel se 
se țină cont de circularul susamintit. Ast
fel fii ales cu majoritate de voturi Mihail 
Tătuc, care de altfel și în anii trecuți a 
fost ales ca primul membru suplentîn co
mitet. Afirmațiunea „parochianului“,Jlcă ne- 
orusticii sunt obligați a plăti numai pe ju
mătate datele bisericesc!, nu e adevărată, 
căci neorusticii sunt obligați a-le plăti în
tregi și le și plătesc forte regulat. Afir
marea parochianului, că alegerea lui M. 
Tătuc ar fi „demoralisattîre" pentru cei
lalți parochieni, e atât dejlcopilărosă încât 
nici nu merită a-j^da răspuns.

Un învățător escroc. Adecă ce în- 
semneză cuvântul escroc? Cuvântul es
croc este cuvânt franțuzesc și s’ar pute 
traduce pe românesce cu cuvântul „pun
gaș". A escroca pe cine-va, însemneză a 
stdree din punga cui-va bani prin vicle
nie. ihcă așa un pungaș seu escroc era 
învățătorul Wallner Lajos din Oradea- 
mare. El a rugat pe toți prietenii lui și 
pe părinții copiilor, cari umblau la șcdlă 
la el, să-i iscălâscă o poliță, și a luat bani 
cu polițele acestea de la diferite bănci în 
suma de 50.000 cordne. După aceea și-a 
cerut concediu, că el se duce la Pesta. 
De aici a dat o telegramă, în care comu
nică directorului șcdlei, că și-a frânt un 
picior și a trebuit să între în spitalul Eli- 
sabeta. După vr’o săptămână întrebând la 
spital de d-l Wallner, a venit răspuns, că 
acolo nu l’a vădut nimeni. Domnul învă
țător fugise în America, de unde a și so
sit acuma o scrisăre, în care spune, că a 
sosit bine și sănătos în lumea nouă. 
Acasă plânge după el soția și copiii și 
plâng prietenii, pe cari i-a prins să garan
teze pentru el.

Din Sângeorgiul-de-Cânipie. D-l în
vățător Alesandru Șimon ne riîgă a da 
loc constatării din parte-i privitdre la re
plica părintelui I. Bucur publicată în nr. 
37 al „Gazetei", că „locul docental atât 
eu, cât și urmașul licitant l’a luat împre
ună cu tabla școlei, formând tot o masă. 

Ocupând locul docental partea de desubt, 
tabla șcdlei fără locul amintit nici nu ar 
valora suma de 315 cor. Eu le-am ocupat 
tfite la olaltă și în ele mi-s’a socotit 300 
cor., adecă și quinquenalul de 100 cor. 
încât privesce venitul stolar, decă On. d-n 
Bucur îl valorăză în 100 cor., atunci pe 
viitor facă bine și-l primescă d-sa, că eu 
voesc a abdice și primesc suma ce-mi 
compete*....

O țigancă șiretă. In diua de 12 
Martie țiganca Veronica Boldizsar din Fa- 
bricul Timișdrei s’a dus la soția lui Pavel 
Domsody și s’a oferit să-i dea în cărți, 
căci, dicea țiganca, tot ce spune dânsa, se 
împlinesce. Intre altele i-a spus țiganca, 
că în curând o să i-se întâmple o pagubă. 
După-ce i-a dat în cărți, țiganca a mai 
dat 'domnei Domsbdy și ceva doftorii pen
tru băle de porci Pentru tdte acestea n’a 
cerut să-i plătescă cu bani, căci — spunea 
țiganca — ea se mulțumesce cu o țîră de 
slănină și pită. Ddmna s’a dus în cămară 
să-i aducă țigăncii slănina. După-ce Vero
nica și-a pus repede slănina în traistă, tot 
așa de repede a și plecat. Peste două ce- 
suri domna căuta ceva în puiul mesei, 
când colo vede, că îi lipsesc patru hârtii 
de câte 20 corone. Le-a dus țiganca... 
Și uite așa curând i-s’a împlinit dotn- 
nei ceea-ce îi prorocise țiganca despre 
pagubă....

Fie-care scie, că semințele impreg
nate de napi ale lui Mauthner pentru nu
treț, dau cele mai bune rode de aseme
nea ca semințe pentru grădini dau cele 
mai frumdse zarzavaturi și din semințele 
de flori ale lui Ivlauthner ies cele mai fru- 
mose flori. Cu un cuvânt, semințele lui 
Mauthner sunt cele mai bune, depositele 
cele mai mari și prețurile de tot eftine.

Diferite cașuri dovedesc, că cel 
mai bun mijloc contra șoldinei și reuma
tismului este alifia lui Zoltan. Sticla costă 
2 cor. în farmacia lui Bela Zoltan în Bu
dapesta. Medicii cei mai renumiți reco
mandă acesta alifie, care nu numai în țeră, 
der și în străinătate se bucură de cea 
mai mare popularitate.

Soiri locale.
Casina română îșl va ține adunarea 

generală mâne 15 Martie n. la orele 4 d. a.

Asociațiunea meseriașilor români 
pentru sprijinirea învățăceilor și sodalilor 
români, îșl va ține adunarea generală 
în 15 Martie n. la orele 2 p. m.

Avis celor cu drept de alegător'? 
Pe basa publicațiunei magistratului oră
șenesc, aducem la cunoscința tuturor ce
lor în drept de a fi înscriși în lista alegă
torilor dietali, că deputațiunile de con- 
scriere, alese ca se compună amintitele 
liste de alegători pentru ahuLJ904, și 
anume deputațiunea pentru cercul 1 de

chiar la ultimii lor descendențl direcțl, la 
AlbanesI, plecați încă din secolul IH-a d. 
Chr. din Nordul Dunării5) — acest cuvent 
nu-1 găsim — făcând escepție pe LitvanI 
— de cât la Daco-RomânI.

7) Hasdeu, Columna lui Traian, Noua serie 
an. III, No. 10—12 Octomvre-Decemvre 1882, 
„Doina" restornă pe Rosier, pp. 535—536.

8) Gr. G. Tocilescu, Mater/.aluri folkloristice 
(vol. II. p. 931) culese de la Aromâni, de P. Pa- 
pahagi.

„Ei bine, dice d. Hasdeu, dâcă Ro- 
„mânii n’au deșertat nicl-odată Dacia, ci 
„numai din timp în timp, în tot cursul 
„veacului de mijloc, revărsau peste Dunăre 
„stoluri, din cari descind în mare parte 
„actualii Macedo-RomânI și actualii Istro- 
„Românl, er în massă s’au despărțit în se- 
„colul al X lea, după năvala Ungurilor6), 
„atunci e forte natural ca doina, deși con
servată în cuibul său, unde nimic n’o 
„sdruncină, totuși să se fi pierdut la acele 
„depărtate colonii, puse în alte conddium 
„teritoriale, culturale și etnice".

„Decă.din contră, totalitatea elemen
tului românesc a părăsit Dacia sub Aure
lian, pe la 270, rămânând de aci în Bal- 
„canl și la Rodop pănă la 1200, după cum 
„susține Rosier, adecă cel puțin vre-o nouă

5) Hasdeu, Oine sunt Albcmesii? Analele Aca
demiei Române, seria II. tom. XXII.

°) Hasdeu, Genealogiapopârelor balcanice (Strat 
și substrat), in „Revista Nouău, an V, No. 1—2, 
îu Etymologicum Magnum Romaniae, t. III, și în 
făscidră separată.

„secoll, la expirarea cărora abia o parte 
„s’a întors la Dunăre, atunci este învede
rat, că în^curs de acei nouă secoll toți 
„Românii aveau pe doina, de vreme ce 
„unii din ei au putut s’o readucă în Dacia 
„și deci pănă la 1200 o cunosceau și ac
tualii Macedo-RomânI, fără ca să mai 
„vorbim de cei din Istria. Ce minune deră, 
„că de-odată menț,inendu-se în aceleași 
„condițiunl teritoriale, culturale și etnice, 
„tocmai Macedo-Românii o pierd cu desă
vârșire după anul 1200, pe când noi ăștia 
„o strecurăm intactă prin atâtea și atâtea 
„schimbări de posițiune geografică, dedes- 
„voltare socială, de contacte cu diferite 
„popore streine? E peste putință!

„Prin cuvântul doină, conchide d. 
Hasdeu, însuși Rosier îșl răstornă întrâga 
teorie".7)

In tocmai ca și cuvântul doină Ma
cedo-Românii au pierdut expresia frunda 
verde, căci, servindu-mă de argumentele 
aduse de genialul nostru istoric, pentru an- 
tiroslerianismul doinei, căci în Dacia, Ro
mânul a trăit mereu în păduri, ascuns nu 
numai în timpurile de năvălire ale barba

rilor, dâr și mai târdiu când au venit 
Turcii, Ungurii ori Polonii. Ștefan cel mare 
dih păduri atacă pe Turci la Podul înalt 
și în mai tote luptele lui. In păduri și la 
munți se retrag oștile spre odihnă, și acolo 
fug câmpenii cu tote averile lor; și asta 
pănă aprdpe de începutul secolului ce 
pieri. E natural dâr, ca firea Românului 
din Dacia Traiană să-l îndemne a păstra 
poesia frundei verdl, pe când Românii din 
Balcani și Pind neformând o națiune com
pactă, nu aveau de luptat în potriva nă
vălitorilor ; și orl-cum îșl duceau traiul 
mai liniștit, fără să se ascundă vecinie 
prin codri. Ii inspiră și pe ei frunda verde 
după cum am văclut, îi inspiră și munții 
și văile, și marea, alături de cari unii tră- 
esc; der la ei o repetăm, nu există gene- 
ralisare, nu e fruneja verde, muntele ori 
marea un fel de musă, cu al cărei nume să 
începă versul lor poporan. Intr’adever Ma- 
cedo-Românul dice:

Di vreți păduri, dișclrlidețl voi. 
di vreți mîrînghlisițl vă,

to aumbra voastră Io nu’nl șed 
s<5 aumbra-vă nu dormu, 

ma primăvora Io ni-aștept, 
cu mailu aț61 mușatu, 

z-dișcilidă fadlli nsus tu munți, 
și munții si ’nvirdască

s-6asă Arumînllli tuțl îu sus, 
co-Armînill musati,

s-easă și olli ațăali lăi, 
cu cloputli curați, 

pri dinăpoi și-’n esu ș-io, 
s-nl-arâp ună Arumînă.8)

Decă vroițl pădurilor înverdiți voi, 
dâcă vroițl veștejiți-ve, 

în umbra vostră eu nu șed, 
în umbra vostră nu dorm, 

ci primăvara eu aștept 
cu Maiul cel frumos 

să înverdescă fagii sus în munți 
și muuții să înverdescă, 

să iasă Aromânii toți în sus (la munți) 
cu Aromâncele frumose, 

să iasă și oile cele negre, 
cu clopotele de argint, 

și în urmă să es și eu 
să răpesc o Aromâncă.

Versuri piine de o adevărată poesie, 
ele restrâng tot firea Românului iubitor al 
frumuseților naturii; dâr aci la Aromân 
vedem mai mult iubirea înălțimilor înver- 
dite cum vină Maiîi, 6r nu atât iubirea 
de pădure, în umbra căreia nici nu vrea 
se stea, nici să dormă. Peste tot însă nici 
o invocare a frundei celei vercll. Aci avem 
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alegere (Cetate I, Brașovul-vechiu, Blu- 
mena, Derste, Timiș) sub președinta d-lui 
Ludovic Kamner, și aceea pentru cercul 
al Il-lea de alegere (Cetate II și Scheiu)— 
începând de la 12 Martie n. îșî țin ședin
țele publice în localul oficiului de dare 
orășenesc în fie-care di de lucru de la 
3—6 ore după ametjî, pănă când îșî vor 
fini lucrările de conscriere. Fie-căruia îi 
stă în drept să se înfățișeze înaintea aces
tor deputațiunî și să-șî dovedescă dreptul 
de alegător și să fie înscris în listă.

Din incidentul parastasului solemn 
de mâne (Duminecă în 2 1. c. v.) întru 
odihna de vecî a iubiților răposați, în amin
tirea cărora s’au făcut donațiunî pentru 
masa studenților români din Brașov, au 
contribuit la fundațiunea Haralanibie T. 
Stănescu pentru masa studenților români 
din Brașov: D-l Tache Stănescu 20 cor. 
Paula de Wurlh 10 cor., căpitan P. Banda 
10 cor., Aurel Beleș 10 cor., Dr. Isidor Bo- 
dea 10 cor., Dr. Eud. Procopovici 10 cor., 
Dr. Iosif Blaga 10 cor. și Ana lejer 4 cor. 
cu totul 84 cor. Primâscă pioșii donatori 
cele mai căldurdse mulțămite. — Direcț. 
scol. medii gr. or. rom.

Faptă frumoșii. Tinerimea română 
de pe Costă (Scheiu) a aranjat Sâmbătă 
în 15 (28) 1. c. o frumosă petrecere în lo
calitățile Casei de tir din Brașov. Din ve
nitul curat al acestei petreceri brava ti
nerime a ținut să facă o faptă nobilă și 
astfel a dăruit Societății sodalilor români 
„Lumina** din Brașov frumdsa sumă de 
60 cor., care a și depus’o la mâna presi- 
dentului societății împreună cu altă sumă 
de 80 cor., reservată pentru scopurile fru- 
mdse ulteriore, decretate de tinerime. Es- 
prira și pe acâstă cale sincera mulță- 
mită bravei tinerimî de pe Costă.— Brașov, 
28 Februarie 1903. Arseniu Vlaicu, preșe
dinte.

In loc de cunună peritore, domnul 
Simion Teodor comersant în Brașov, a 
dăruit pentru biblioteca elevilor școlei co
merciale suma de cor. 10 din incidentul 
decedărei fiicei sale Mariora. Esprim și 
pe acâstă cale sincere mulțămite întrista
tului tată și donator. Brașov, 28 Februa
rie 1903. — Arseniu Vlaicu, directorul 
școlei comerciale.

„Școla și Faniila**, foie pedagogică- 
literară (Redactor: I.Dariu, Brașov) a apă
rut Nr. 2. Vom reveni.

Teatru german. Mâne Duminecă se 
va da pentru a doua <5ră escelentul vode
vil „Er und seine Sohwester* de Berhardt 
■Buchbinder.

Lecții din limba francesă dă o 
profesdră diplomătă de origine francesă 
atât din gramatică, cât și din literatură și 
conversațiune, cu prețul forte eftin de 1 
corona pe o 6ră, atât în] locuința respec
tivului, cât și acasă la D-sa. Detailii în 
Villa Kertsch, la camera Nr. 12.

Societatea Gremiului român de 
comerciu levantin.

Raport secretarial.
I. înainte de a espune afacerile, de 

cari s'a ocupat comitetul dv. în decursul 
anului espirat, ne simțim cu durere îndem
nați a aduce la cunoscință on. adunări ge
nerale, că în anul trecut mortea nemilbsă 
a răpit din corput asociațiunei nostre trei 
membri, adecă pe vrednicii comerciauțl 
Andreii! Bidu, Nicolae Mocanu, și Nicolae 
Eremias. — Acâstă pierdere asociațiunea 
nostră o simte cu atât mai tare, cu cât 
din micul corp al comercianților români, 
au dispărut trei membri harnici în ale co- 
merciului, er de altă parte, afară de firma 
Nic. Eremias, celelalte două firme n’au 
succesori, așa că două firme comerciale 
române, mai târdiu seu mai curând, vor 
trebui să apună cu totul.

Când comunicăm adunării aceste triste 
întâmplări, credem a împlini una din cele 
mai umane darorințe, propunând a se lua 
la protocol notiță cu cuvintele: Dumnezeu 
să-i ierte, veclnică le fie amintirea.

II. Trecând la agendele de cari s’a 
ocupat comitetul în decursul anului 1902, 
menționăm că numărul membrilor acestei 
asociațiunl, în sine neînsemnat, în decursul 
anului 1902 nu numai că nu s’a putut 
spori, dâr s’a mai micșorat, parte după 
cum arătăm mai sus, prin cașuri de morte 
parte prin o ținuta indoiosă a unor co- 
mercianțl de ai noștri, așa că nu seim, 
sunt sâu nu sunt membri ai acestei aso
ciațiunl ?

Numărul firmelor comerciale române, 
prin firme nouă s’a sporit cu una.

De spor în corpul asociațiunei pu
tem vorbi la rubrica „ucenicilor**, cari 
s’au așe4at. la diverse firme. In total s’au 
aședat la 6 firme, 6 ucenici, din cari unul 
s’a strămutat de pe teritoriul Brașovului, 
er celorlalți li-s’au dat ajutore de 100—200 
corone ca dîdactru de școlă, respective ca 
ajutore anuale.

Chestia de a grupa pe lângă asocia- 
țiunea nostră pe toți comercianții români 
din Bra;ov și împrejurime, încă nu s’a 
putut realisa, dâr comitetul o ține în evi
dență și are seriosă intenție de a se ocupa 
și mai departe cu acestă cestiune.

III. Afaceri de interes general, cari 
au format obiecte de pertractat în comitet 
au provenit parte de la guvern mijlocite 
acestei asociațiunl prin camera comercială 
din loc parte inițiate de camera comerci
ală din loc și de congresul comercianților 
din țâră cu sediul în Budapesta.

Mișcările cele mai însemnate au fost 
disposițiile luate de congresul comercian
ților în contra §. ?4 al nonei proceduri 
civile, care intenționâză a. șterge compe- 
tința judecătoriilor locale, pe basa estra- 
selor din catastifele comerciale. In contra 
acestei tendințe și asociațiunea nostră s’a 
alăturat la pașii făcuțl de comercianții din 
Budapesta. Resultatul de pănă acum e tot 

negativ. De aceea s’au și făcut de nou pași 
cătră dietă.

Camera comercială din loc, împreună 
cu celelalte eorporațiunl comerciale locale, 
au făcut pași cătră direcțiunea financiară 
din loc contra sentinței de a urca darea 
pentru cl. II de venit. Acâstă energică 
pășire au și avut în parte resultat, îndru
mat fiind representantul erariului, a admite 
urcarea numai acolo, unde dovada despre 
sporii ea afacerii și respective a venitelor 
respectivei firme este dovedită peste totă 
îndoiala. Asociațiunea a fost representată 
cu acestă oeasie prin d-l loan Dușoiu.

Mai apropiate de cele de sus, din 
punct de vedere al interesului comercial, 
sunt disposițiile escepționale făcute de 
ministru cu privire la producțiunea și 
transportarea unor articlii comerciali și în 
timpul de repaus de Dumineca.

Aici se pot înșira pașii făcuțl de cor- 
pbrațiunile comerciale din Budapesta cătră 
ministru, contra reuniunilor de consum și 
favorurile, ce li-s’au acordat.

IV. Comitetul, din partea sa a inițiat 
afară de ajutorarea ucenicilor cu bani, 
încă și catechisarea acestora de parochul 
din cetate, d-l protopresbit“r B. Baiulescu 
și regtilarea frecuentării bisericei din par
tea ucenicilor, pentru-ca în modul acesta să 
fie îngrijit și de crescerea morală religiosă 
a ucenicilor, mai <jji semă că dânșii din 
punct de vedere național românesc, n’au, 
respective nu cercetâză altă școlă româ- 
nâscă, fiind-că șcâlă de meserii românescă 
nu există.

In cât privesce îmbrăcarea ucenicilor 
cu haine de iernă, pănă acum n’a succes 
a fi și dânșii împărtășiți din fondul admi
nistrat de present la Eforia școlară română, 
der după înțelegerile avute în timpul din 
urmă cu factori normativi, e speranță că 
se va face.

V. Din raportul cassarului se vede, 
că averea societății constă, din efecte de 
valore în preț de lei 36COO, er în numărar 
cor. 1918 30.

La cheltueli sunt preliminați 1300 cor. 
ca ajutore pentru ucenici.

IWulțaiulIlă gmlfollEcâ.
Din incidentul trist al decedărei fiicei 

mele Mariora, am primit de la număroșî 
prietini și cunoscuți condolențe telegrafice 
și cu poșta.

Tuturor acestora, cari au luat parte 
la durerea nostră. le esprimăm pe acestă 
cale cele mai adenci mulțumiri.

Brașov, 1 (14) Martie 1903.
Simion Iheodor și familia.

NECROLOG. Subscrișii cu inimă în
frântă de durere anunță decedarea prea iu
bitei soții, mame ți soră Susana Frâncu 
n. Pop, care după o bolă scurtă și grea 
împărtcșită cu ss. Taine a repausat în 7 a 1 
c. la 4 ore dimineța în al 57-lea an al 
vieței și al 36-lea an al fericitei sale că

sătorii. Osâmintele pămentescl ale preaiu
bitei și neuitatei defuncte se vor așecja 
spre veclnică odihnă în cimiteriul gr. cat. 
„Auaș** din loc în 9 1. c. la 2 ore p. m.

Someștelnic, la 8 Martie 1903.
loan Frâncu proprietar ca soț, Emil, 

loan, Lucreția și Mana ca fii și fice, Maria 
ca soră ți număroșl nepoți și nepote.

In veci amintirea ei!ULTIME SOIRI.
Budapesta, 13 Martie. In ședința 

de acjl a camerei, Szederlcenyi vorbind 
contra proiectelor militare, a decla
rat că lupta oposiției nu este îndrep
tată numai contra guvernului, ci și 
în contra Austriei. In contra proiec
tului va vorbi și deputatul slovac 
Veszelovsky.

Salonic, 13 Martia. Toți Bulgarii 
liberați din închisori prin amnestie, 
s’au constituit în bande înarmate, 
cari comit atrocități. In 4lua hbe- 
rării lor, ei au comis mai multe 
omoruri asupra unor notabili turci. 
In districtul Strumița a fost o cioc
nire sângerbsă între resculațl și mi
liție turcâscă. 20 din Bulgari au 
căc|«t.

Belgrad, 13 Martie. Țarul Nico
lae a dăruit 10 milibne cartușe pe 
sâma armatei serbesci.

Sofia, 13 Martie. Guvernul și 
armata bulgară sunt viu preocupate 
de evenimentele din Macedonia. Se aș
teptă isbucnirea unei rescole generale 
în Macedonia.

Bare de s6mă.
Cu ocasiunea petrecerei, ce a dat’o 

tinerimea de pe Câstă (Scheifl, Brașov) 
în salonul Casei de tir. au întrat urmă- 
tfirele contribuiri peste taxă și oferte be
nevole. pentru cari domnilor contribuențî 
li-se aduce cea mai căldurosă mulțămită.

P.. Sterie Stinghe, sen. câte 5 cor. 
loan Prișcu, diacon, Dr. Eug. de Lemeny, 
Dr. Eug. Mețianu câte 4 cor. A. Vlaicu, 
Dr. V. Saftu, Sterie Stinghe, jun. câte 
3 cor. Dr. Mănoiu, G. B., B. Baiulescu prot.,
M. N., D. Făgărășianu, I. Panțu, prof. D, 
Stinghe, Nic. Stinghe, Filiala Albina, Dr. 
Moșoiu, P. Nemeș câte 2 cor. Ștefan 
Frigător 1 cor. 10 bani. I. Vătășan. D. 
Lupan, D. Purcărea. T. C., I. G. Negru,
N. N., G. Furnică, Elena Gârneț, Nic. 
Oncea jun., D. D. Furnică, Cost. Orghi- 
dan jun., N. Cioc, G. Navrea. 0. Navrea 
câte 1 cor. M. Băncilă 80 banî, V. Fulga 
70 bani, D. Jaliu 60 banî, N. Furnică 60 b., 
G. Furnică 50 banî. N. Gal, I. Furnică, 
G. Urzică, C. Tiu, V. Bunghez, E. Mogoș, 
M. S., I. China, jun.. I. Sidon câte 40 bani. 
D. Crăciun 32 bani, N. N. 30 bani, Nic. 
Stinghe, A. Fulga, P. Vasilie, ■ L. Chițea,
C. Pitiș, A. Căpățină, I. Bărbier, D. Stinghe,
D. Lupșan câte 20 bani. G. Buștea 10 b. 
G. Puffu 10 banî.

Comitetul aranjator.

munții, dâlurile,9 10 *) er în alte părți văile ort 
marea luate drept subiect al poesiei, ort 
ca scenă a acțiunii, âr nu ca punct de 
plecare al inspirației. E un cas cam la fel 
cu următorele:

9) Cf. si Gr. G, Tocilesou, Mater taluri folklo- 
rtstice (vol. II, pp, 994, 1022) culese de la Aromâni 
de P. Papahagi.

10) Dr. M. G. Obedenaru, Texte Mâcedo-Bo-
■mâne de la Orușova, publicate de I. Bianu (1891)
p- 142.

Calotihl vă, munți mărațl,
Că Har și morte n’așteptațl!

T6tă vera, ședă pi la voi
Picurări cu turme de oi;

Eră tomna, ș’totă ierna,
Bruma și neiia pi voi sta.’°j

Ferice de voi, bieți munți,
Că pe Charon și mortea n’așteptațl! 

T6tă vara, șed pe la voi
Păstori cu turme de oi;

Eră tomna și totă erna, ’
Bruma și ninsorea pe voi stau.

Cri:
Scol, fetă, s’mergim tu munte,

La stanea cu oile multe.1’)
Scolă, fită să mergem la munte, 

La stâna cu oile multe.

Seu:
Ea inșițl tu valea vearde. 

si scriâțl ună lai carte 
la pășelu din Vilarde...12)

fin eșițl în valea verde, 
să scrieți o carte 

la pașa din Berat.

Ori în varianta:
Ea inșiti tu valea veardi 

z-vă scriâțl ună dirmanl
Ia pîșelu de Vilardi.13)

fin eșițl în valea verde, 
să scrieți un firman

la pașa din Berat.

Sâu, în fine, având drept subiect
marea:

Aprindi-țl, mică, lea fenare,

”) Ibidem p. 100.
,2) Tocilescu — Papahagi, Op. cit, p. 1018.
’3) Ibidem.

și dipune-ti to-amare.
— Amarea ș-are turtună,
di ni-a frică s-nu-nl mi necu

frîmțeaoa-nl ca di cundillă.
sura măa ca di birbillu,

s-nu-nl neo truplu di sirviliu14)

Aprinde, dragă felinarul
și coboră-te la mare.

— Marea e în furtună,
de ml-e frică se nu me înec;

să nu-mi înec sprîncena ca din condeiii 
gura mea ca de priveghitore,

trupu-ml de chiparos.

Marea e un plus la Macedo-RomânI 
pentru localisat scene din viâța de pescar 
și da plutitori pe întinderi vercll ca și 
frunda și imense ca și stâncile munților 
din Pind.

Dâr dâcă Aromânii nu sciu ce e cu
vântul doină și nu prea măresc fruncfa 
verde, totuși sunt frații noștri; aceleași da
tini și aprâpe aceleași simțăminte le au și 
ei. Și când peste atâtea țâri și peste atâ
tea hotare, autji același graih și vedl ace-

14) Ibidem, p. 910. 

leași obiceiuri, te simți cuprins de înduio
șare și did ea nemuritorul Odobescu de 
aceste redeșteptătore ale sufletului nostru, 
cari dâcă în unele privințe ne despart de 
frații din Pind, ne unesc insă și mai pu
ternic cu strămoșii Romani ți Daci:

„O! vechi datine și vechi cântece ale 
poporului 1 ce farmec dulce cuprindețî voi 
în naivele vostre espresiunl ! Aspra critică 
se sfarmă dinaintea vâsiră, căci mintea 
omului, deprinsă cu voi din pruncie, pare 
că se scaldă la audul vostru, în nevinovă- 
ția-i primitivă. Voi sunteți pentru noi 
amintiri suave ce înviază junia în suflete!

„Pentru popore sunteți florea neuită- 
rei! sunteți lanțul nesfărîmat al frăției! 
La răsunetele vostre, aceleași doruri fac să 
bată inimile pe culmile Pindului și sub 
polele Carpaților**.15)

(„Rev. ist. arch, și filolog)

N. 1. Apostolescu.

1!>) A. I. Odobescu, Scrieri literare și istorice,
„Cântecele poporane” vol. I, p. 23b,
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literatura.
Au apărut:

„Fi*ații Brădescuu povestire de 
Christof Schmid, localisată de Silvestru 
Danilescu, o broșură de 64 pagini format 
mic. Editura librăriei Ciurcu, Brașov. Pre
țul 30 bani.

— Esecutorni, comedie într’un act. 
Traducere (Din ce limbă?) după A. E. (De 
ce nu se pune numele autorului ?) de Alex. 
Ținlaru. Tipografia Ciurcu et Corn. Brașov. 
Prețul 40 bani.

Dispute cu Nazarenii. Sub titlul 
acesta a ieșit și se pdte procura cu 10 cr. 
plus porto la Tipografia și librăria diece- 
sauă din Caransebeș. Tot acolo a apărut 
o altă broșurică întitulată „Intre Năză
relii1', mai mică decât cea dintâiQ și pro
babil cea mai eftină, pdte numai 5 cr. — 
căci prețul nu este indicat. — der tot așa 
de importantă. Domnii de la „Foia Die- 
cesană* din Caransebeș au luat asupra lor 
o nobilă sarcină, când spre luminarea po
porului român au întreprins editarea aces
tor broșurele, în cari se arată rătăcirile și 
eresiile cele mari. în cari au cfidut mulțî 
chiar și din Români. Secta Nazar enilor 
sâu a pocăiților, despre care se audia mai 
’nainte numai prin Bănat, astădi și-a tri
mis proorocii săi mincinoși pănă pe la 
Clușiu și Borșa și preoții necunoscend 
primejdia, st.au cu mânile încrucișate. Căr
ticelele acestea le vor fi deci de mare 
folos.

Bolele vinului.
(F i ii e).

4i întinderea.
întinderea o întâlnim mai des la vi

nurile albe, sărace în alcool (spirt) și forte 
rar la vinurile roșii. Causa bolei suntârășl 
un fel de drojdii, carl ajungând în vinul 
nefermentat, mai ales primăvara și vara, 
transformă glucosa (zahărul de struguri) 
într’o materie cleiosă, care se întinde.

Vinul atins de acâstă bâlă e tulburiu 
și cleios. Turnâudu-1 în păhar, nu curge ca 
vinul sănătos, ca apa, ci ca oleiul. La în
ceputul bolei gustul și sucul vinului nu se 
schimbă, der mai târdiu devine neplăcut.

Apucându-ne din vreme la delătura- 
rea. primejdiei, vinul se pote îmbunătății 
complet. Anume, îl aerisăm, îl amestecăm 
cu drojdii prospete (de vin) și prin fermen
tație nouă transformăm zahărul în alcool 
După încetarea fermentației limpedim cu 
acid tauic și gelatină.

Iu multe cașuri evităm (ocolim) întin
derea, dâcă lăsăm mustul să stea pe dre- 
verele sale 6 — 10 ore, ca să absorbă acid 
tunic. Apoi trebue se avem grije, ca fer
mentația să fie completă, zahărul să se 
transforme total în spirt.

5) Amărirea.
Amărîrea se observă mai des la vi

nurile roșii și rar la vinurile albe. Boia se 
nasce când mustul stă prea mult pe droj
diile sale (24 — 30 de dile). Gustul amar 
abia se simte la început, dâr mai târdiu 
strică tot vinul.

Materia amară începe a se arăta în 
vinurile de 2—3 ani. Unii susțin, că se 
pote curma prin fermentație nouă cu adaos 
de must. Mai potrivit e însă de a între
buința acest fel de vin la preparația de 
cognac

6) Intorcerea.
Sub „îutorcereu înțelegem faptul, că 

vinul roșu îșl perde colorea, — âr vinul

alb devine negricios, turbure și nu se lim- 
pedesce de fel.

La vinul roșu boia se nasce prin 
împrejurarea, că mustul fermentâză pe 
drojdii de struguri, putrezi. Putrezirea 
atacă colorea vinului. Cerința de frunte 
pentru evitarea acestei bole este prin ur
mare, ca din struguri putredl nicl-odată să 
nu facem vin roșu și să tragem îndată 
mustul de pe drojdii.

Intorcerea vinului alb încă pote pro
veni din struguri putrejl, der cei mai 
mulțî o atribue împrejurării, că vinul a 
zăcut prea mult pe drojdii, — nepritocit. 
Drojdiile, — substanțe morte de la o 
vreme, — se descompun, putredeso, er ga- 
zurile născând ridică depositul (stratul de 
drojdii de pe fund), îl resfiră și turbură 
astfel tot vinul, care devine murdar, brun.

Vinul întors se pote dregeîutru-câtva 
prin sulfurisare energică (ardere de puciosă) 
și limpecjire îngrijată.

*

Scăderi mai mărunte.
1) Innegrirea.

Schimbarea de colore este însușirea 
firâscă a tuturor vinurilor nouă. Innegrirea 
se deosebesce însă de aceste prin aceea, 
ca vin pe deplin curat și frumos, vmi id 
in atingere cu aerul, se turbură, devine 
vinețiu și peste câte-va rjile se depune uu 
strat negricios.3 * 5 6)

Causa acestei înnegrirl pote proveni 
deja de la greșeli comise la culesul de stru
guri, și anume, dâcă la alegerea drojdiilor 
se întrebuințâză instrumente de fer. Causa 
mai pote fi și aceea, că înlăuntrul butoiu
lui, ferul întrebuințat pentru răzimarea 
ușei butoiului, nu este acoperit (înfășurat) 
și vine în atingere directă cu vinul. Acidul 
din vin (acrela) disolvă ferul, dând nascere 
unei sări de fer, care în viu rămâne disol- 
vată, dâr venind in atingere cu aerul, de
vine insolubil, și provocă înegrirea vi
nului

Vinurile aplicate spre înnegrire le 
putem scăpa de năcaz, pritocindu-le mai 
de multe-orl. Ținta o ajungem și mai de 
grabă, decă aerisăm vinul, așteptăm depu
nerea materiilor înnegritore și limpedim cu 
acid tanic și cleifi. de pesce.

2) Gustul de mucegaiu.
Sub gust de mucegaifi înțelegem acel 

gust și miros neplăcut, care provine de la 
pritociri în butoie mueeijite, puturose, sâu 
de la struguri putreziți. Trebue dâr se 
avem grije, ca donițele, butoiele și cele
lalte instrumente folosite la manipularea 
vinului, să fie pe deplin curățite. Gustul de 
mucegaiîl al vinului, decă provine de la 
struguri putredl, se pote delătura prin 
pritociri dese, sulfurisare și limpedire. Gus
tul de mucegaiîî provenit de la butoiti în
florit, nu se pote delătura.

3) Mirosul de butoiîi.
Acâstă scădere a vinului provine dela 

butoiul nou neopărit: luând gustul și mi
rosul dogelor. Prin urmare nu este iertat 
de a lua butoiîi nou pentru păstrarea vi
nului ; ba pănă și în cel opărit este bine, 
ca să fermentăm întâii! mustul și numai 
după aceea [se-1 întrebuințăm pentru pri
tociri.

Gustul de butoi fi nu-1 putem scote 
din vin. Pritociri dese și limpedirl aduc 
însă ceva îmbunătățire.

3) Același fenomen se în*emplă la așa nu
mitele miș-mașurl: când bem vin amestecat cu 
apă minerală. Ferul, ce conține apa, venind în 
atingere cu aerul, devine insolubil, și innegresce 
vinul. De aceea este bine, ca miș-mașul sâ-1 bem 
tot-dâuna prospăt.

4) Mirosul sulfhidric.2)
In vinul pregătit din struguri sănă

toși nu se observă boia acâsta, dâr astăcjl 
când în contra pecinginei trebue să ne 
apărăm cu flori de puciosă, năcazul pote fi 
destul de des. Gazul de hidrogen sulfurat 
(H2S) îl înghite vinul și pote proveni din 
puciosă resfirată pe bobele de struguri sâu 
din puciosă ce ajunge în diferite moduri 
în butoiîi.

Ivirea năcazului o putem împedeca 
prin aerisarea mustului. Aerul dă afară 
acest gaz. Asemenea trebue să tratăm și 
vinul cu acest miros.

5) Gustul afumat.
Acest gust caracteristic se observă 

forte rar și provine mai tot-dâuna de la 
afumarea cu pae a butoelor. Fumul aspru 
al focului de pae pătrunde în dogele bu
toiului și ajunge mai pe urmă și în vin 
II putem delătura în câtva prin pritociri 
dese și curățenie.

Dramele mărei
în marea nâgră.

Țărmurile din nord-estul Mărei Negre 
sunt expuse în timpul iernei la grâznice 
furtuni, cari portă numele de „bora“.

Puterea destructivă a acestui vânt, 
oare vine din munții C&ucasului, e înfioră- 
tore. Pornind cu o strașnică iuțâlă din în- 
nălțiml, bora pătrunde în mare, ridică apa 
în valuri mici și dese, și, luând o cantitate 
enormă de pulbere d^ apă, o aruncă pe 
țărm, cu o violență de neînchipuit, prăbu- 
șindu-se asupra caselor și arborilor, ridi
când acoperișurile ca pe nisce frunde us
cate.

Nenorocitul trecător, care e surprins 
de bora pe cheu sâu în stradă, n’are altă 
scăpare, de cât dâeă se aruncă la pământ, 
și se lasă să fie dus ca o minge pănă la 
oel dintâifi obstacol.

Erna, când termometrul se scoboră 
la lb și 20 grade sub zero, spuma de apă 
purtată de bora, înghâță pe catargurile 
și corpul năilor, formând o cuirasă de 
ghiață, care se îngroșe mereu. Marinarii 
însărcinați să spargă ghiăța, trebue să fie 
mereu reînoițl, căci pulberea de apă în
ghețată lovesce chipurile omenilor și întră 
în obraz ca o ploi© de ace, acoperindu-1 
cu răni însângerate. Nu încape îndoială, 
că în vijelia, care urlă, nu se pote da nici 
un ordin. Chiar sgomotul tunului nu se 
mai aude la o distanță forte mică.

Sus și jos, nu vedl de cât un vîrtej 
de apă înghețată, opac și întunecat, prin 
care este peste putință să poți distinge 
orl-ce s’ar afla. Câte odată, la zenit, ză- 
rescî un mie cerc de cerii! albastru... Noptea 
din causa deși mei aerului și a repediciunei 
vântului, stelele par’că tremură pe cer.

Din fericire bora, nu amenință de cât 
năile cari sunt lângă țărm. Cu cât înna- 
intezl în mare, bora slăbesce, și adesea-orl 
marinarii aflațl în largul mărei, nici nu 
presimt presența groznicului vânt în apro
pierea țărmului.

• Nicăiri bora, nu e mai distrugetore 
ca în golful Novorossisk, înconjurat de 
tote părțile de munți. Apropierea bord 
e prevestită prin a arițiunea unor mici, 
panglici de nori albi, cari apar de-odată 
de d’asupra munților, pe un cer cât se 
pote mai senin. Norii aceștia par’că seîm- 
prescie. că se lasă spre văi, — dâr de în
dată sunt înlocuițl prin nisce nori mai

2) In viața do tote dilele se dice : miros de 
ouS clocite, ceea-ce na e corect. Lucrul e tocmai 
întors: ouele clocite mirose a hidrogen sulfurat 
(H25) fiind-că ouăle descompunendu-se dau nas. 
cere "cestui gaz.

deși. Vântul începe să sufle iute, mai iute,, 
și de-odată bora se deslănțuesce.

In diua de 12 Ianuarie 1849, o parte 
din escadra Mărei Negre staționa în drep
tul Novorossiskului. Timpul era nehotărît 
și vântul sufla. Pe la amiâdă apărură trombe- 
marine pentru a dispare imediat. Una din 
ele totuși fu atât de puternică încât rupse 
lanțurile, cari legau corveta Pylade de 
țărm.

In curând vântul începu să urle. Ba
rometrul scădu, și totul vesti aparițiunea 
bord. Se dădu semnalul de alarmă și se 
luară urgente măsuri pentru a ținâ piept 
primejdiei.

Bora devenea mereu mai violentă. 
Aerul se făcu des și pulberea de apă în
ghețată, formă pe funii și catarge nisce 
enorme sloiuri de ghiață.

Și se făcu nopte, — o nopte plină 
de groză și întunerec. Bora trecea cu pu
terea unui ciclon pe un ger de 14°. Mari
narii pe jumătate morțl de frig, adesea-orl 
striviți de blocurile de ghiață, cari cădeau 
de sus, trecură ore de agonie, manevrând 
sperând să scape de înnec. Sosi diua, — 
dâr bora deveni mai puternică.

Pe la nouă diminâța, în lumina neho- 
tărîtă, se vedu acest tablou înfiorător:

Prinse de ancore nu mai erau de cât 
Medea, naia mai mare și goeleta, Smelaia 
întâia cu pupa dispărând sub valuri, — 
goeleta cufundată aprope cu totul. Bricul 
Palamede, cu catargurile rupte se sbătea 
în furtună printre stânci; vaporul Boetz 
era culcat pe flanc și asverlit pe plajă. 
Corveta Pylade mergea cu spatele înainte, 
și ’mprejuru-i apa juca în spirală, ca aburii 
unui cazan.

Totuși situația cea mai cr tică era a- 
năvei Struia. Nu se mai zarea deoât vâr
ful marelui său catarg, — ca o cruce pusă 
pe mormântul umed în care odihnea în
tregul echipagiu: comandantul, doi ofițeri 
și patru-decl și cinci de omeni.

Struia se cufundase sub povara ghie- 
ței, de care marinarii s’au încercat înzadar 
să scape, prin cele mai eroice sforțări. Se
curile și instrumentele de arărare sfărîmater 
dovedeau cu câtă energie se luptase
ră marinarii în contra i ăturei în care 
bora îi închidea. In fața acestei atitudini 
mărețe trebue să credem, că pe când fri
gul îngheța în ei isvorul vifeței, acești 
âmenl au păstrat pănă ’n ultima clipă fo
cul viu al speranței.

Numai cadavrul căpitanului a putut 
fi recunoscut, grație câsului, pe care-1 purta 
și care se oprise la 10’/2, E singura măr
turie, după care s’a putut stabili cu apro
ximație ora catastrofei.

Peirea echipagiului de pe bricul Pa- 
lamed părea de asemenea inevitabilă. Bora 
era tot atât de violentă, și se părea impo
sibil de a se stabili o legătură între țărm 
și naia în pericol. Cu tote acestea cinci 
mateloțl se oferiră să ducă capătul* .cablu
lui pe o luntre, pănă la țărm. Toți cei de 
pe bric, urmăreau cu spaima morții mica 
luntre care acum părea că dispare, acum 
plutea pe valurile furiose.

Dibacii marinari trecuseră de jumăta
tea distanței, care despărția bricul de țărm. 
Speranța vieței lumina chinurile întregului' 
echipagiu, când toți de-odată începură să- 
facă cruce și rămaseră ca muți : barca se- 
răsturnase și cei cinci tovarăși dispărură- 
sub valuri.

Abia pe la amiadă, bora hniștindu-se 
puțin, populațiunea din Novorossisk putu 
să vie în ajutorul naufragiaților și să-i 
aducă la țărm. Toți au fost trimiși la spi
tal, căci aveau mânile și picidrele înghe
țate.

Bora ținuse 47 de ore. Când sorele- 
apăru de după munți și lumină golful

Magazinul de mătăsărie
Szânâsy, Hoffmami & Ci? 

Baadapest, IV., B^csi-utcza 4.
iii ii ii—i

In continuu, este asortat cu cel mai mare și frumos deposit de
MătăsUril, Catifele, Dantele, Panglici și articole de garnitură.

Este de obște cunoscut, ea numai la firma de sus se pot căpăta ee'e 
din urmă novități de mătăsâ^iă pentru Bluse și Toalete Desenu- 
rile și calitatea sunt esclusiv pentru firma de sus produse și numai 
acolo se capătă. PBEITKI WHNE ȘI FIM

—Zviostre la cerere se trimit g-ratis,. ——
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acum liniștit, din întrega escadră, — care I 
cu trei cjile mai înainte impunea prin nă- 
vile-i frumose și cochete—nu rămăsese de 
cât fregata Medea, care singură era capa
bilă să mai plutăscă pe mare, 
lalte erau seu cufundate, său 
țărm, ca nisce răsboinicl loviți 
neputință să se misce.

(„Ilustrațiunea Română11)

T6te cele- 
zăceau pe 

de mdrte în

Hctfyz.

Versul înstrăinatului
la America.*)

F6ie verde ș’un dudău 
Vă trimit un vers și eu : 
Verde foie siminea 
Părinții mei când trăia 
In bună stare era.
Tot așa și moșu meu, 
De asemenea și eu.
Foie verde viorele
Vint’au nisce vremuri grele 
Ș’au trecut stările mele.
Acum cerere să fac 
N’aveam hodină pe pat. 
Puțină stare aveam, 
In zădar mintea ’ml perdeam 
Și la America plecam. 
Tuturor le-a părut bine 
C’a că<jut răul pe mine 
Numai mie ’ml părea rău 
Că eșiam din satul meu. 
Da ce era să mă fac?
O, Domne, ce mai păcat, 
Că șerpele m’a ’nșelat, 
Și veniră și la mine 
Și m’au scos în țări străine. 
Foie verde trei zghicele 
Cui îi plac vorbe de jele 
Cetâscă vorbele mele, 
Cari se scaldă ’n timpuri grele 
Ca și norii printre stele, 
Și se scaldă în venin 
Ca văile mari când vin.
Văile vin mari și grele 
Cu lemne și petricele, 
Da nu-s ca dilele mele.
Of săraci dilele mele 
Cum vă petrec de cu jele 
’N statele Americii 
Ca jalele Precestii. 
Precestă, maică curată, 
Varsă milă ne’ncetată 
Și ne mai scapă odată 
Din robia cea turbată!
Of, robie americană 
Copil de puiu de sătană 
Cum robesol europenii 
In tine, mâncate-ar vermii. 
Foie verde frunză dâsă 
Omul ce noptea visâză 
Plecă tot î?I lasă,
Vinde vițel, vinde vacă 
Și la America plecă 
Ca bani îndoiți să facă. 
Foie verde lemn din dos 
Bani el face bucuros, 
Da se subție la os.

*
Foie verde de mohor 
Tot pe trin și pe vapor 
Am venit păn’ la Newior.**) 
La Newior io jos mă dam 
Prin visită că treceam, 
De visită n’aveam baifi, 
Că dreptățile le aveaifi 
Sănătos încă eram, 
Și când de-acolo scăpăm 
Pe american trin urcam 
Da trinu american 
Hoțomanul de dușman 
A plecat cu min’ turbat 
Și m’a dat jos în Jungstadt, 
In capul Jungstatului 
La porțile dracului.
Acum, D6mne ce-oi mai cjice, 
Cu drâpta făcându-ml cruce 
Gândeam că dracu mă duce. 
Da dracu nu-mi dă răgaz

*) Versul de mai sus ni l’au trimis 
mulțl „poporenl români din Transilvania11, cari se 
află în America de nord în statul Ohio, scriindu- 
ne: „Venim față de D-vostre cu aceste puținele 
cuvinte triste și jalnice, prin care descriem popo
rului român de acasă starea și pățaniile ndstre 
americane11. — Red.

*+) Newyork.

mai

Și-și face cu mine haz; 
ScițI că toți dracii ca dracu 
Vreu să mance 1» om capu.

’ntrebă: om neumblat 
cauți la mine ’n iad? 
întri tu neîntrebat 
ha ha mă vacinem

|| Prețuri de tot ieftine! Nr. 544-1903.

Mă 
Ce 
De 
Ha
Numele meu e Jan Sem 
Comăn hir gadem 
In cearap godâl hei — 
Acum D6mne ce să fac 
C’»m căcjut păcat în iad 
Trebue să mă muncesc 
Decă vreu ca să trăesc 
Da muncile’s forte grele 
Oăcî mă duc și vin pe stele, 
Mă duc în 4'ua dintâiii 
Prind lucru de căpătâiii 
Of, ce lucru ’ngrozitor, 
Ori să-l lucru, ori ne mbră 
Baieru mă arde n spate 
Amar de a mea sănătate, 
Scânteile-mi vm in față, 
Of ș’amar de-a mea vieță, 
Acum n'am ce să mă fac 
Ci să stau ca robu ’n iad, 
Pote găudi ori și cine 
Că ’n America când vine 
Nu calcă păment cu grăne, 
Făr’ pe fiare ruginite 
Ș’ale lui c|Re sfirșite....

Severian Bologa, Șelimber. 
Simian Pampu, Sasabuz.

«OLTE Șl DE TOffî.

Ce e«te America.

In privința acestui continent, un scri
itor elvețian d-. următorul avis: America 
este o țâră, cu care comparându-se Europa 
nu este de cât o insulă mică ; Statele-Umte 
însemnăză o conglomerate de state, cu 
care măsurându-se, statele europene nu pot 
fi privite de cât ca o adunare de state 
miel, — America este țăra întinderilor și 
dimensiunilor incomensurabile, țăra dolaru
lui și a electricității, țera unde 
sunt mai 
taractele 
trenurile 
lună mai
într’un an întreg.

America este o țeră, unde casele sunt 
înalte, ștrengarii mai numero-I, săracii 
săraci, bogății mai bogațl, milionele 
multe, hoții m*i impertinențl, asasinii 
nerușinați, erudiții mai rari; țeră în 

corsetele mai

câmpiile 
întinse, fluviile mai puternice, ca
rnal adânci, podurile mai lungi, 
mai repecjl, catastrofale într’o 
oribile, de cât sunt în Europa

mai 
mai 
mai 
mai
care dinții sunt mai falși, 
înguste, bile mai incurabilele, corupția mai 
generală, șarlatanii mai rafinați, nebunia 
mai sistematică, vara mai caldă, erna mai 
rece, focul mai cald, ghiața mai înghețată, 
timpul mai prețios și omenii mai stăruitori 
de cât în Eropa somnorosă.

America este țera, unde bătrânii sunt 
mai tineri și junii mai bătrâni, maurii sunt 
mai negrii și albii mai galbinl, de cât ori 
și unde: țăra bogățiilor fabulos® și rapa
cității estra-ordinare a omeuilor. Pe sourt 
țera contrasturilor estravagante, estremită- 
ților neprevădute a turbărei de achisițiune, 
a abusărei de supraproducțiune. Țăra colo
salelor și a piramidalelor, naturalmente în 
sensul de a vedă al Americanilor.

— Acăsta este America!
*

Valirea fiarelor g&lbattee.

Prețul ce se dă pe fiară sălbatice 
este cu mult mai mare, de cât se crede pe 
la noi, așa: 0 girafă se plătesce cu 15— 
20000 lei, tapirele 800—1000 lei, bivolii 
sălbatici 2500 lei, bisonurii 2.500 —3400 lei, 
elefanții africani 6600 — 801 0 lei, zebrele 
2500—3000 lei, tigrii siberienl 3500 — 5000 
bengale 2000—3000, javaneze 1500—2000, 
leoicele 650—2500, lei masculini 3750— 
6500, ippopotaml 6500—7500, mai bătrâni 
10000—19500 și jaguarii 1000—1400 lei.

Celelalte fiare sălbatice costă mai 
ieftin.

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

Salonul de resturi
Strada negB’ă. nr. 55

au sosit un transport ae mărfuri
nouă și anume:

Stofe de lânii pentru Dame,
Flanele, 

Luster, 
Batist,

Z e p h i r e, 
Bretone,

Mâtâsării negre pentru rochi, 
Blnse de mătase, în colori 

pentru bluse;
Confoctinne de rochii, 

= rochii de dolîiB :----
și tot ce trebue ia confecționarea <le rochi.

Mai recomandăm un asortiment 
ton at de stofe de lână cui-ată 
pentru bărbați,

cm prețuri forte ieftine.
De o visitare numerosă ru- 

gendune, suntem Cu totă stima

RESCHNER & SCHWARZ.
g| JPrețBBfi de tot ieftine.

C @ a ei
Camera cercuala de comerciu 

și industrie în Brassb, publică Con 
Curs de concurență de prețuri pentru 

planuri de zidire și preliminare de cheltneli,

■
PentB*u vîndaB*ea 

untului de cocos ameliorat

Palmora
care este fabricat din părțile 
cele mai bune din nucile de 
Cocos, și este egal cu untul cel 
mai bon, se cauiâ pentru piețile 
mai mari, bine situați și solvențl

Grossisti
pesilfu escltisivă vîndai*e

Oferte cu referentă la
Berlin N. J. H. MOHR & Sohn
(881.2-2.) bl ,I’

g

f
Hi 
gl 
fiU

pentru zidirea
unei case a Camerei de comerciu pe 
terenul casei orășenesc! nr. 18, d n 
Strada Porții. Suma de zidire este 
preliminată cu 75,000 corone.

In acâsta sumă nu sunt cuprin
se cheltuelile pentru aranjamentul 
intern, conducerea gazului, apei și 
a sobelor.

Două proiecte ce vor fi recu
noscute de juriu, ca cele mai bune 
se vor remunera cel dintâi cu 600 
cor., cel de al doilea cu 400 cor.

Amândouă planuri premiate de- 
proprietatea Camerei.
Terminul pentru concurs 

Aprilie a. c. 12 ore a. m.
Un conspect de orientare 
localitățile trebuincibse de

vin

30
este

pen- 
can-tru

celarie și alte încăperi, se p6te ve
dea în Birou Camerei de comerciu, 
Strada Porții nr. 65.

Camera îșl reservă dreptul de 
libere disposiții în totă privința și a 
alege proiectul, care se se execute.

Brass 6, 3 Martie 1903.

Camera cercnală is comerciu și industrie:
Fabrițius m. p. Thomas p. 

presiden1. 2—2.(871) secretar.

De vânzare
din mână liberă o casă5 
cu 5 odăi, 2 bucătării, grădi
nă, curte spațiosă, posiția cea 
mai frumdsă în Strada Căpi
tanului nr. 84 (Prund-Scheiu).

Snforinații tot acolo.

apă r u t
OVELE tom. I
de Vas. Ranta-Butieeseu.

O AT F I N s V L :

Se

6. Sore cu ploie.
7. Flori de nunte,
8. Bombone.
9. Soția ostașului.

10. Tinerețe-Nebunețe.

11. Florile codrului.
1‘2. Regina balului.
13. Dracul.
14. Pr6seutul mătușii.
15. Pentru plăceri.
fi €ob«. 80 fii.
Gherla — Szamosujvăr,

1. Dragostea unchiașului.
2. Parola lui Ali-Musta
3. Petra Dochiei.
4. Costica.
5. Florile dragostei.

Prețtil iBBBiBs esemjtlar spedat franco
pote procura dela Tipografia „Aurora11 d n 

deia Tipografia A. Mureșianu Brașov și dela
t 6 t e L 1 b r ă ri i ! e mai cunoscute din patrie.

8 
$

_________________________

Săpun SCHICHT. |

II :/

s

M A. 3 O
seu

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

cei swai ieftin.

Clieia

Nu conține ingrediențe streine vătămătbre.

Se capelă pretutindeni *^1$

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.

42 -00.(725),
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Apropiindu-se

Sesonul de primăvară 
recomandăm On. p. t. public fabricatele mostre re
cunoscute ca forte bune și renumite în

Stofe moderne pentru bărbați, 
asortiment mare și desenurile cele mai moderne, 
î TI W '&r£8B1S5®8Aănean în diferite culori pentru 
_1 L _/ Li _> i bărbați și dame, îmbrăcăminte forte durabilă. 
Qfnfo dă mnffiPnw Pen^l-U ofițeri și amphiați după regu- 
ululu IW UlillUlHlU lament. Covdre, ©uverturi 

de pat, cai etc.
Fabricatele nostre se bucură nu numai în patrie, ci 

în streinătate de cel mai mare renume.
Invitând On. public a ne visita în număr cât mai

mare, semnăm

Și

x! 
nd 
©

(4-6.)

Cu totă stima

Wilhelm Scherg &
l'abr i ca de pe$1 av«iri.

XX

00 
o 
o

-

Maro deposit de Pânzărie a lui Benedict Schroll. 
Se vinde eu bueata, cu prețui de fabrică, 

per cassa se dă sconto de 8°|0.

FRAȚII ȘIMAY 

Brașov, Târgul grâului nr. 3.
Trusouri complete pentru mirese; 

deposit de fi de masă;
asortiment bogat de Confecțiuni pentru 
dame, articole de modă, indigene și străine.

Se primesc comande pentru vestminte 
de dame și bărbați, care se vor esecuta cât se 
pote cu gust, solid și punctual, cu prețuri moderate.

Deposit mare de Pânză de Olanda și Pânzeturi
- calitatea. cea semi bună. 1 z

ș

2Î@

XX Medalia d’aiis- Paris

H In atențiunea Onor. Dame!!.! Sg
Q După ce mutat IBagazinul meu de

CO2D_feoțlLDDDl IDazrxDe 
f } din Strada Vămii
g) în Magazinul meu de haine pentru bărbați (J

<Bb2?b psată Șirul inulias 28,
tot acolo am aranjst un S^-UOZST sepsrat pentru 

g CONFECȚIUNI DE DAME, 

f j Ani onorea a aduce la cunoscința Onor. Dame, că sunt 
in posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose in 
acesta branșă.

De ore-ce pentru acest articol nu am absolut spese, 
nimeni nu p6te concura cu mine, ce privește ielti- 
nătatea. — Revine la o singură încercare, pentru a se con
vinge de cele mai de sus.

Tot-deauua asortimeait mare și eeă mai nou! 
Tot-odată iml ieau voie a recomanda și bogatul meu 

DEPOSIT DE HAINE, 

pesitB’u bărbați băeța șâ copia, 
după cea mai noă modă, cu prețua'i forte ieftiue.

Apelând la sprijinul Onor, public, sunt
3-50.(877). ou totă stima

Rog a fi cu atentie la firma!! HEINRICH SCHUL.

AU

/<>

jr

I

Standard
Societate pentru asigurarea vieții, Edinburg-Englitera.

Fundată 1825. «eooo
FILIALA pentru UNGARIAs

Budapest, IV Kossuth Lajos utcza 4L (Standard Palais)
Vestitul ansi®! ....
Câștig împărțit . . .
Avere...................................
Plătit penLu cașuri de mofte

Fundată 1825.

:v.

K

Fundată 1825. [

32,000-000
170,000-000
260-000-000 
520-000-000

Amtaj® tasHte ale Policelo'r-StaiiâM:
Siguranța absolută — Premii moderate — Pohce universale 

îțeSe sunt vaSahiEe și la întârdierea pliiții jts-eueisllua-.
Capitalisare și fixat înainte valocea rescumpărăril. Ne atacabilă.

In cas de mbrte se plătesce capitalul dacă polița este de un ar.
Asigurare liberă «Se resbel pentru eei obligați iu glote.

SK32Q Prospecte la cerere se trimit gratis, ra®

Agentura principală
Uh-așov, Târgul cailor nr. t.3-9.(360)

. J

T)

I

I

Croitorie bărbătescă modernă.
Am onbrea a aduce la cunoscința On. public, că 

atelierul meu de croitorie bărbătescă esecută 

tot-felul de haine bărbătesc! 
după cerințele On. public și după ultimele mode.
Tot-odată aduc la cunoscință, că mi-a sosit un 

transport mare de stofe englezesc! moderne, 
așa, că se pbte esecuta ori și ce fel de costume fine, pe lângă 
prețurile cele mai convenabile.

Rog pe On. public a me onora și în viitor eu comandele 
asigurându-1 de esecutare solidă și serviciu prompt.

Cu totă stima

George Bucă
croitor,

Strada Orfa.xr.ilor nr. r7.

r.'J

(869.4—6)

„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fii. se vinde 
al librăria și Nic. I. Ciurcu la tremias Nepoții. "W îsisS

Pentru morburi de stomac!
Celor ce prin recâ ă, înbuibare, mâncări greu de mistuit, ferbințell, prea 

reci, seu viață neregulată și’au tra’ un morb de stomac și anume:
Catar de stomac, cârcei, dureas, mistuire re®,

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai multi arii eu efect Iun 

Vinul âe biimenl (Krâuterweiu) a lui Huberth Ullrich 
l>! 1rx

%

S“ se foIosA-eă de timpuriu. Simptome ca: dureri de caw, râgă'ală,

Vinul de huruieneî este prej»ai-at din buruieni excelente și vinde* 
H cătore cu vin bun, întăresce stomacul și organismul de mistuire al 
j; omului. Vinul de buruieni deiătură mistuirea rea, și ajută la forma
la rea de sânge sănătos. .

Fo'osiiea vinului de buruieni deiătură. morburile de stomac deja la îne-put. 
De aceea 
greță, slăbic line, votnare, dispare adese-orl dupâ folosirea a câteva sticle de vin

țȘx și urmările cu : neastimper, col-că, bătaie de inimă, iusom- 
j, se delflturâ în- 

tr-buițâud vinul de buruenl. As-menea curăță, din stomac materii s'ricâci&se prin 
eșirea u^dră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea feței, anemia, deHlitaUa E?- 
orl d.n mistuire rea și din disposiție Lolnăviciosă a ficatului. Persone cari pă
timesc d« ILsa de «petit, nervositate, durere de cap, insomnie, tângeso cu în
cetul Vinul de burueal dă impuls puterii de viață, Vinul de buru
ieni excite ape'titul, ajută mis'uirea și hrănește, mișcă f refaeer a substanțelor, 
alină nervii excitat! și produce vioiciune de viață. - Muițime de scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Vin <Se buruieni se cagsetĂ în sticle â 3 c®r. și 4 c©r. în far 
maciile din : Brașov, Săcele, Cristian. Reșnov, Codlea, Ținț.arl, Helchiu, Bod, Feldiora, llye- 
falva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Zâgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gydrgy, 
Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, M.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod, Kd'halom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnele, Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, Szâsztyukos, Bethlen, Sârkâny, 
Almâsmezo, Zernest, Torcsvâr, Vajdarecse, V ila, N.-Sink, Aiud, Panticeu. Kbzdivasărliely, 
Erzsebetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tote farmaciile din oralele mici și mari din Ardeal 
și din țările străine. — Farmaciile din Brașov : a d-lor Heinrich G. Obert, Victor Roth, Eugen 

Neustâdter la „îngerul păzitor11, Ferdinand Jekelius la „Speranța11.
Trimite 3 seu mai multe sticle cu prețurile originale în ori și ce localitate din Austro Ungaria. 

—Se se ferescă. de ianâiație. -——— 
cereți mume Vin de buruieni a lui Hubert Ullrich.

_____ i__■■■■*—TU-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 450'0. spirt de 

vin 100.0, Glicerin 100'0, Vin roșu 240 0, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșe 320 0, fincen, 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de mzian, rădăcini calmus aa. 10'0. Aces
te părți constitutive să se amestece.

de buruieni.

CoBstteatU : «‘a’°wi..Ljnj na Conge-țjUn3 |a ficat, sphna, hemoroide
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


