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Procesul ^nostru.
Procesul de pressă, ce a fost 

intentat cjiarului nostru de procura
tură, s’a încheiat Lunea trecută prin 
condamnare.

A fost cu tote aceste un proces 
unic în felul seu.

însuși acusatorul public a măr
turisit înaintea Curții cu jurați, că 
articolii încriminați nu cuprind es- 
presiuni grosolane și vătămătore la 
adresa natiunei maghiare — dâr, 
adause el, cuprind totuși „agitare14 
și „atîtare11. Se putea ore ca. un pro
curor regesc unguresc din vremea 
de acji se nu găsâscă agitațiune în 
ceea-ce se scrie într’o foiă națională 
română ?

Aici ni-se presintă contrazicerea 
cea mai bătetore la ochi în acusa- 
țiune. Procurorul substitut, care a 
compus și subscris actul de acusa- 
țiune, ce a premers punerei în stare 
de acusațiune a redactorului nostru 
responsabil, a ridicat contra acestuia 
învinuirea, că ar fi ațîțat naționali
tățile nemaghiare la ură contra na- 
țiunei maghiare. Mai târcjiu, la per
tractarea escepțiunilor, precum și Ia 
pertractarea finală, vine alt procuror, 
care înlocuesce pe cel dintâifi, con
tele N. Lazar, pre bine cunoscut din 
procesele de pressă anteribre — și 
declară, că articolii incriminați din 
„Gazetă11 cu conțin nici o vătămare 
față nu națiunea maghiară, ar fi inten
ționat însă totuși de a ațîța la ură 
în coutra disposițiuuilor și decisiu- 
nilor aduse de autorități, în sfera 
lor de influență legală, și de a ațîța 
în contra pressei maghiare.

A ațîța în contra pressei ma
ghiare! Der cum și în ce mod? Să 
fie bre posibil a mai ațîța în contra 
unei presse, care, fatalmente, în par
tea ei covîrșitore, pare a nu răsufla 
și trăi decât din ațițare?

Dâcă cineva ațîță în contra ace
lor cjiare maghiare, pe care noi le 
caracterisăm cu epitetul „șoviniste“, 
atunci aceste cjiare însă-și, sunt cele 
mai mari ațîțătore contra lor înse-le, 

. fîind-că provocă tot mai mare re- 
i sens și mâhnire în sînul poporațiu- 
nei nemaghiare, în contra căreia 
agitâză.

Procurorul amintit a (fi9, că 
pressă maghiară, făcând servicii ma- 

i ghiarismului, apără tot-odată și in
teresele de esistență ale statului și 
de aici a conchis, că a ațîța contra 
pressei maghiare însfimnă a agita 
contra națiunei maghiare.

Apărătorul redactorului nostru 
a sciut să combată liniștit, der c’o 
logică și cu argumente sdrobitore, 
acăsta acusare nebasată. Mai întâiu 
de tbte apărătorul, advocatul S. Da
mian, a dovedit, că în genere nu 
s’a agitat în articolii din cestiune, 
nici contra pressei, nici contra na
țiunei maghiare. A dovedit mai de
parte, că în acei articoll s’a aprețiat 
numai procederea acelor funcțională 
administrativi, cari au săvârșit es- 
pulsarea redactorului german Cramer, 
care era cetățeau ungar, din Timi- 
șbra. Faptele acestor funcționari pot 
fi criticate, ba chiar trebue să fie 
criticate într’un stat constituțional 
și ei nu pot fi nici-decum identificați 
cu naționalitatea maghiară.

A mai desfășurat apărătorul, că 
nici pressă șovinistă maghiară nu 
este naționalitatea maghiară, că a- 
cesta pressă, prin intoleranța și șo
vinismul ei, nu numai că nu face 
servicii, dâr este chiar primejdiosă 
pentru Maghiari și deci și pentru 
interesele de esistentă ale statului.

Dâmnă și plină de seribsă re- 
soluțiune a fost acea parte a vorbi- 
rei apărătorului, în care acesta a 
arătat, că noi Românii nu agităm, 

nu conspirăm și nu trădăm, der nici 
nu suferim și nu ne putem pleca 
dinaintea, curentului așa numitului 
șovinism maghiar, care voesce să ne 
deroge originea, să ne suprime limba 
și naționalitatea și să ne împiedece 
desvoltarea firâscă după obiceiurile, 
datinile și tradițiile, ce le-am moș
tenit dela strămoșii noștri. Numai 
acest șovinism, care sbmenă zizanie 
și ură între naționalități, a fost com
bătut în articolii „Gazetei4*.

Discursul apărătorului și decla
rațiile tot așa de hotărite ale acu- 
satului, au făcut, după cum mărturi
sesc chiar foile "Sin Tergu-Mureșului, 
o adâncă și seriosă impresiune asu
pra Curții cu jurați. Cu tbte astea 
juriul, după ce a achitat pe acusat 
pentru unul din cei doi articoll, l’a 

| declarat vinovat pentru celălalt.
In urma acăsta acusatul a tre

buit se be pedepsit pentru agitație. 
Der pedâpsa minimală, ce a măsu- 
rat’o tribunalul, este, ce ilustrâză și 
caracterisâză așa de mult acest pro
ces de pressă și care esplică de ce 
acusatul a recurs în contra sentinței.

Procesul de pressă al „Gazetei".
Luni în, 6 Aprilie st. n., s’a pertrac- 

tat înaintea curții cu jurați din Târgu- 
Mureșului procesul de pressă, ce i-se in
tentase „Gazetei Transilvaniei11. Erau incri
minate două articole publicate în Septem
vrie anul trecut (n-rii 192 și 193) în cari 
se făcea cunoscut istoricul espulsării de 
pe teritoriul orașului Timișfira a redacto- 
torului Alvin Cramer de la ffiia germană 
„Deutsches Tagblatt fur Ungarn44, și se 
condamna șovinismul. In aceste articole 
procurorul a găsit că se cuprinde „agitație 
contra naționalității maghiare" și pe basa 
acesta a ridicat acusă contra redactorului 
responsabil al fdiei nfistre d-1 Traian 
H. Pop.

Pertractarea a condus-o d-1 Ales. 

Dodo, president de tribunal, judi votanți 
au fost dd. Wittich Carol, jude de tribu
nal, și Ladislau Vaary, jude de cerc. Pro
curor contele Nic Lazar. Apărătorul acu- 
satului distinsul advocat român din Bra
șov, d-1 Simeon Damianu. Tălmaciu Andr. 
Pop. funcț. la Scaunul orf. din T. Mure
șului.

După constituirea curții cu jurați, 
s’a întrat în meritul pertractării procesu
lui. La întrebările ce i-s’au pus acusatu- 

j lui, acesta a răspuns, că: nu este el au
torul articolelor incriminate, ia însă răs
punderea pentru ele. Nu se simte vino
vat, căci articolele nu cuprind nimic, ce 
ar contraveni legei de pressă, nu s’a agi
tat în ele nici contra naționalității ma
ghiare, nici contra autorităților, s’a con
damnat numai șovinismul, ceea-ce nu pote 
forma delictul agitațiunei.

Se citesc apoi actele oficiale privi- 
tdre la espulsarea lui Cramer, articolele 
incriminate în traducere maghiară și ar
ticole din foile unguresc! pe cari acusatul 
le-a adaus la dosar cu ocasiunea investi- 
gațiunei. Cu acesta s’a încheiat prima șe
dință înainte de amiadi.

Ședința de după amiadi deschiden- 
du-se la firele 3, procurorul conte N. 
Lazar și-a ținut vorbirea de acusare. El 
accentua, că deși articolele incriminate nu 
cuprind espresiunî prea aspre și vătămătfire 
contra națiunei maghiare, totuși intenția 
autorului lor a fost de a agita și de a 
presenta autoritățile ca pe unele, cari cu 
tfite mijlficele nisuesc să asuprfiscă națio
nalitățile nemaghiare. Cere juraților să 
aducă verdict condamnator.

Apărătorul, d-1 adv. Simeon Damianu, 
ține un discurs de apărare mai lung în 
care cu puternice argumente răstfirnă acu- 
sarea. D-sa dovedesce clar și convingător, 
că articolele incriminate nu involvă ab
solut nici o agitațiune, căci a face obiect 
de discusiune procederea unui seu altui 
funcționar, nu însfimnă a agita, ci a apre
cia numai faptele lor, ceea-ce este permis, 
ba chiar necesar. Funcționarii nu formfiză
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Giulgiul morților.
— Poveste bretonă. —

A fost odată un arendaș văduv, pe 
care-1 chema lob și care nu-și plătise 
arenda de șepte ani. El avea șfipte copii 
și toți șepte erau prea mititei, ca să pfită 
lucra pământul, seu să facă ceva.

Stăpânul moșiei trecând într’o nopte 
prin fața cimitirului, vădu cum ocolea bi
serica o grămadă de fantome și el bănui, 
că trebue să fie morții, cari îșl ispășiau 
păcatele. N’avu însă curagiul să se apro
pie, ca să se încredințeze ce ar pută să 
fie în adevăr.

Tremurând de frică, se duse la aren
dașul său și-i spuse, că decă se va încu
meta să petrecă o nfipte în biserică și să 
vadă ce este, îi va erta arânda de pe cei 
șepte ani.

Arândașul era sărac și năcăjit și îi 
făgădui să se ducă.

Se furișă în biserică tocmai când 
clopotarul bătii de sfîrșitul vecerniei. 
După-ce rămase singur, cu ușile închise, 
înainta în fața altarului și începu să se 

rfige. Se retrase apoi în clopotniță de 
unde printr’o ferestră putea la lumina lu- 
nei să vadă în biserică. „Oe o vrea 
Dumnedeu!14, dise el și începu s’aștepte.

La miedul nopții audi un sgomot 
mare cum venea o căruță în gfină peste 
lespezile mormintelor de-afară. Un om 
eși atunci din altar, un om pe care nu-1 
cunoscea și care ținea o cheie în mână. 
Acest om deschise ușa cea mare a bise
ricii și năvăli înăuntru o căruță trasă de 
trei cai. In mijlocul bisericii se opri. Su
rugiul și cu omul, care venise din altar, 
coborîră din căruță un cosciug. lob vă- 
dend acesta, își făcu cruce și i-se ridică 
părul de groză.

Așezară cosciugul pe pavagiul bise
ricii și-l deschiseră. Din el se ridică o 
femeie înfășurată cu un giulgiu alb, pe 
care-1 lăsă să cadă grămadă pe pavagiu. 
Tot atunci două mari pietri se dădură la 
o parte, lăsând să se vadă o grfipă întu
necată și adâncă. Femeia, gfilă cum era, 
se coborî înăuntru lăsându-și giulgiul pe 
pavagiul de pietră. Gele două pietri că- 
dură la loc și grfipa se astupă. Surugiul 
se urcă în căruță și cu același sgomot cu 
care venise, plecă pe ușa cea mare a bi
sericii. Omul, care venise din altar, după 
ce încuie ușa, întră er înăuntru. Cos

ciugul și giulgiul rămase în mijlocul bi
sericii.

lob era aprfipe să mfiră de frică. Se 
rugă lui Dumnedeu s’ajungă cu bine cjiua 
de mâne.

La trei după miedul nopții audi 
ărăși căruța, care venea în gfină peste 
lespezile din cimitir.

— Domne! îngână el, nu s’a sfîrșit 
încă. Ce-o să mai fie, Dumnezeule?...

Și vădu erăși pe omul eșind din al
tar și mergând să deschidă ușa cea mare. 
Căruța trasă de trei cai înaintă până în 
mijlocul bisericii. Se opri lângă cosciug. 
Cele două pietri se dădură la o parte și 
femeia cea mfirtă se ridică din grfipă și-și 
înfășură corpul cu giulgiul său. Cei doi 
fimeni o aședară în cosciug, suiră cosciu
gul în căruță și căruța plecă, făcând un 
sgomot îngrozitor. Omul din altar închise 
ușa cu cheia și se reîntfirse erăși înăun
tru. lob se ruga mereu la Dumnedeu și’n 
așteptarea zorilor, vremea i-se părea, că 
trece așa de încet!

La șese dimineța, când clopotarul 
veni să tragă clopotele, lob plecă din bi
serică fericit, că nu i-s’a întâmplat nimic 
și că a dobîndit de la stăpânul său arânda 
pe șfipte ani. Nu se putu răbda să nu dea 
prin cimitir, în credință, că va găsi tfite 

crucile rupte și tfite pietrile prefăcute în 
pulbere. Der ele erau ca și mai înainte, 
și nu se vedea nici urmă de rfite, nici de 
copită de cal. „Asta e voia lui Dumnedeu14, 
își dise el, și o porni spre casă. Stăpânul 
său îl aștepta și cum îl vățlu, îl întrebă:

- Ei?...
— Etă-me stăpâne.
— Și nu ți-s’a întâmplat nimic?
— Nimic, har Domnului.
— Spune-mi, ce ai vădut? Spu- 

ne-mî tot 1
— Mai nimic, stăpâne.
— Adevărat?...
— Crede-mă.
— Va se (fică ai avut o nfipte noro- 

cfisă și-ai câștigat ceea-ce îmi datorai.
— Așa e, stăpâne, dfir dău, n’ași vre 

să mai petrec o nfipte ca asta.
— De ce? Ți-e frică?
— Puțin; ceea ce-am făcut, n’ași 

mai face nici-odată, der, fiind-că trebuia să 
câștig pânea pentru copiii mei, Dumnezeu 
cred că n’o să-mi ia în nume de rău 
ceea ce am făcut.

— De sigur! Etă adeverință, că nu 
mai îmi datoresci nimic.

— Mulțumesc, stăpâne 1
Tfită diua nu-i eși din cap lui lob, 

ce văduse în biserică. A doua di se în- 
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naționalitatea maghiară. Spune mai de
parte apărătorul, că Românii și pressa lor nu 
agiteză, nu conspiră și nu tradâză, ei însă 
nu pot tolera și nu se pot pleca dinaintea 
șovinismului maghiar dominant, care 
voesce a ne denega originea, a ne suprima 
limba și naționalitatea, a ne pune piedecî 
în calea desvoltării năstre firesci, după 
datinele și tradițiile ce le-am moștenit de 
la moși și strămoși. Acest șovinism a fost 
combătut și în articolele incriminate. Noi 
Românii, continuă apărătorul, suntem <Rlnic 
denunțați și bănuiți de cătră acest șo
vinism și de pressa ce stă în serviciul lui, 
că am urzi comploturi și conspirațiuni și 
că am face politică dacoromanistă. Dân- 
du-se credământ acestor calomnii răuvoi- 
tdre, ni-se fac perchisiții pănă și prin po
durile bisericelor, unde se dice că avem 
adunate arme, însă în loc de arme omenii 
puterii găsesc câți-va șorecî.

Dâcă trăim într’un stat liberal și con
stituțional, cum se pretinde, atunci liber
tatea pressei ar trebui să fie respectată, 
fără deosebire de naționalitate, căci ea 
este principala garanție a ori cărui stat 
constituțional.

Românii contribue cu dare în sânge 
și bani la susținerea statului, ei pretind 
prin urmare, ca pe lângă obligamente și 
sarcini egale, să se bucure și de drep
turi și libertăți egale. Căutam dreptatea 
și adevărul și combatem șovinismul, care 
în urmările sale este de cea mai mare 
stricăciune chiar pentru naționalitatea ma
ghiară și pentru stat. Cere în fine achita
rea acusatului.

După ce mai vorbesc încă-odată pro
curorul și apărătorul, se dă cuvântul acu
satului Tr. Pop, care face și din parte-i 
câte-va declarațiuni și constatări. Spune, 
că în articolele încriminate n’a fost vorba 
de naționalitatea maghiară, ci de unele 
cercuri șoviniste maghiare. Șovinismul, ce 
s’a combătut, nu pote fi identificat cu națio
nalitatea, cu statul, ori poporul. Negă că 
articolele ar fi avut scopul de a agita, și 
cere să fie achitat.

Jurații se retrag și după o consfă
tuire mai lungă, aduc verdictul, după care 
acusatul nu e vinovat de publicarea pri
mului articol incriminat (nr. 192 din 1902 
al „Gaz. Trans“.), însă e declarat vinovat 
pentru publicarea celui de al doilea arti
col incriminat (nr. 193 din 1902 al „Gaz. 
Trans.“)

Pe basa acestui verdict, tribunalul 
aduce sentința, prin care condamnă pe 
acusatul T. Pop la 3 dile închisore de stat, 
20 cor. amendă, publioarea sentinței în 
fdie și confiscarea numărului respectiv al 
„Gazetei14.

Procurorul declară, că se mulțumesce 
cu sentința.

Acusatul și apărătorul declară, că 
anunță recurs în contra sentinței.

Mișcarea din Balcani.
Ceutrul mișcării s’a mutat de la 

răsărit spre apus, îu Albania, care 
este vecină cu teritoriul ocupat al 
Austro-Ungariei. Diplomația euro- 
pănă se neliniștesce acum nu din 
causa mișcării bulgăresc!, ci din causa 
mișcării albanese.

Comitetele bulgare vor ave cai
lele acestea o conferință în Soba, în 
care se c|ice, că vor decide pe cjiua 
de 15 Aprilie revoluția generală. Se 
crede inse, că asta-i mai mult pentru 
a spăria lumea, decât ceva serios, 
deși Bulgarii își dau totă silința se 
țină mișcarea în fierbere. In cate
drala din Sofia se țin parastasurî 
pentru cei căcțuțl în luptă și arhie 
reii țin predici. Bulgarii le dau cona
ționalilor lor din Macedonia dinamită 
și arme gratis, le-au trimis și ofițer! 
și cu tote acestea revoluția nu mai 
isbucnesce. Bulgarii din Macedonia 
sunt Omeni paclmcî și n’au nici un 
motiv se se revolte tocmai atunci, 
.când Sultanul le dă reforme și vre 
să le ușureze sortea.

Reformele însă, car! se fac în 
favorul Bulgarilor, merg pe socotela 
Albanesilor, etă de ce se revoltă 
acum Albanesii.

Albanesii sunt în numer de peste 
1% milibne și din aceștia jumătate 
sunt mohamedanî. Ei sunt mai bine 
organisați, decât Bulgarii, și va fi 
greu se-i liniștescă.

Sultanul a declarat, că va tri
mite o comisiune de împăciuire la 
Albanesl și pare a fi forte îngădui
tor față cu Albanesii mohamedanî, 
din contră față cu Albanesii de re
ligia catolică este forte aspru, așa 
că guvernul Italiei s’a vecjut îndem
nat a interveni la Sultan în favorul 
acestora.

Vorba e, că Sultanul este in- 
fluințat forte mult de Albanesii mo- 
hamedani. Totă garda lui este com
pusă din astfel de Albanesl. Dispo- 
sițiile, ce le ia contra Albanesilor 
resculațl, sunt numai nisce jucării, de 
cari nimeni nu se sparie.

La stăruințele diplomației însă 
totuși a declarat, că va trimite con
tra Albanesilor trupe în număr de 
20.000 soldați. Ce să facă însă acest 
număr față cu voinicii și mult mai 
numeroșii locuitor! de munte?

Un discurs în dietă.
— Drepturi șî limbă. —

In ședința de la 3 Aprilie n. a 
dietei, a luat cuventul și deputatul 
naționalist slovac Fraucisc Veselovsky. 
In partea primă a discursului Ve- 
selovszky s’a ocupat cu cestiun! mi
litare, 6r în partea a doua și-a ridicat 
cuventul în apărarea dreptului de 
limbă. Etă ce a di9 între altele de
putatul slovac.

Veselovsky: Aud adeseori între- 
buințându-se espresiunea „națiune" și tot- 
deuna o durere mă stăpânesce când o 
aud. De ce? Fiind-că noi nu formăm na
țiune politică, decât în lege, er nu în praxă, 
nici în vieță. Națiunea politică o compune 
totalitatea cetățenilor patriei. Ar trebui 
deci, ca toți cetățenii să aibă drepturi 
politice. Dăr cine au la noi drepturi po
litice? De astfel de drepturi dispune la noi 
numai averea, așa că o parte a dreptu
rilor politice le-a confiscat virilismul, cea
laltă parte censul; dreptul legat de cuali- 
ficațiunea personală încă este numai o 
fantomă, căci cel ce n’are avere, nu-și pdte 
câștiga nici cualificație.

Și mai rușinos este sistemul de can- 
didare oficială. Funcționarii noștri ne po
runcesc că pe cine trebue să alegem. 
Acesta este dreptul politic? O astfel de 
concepțiune politică este parodia libertății, 
caricatura ori-cărei libertăți în lume. Sunt 
popdre, cari s’au emancipat abia de câte-va 
decenii și cari au parlamente eșite din 
dreptul sufragiului universal; noi înse 
după o miie de ani avem un parlament 
creat prin cens. Asta nu prea e mare li
bertate.

Nespus de mult m’a atins când am 
audit din gura d-lui ministru-president de
clararea, că la periferii și în părțile de 
miaflă-nâpte, iubirea de patrie și patrio
tismul e representat și apărat numai de 
cătră funcționari, mai ales de funcționarii 
politici. Ei bine, patriotismul Slovacilor a 
stat tot-deuna mai pe sus de ori-ce în
doială. Așa a fost în trecut, așa este și în 
present. Slovacul este în primul rend pa
triot și om. Slovacii și-au împlinit tot- 
deuna conscențios datoria. Pe timpul ocu- 
pațiunei turcesc!, Slovacii nu numai că 
au primit în mijlocul lor întrega nobilime, 
aristocrația, clerul superior și inferior și 
călugărimea, ci timp de 150 ani au sus
ținut însăși patria și au aperat’o față cu 
ori-cine. Când Maghiarii erau strimtorați 
de Turci, Slovacii i-au primit amical, ca 
pe frați. Slovacii au luat parte la lupta de 
emancipare a Maghiarilor în timp de trei 
veacuri. Slovacii și afli formeză funda
mentul Ungariei, de-oparte prin situațiunea 
lor geografică, de altă parte prin numărul, 

sîrguința și munca lor, — ei își împlinesc 
perfect datoria cătră patrie.

Astădi esistă rele, cari însă pot să 
fie vindecate. Răul e de natură materială 
și morală, adecă culturală. Partea morală 
a răului pdte fi înlăturată prin înființarea 
de șcdle corăspundătdre și prin instruirea 
fiilor poporului. țVeszi: In care limbă? — 
Buzăth: De ce provoci?) Eu cred, că în 
cestiunea acesta nu mai încape îndoâlă. 
Nici un popor nu pdte prospera fără de 
omeni culțl. Și Slovacii au nevoie de 
inteligență, ei încă au nevoie de preot, 
învățător, primar, funcționar, medic, far
macist, advocat, inginer, industriaș, comer
ciant. De unde să-i ia, ddcă n’au șcdle 
secundare? Unde să învețe tînărul Slovac 
limba lui, dâcă n’are șcdle pentru acâsta? 
Poporele acestea, milionele acestea se în
vețe altă limbă, care nu e necesară pen
tru susținerea vieții, în timp de 1—2 ani?

Negreșit, dmenii culți trebue să cu- 
noscă limba slovacă! Oum să vorbescă 
Slovacul d. e. cu episcopul, cu fișpanul 
etc. când nici unul din aceștia nu-i cu
nosc limba? Tocmai omenii cu carte, in
telectuali, au datoria a învăța limba po
porului, er nu dimpotrivă. Dâcă eu mi-ași 
trage originea din Țigani, nu mi-ar fi ru
șine să die, că sunt Țigan. (Strigări în 
stânga eștremă: Suntem în Ungaria!) 
Sunt și în alte părți de lume țări poli
glote, cu mai multe limbi, unde limbile au 
drepturi egale, căci așa pretinde drepta
tea, înțelepciunea și prevederea politică.

I. Hock-. In Ungaria nu se pdte.
Veselovsky. Se prea pdte! Cum să 

aibă poporul încredere față de funcțio
nari, când nu pot comunica cu ei în limba 
lui! Trebue deci să ne nisuim, ca inteli
gența se-și însușăscă limba poporului. 
(Mișcare în drepta și în centru).

încheie declarând, că nu primesce 
proiectul militar.

Leyea pădurăritimii șî miseria 
țăranilor.

D-nul deputat Dr. Gh. Sombati a 
adresat în ședința de la 4 Aprilie a die
tei ungare o interpelație asupra miseriei 
poporului român din munții Hălmagiului 
și din împrejurimea Boroș Sebeșului.

D. Sombati a spus, că poporul nu 
are pământ și acela pe care îl are este 
rău și pietros. Anul trecut a fost afară de 
aceea fdrte rău, așa că omenii n’au ce 
mânca. Causa principală a răului este, că 
în părțile acelea s’au sădit păduri și au 
fost opriți omenii de la pășunat, pe timp 
de 25 ani, așa că dmenii și-au pierdut is- 
vorul de căpetenie al esistenței: prăsirea 
de vite. Și cu totă miseria, Românul totuși 
rămâne legat de pământul său conform

Se pdte să fi fost 

dăcă în adevăr va 
s’o întrebe ce vrea,

tîlni cu capelanul din sat și-i spuse tot. 
Capelanul îi spuse popii și popa mirat 
veni la lob și-l întrebă, decă e adevărat 
ce audise.

— Da, sf. ta, da, e fdrte adevărat.
Atunci popa îi spuse capelanului să 

vegheze în noptea aceea în biserică și să 
se încredințeze.

— Cine scie?... 
numai un vis!

îi mai spuse, că 
vede pe morta aceea, 
ce doresce.

— Fdrte bine! Am să v’ascult sf. ta 
și am se-i vorbesc, decă voiu vede-o.

Capelanul pătrunse în biserică odată 
cu clopotarul. După-ce slujba vecerniei 
se sfîrși, ușile bisericei se încuiară și ră
mase singur. Se așeșlă într’o strană, gân
ditor. La miedul nopții sgomot înfiorător 
tulbură liniștea, omul eși din altar, des
cuie ușa, căruța cu caii năvăli înăuntru 
și se opri în mijlocul bisericei. Cei doi, 
surugiul și omul din altar, coborîră cos
ciugul, îl desfăcură și femeia cea mdrtă 
se ridică în piciore. Se desvăli de giulgiu, 
său, îl aruncă pe pavagiu. Cele două pie
tre se dădură la o parte și morta se co
borî în gropă. Pietrile se aședară la loc, 

căruța plecă omul, încuie ușa, reîntră în 
altar și... se făcu liniște.

Capelanul împietrise în strana sa și 
n’avu curagiul să spue un cuvânt.

A doua di ’i povesti popii tot ce 
văduse.

— Și n’ai întrebat’o nimic ? înțeleg să-i 
fie frică unui om simplu ca arendașul 
lob, ăr d-ta să n’ai îndrăsnelă să did o 
vorbă ?...

— N’am avut curagifi și de-ațî fi 
fost acolo și Sfinția-Vdstră, ați fi rămas 
înghețat de frică.

— Vorbă să fie! Nu sunt așa de 
fricos, după cum mă credî. Am să mă duc 
se veghez eu în ndptea asta; de sigur că 
femeia aceea e vre-un suflet blăstemat, 
care are nevoie de rugăciunea mea.

Dâr popa deși spusese că nu-i toc
mai fricos, nu îndrăsni să se ducă singur, 
ci își mai luă cu sine și pe cei doi cape
lani ai săi.

In mijlocul bisericei, spre marea lor 
mirare vedură ridicat un catafalc bogat.

— Cura? întrebă popa, cine să fi 
murit în parochia mea, de i-s’a ridicat ca
tafalcul acesta ?

— Nu seim, răspunseră capelanii, 
n’am autjit nimic.

— Nici eu n’am audit. Duceți-ve și 
întrebați pe clopotarul.

Unul dintre capelani se duse se în
trebe pe clopotarul, care n’avea nici o 
scire c’ar fi murit cineva în parochie și 
care rămase forte mirat când vădii cata
falcul cel bogat ridicat în mijlocul bise
ricei.

Cine l’o fi ridicat?
Cei trei așteptară în rugăciuni mie

dul nopți.
Când bătu două-spre-dece, sgomotul 

se audi în cimitir, omul din altar trecând 
pe lângă cei trei preoți se duse și des
cuie ușa. Căruța trasă de trei cai negri 
năvăli înăuntru și se opri alăturea de ca
tafalc. Din cosciug se ridică femeia cea 
mdrtă, lăsa giulgiul să-i cadă la pământ, 
groapa se deschide și mdrta se coborî 
înăuntru. Pietrele cădură la loc, căruța 
porni, ușile se încuiară, omul din altar 
întră înăuntru și... er se făcu liniște.

Popa mai îndrăsneț de cât tovarășii 
lui, se apropie de catafalc, ridică giulgiul 
de jos și se reintdree cu el în strana în 
care stătuse mai înainte.

— N’am să-i dau giulgiul, dise el, 
pănă nu-mi va spune ce doresce.

Peste puțin eși din altar un ora în- 
brăcat în alb de sus pănă jos, ținând în 

fie-care mână câte-o luminare. Le aședâ 
pe amândouă părțile catafalcului și se 
înapoia în altar. La trei dre, căruța veni 
și mdrta se ridică din grdpă. Când vădu 
luminările, fața mortei se lumină de-un 
zîmbet de bucurie. Ișl căută apoi giulgiul 
și negăsindu-1, începu să strige:

— Unde mi-e giulgiul, unde rai-e 
giulgiul?

Cei trei preoți audindu-i glasul în- 
fiiorător, ar fi dat mult să fie departe.

— Unde mi-e giulgiul, giulgiul meu?! 
mai strigă ea cu voce puternică și ocoli 
catafalcul, furidsă ca un câne turbat.

— Unde mi-e giulgiul? strigă ea a 
treia dră.

Popa îngrozit, cum era, își luă inima 
în dinți, înaintă pănă în mijlocul bisericei 
și îi aruncă giulgiul, fără să aibă putere 
să dică o vorbă. Femeia îl luă și se în- 
văli cu el. Ea luă apoi o mână de pământ 
din grdpa în care fusese și i-o aruncă 
popii în obraz. Stinse luminările amân
două, se sui în căruță și porni cu un sgo
mot așa de mare, că cei trei preoți cre
zură că se dărîmă biserica.

Dimineța popa se duse acasă la lob 
și ’1 întrebă, decă e adevărat că stăpânul 
său îi iertase arenda pe șepte ani pentru 
că veghiase o ndpte în biserică?
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proverbului: „Fie pânea cât de rea, tot 
mat bine’n țeramea*. După acestea'd-1 dr. 
Sombati adreseză ministrului 5 puncte în 
carî îl întrebă, decă are cunoscință de 
starea deplorabilă a țăranilor români din 
acele părți și ce are de gând a face pen
tru îmbunătățirea sorții lor.

Ministrul Daranyi răspunde, că până 
acuma n’au sosit raporte despre miseria 
poporului român, ministrul de comerciii 
însă a dat ordin să se întrebuințeze 10.000 
cor. pentru lucrări publice (drumuri) unde să 
câștige Românii pânea cea de tote dilele. 
In curând se va mai da pentru tdtă țera 
suma de 400.000 corăne tot pentru lucrări 
publice, din care sumă^se va cheltui, pe 
unde este sărăcia mai mare.

In ce privesce plantarea de păduri, 
legea spune, că dreptul foștilor urbaria- 
litiș Ia pășunat în pădure nu se pote res- 
tringe decât în măsura, după cum îngă- 
due rodnicia pământulu. Proprietarii inte
resați au dreptul să apeleze contra legii 
pădurăritului, din Arad însă n’au reclamat 
numai 6. Intru cât din greșala primarilor 
său din nesciință nu s’au făcut apeluri 
până 'acuma, ministrul declară, că ase
menea apeluri primesce și de aici înainte 
și că nu vre să facă deosebire de națio
nalitate în asemenea chestiuni.

Deputatul Dr. Sombati primesce ape
luri în scris și de la locuitorii din alte cer
curi electorale.

Esposiția societății agrare.
Un eveniment se prepară în vieța 

economică a României. Marii proprietari 
agricoli din întrega țeră, constituiți în so
cietate, organisâză în present o esposiție 
agricolă.

Acea esposiție va fi o documentare 
vie a puterilor de muncă ale agricultori
lor români și o pipăită constatare a stărei 
în care se află România, atât pe tărîmul 
agricol, cât și pe acela al industriilor, cari 
decurg din, seu sunt în legătură cu agri
cultura.

Pentru reușita acelei esposițiuni, so
cietatea marilor agricultori a făcut apel la 
concursul tuturor agricultorilor din țeră, 
la concursul tuturor acelora, cari doresc 
ca isvărele de bogăție națională să crescă 
și cu spor să-și răspândâscă foldsele asu
pra țării.

Esposiția agricolă ce se organiseză, e 
socotită ca uy câmp pe care să se facă 
studiul comparativ al diferitelor produse 
agricole românesc!, din diversele părți ale 
țărei, spre a se obține selecțiunea, care 
într’adevăr să dea resultate fericite.

Pe de altă parte la esposiție partici
pând un mare număr de producători, se 

întinde tărîmul de esperiență și cresce în 
același timp și interesul cercetărilor.

Esposiția societății agrare are mai 
ales scopul de a susține bunul renume al 
grânelor românesci și a Ie cuceri întâie
tatea pe piețele de vendare ale lumei.

Perioda de ținere a esposiției a fost 
alâsă în lunile Septemvrie și Octomvrie, 
când se obțin cele mai bogate rdde ale 
solului românesc.

In esposiție vor fi secțiuni pentru 
agricultură, horticultură și arboricultură, 
silvicultură și venat, viticultură, zootech- 
nie, piscicultură, industrii agricole, mașini 
și instrumente agricole, industrii casnice, 
țesături și vestminte, produse de mine și 
cariere.

O secțiune specială va representa lo
cuințele muncitorilor și ale țăranilor și 
igiena în comunele rurale din România.

Asociațiunea română pentru răspân
direa sciințelor, pusă sub conducerea d-lui 
profesor Dr. Istrati, cunoscutul chimist, va 
presenta întrega mișcare sciențifică actuală 
și desvoltarea culturei din România.

Esposițiunea va fi organisată în cen
trul Bucurescilor, în grădina Oismegiului.

In loc de pavilidne, în care să se es- 
pue diferitele produse, se vor construi 
case, cari vor representa tipul locuințelor 
de țerani români din regat și de peste 
hotară.

La esposiție vor participa, pe lângă 
marii și micii agricultori, cu produsele lor:
1) administrația domeniilor regale; 2) mi- 
nisteriul agriculture], comerciului și indus
triei, cu produsele fermelor, pepinierelor, 
bălților, minelor și carierelor statului; 3) mi
nisterul instrucțiunei publice, cu produsele 
șcălelor elementare de agricultură, meserii 
și cu produsele școlelor profesionale de 
fete 4) ministerul de răsboiu cu caii din 
herghelia de la Gislău; 5) ministerul de 
interne, cu produsele atelierelor din peni
tenciare și cu o secție a serviciului sani
tar; 6) ministerul de finanțe, direcția Re
giei monopolurilor statului, cu produsele 
fabricelor de tutun, chibrituri și cu pro
dusele bogatelor nostre saline.

Pentru suportarea cheltuelilor ce va 
necesita organisarea esposiției, societatea 
agrară va pune în vendare 20.000 bilete 
de loterie, a 5 lei biletul.

Fie-care bilet, pe lângă că va parti
cipa la tragerea loteriei, va da posesoru
lui dreptul de a călători cu preț redus pe 
căile ferate și de a visita de cinci ori 
esposiția.

Autoritățile enumerate mai sus, parti
cipând la esposiție, vor suporta unele chel- 
tuel! pentru organisarea ei.

Județele participând de asemenea cu 
produsele lor, au prevădut în budgetele 

respective diferite sume destinate esposi
ției agricole.

Primăria Capitalei, la rândul ei a ofe
rit gratuit locul pentru esposiție și va 
oferi de sigur, tot gratuit, apa și ilumina
tul necesar.

Importanța esposiției de care ne ocu
păm, nu pdte fi tăgăduită de nimeni. Ro
mânia doresce ca să se presinte în fața 
tuturora cu bogatele sale produse agricole 
și animale, acum când suntem în ajunul 
revisuirei convențiunilor comerciale.

Presidentul societății agrare și al co
mitetului esecutiv al esposiției, d-1 Stefan 
Greceanu, a avut fericita idee de a cere 
și avisul M. S. Regelui, asupra esposiției 
agricole.

Suveranul și-a manifestat deplina sa 
mulțumire, vedând că se organisăză o es
posiție agricolă generală și anume din 
inițiativă particulară și nu de cătră stat.

M. S. Regele are credința, că acea 
espoție va fi visitată și de numeroși co- 
mercianți și industriași, cari vor veni din 
străinătate, în acest scop A. S. R. Princi
pesa Maria a României va organisa sin
gură secțiunea lucrului manual din espo
siția agricolă.

Când sub astfel de auspicii se anunță 
esposiția societății agrare, ea nu pote fi 
de cât încoronată de succes.SOIRILE DILEI.

— 29 Martie v.
Escursiune laRoma. Astădi la orele 

23/4 p. m. au sosit în gara din Brașov 170 
de escursioniști români, cari sub conduce
rea d-lui Tocilescu merg la congresul 
latin din Roma. Toți aveau cocărdi națio
nale române și italiene la piept. Era și 
un număr însemnat de domnișâre. Cioba
nul Cârțanu era și el între escursioniști. 
Trenul a plecat la 3.10 mai departe.

Norocul umblă cu nenorocirea. 
Tedor Rusovanu din Ludișor (Făgăraș) s’a 
dus săptămâna trecută în pădure să scotă 
rădăcinile unui copac. Când colo găsesce o 
ladă de fier plină de juvaerurl și pietrii, 
scumpe. A treia di 80 duce la Făgăraș la 
juvaergiul Niculae Breza și îi ofere de 
vendare «două inele și o brațeletă. Juvaer
giul n’a îndrăsnit să cumpere, ci l’a luat 
pe Rusovanu la întrebări și pe urmă l’a de
nunțat gendarmeriei. Gendarmii s’au dus 
numai decât la Rusovanu și făcendu-i per- 
chisiție, au găsit lada ou lucrurile scumpe. 
Când gendarmul Filip Cristea[ a vrut să 
deschidă lada, Rusovanu i-a împlântat un 
cuțit în umăr. Vădend acesta al doilea gen- 
darm, a împlântat baioneta în pântecele lui 
Rusovanu, er lada au dus’o la solgăbirău. 
Rusovanu acuma e pe morte. Scumpeturile 

se crede că le-a ascuns acolo vr’un nobil 
bogat în revoluție.

Incident (le frontieră. Acum câteva 
dile o luptă sângerosă s’a întîmplat la ho
tarul țărei, lângă pasul Oituz, între o pa
trulă de gendarml maghiari și 14 săcui, 
bărbați și femei, cari voiau să mârgă în Ro
mânia la muncă. Cei 14 prinși în momen
tul când erau să între pe teritoriul româ
nesc, au fost somați să-și arete pașaportele. 
Neavend pașaporte, ei voiau să fugă. Atunci 
gendarmii au voit să tragă într’ânșii. Câți
va din ei vădend primejdia, au năvălit 
asupra gedarmilor cu scop de a-i desarma 
Gfendarmii au făcut us de arme, rănind pe 
8 dintr’enșii, dintre cari doi au murit. Cei- 
l’alțl au isbutit să scape în România.

Catastrofă pe Dunăre. Echipagiul 
bărcei nr. 503 a căpităniei portului Brăila 
compus din trei persbne: Ivanciu Popescu, 
lancu Goia și Gh. Grigore, a pierit în nop- 
tea de Duminecă spre Luni în valurile Du
nărei, în urma unui grâznic incident. Acești 
omeni plecase acum două săptămâni din 
Brăila, ca să culâgă sparaghel, pe țărmul 
din drepta Silistrei. La întorcere în drep
tul gurei rîului Ialomița, barca s’a ciocnit 
cu vaporul de marfă „Caram", al societăței 
ungare de navigațiune, care’șl făcea cursa 
îu susul Dunărei. Barca din causa puterni
cei sguduirl, s’a răsturnat. 6menii vaporu- 
încercând salvarea nenorociților. n’au reușit 
decât să prindă barca. Cele trei persdne 
cari se găsiau în ea, s’au înecat.

La „Masa studenților" de la gim- 
nasiul public român gr. or. din Brad au 
incurs următorele oontribuirl benevole: 1) 
de la institutele de credit și economii: a) 
„Albina", din Sibiiu 400 cor., 6) „Victoria", 
din Arad 500 cor., c) „Crișana", din Brad 
100 cor., di) „Doina", din Câmpeni 100 cor., 
e) „Iulia", din Alba-Iulia 100 cor., /) „Au
răria", din Abrud 50 cor., g) „Sebeșana", 
din Sebeș 25 cor., ă) „Lipovana", din Li- 
pova 20 cor., i) „Dunăreană", din T.-Kubin 
15 cor., 2) De la corpul profesoral din Brad 
ca cunună eternă pentru fer. loan Rusu, 
medic gimnasial, răposat la 2 Aprilie a. c. 
17 cor., 3) de la Dr. Pavel Oprișa, prof, 
gimnasial și familia oa cunună eternă pen
tru fericitul său naș loan Rusu, medic în 
Brad 10 cor., 4) de la Petru Tisu. adv. 
Panciova, binefăcător pe viâță 20 cor.

— La „fondul elevilor bolnavi* de la 
gimnasiul public român gr. or. din Brad, 
ajutor de la „Albina" din Sibiiu 200 cor.

— La fondul Șaguna“ de la gimna
siul public român gr. or. din Brad cu me
nirea de a provedâ studenții miserl cu 
cărți de studiu, ca cunună eternă pentru 
fer. loan Rusu, fost cassar la „Crișana", de 
la societatea „Crișana" din Brad 30 cor. 
Marinimoșii binefăcători primâscă espresiu-

— E adevărat, sf. ta, îi spuse lob.
— De e așa, dise popa, eu am să-ți 

plătesc arândă încă pe șepte-deci de ani 
de-acum înainte, dâcă vei mai sta o n<5pte 
în biserică.

— Nu sunt, ce-i drept, așa de cu- 
ragios ca să ’mi petrec nopțile prin bise
rici, der ca să câștig ceva pentru copii, 
am să ’ncerc și Dumnezeu o se-ml ajute.

— Da, der tu trebue să întrebi pe 
mdrta ce vrea, și să-mi aduci răspunsul.

— Forte bine sf. ta, am s’o întreb, 
lob se duse în biserică si rămase 

fdrte mirat când vătjii catafalcul cel bo
gat, de care el n’avea scire. Se urca apoi 
în cloptniță și începu să se r<5ge, aștep
tând. La miecjul nopții vădii tot, ceea-ce 
mai văduse înainte. După ce femeia se 
coborî în grdpă, din altar eși un om îm
brăcat în alb cu două luminări aprinse, pe 
cari le aședâ pe cele două părți ale ca
tafalcului. Omul îmbrăcat în alb sămăna 
cu un înger.

lob când o vădii, credii c’a mai venit 
cineva să vegheze în noptea aceea și 
printjend puțină inimă, se coborî din clo
potniță și se apropia de catafalc. Rămase 
fdrte uimit, vedând că numai două lumi
nări sunt aprinse și se apucă de le aprinse 
și pe celelalte.

Pe catafalc în astă seră era și un 
cosciug.

Trebue se fie vre-un suflet blăstămat 
în cosciugul acesta, își gândi lob, și decă 
o fi de la Dumnedeu ca să-l mântui de 
blăstem, m’ași învoi chiar să-mi dau vieța 
numai să-l pot scăpa.

El luă apoi giulgiul de jos și-l puse 
pe mână și să duse să se rdge în fața 
altarului, unde intrase omul cel îmbrăcat 
în alb.

La trei, după miedul nopții, mdrta 
eși din gropă, ca și altă-dată, și negăsin- 
du-și giulgiul, începîi să strige:

— Unde mi-e giulgiul, unde mi-e 
giulgiul?

— E la mine, dise lob, etă-1 și decă 
vrăi îți dau și haina mea, căci trebue 
să-ți fie frig cum ai stat în gropă așa des- 
brăcată.

— Mulțumesc, om bun, îi răspunse ea, 
Dumnezeu a vrut ca tu se mă scapi de 
blăstăm. Sunt o sută patru-cjeci de ani 
de când îmi ispășesc un păcat și eram 
osândită să rămâiii așa pănă se va găsi 
cineva să-mi dea giulgiul, precum mi-l’ai 
dat tu. Au venit mulți în biserica asta_ 
der toți au fost fricoși și când Ie ceream 
giulgiul meu, mi-1 aruncau de departe ca 
la un câne. De 6 sută patru-deci de ani, 

în fie-care nopte a trebuit să petrec câte 
trei ceasuri în gropă. Ascultă-mă de ce 
fuiu osândită la acestă amară pedăpsă:

Când trăiam, aveam obiceiul să fur 
poddbele morților. Mă jduceam nâptea în 
cimitir, îi desgropam și le luam tot ce era 
mai de preț. Pentru asta fuiu osândită la 
cele* ce ai vedut că fac în fie-care nopte. 
Tu rn’ai scăpat de osândă și blăstămul 
meu s’a deslegat prin tine. Du-te și-, 
spune preotului din sat, ca mâne să-mi 
facă înmormântarea după lege. Am să mă 
duc în raiil și acolo am să te aștept și 
pe tine când va trebui să lași lumea asta.

Ea se înfășură cu giulgiul, surugiul 
și cel care veni din altar o culcară în 
cosciug, puseră cosciugul pe catafalc și 
ca prin minune dispărură cu toții și căruță 
și surugiu, fără nici un sgomot.

A doua di lob îi povesti tot preo
tului din sat. La sfârșit acesta întrebă pe 
lob ce s’a făcut omul îmbrăcat în alb, 
care aducea din altar luminările aprinse.

— Nu sciu sf. ta, n’am băgat de 
semă ce s’a făcut.

— Acela era de sigur îngerul ei cel 
bun — adause popa.

I-s’a făcut |o înmormântare frumdsă 
Au îngropat’o în mijlocul bisericei, chiar 
unde i-se deschidea gropă în fie-care ndpte.

Pe când se făcea slujba, eși din altar 
îngerul îmbrăcat în alb, aducând două lu
minări aprinse. I-le dădu lui lob și lob le 
ținu în mână în tot timpul prohodului.

De-odată se ridică din mormânt fe- 
mea cea mortă înfășurată cu giulgiul seu 
cel alb, luă din mânile lui lob cele două 
făclii și dinaintea tuturora se ridica la cer, 
cântând un cântec dumnedeesc.

Z. Bârsan.

Amintiri.
De T. T. Burada

Cum am fost arestat în Rawa-ruska (Galiția).

Pe la începutul lunei Noemvrie anul 
1896, pornind din Iași în Galiția, spre a 
cerceta ce rămășiți românesci se mai gă
sesc în acea țâră prin satele locuite odi- 
nioră de români, și ajungând în Lemberg, 
capitala Galiției, numită de LeșI Lwow, 
am luat cu mine pe psaltul Dimitrie Iacu- 
bovicl, de la biserica românâscă sf. Treime, 
pe oare l’a învoit preotul de la acea bise
rică Evghenie VorobchevicI, ca să mă în- 
soțescă în acâstă a mea călătorie, și în ace
lași timp să-mi fie mie și tălmăciți, ca unul 
ce cunoscea bine limba rutână și polonă.

Făcând cercetările mele în satul Ca- 
mionka-Volosca (Cămionka-românăscă), unde 
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nea profundei mulțămite! Brad, 7 Aprilie 
1903. Comisiunea administrătore: Preșe
dinte: Georgiu Parau, oassar: Dr. Pavel 
Oprișa.

Reuniunea „Vulturul14 din America 
a decis cu unanimitate a trimite cărți de 
membrii de ondre tuturor acelor bărbați 
din patrie, cari o sprijinesc. O asemenea 
carte de membru de ondre a trimis acestă 
reuniune română din Pittsburgh și direc
torului diarului nostru.

Lecții din limba francesă dă o 
profesdră diplomătă de origine francesă 
atât din gramatică, cât și din literatură și 
conversațiune, cu prețul fdrte eftin de 1 
corona pe o <5ră, atât în locuința respec
tivului, cât și acasă la D-sa. Detailii în 
Villa Kertsch, la camera Nr. 12.

Stabilimentul de băi al provinciei 
Stiria, Baia Neuhaus lângă Cilii recu
noscută ca Acratothermă de 37° Celsius, 
și isvor de apă cu conținut de oțel, 397 
metri d’asupra mării. Stația călei ferate 
Cilii, depărtare de Viena și Budapesta 8 
ore, de Agram 4’/2, de Triest 572 ore. 
Băi termale, cură de beut, băi electr. 
Hydro și Thermotherapie, massage, gim
nastică svediană, electroteraphie etc. Re- 
sultate eminente de cură la bdle feme- 
iescî și de nervî, șoldină, reumatism etc. 
Tdte felurile de amusamente și petreceri 
cu musici, salone de jocuri, biliard și ce
tire, Lawn-Tennis, Ping, Pong, Popice. 
Restaurante escelente, reuniuni, baluri, 
concerte, venătore, pescărit, parc minunat. 
Stație de poște și telegraf. Prețuri mo
derate. Director și medic balnear Dr. Ar
thur Hiebaum. Informații și prospecte 
gratis de la direcția de băi. Seson de la 
1 Maiu pănă în Octomvrie.

A fost meritul fericitului paroch 
Kneipp de-a fi atras mai întâiu atențiunea 
asupra cafelei de maltă, așa de însemnată 
pentru sănătate, pe care Kathreiner a 
produs’o apoi, prin o- invenție proprie, 
dându-i un escelent gust de cafea de bobe 
Prin acesta se deosebesce încă și astădi 
acesta „cafea Kneipp14, singură veritabilă, 
în mod așa de esențial, de tdte produsele 
similare, și parochul Kneipp a și dat din 
causa acesta numai firmei Kathreiner și 
pentru tdte timpurile dreptul de a folosi 
numele și icona lui ca marcă de apărare 
pentru cafeua Kneipp de maltă a lui 
Kathreiner. Și cu fote acestea se vinde 
în paguba publicului, orz prăjit, seu maltă 
de berărie, ca și când ar fi „cafea Kneipp14 
Pentru de a ne feri de acesta, să se ceră 
tot-deuna espres veritabila cafea Kneipp 
de maltă a lui „Kathreiner44 în pachete 
originale cu marca de apărare „Parochul 
Kneipp44 și cu numele Kathreiner.

Livedile admirabile din Englitera 
sunt în adevăr fruinose, der nu mai fru- 
mose ca promenadele din Budapesta și 
din insula Margareta, ale căror covore de 
ierbă ca mătasea, oferă un aspect de tot 
admirabil. Peste un an se împlinesc 30 
ani, de când Magazinul de semințe al 
curții Edmund Mautner lifereză semințele 
pentru aceste admirabile lived!. Escelen- 

tele semințe de ierburi ale numitei firme 
sunt în tdte părțile cunoscute, nu numai 
în țeră, der și în străinătate, Germania, 
Rusia și Franța cumpără adese-ori semințe 
de ierburi de ale lui Mauthner. Apropiin- 
du-se timpul de sămănat, recomandăm ce
lor ce doresc a-și cultiva lived!, a-și pro
cura semințele amestecate de iărbă din 
livedile din insula Margareta, de la 
Mauthner.

Succese minunate se pot numi acele 
resultate care obțin cei ce sufere de șol
dină și reumatism întrebuințând alifia lui 
Zoltan. Bolnavii cari au făcut încercări 
cu diferite mijloce și băi fără nici un re- 
sultat, s’au convins pe urmă, că alifia lui 
Zoltan este un medicament probat contra 
șoldinei și reumatismului. Mulți pacienți 
are de a mulțămi însănetoșarea acestei 
alifii, adresând scrisori de mulțămire pro- 
ducentului acestui mijloc, farmacistului 
Bela Zoltan în Budapesta, în a cărei far
macie (Budapest, V Setater utcza) se ca
pătă cu 2 corone sticla.

Pentru onoratele dame. E de ajuns 
o comandă de probă, pentru a-se convinge, 
că veritabilul lapte de castraveți englezesc 
face se dispară pistruile de pe obraz, pe
tele de Maiu și tot felul de necurățenii 
ale feței, și învioreză pielea. La esposițiile 
din Paris și Viena a fost premiat cu me
dalia de aur. Prețul 1 sticlă 2 cordne, 
săpun de castraveți 1 cordnă, pudră 1 cor. 
20 bani. Calitate veritabilă englezăscă, se 
capătă la farmacistul C. Balassa din Ti- 
mișora, unde sunt a-se adresa comandele. 
Se găsesce în tdte farmaciile.

Soiri locale.
Sfințire de prapor. In biserica din 

Scheiu (pe Tocile) am avut ocasiune Du
mineca trecută a asista la o înălțătdre și 
frumdsă serbare. Un număr de credincioși 
din acea parochie, la. inițiativa d-lui Vasile 
V. Bărbieru, au luat hotărîrea să contri- 
bue suma necesară pentru confecționarea 
unui prapor, pe care să-l dăruescă sfintei 
biserici. Inițiativa a fost sprijinită cu căl
dură, praporul s’a confecționat și Dumi
neca trecută, părintele Sfelea, după termi
narea sf. liturghii l’a sfințit, ținând totodată 
o scurtă cuvântare, în care a mulțumit 
contribuenților pentru prinosul adus întru 
împodobirea Casei Domnului. Praporul este 
de mătasă roșie, tivit cu ciucuri de fir de 
aur și are pe o parte la mijloc tabloul 
Sf. Treimi, dr în cele 4 colțuri pe Sf. Va- 
silie, Sf. Nicolae, Sf. Petru și Sf. Mina, 
pe cealaltă parte la mijloc Sf. înălțare, er 
în cele patru colțuri Sf. Gheorghe, Sf. Du
mitru, Sf. Stefan și Sf. loan. Pictura a 
fost esecutată de Carl Leiter. Praporul l’a 
cusut croitorul Pavel, dr numele contri
buenților l’a scris pe mătasă cu litere de 
aur Haydecker. Etă și numele contribuen
ților tipărite pe prapor: V. V. Bărbieru, 
D. V. Bărbieru, 1.1. Navrea, G. C. Burețea, 
G. Avrigeanu, S. Frigătoru, V. Bobitz, 

N. Ardeleanu, N. V. Vușmuo, 1.1. Peligrad, 
D. Burețea, V. Neamțu, V. Ardeleanu, 
N. Loga, D. Bădițoiu jun., I. Sidon, V. Ogea, 
N. Brânză, G. Brânză, I. Spătariu, I. Clipea, 
I. Nălbitoru, I. Avrigeanu, G. Tabără, 
V. Bădițoiu, I. Bădițoiu, G. Mitoc, D, 
Bădițoiu jun.

Praporul pdrtă inscripția: ^Viitorul'1 
23/111 1903, și a costat 240 cordne. Fapta 
acesta creștinescă a inițiatorului și a ce
lor ce au contribuit, este vrednică de tdtă 
lauda.

Esposiția calfelor și ucenicilor 
este deschisă dilnic în Gewerbeverein 
(Bulev. Rudolf) de la 8—10 ore a. m. și 
de la 1—6 p. m. Intrarea este 20 fileri, 
pentru copii 10 fileri. Exposiția, care este 
bine frecuentată, va remând deschisă și 
peste sărbătorile Pascilor. Ea a fost com
pletată în (filele din urmă prin mai multe 
obiecte. Se recomandă publicului visitarea 
acestei esposiții.

Concerte. Musica comunală va da 
Duminecă, 12 Aprilie, și Luni, 13 Aprilie, 
câte un concert în sala de la hotelul Eu
ropa, sub conducerea d-lui Max Krause. 
Intre altele se va cânta „Intre bradi“ 
pentru vidră (d. măestru de concerte Dietz- 
mann) de Dinicușx „Rhapsodie Roumanie“ 
de Ionescu (orchestrată de M. Krause), 
începutul la orele 8. Intrarea 60 fileri.

Panorama. In strada lungă casa nr. 
1 se află o panoramă, ainde sunt expuse 
vederi fdrte frumdse (Tirolul de sud, Munții 
Tauern de nord etc.) Intrarea 40 fileri, 
copii 20 fileri. A nu se confunda cu pa
norama cea mare din fața promenădii.

Reorganisarea unei agenturi a 
„Asociațiunei^.

Marți în 25 a lunei curente, în diua de 
Bunavestire, s’a făcut reorganisarea agen- 
turei „Asociațiunei14 din comuna Reșnov, 
despărțământul Brașovului. Spre acest scop 
comitetul desp. a trimis din sînul său pe 
d-nii: N. Bogdan, profesor, și N. Oancea, 
învățător.

Delegații comitetului au fost întâm
pinați de o deputațiune, în frunte cu d-1 
paroch 1. Hamsea, care i-a salutat printr’o 
căldurdsă vorbire, și de o cetă de călăreți, 
care i-a însoțit pănă la frumosa biserică 
romănescă, unde avea să se țină aduna
rea de reconstituire.

După terminarea serviciului dumne- 
deesc, părintele loan Hamsea a arătat nu
merosului public, care era de față, scopul 
venirei trimișilor comitetului despărțămân
tului, a arătat, că deși înainte cu vre-o 5 
ani se întocmise o agentură a Asociațiu
nei în comuna Reșnov, totuși acestă agen
tură în urma neînțelegerilor din trecut din 

acestă comună, a fostîmpedecată în func
ționarea ei, și apoi salutând din nou pe 
delegații comitetului, i-a invitat se pășescă 
la îndeplinirea misiunei lor.

Luând cuvântul d-1 profesor N. Bog
dan, a căutat să esplice poporului adunat 
însemnătatea „Asociațiunei44 și rostul agen
turilor ei, și îndemnând pe poporenii noș
tri din Râșnov la bună înțelegere și con
lucrare frățescă, le aduce mulțumiri pen
tru căldurdsă primire făcută delegaților 
comitetului despărțământului. După aceea 
constată cu plăcere, că prin stăruința pă
rintelui I. Hamsea, afară de membrii cei 
vechi ai „Asociațiunei44 din acestă comună 
(d-nii I. Hamzea, paroch; G. Proca, învă
țător în pensiune, și G. Ilie, comerciant 
— tus-trei membrii ordinari), s’au mai în
scris ca membrii ordinari d-nii: Constan
tin Proca, paroch, loan Renghia, comer
ciant și Bartolomeiu Tipeiti, învățător; 
eră ca membrii ajutători, d-nii: G. But- 
nariu și I. Renghia, învățători, și D. Ilie, 
G. Crețu, A. Tretu, V. Gârstocea, N. Ilie, 
N. Cimpoia, D. Armăsariu, I. Pivariu, I. 
Dobrescu, G. Vintilă, S. Proca, D. Dră- 
gan, D. Dobrescu și V. Șofran, economi.

După acdsta se purcede la alegerea 
membrilor agenturei. Ca președinte se acla- 
meză păr. I. Hamsea, care însă voind să 
dea ocasiune și teren de activitate tînă- 
rului preot Const. Proca, îl propune pp 
dânsul ca președinte. Propunerea se pri- 
mesce cu mare însuflețire. Tot cu aceeași 
însuflețire se aleg șl ceilalți funcționari 
ai agenturei, și anume ca secretar d-1 G. 
Butnariu, învățător; ca bibliotecar d-1 în
vățător 1. Bude; er cassier d-1 G. Ilie, co
merciant.

Agenturei celei nouă i-se dă în pri
mire și sub administrare biblioteca popo
rală ambulantă VII b., constătătore din 
100 volume în preț de 206 cor. 12 b. și 
identică cu biblioteca, ce portă numele 
fericitului Gregoriu Maior. Adunarea de 
reorganisare se termină prin o nouă vor
bire din partea d-lui N. Bogdan, prin care 
celor adunați li-se aduce laudă pentru in
teresul dovedit cu acestă ocasiune față cu 
lucrările „Asociațiunei.14

După terminarea agendelor delegații 
comitetului împreună cu fruntașii comunei 
au fost ospeții părintelui I. Hamsea, unde 
au petrecut în chipul cel mai pretinesc.

Dea Dumnedeu, ca sămânța aruncată 
în diua de Bunavestire, se aducă râde îm
belșugate pentru poporenii noștri din fru- 
mosa comună Râșnov 1

Membrii Reuniunei Române „Vulturul1, 
întruniți își exprimă mulțumirea față de 
pressa și națiunea română, pentru spriji
nul și buna primire ce a avut apelul nos-

am și mas, m’am pornit înainte și am ajuns 
în 2 Noemvrie 1896, în orășelul Rarva- 
ruska, ce se află nu departe de fruntaria 
Rusiei. Acolo opriudu-ne puțin la casa unui 
locuitor, spre a năimi o căruță, cu care să 
mergem în satul Lubycza (Lublcăa).*)  ve
dem că se apropie de noi, un individ rău 
îmbrăcat, care părea a fi cerșitor, și mă 
întrebă în limba nemțesca: cum mă chiemă, 
de unde sunt și ce caut prin aceste locuri, 
apoi întorcendu-se la psalt, îl întrebă și pe 
el tot așa; eu i-am răspuns tot în limba 
nemțâscă, că: cine este el ca se ne cerce- 
•teze, și că ar fi mai bine, să-și caute de 
trâbă.

*) VedI scrisorile mele adresate din diferite 
localități din Galiția d-lui Gheorghe Lahovari, se
cretar general al Societății geografice române, pu
blicată în „Epoca11 din 15 Noemvrie 1896.

Va să cjioă vreți de loc să-mi ară- 
tațl cine sunteți, îmi spuse acel individ, 
lasă că aveți să spuneți îndată, după aceea 
se uită lung la noi, și se duse încetișor.

Eu mă întorc atunci la psalt, și-i spun, 
ore ce lighidie de om e acesta, nu înțeleg 
pentru ce voia el să-i spunem cine suntem, 
și ce căutăm prin aceste locuri. Atunci 
psaltul îmi spuse cam îngrijat, că lui nu 
i-se pare lucru curat, și că acel individ tre
buia să fie cine-va de la poliție, seu vre un 

spion de sigur. Am avut erl presimțire d-le 
profesor, îmi spuse psaltul, încă de când 
ne-am pornit de la ratușul din satul Ca- 
mionka-Volosca, unde a-i cumpărat un fluer 
de la locuitorul Mihaifl Ferena, că n’are să 
ne mârgă bine în acest drum. Cată-țl de 
trebă îi spusei psaltului, n’avem să pățim 
nimica, și tocmai când voiam să pornim, 
numai etă că zărim de departe pe acel 
individ venind cu un jandarm, îmbrăcat în 
mare ținută și pușca în mâna.

Ei, acum d ie profesor ce facem? 
scieam eu că presimțirea mea, nu mă în- 
șdlă, de acuma s’a mântuit de noi, de si
gur că are să fie rău.

Vorbind noi astfel, jandarmul în ade
văr se apropie de mine, și mă întrdbă în 
limba nemțâscă, cum mă ehiamă, de unde 
sunt, ce ocupațiune am, și ce caut prin 
aceste locuri. Eu îndată i-am și răspuns 
cum mă ehiamă, că vin din România și 
anume din orașul Iași, unde sunt advocat 
și profesor la Conservatorul de musică și 
declamațiune, și că am venit prin aceste 
locuri, ca să cercetez, ddcă prin satele din 
Galiția, care multe au nume românescl, au 
mai rămas prin ele urme de Români, și 
că, domnul care me însoțesce, este psalt la 
biserica românesca din Lemberg.

După aceea văd că acel^ individ se 

plecă la urechea jandarmului, și după ce-i 
șoptesce nu sciu ce, jandarmul se uită lung 
la mine, dă din umeri și-mi spune, cum 
■d-ta did că escl advocat și profesor la 
conservatorul de musică, și că"d-l este psalt 
la biserică, apoi să-mi spui d-ta singur, 
căci eu nil pricep nimica, ce legătura are 
profesia d-tale de advocat și de profesor 
de conservator de musică, și a d-lui de 
psalt, cu căutarea de Români prin satele 
din Galiția? mi-se pare mie, că d-ta cauți 
cai âr nu Români. Apoi acel individ cu un 
aer luător în ris, îmi 4ise : așa-i că acuma 
vorbesc!, dâr mie mi-se pare că d-ta te 
mai ocupi și cu căutarea cailor prin graj
durile locuitorilor, și că scii fără îndoială, 
să călărescl pe cai fără șea, er d-1 care te 
însoțesce scie potecile cele mai dosnice, 
care duc peste fruntarie în Rusia. După 
aceea jandarmul ne spuse, urmați-mă Ia 
căpitănat.

Când psaltul a audit aceste cuvinte, 
a început a se văicăra; și a se ruga la 
jandarm, că pe el să nu-1 aresteze, căci nu 
e întru nimica vinovat, căci d-1 profesor, 
m’a luat numai ca tălmacii și că altă nu 
scie nimica, apoi să-i fie milă de el, că are 
femeie și o casă de copii. Jandarmul nu-i 
spuse nimic, der îi făcu semn să-l urmeze.

Aprope jumătate de oră, cât am mers 

pănă la căpitanat, psaltul într’una se căina", 
că cine l’a pus să mârgă cu mine, că lui 
atâta-i mai rămăsese, să caute Români prin 
sate, nu era mai bine să fi rămas acasă, 
să-și fi căutat de ceaslovul lui și de psaltire.

Eu vedendu-1 așa de fricos, i-am 
spus: să n’ai habar, și nici o temă, căci 
escl cu mine, doră n’am fost arestat numai 
odată în vieța mea. Ehe! câte nopți n’am 
mas eu prin temnițele din Rusia, din Un
garia, din Bucovina și de prin alte țări! 
Ei, și dâcă m’or închide și de astă-dată ce 
are să fie, slavă Domnului tot acela am să 
fiu, care sunt și acuma. Ce mai la deal, 
mai la vale, n’ai să pățescl nimic mai mult 
decât ceea-ce am să pățesc și eu.

Psaltul audindu-mă vorbind astfel, și 
că am fost închis în mai multe rânduri, se 
zăpăci cu totul, nesciind ce să mai credă 
despre mine. Ei bine, d-le profesor, îmi 
dise el, d-ta care-mi spui că ai mai stat 
închis, escl deprins cu închisorile, și cins
tea d-tale a rămas tot aceea; der eu săracu 
de mine, ce am să mă fac, când or audi 
la biserică, că am stat și eu îuchis prin 
aceste locuri.

După ce am ajuns la capitanat, am 
fost introdus în cancelarie, și acolo mi-s’a 
luat un lung interogator, între altele am 
fost întrebat să spun, cine e aceea la noi 
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ru. De asemenea ne găsim, de datorie a 
mulțămi d lor Aron Velchereanu transil
vănean, George Maior, profesor în Bucu- 
rescî, E. Bosianu, autor în Bucurescî și 
Pândele Tuțescu în Corabia (România), pen
tru sprijinul și simpatia ce ne-au arătat, în- 
sciințându-ne că se intereseză de noi și 
ne vor trimite cărți pentru înființarea bi- 
bliotecei cât mai curând.

„Vulturul" Roumanian Society P. O. 
Box 1529. Pittsburg Pa U. S.—A.

Cu stimă, Reuniunea „Vulturul".
Ilie Martin. 

president.

ABONAM^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Aprilie st. v. 1903

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

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

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

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

Abonamente numai la numeral poporal
de Dumineca:

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

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Adunări de învetători.
(Convocări.)

Despărțământul „Garei-Eriu", aparți
nător „Reuniunei învățătorului gr. cat. de 
pe teritoriul archidiaconatului părților săt
mărene, ingremiat în diecesa gr. cat. Oră- 
dana", îșl va țină adunarea de primăvară 
la 22 Aprilie st. n. a. c. — adecă Miercuri 
după sf. PascI, — în școla română gr. cat. 
din Porteleo.

La acesta adunare sunt invitați eu 
totă stima membrii ordinari și ajutători, O. 
D. preoți și toți binevoitorii și sprijinitorii 
învețămentului rural.

Ordine de di:
1) Participare la serviciul divin, care 

va fi împreunat cu parastas pentru sufletele 

membrilor decedați pe teritoriul acestui 
despărțământ.

2) Deschiderea adunărei la 10 ore 
a. m.

3) Apelul nominal,
4) Lecție practică: „Metrul și divisiu- 

nile lui pătrate", ținută de cătră d-1 M. 
Ghirithi, învăț, local,

5) Cetirea procesului verbal, luat în 
adunarea ordinară de primăvară precedentă 
și alegerea a doi membri pentru verifi
carea aceluia.

6) înscrierea membrilor noi și incas- 
sarea taxelor curente și restante.

7) „Măsurile metrice", disertație de 
On. D. I. Pataki, capelaD-învăț. în Sanislău 
și eventual altă disertație de D. Kirvai, în
văț. în Oiomocoz.

8) Fixarea locului ținerii adunărei 
viitore.

9) Discutarea și observațiunl asupra 
lecției practice și a disertațiilor de sub Nr. 
7 în cercul restrîns al membrilor.

10) Eventuale propuneri.
11) închiderea adunărei.
Cărei, la 28 Martie 1903.

Georgiu Pteancu, Dimitriu Kirvai, 
preș. desp. not. desp.

*
Adunarea de primăvară a învățători

lor gr. cat. din desp. Blașiă — aparțină
tori reuniunei învățătorilor din Archidiecesa 
gr. cat. de A.-Iulia și Fagăraș — conf. § 
71 din statute se va ține la 6 Maiu st n. 
orele 8 a. m. 1903, în școla română gr. cat. 
din Cisteiul-roman (Olâh-Csestve) la care 
adunare sunt invitați toți domnii învăță
tori, mult onorații domni preoți în calitate 
de directori școlasticî și toți doritorii de 
înaintarea învățământului poporal.

Obiectele la ordinea dilei sunt:
1) La orele 8 a. m. asistarea în cor

pora la sf. liturghie.
2) Deschiderea ședinței prin președinte 

în sala școlei.
3) Constatarea membrilor presențl și 

absenți.
4) Lecție pactică cu elevii — de d-1 

George Călugăru.
5) încasarea taxelor nouă și vechi.
6) Raportul cassierului.
7) Raj ortul bibliotecarului.
8) Raportul comisiunei de doi însăr

cinată cu controlarea seriosă a bibliotecei 
nostre în sensul conclusului adus în ședința 
de tomnă.

9) Alegerea unei comisiunî pentru 
censurarea punctelor 6 și 7 și raportul lor.

10) DisertațiunI de domnii Constantin 
Barna și George Iăgărășianu.

11) Discusiune asupra lecției practice 
și a disertațiunilor.

12) Anunțare la disertațiune pentru 
adunarea de tomnă a. c.

13) Cetirea și verificarea procesului 
verbal din adunarea precedentă.

14) Eventuale propuneri.
16) Designarea locului unde să se țină 

adunarea de tomnă a. c.

16) Alegerea oficialilor pe anul vii
torii!.

17) închiderea ședinței.
Tur, 2 Aprilie 1903.

(ss) Georgiu Făgărășianu, 
președinte.

*

Adunarea despărțământului „Ardusat- 
Someș" â Reuniunei învățătorilor gr.-cat. 
rom. din a.-diaconatul Sătmarului (diecesa 
Oradiei-marl), se va ține la 21 Aprilie st. 
n. a. c. în Tămaia.

Ordinea dilei:
1) La 8 ore a. m. serviciu divin cu 

parastas, pentru membrii repausați ai Reu
niunei.

2) La 10 ore prelegere practică des
pre „Metru pătrat în legătură cu geome
tria", ținută prin d-1 T. Irimiaș.

3) Premiarea a 10 școlari cu cărticele 
de rugăciuni.

4) La 11 bre deschiderea adunării.
5) „Senin și furtună", esecutat prin 

corul din Tămaia.
6) Cetirea raportului adunării anteriore.
7) Alegerea comisiunei verificătdre.
8) „Nevasta", esecutată prin corul 

învățătorilor.
9) Critica verbală a propunerei 

practice.
10) Constatarea absenților.
11) Censurarea scuzelor pentru ab- 

sentările de la adunarea anteridră.
12) „Mei Tătare" esecutat prin corul 

învățătorilor.
13) Raportul presidiului.
14) Raportul cassarului.
15) Raportul bibliotecarului.
16) „Sus opincă", esecutată prin co

rul din Tămaia.
17) „Un tînăr român murind în străi

nătate", de D. Bolintineanu, declamată de 
d-1 Aureliu Popan.

18) Incassarea taxelor pentru cassa 
centrală și pentru fondul de premiare.

19) „Puiul", esecutat de corul învă
țătorilor.

20) D-nii Constantin Pușcaș și Teodor 
Varna vor diserta despre „Măsurile me
trice în general", ori despre „Crescerea 
familiară". — Cea mai bună disertație se 
va premia cu 10 cordne.

21) „Moțul la drum", esecutat de co
rul învățătorilor.

22) „Toder bețivul", declamată de d-1 
Paul Lupan.

23) Eventuale propuneri.
24) „Bobocele și inele", esecutat de 

corul din Tămaia.
25) Fixarea locului pentru adunarea 

proximă.
26) „Răsunetul Ardeiului", esecutat 

prin corul învățătorilor.
27) închiderea adunării.
Sasari, la 25 Martie 1903.

Alesiu Pop, Andrei Soran,
parocb-președinte. notar.

Representații, concerte și petreceri.
Meseriașii români din Brad învită 

la producțiunea și petrecerea colegială, ce 
o vor aranja cu concursul corului din Să- 
cărâmb sub dirigința învățătorului loan 
Iula, care se va țină Luni în 7 (20) Aprilie 
1903 (a doua di de PascI) în hotel „Cen
tral". începutul la 8 ore săra. Intrarea: 
Loc I. 1 cor. 60 b., loc II. 1 cor. 20 b., 
loc III. 1 cor. Comitetul meseriașilor: Va- 
silie Boneu, president, Ioan German, cassar, 
Petru Cioflica, secretar, Ilie Zerna, controlor. 
NB. Oferte a se trimite cassarului. Se vor 
cuita în public.

Program: 1) „Moțul la drum", de 
I. Vidu. 2) a) „La o rândunică", de Costescu 
5) „Vino lele", de I. Vidu. 3) „Rugămintea 
din urmă", deci. Filip Tirica. 4) „Pănă ți
neam cu codrul", de I. Mateiu. 5) a) „De 
ar fi vântul cu îndurare", Vorobchievicii!, 
b) „Foie verde de trifoii!", ***, 6) „Bețivul", 
de Th. D. Speranța, deci. loan Perșia. 7) 
„Pe la porta mândrei mele", Ioan Mateih. 
8) a) „Numai popă", /*, 6) „Marș ostășesc", 
***, 9) „Țiganul și căldăr.", de Iosif Ori- 
șan. 10) „Cisla" (operetă rom.), de Porum- 
bescu. — Scop filantropic. Venitul curat e 
destinat „Fondului de ajutorare a învăță
ceilor și sodalilor meseriași români din 
Brad."

— Tinerimea română din Lipova și 
împrejurime învită la producțiunea musicală 
teatrala ce se va aranja în 8/21 Aprilie 
a. c. (a treia di de PascI) în sala cea mare 
a hotelului „Archiducele Iosif" din Lipova. 
După producțiune urmeză dans. începutul 
precis la 8 ore sera. Prețul de intrare 
de personă cor. 2, de familie cor. 4. Oferte 
și suprasolvirl marinimose se primesc cu 
mulțămită la adresa d-lui Emil Pașca în 
Lipova și se vor cu ta pe cale cjiaristi că. 
Profitul curat e destinat fondului orches
trei tinerimei.

Program, a) „Rămășagul", proverb cu 
cântece în 1 act de V. Alexandri, repre- 
sentat pe teatrul național din Iași, în be
neficiul artiștilor români în 1845. b) „Para- 
clisierul" seu „Florin și Florica" operată în 
1 act de V. Alexandrii. Bceua se petrece 
în Târgul frumos. în an 1805.

------------- /

Cursul de altoit pomi din Orlat.
Razele dulci și călduțe ale sorelui în

cep a da viâța naturei, totul te chiamă la 
muncă. Pentru harnicul econom se deschid 
felurite căi, pe cari, decă le bate de cu 
vreme, cu începutul primăverii, bun drum 
îșl croesce pentru îmbunătățirea gospodă
riei sale. Cârmacii Reuniunei nostre agri
cole, ca buni economi, și-au început și ei 
rodnica activitate, în folosul țăranului nos
tru, de cu primăvară. Problema lor a adauge 
apropo în fie-care di la activul Reuniunei, 
îșl are efectul său binefăcător și asupra 
nostră, a economilor.

Duminecă, 29 ..Martie n. c., comuna 
Orlat a fost locul, unde Reuniunea agricolă

în țeră, care se ascunde sub numele de 
Carmen Sylva. Din tote întrebările ce mi
se făceau, vedeam eu, că tot prepusul jan
darmilor cădea asupra mea, adecă, că eu 
ași fi acela prin care se făceau furăturile 
de cai, și că eu înlesneam împreună cu 
psaltul, ducerea lor peste fruntarie în Ru
sia, unde prin timpul acela, bieții jandarmi 
nu mai outeau hălădui de de răul hoților 
de cai, și ei, de la sine se înțelege, cum 
mă vădură îșl și puseră ochii pe mine, și 
îșl cjiseră, acesta-i unul dintre hoți, și în 
•adevăr dădeam puțin loc la bănuell, pro
babil numai după caracterul meu streiu, și 
a psaltului care de la început s’a arătat 
fricos peste măsură.

După ce și înaintea căpitanului între 
altele, îi spusesem că sunt profesor la con
servatorul de musică din Iași, de-odată văd 
că căpitanul chiemă pe un jandarm, care 
i-a o cdlă de hârtie și-mi spune ca să o 
liniez și să o fac ca hârtie de noie, după 
ce am liniet acea colă, jandarmul mă în- 
trâbă câte chei sunt în musică; mă uit 
lung la densul, și mă minunez de a estă 
Întrebare din partea unui jandarm, nu pri
cepeam de loc, ce au a face cheile musi- 
cei cu cai de furat, eu îi răspund cele ce 

împreună și cu psaltul care a stat și el la 
închisore.

Despre tote aceste petrecute s’a în
cheiat un proces verbal care s’a subscris 
de mine și de căpitan, și se află în cance
laria jandarmeriei din Rawa-ruska.

înainte de a părăsi localul jendarme- 
riei, m’am adresat la jandarmii ce se aflau 
în cancelaria căpitanului spunându-le : D-lor 
jandarmi, eu n’am fost arestat numai astă- 
dată, am mai fost și în Rusia, și în Unga
ria și în alte țări, der jandarmerie ca în 
Austria bine organisată și consciinciosă, 
care să vegheze cu atâta zel la siguranța 
publică, n’am găsit; nu sunt supărat de 
loc că am fost arestat, din contră sunt 
mulțumit că mî-am făcut o ideie de ceea 
ce se numes e jandarmerie în Austria.

Despre arestarea mea în Rawa-ruska, 
gazeta rutână din Lemberg, Galicianin, 
Nr. 12 din 16(28) Ianuarie 1897, ne spune 
următorele: „Gazetele leșesc! sunt entu- 
siasmate de primirea ce s’a făcut nu de 
mult de autoritățile rusescl Contelui St. 
Badeni, cu ocasiunea călătoriei sale în Var
șovia. Ca pendent la acest tablou, pote să 
servăscă cele ce urmâză: Etnograful și ar- 
cheologul român Teodor Burada, a cetit

într’o scriere a cunoscutului nostru învățat 
A. PetrușevicI, că în Lubicea pe lângă 
Rawa.ruska, a fostodinioră o colonie daco
română. Interesându-se ca să găsâscă în 
Lubicea urmele numitei colonii, a sosit 
Burada în luna Noemvrie 1896 în Lemberg, 
și luând cu sine pe psaltul de la biserica 
ortodoxă, în calitate de tălmacii!, s’a dus 
în Rawa-ruska. încă din Lemberg poliția 
îl priveghia pe Burada. In Jolkiev un agent 
polițienesc l’a supravegheat, căci i-se părea 
suspect, că un streiu să cerceteze mănăsti
rea de acolo. In Rawa-ruska Burada a fost 
arestat și pus în temniță. Din Rawa-ruska, 
autoritățile au telegrafat poliției din Lem
berg, și acâsta, s’a adresat parochului bise- 
ricei ortodoxe din Lemberg Vorocheviei, 
ca să-i dea informațiunl de ore-ce Burada 
a arătat că pe acesta îl cunosce, și în fine, 
după 24 ore, a fost literatul român pus în 
libertate.

Cum va descrie Burada în Bucurescî 
ospitalitatea autorităților nostre, și modul 
cum se portă ele cu streinii — nu e nevoe 
de vorbit, dâr că acestă ospitalitate nu se 
asâmănă cu cea arătată de autoritățile ru
sescl contelui Badeni — în acesta nu pote 
fi nici o îndoială". („ărchiva.")

APA AMARA „FRAHCISC IOSIF Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capetă pretutindeni.

sciam din teoria musicală despre aceste 
chei, mă întrâbă apoi câte chei de do sunt, 
și atunci vădui că am a face cu un om 
care posedă destul de bine teoria musicală, 
și mă apuc a discuta cu el deșpre musică, 
coborându-mă încet câte încet cătră armo
nie, contrapunct și orchestrație, nemulțu
mit cu teoria, el mă puse să solfiez un mic 
solfegiu, pe oare-1 aduse îndată din camera 
de alăturea, l’am solfiat cu deplină supu
nere căci n’aveam ce face, descoperind apoi 
afurisitul de jandarm fluerul ce-1 cumpăra
sem de la M'haii! Ferena în satul Ca- 
mionka-Volosca, și pe care-1 aveam cu mine, 
mă 'puse să cânt din el, ceea-ce era mai 
greu, deore-ce acest instrument nu-1 cu
nosc; îi spuseiîi că sciu să cânt din scripcă, 
imediat îmi și aduse o scripcă, și am cân
tat mai multe cântece ca de la noi, dâr 
cu tot acest esamen, se vede că jandarmii 
tot păstrau ore-carl bănuell, căci am fost 
arestat 24 ore, pănă ce a venit răspuns 
de la poliția din Lemberg, unde jandarmii 
telegrafase poliției de acolo, care cercetase 
pe preotul Evghenie VorobchevicI de la 
biserica românescă sf.-ta Treime, pe ca
re-1 arătasem că mă cunosce, și în urma 
răspunsului venit, am fost pus în libertate,
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și-a trimis representanții săi spre a ține 
cursul de altoit pomi. In aceeași di s’a ți
nut și adunarea generală a băncii de cre
dit și economii „Brădetul". Orlatul, ca pu
ține alte comune, a avut fericirea a saluta 
drept ospețl ai săi, pe conducătorii a două 
așecjSminte economice, chemate a lucra 
mână în mână.

Comitetul central al Reuniunei agri
cole a avut de representanțl la acest curs 
pe presidentul Reuniunei d-1 Dem. Comșa< 
secretarul Victor Tordășianu, din centru; 
pe membrii din comitet d-nii Ioan Popescu, 
proprietar in Sibiel, Dr. loan Stroia, pro- 
topresbiter, și pe nou numitul membru, d-1 
Petru Draghits, prim-pretor în Săliște. (In 
parantes fie dis: am aflat, că comitetul 
central în ultima sa ședință a instituit, cu 
reserva aprobării adunării generale proxime, 
în postul de vice-president, la locul deve
nit vacant prin mortea mult regretatului 
fost vice-president, Dr. D. P. Barciann, pe 
vechiul membru în comitet, căpitanul Pan- 
taleon Lucuța, er în locul acestuia pe d-l 
P. Dragits).

înainte de a se începe cursul, repre
sentanții Reuniunei au asistat la serviciul 
divin, încheiat cu o frumbsă predică des
pre păcat, rostită cu vervă oratorică, de tî- 
nărui și zelosul paroch, d-1 Decei.

Cursul s’a ținut în una din salelemai 
mari ale șcblei, care abia a încăput pe par- 
participanțl: preoți, învățători, notari, pri
mari, economi și copii de școlă.

Presidentul Reuniunei, d-1 Dem. Oomșa 
bineventând pe participnnțl, scote în relief 
cultura pomilor, asupra căreia ține o pre
legere formală. Aduce cuvinte de laudă 
corpului învățătoreso din Orlat și în deo
sebi^ învățătorului I. Stoia, încredințat cu 
conducerea șcblei de pomi, care într’o sin
gură di cu concursul elevilor săi a altoit 
nu mai puțin de 400 pomi.

Atât d-1 Comșa, cât și d-1 învățător 
Stoia, altoesc mai multe deci de pomișorl 
diferiți: Ar fi să mă estind prea mult 
voind să amintesc și numai în trbcăt des
pre tote lucrurile folositore, despre cari d-1 
Comșa ne-a vorbit de data acăsta.

înainte de încheiere, secretarul reu
niunii, d-1 Tordășianu, ne pune Ia inimă 
sprijinirea Reuniunei, acest aședământ, 
creat anume pentru a chibzui asupra căi
lor și mijlbcelor, cari tind la bunăstarea și 
înflorirea țăranulu nostru.

La fine s’au împărțit între economi 
250 meri și 100 perl pădureți și mai multe 
sute mlădițe de altoit și câțl-va altoi, meri 
pfttull.

Directorul școlar, d-1 loan Giurgiu, 
mulțumesce în numele comunei pentru ono- 
rea dată Orlatului și doresce conducători
lor Reuniunei multă fericire.

La masa dată în restaurantul Hitz, 
pe lângă frumose cântări, s’au ținut și fru- 
:nose discursuri.

Spin.

Holera paserilor.
Povețe populare pentru preîntâmpinarea și stingerea 

holerei pășirilor.

Cunoscută din vechime cu numele de 
,,ciuuiă“, de „mortea găinilor", holera este 
cea mai ucigătore bolă a pasărilor. Ea le 
omoră forte repede, une-orl ca de trăsnet, 
in câte-va cbsurl; alte-orl după două, mult 
trei dile. Adesea-orI deschidend cotețul di- 
minbța, găsim mai multe pasări morte, fără 
ea de cu seră să fi părut bolnave. Multe 
lin ele cad ca fulgerate, de pe prăjini, din 
arbori și nu arare-orl, chiar closcile le gă
sim morte pe ouă.

De holeră se bolnăvesc nu numai pa
sările de curte, precum: găinile, curcile, 
bibilicele, porumbeii, păunii, făsanii, gâs- 
eele și rațele, dbr chiar și acelea din colivii 
ea: papagalii, canarii, privighetorile și chiar 
pasările cerului, precum: vrăbiile, rânduni- 
oile, ciorile și altele. Găinile înse, mai mult 
decât tote, sunt supuse și secerate de acbstă 
bolă.

Molipsirea pasărilor sănătose se face 
mai tot-dăuna din următorele împrejurări, 
<i anume:

1) Prin mijlocul alimentelor și al apei 
de beut ce ar fi. murdărite seu mânjite de 

gunbie său de găinațul (altor pasări, său a 
sângelui ori a măruntaielor ce se aruncă 
de la pasările tăiate ca fiind bolnave de 
holeră.

2) Prin ciugulirea diferitelor stârvuri 
de pasări, său a sângelui ori a măruntae- 
lor ce se aruncă de la pasările tăiate ca 
fiind bolnave de holeră.

3) Prin tăvălirea lor în locurile mur
dărite seu mânjite de bale, de gunoie, de 
sânge, fulgi său pene de la pasările bolnave 
ori morte de numita bolă.

4) Prin amestecul pasărilor molipsite, 
cumpărate din afară și puse în aceleași co
tețe cu pasările sănătose, fără a se țină 
deosebite câtă-va vreme.

5) Prin molipsirea de la pasările bol
nave ale vecinilor său de la porumbeii 
străini, mb’ipsițl, cari se pun pe copaci, pe 
case orî prin diferite curți și cotețe, adu
când molima pe piciorele său penele lor.

6) Prin chiar intrarea omenilor streini 
în curțile său ogrădile unde se țin pasările 
și cari aduc pe hainele ori îmbrăcăminte'e 
lor molima din alte curți unde se află pa
sări bolnave, precum sunt: lăptarii, găzarii, 
hamalii, diferiți vendătorl, cari precupețesc 
pe strade, etc.

7) Prin chiar ouăle de pasări bolnave 
seu mânjite de găinațul acestora și pe care 
s’ar pune să clocescă pasările sănătose.

8) Prin cadavrele pasărilor morte de 
holeră și aruncate pe drumuri, maidane, 
șanțuri, pe câmp ș. c. 1.

Semnele bolei sunt următorele:
Pasările bolnave nu mai mănâncă, nu 

mai râcăe, stau retrase și ghemuite în lo
curi umbrite, sunt triste, somn crose, fără 
putere, cu penele sbârlite, cu aripile lăsate, 
cu gâtul îndoit și capul întors spre trup, 
cu gușa atârnată, ou spinarea cocoșată și 
căldura corpului mărită ia început.

La cele mai multe se scurge din gură 
și nări un fel de bale spumose ce se întind 
ca cleiul și unele chiar varsă. îndată încep 
să urdine; găinațul lor este la început alb- 
galben păstos, er mai târdiu, verde, zeros, 
amestecat cu muci, cu o materie ca albu
șul de ou și chiar cu sânge, având mirosul 
greu, puturos și murdărind fulgii împreju
rul șezutului.

Pasările bolnave au sete mare; răsu
flarea le este grea, sgomotosă și adesea 
par’că sughiță. Apoi cresta și bărbia, fiind 
moi și aplecate ca și pelița gurei și ochiu
lui, înroșindu-se mereu, ajung vinete și al
băstrui și chiar negre, br pielea se păteză 
cu pete vinete ca marmura. Din ochi le 
curg multe lacrăml.

Slăbiciunea se măresce, pasările se 
clatină, abia se mai mișcă, cad jos; încbrcă 
zadarnic a se mai scula; ghiarele se încâr- 
ligă ca apucate de cârcei; ciocul li-se des
chide din când în când pe jumătate fără 
voie; abia mai resuflă; piciorele învinețin- 
du-se, se și răcesc; cresta se înegresce și 
scoțând ultimul țipăt, ele mor după un 
somn adeno și une-orl, după ore-carl tre
murători seu fâlfâiri.

De acbstă bolă mor tote pasările câte 
se îmbolnăvesc; e rar ca să scape 3—5 
dintr’o sută. Ea le omoră forte repede în 
câte-va cesurl, cel mult în 2—3 dile, și 
numai când boia ține mai multă vreme 
într’o ourte, atunci zăcerea pote să se pre- 
lungâscă pănă la 6 - 8 clil0-

Nu credem der de vre-un mare folos, 
ca să enumerăm aoi diferitele doctorii și 
mijlbce ce s’au încercat pentru lecuirea ho
lerei, atât de fără semă și omorîtore de 
păsări. Nici o doctorie din cele încercate 
pănă astăcjl, n’a avut puterea ca să o potă 
tămădui. Totuși, pentru acei cari voesc să 
încerce, suntem datori a-le spune că în apa 
de beut, le pote da acid fenic seu acid 
sulfuric (vitriol) câte 2 grame pentru un 
litru de apă; ori sulfat de fier (calaioan), 
cel mult 8 grame pentru un litru de apă; 
schimbând’o cât mai des.

Ceea-ce însă îndemnăm și sfătuim pe 
fie-care sunt măsurile ce trebue să urmeze, 
pe cât le este ou putință, spre a-șl feri 
păsările de îmbolnăvire și, în cas de ivirea 
bolei, de a face să se stingă mai repede.

(Va urma).

Din datinile si credințele Românilor » > 
despre insecte.

Cosa sul.
Pe vremea când sfântu Iosif cu domnul 

Christos erau ascunși de frica păgânilor în 
nisce ierburi înalte pănă în brâu, se spune 
că ar fi venit un cosaș mare, mare, ce avea 
o cosă cât [trei. Acesta pe lângă totă ru
gămintea domnului Christos, a început să 
cosâscă câmpia, numai de ciudă, că dor’ 
și el era păgân și apoi de vrut și el ar fi 
vrut cu tot sufletul ca să-l prindă.

Domnul Christos se ruga lui DumneZeu 
oa să-i facă piedecl cât de mari, căci nu 
sosise săra și era cât placi ca să gate tot 
câmpul. Dumnedeu l’a ascultat și a dat o 
căldură de ți-se usca limba în gură de fier- 
bințelă.. Cosașul însă îșl arunca tote hainele 
de pe el, de se lăsa numai în cămașe, și 
cosea din greu, fără de a lua în sbmă căl
dura cea mare.

Văd nd Dumnedeu, că nu-i modru de 
împedecare, a dat o vreme rea și urîtă, de 
să nu-țl scoți cânele din casă. Cosașul însă 
îșl îmbrăca tote hainele și haida „cibrs— 
ciors** mai departe, tăind brazde cât dru
mul de late. Domnul Christos vădând spo- 
riul cosașului, tot tremura de frică, că l’or 
afla păgânii, și așa năcăjit cum era, înge
nunchind, l’a blăstămat: „Afurisit să fi tu 
cosaș blăstămat și neascultător, pănă îi trăi, 
alta să nu faci, făr’ mereu să tot cosescl, și 
nici când, nici un sporitt să n’ai. Pănă va 
fi lumea să trăesoLtot printre bmenii-co- 
sașî, printre cari alergând, să-ți taie picib- 
rele, ca pedbpsă că nu m’ai ascultat/

Omul-cosaș, cum a audit acest blăs- 
tăm, s’a schimbat într’o gujulie mică, verde 
ca ierba și lungă în piciore, care și astădl 
se mai vede pe fenațe și rîturl, alergând 
printre firele de ierbă și sărind pe dinain
tea coselor omenilor muncitori. Acâsta gu
julie se chiamă oosaș.

(Fărăgău.)
Poporul crede:
Cosași mulțl, an bun.

(Fărăgău).
Cosași puțini, an rău.

(Fărăgău.)

Cosaș de timpuriu de vei vedb, e semn 
că vei ave vite grase.

((/sma.)

Cosaș de vei vede noptea târdiu, e semn 
de tomnă lungă.

(Budac.)

Cosași mulțl, e semn de an bun.
(Bistr.ița.)

Când nu sunt cosași mulțl, .cruță-țl 
ce ai. *

*) Culese de A. C. Popovicl. Editura „Mi
nerva11, Bucuresci. 1 Leu 50 bani.

(Bistrița.)

Vai de anul în care sunt furnici multe 
și cosași puțini.

(Fărăgău.)

(Variantă.)
Când s’o născut domnul Christos, tote 

vitele erau late de flămânde, br ca să vină 
cine-va ca să le arunce în iesle vre-o mână 
de fen, nici vorbă.

Maica Domnului l’a rugat pe jupan 
gazda, ca să le arunce vre-o furcă de fân, 
că îi era milă de bietele vite, văc)ându-le 
cu părul întors pe spate, de flămânzite și 
slăbite ce erau. Jupan gazda, însă dând din 
umere îi răspunse, că nu are nici o mână 
de fân, căci totul i-s’a gătat.

— Apoi de ce n’ai făcut mai mult? îl 
întrebă Maica Preacurată.

— Ml-a fost lene, ca să cosesc, fu 
răspunsul gazdei.

Ei, dâcă așa .stă trăba, în cosaș ai să 
te prefaci, așa cât viața întregă, nimic nu 
o să lucri alt-ceva, decât că din zori de 
diminbță, pănă în umbra nopții, să cosescl 
și tot nici un sporii! să n’ai, îi (jise Maica 
sfântă.

Jupân gazda s’a și shimbat apoi în 
oosaș, și cosaș a rămas pănă în d aa de adl.

(Auiț. în Budac.)

Stelnița.
S’a dus odată sf. Petru la un alt 

apostol pe omenie, bunăbră cum mergem 
și noi ac|I [unu la altu. Cel sfânt apostol 
chiar în diua aceea primise o coșarcă de 
pere de-țl fugeau ochii pe ele, și-ți slobo
zea gura apă vădendu-le, așa de frumose 
erau. Sfântul Petru, căruia îi plăceau pb- 
mele de minune...., nici nu aștepiâ îm

biat mult, făr' ostenit cum era., ca omul 
ce făcuse un drum lung și ostenitor pe o 
vreme căldurosă de ți-se aprindea sufletul 
în trup, începu a-șl alege tot perele cele 
mai frumose, der când da ca să le bage în 
gură spre a-șl stîmpăra setea, ele se prefă
ceau în nisce gujulii mici și negre, urîte 
și grețose. Numai atâta i-a trebuit sf. Pe
tru, care și pănă atunci afară din cale era 
grețos, luâ coșarca și o aruncă în drum, 
unde schimbându-se tbte în nisce gujulii 
mici și iuți, o luară la fugă care încătrău. /

Despre aceste gujulii se crede că ar 
fi stelnițele.

(Țaga.)
Credințe:
Celui ce omără o sută de stelnițe, 

Dumnecjeu îi ibrtă un păcat de morte.
(Mocod.)

Cine vrea să nu aibă stelnițe, trebue 
să le cheme la biserică, când merge el, că 
tbte vor fugi.

(Rebrișăra.)
Stelnițele sunt făcute din ochii draci

lor din iad, de aoeea put așa de greu.
(Cătină.)

Stelnițele sunt făcute din broscele fe
meilor vrăjitbre.

(Sântu.)

Omoră o brbscă de la o femeie vră
jitbre, că nu vei vede stelnițe în vibța ta.

(Spini.)

Stelnițe de pere de vei avă în perele 
tale, afumă perele cu fum de( frundă de po- 
trbcă, că tbte vor peri.

(Boziași)

Stelnițele sunt stropi din balele sa
tanei.

(>£ona.)
Când vedl stelnițe, scuipă după ele, că 

tbte vor peri.
(Sâncetâ)

Când ai stelnițe în casă, dă-le măru 
lupului, că tote vor muri.

(Fărăgău))

.. Stelnițele sunt slujnicile satanei.
(Teiuși)

Când nu poți durmi de stelnițe, scuipă 
peste pat, că nici una nu te va mai mușca.

(Spini.)

Stelnițe multe la casă, nenorocire.
(Bistrița.)

. Stelnițe pe ulițl a găsi, sărăcie.
(Magheruș.)

A'V De vrU' să; scapi de stelnițe, frige 
mărul lupului și-l pune pe sub paturi, că 
tbte vor fugi.

(Fărăgău, Buduș, Bebra.)

Cui. de: Theodor A. Bogdan.
înv. în Bistriță.

Vorbe înțelepte.*)
Nu e bună domnia celor mulțl; unul 

să fie stăpân, unul rege.
Homer.

Dumnedeu este adevărul însuși ade
vărul este fără pasiuni.

Voltaire.
Numai în statul național este posibilă 

o desvoltare firbscă și sănătbsă a vieții 
de stat.

Alex. Mocsonyi.

Cine scie multe, e modest; cine scie 
numai una, e mândru.

Hippel.
Istoria ne învață în destul, că luxul 

nu se desvoltă decât la acei ce își fac averi 
fără muncă, fie prin joc, fie prin răsboiu, 
fie prin intrigă.

Cour celle-Seneuil.
Sciința e ca hrana; avem nevoe nu

mai de atâta cât cere măsura, de atâta cât 
pbte pricepe spiritul. încărcarea peste mă
sură apasă și înțelepciunea devine nebunie 
după, cum mâncarea devine grețosă.

Milton.
CăutațI un popor lipsit cu [totul de 

religie; decă-1 veți găsi, să fiți siguri că 
stă numai cu câte-va grade de-asupra ani
malității.

TIume.
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Fără bune moravuri nu p6te esista 
libertatea, și fără religiune nu esistă mora
vuri, — etă ce ne dovedesce istoria.

Em. Laveleye.
Odinioră raritatea cărților era folosi- 

tore progresului sciinței; acuma prea ma
rele lor număr încurcă cugetarea și o îm-

Weber.
Superstițiunile cele mai de temut în 

(filele nostre nu sunt cele de ordin religios, 
ci mai ales cele politice.

Carlyle.
Stilul este fisionomia spiritului. El nu 

pote înșela ca și fisionomia corpului. A 
imita un stil strein, e a purta o mască. 
Afecțiunea în stil este asemenea dresurilor 
pe obraz.

Schopenhauer.
Cine vrea să fie domn peste alții, tre- 

bue să scie să servăscă cu credință.
Wî/ss.

101 TE ȘI DE TO TE.
Ciuma unui ventriloc wi urmările ei.

Pe o bancă de pe bulevardele Pari
sului ședeau dilele acestea, o garderobieră 
de la un teatru cu un cățăluș. Ea gugulea 
cățălușul în brațe și-i dise: „Cine va săruta 
pe nevestuța sa?“ Imediat răsună lângă ea 
o voce : „încoce cu gurița, nevăstuță!“ Gar
derobiera, înfuriată, începu să insulte pe 
un domn bătrân, care ședea lângă ea. Bă
trânul îi răspunse în același ton, pe când 
o a treia personă, care se preumbla pe 
acolo rîdend, se legăna mai departe. Acesta 
era ventriloc (om care vorbesce din fole) 
și făcuse gluma, îndreptându-șl vocea, ca 
și când ar fi vorbit bătrânul. Discuția între 
garderobieră și vecinul ei deveni tot mai 
aprinsă. In cele din urmă, femeia înfuriată 
se arunca cu umbrela asupra bătrânului și îi 
scote un ochid ; ventrilocul se șterse p’aci ’n- 
colo. Bătrânul, fu dus într’un spital, er gar
derobiera, departe de teatrul ei, într’un bi
rou de poliție, mediteză asupra tempera
mentului său violent.

*
Cel mai vecliiu «|iar «liia lume.

Cel mai vechiu diar din lume este 
foia oficială din China, „Kin-Pan“, care 
este de mai mult ca 1090 de ani. Pănă la 
a. 1301, după era nostră, apărea odată pe 
lună, și se mărginea numai a înregistra 
evenimentele cele mai însemnate de la cur
tea din Peking. După aceea odată pe săp
tămână. AstădI apare ciilnio în trei ediții, 
dimineța pe hârtie galbenă, la amladl pe 
hârtie albă, 6r săra pe hârtie sură.

*
113.4)00 mărci pentru o carte.
La o licitație în Londra, ținută nu 

de mult, s’a vendut o carte a lui William 
Blake: „Uustrațiunl la cartea Iov“ cu 
112.000 mărci. Intrăgă biblioteca, care a 
fost a lui Carl of Crowe, s’a vendut cu 
195.000 mărci.

Mama mântuită! Așa scrie un băia 
recunoscător d lui Miiller din Budapesta 
V. Vadâsz nr. 42 A. E. Trimițetorulu cru- 
cei electro-magnetice. R. B. M. 86967. 
Aceeași sună: Stimate d-le Miiller! Nu 
pot să tac ca să nu vă exprim cea mai 
profundă mulțărnită, dentru-că deeă există 
pe lume un mijloc cu efeot atunci acela 
numai cel al d-vdstră. Mama mea suferea 
de 15 ani de stomac, și fu atacată de un 
așa reumatism, încât pentru noi defel nu 
mai era nădejde de a pută mântui pe 
mama ndstră. Sămâna mai mult unui sche
let omenesc, nu-șî pută mișca nici un 
membru al corpului, și trebuia să o trac
tezi cr pe un copil mic. Îmi luai scăparea 
la minunatul d-vdstră aparat la crucea 
electro-magnetică R. C. nr. 86967 și spre 
cea mai mare bucurie mama ndstră, după 
ce a purtat patru săptămîul aparatul d-vds
tră, a părăsit patul și se simte mulțam 
domne, într’una bine și e sănătdsă. Nu 
pot în destul de cald să recomand tutu
ror, cari sufer de atari bdle se se adre
seze d-tale și să facă încercare cu apara
tul d-tale binecuvântat. Te rog încă odată 
d-le Miiller, primesce sincera mea mulță- 
mire. Dumnedeu să te binecuvint.eze și 
să-ți răsplătescă invenșia. Ou stimă Ghe- 
orghe Part în Baracka.

GAZETA TRANSILVANIEI.
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Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 10 Aprilie 1903

AISsura 
sâu 

greutatea
IDaSHmea.

Valuta
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13 30
n Grâu mijlociu . . . 13 10
n Grâu mai slab . . . 13 —
n Grâu amestecat , . 9 80

Secarâ frumosâ.. . . 8 —
w SScară mijlocia. . . 7 90

Orz frumos .... 7 50
Orz mijlociu. . . . 7 20
Oves frumos. . . . 5 40

51 Oves mijlociu . . . 5 —
fi Cucuruz .................... 9 30
fi Mălaiu (meiii) . . . 8 —

Mazăre........................ 16 —
fi Linte ........................ 16 —
fi Fasole......................... 16 —
7» Sămență de in . . . 17 60

Sămânță de cânepă . 7 40
Cartofi........................ 1 30

fi Măzăriche................... — —
1 kilâ Carne de vită . . . 96

fi Carne de porc . .. . 1 12
fi Carne de berbece. . 72

100 kil. SăU de vită prospet . 44 —
fi Său de vită topit 64 —

PUBLICAȚII 
a gremiului farmaciștilor.

După ce farmaciștilor din inte
riorul orașului s’aîncuviințat a ține 
repausul de Duminecă și ser- 
bătorT de înaltul minister de inter
ne reg. ung și de consiliul comunal 
al orașului Brașov, se face prin ace
sta On pub). atent, că cu începerea 
de 13 Aprilie a. c. in fie care Dumine
că și serbătore dela ora l1/2 până la 
orele 9 sera, alternativ numai o far
macie va fi deschisă în interiorul 
orașului.

Farmaciile in Blumena, Brașo
vul-vechiu și Scheiu rămân ca 
și până acuma Dumineca și la 
serbătorl totă fiiua deschise.

Dela 9 bre săra începe regu
lat serviciul de nbpte, pentru 
prepararea recetelor (ordinații me
dicale) în fie-care farmacia.

Onor, public este rugat a se pro- 
vedâ cu mijiocele de vindecare după 
posibilitate în orele antemeridiene.

Spre orientarea On public, va fi 
pusă o tăbliță la he care farmacie, 
unde va fi indicată farmacia deschisă.

înainte de Duminecă și serbă- 
tore se va face p ju jurnale cunoscu
tă farmacia ce este deschisă, și tot
odată și toți Domnii medici vor fi 
avisați înainte despre acesta.

Ou fotă stima
GREKTO FARMACIȘTILOR 

din Brașov.
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Anunț de licitație.
în 27 și 28 Aprilie st. n. se va 

vinde cu licitație în localul casei 
de Zăloge dela brele 8—11 a. m. și 
2—4 ore p. m. obiectale amanetato 
în luna lui Februarie și Martie 1902 
pănă inclusive cu Nr. 5067 —1902, 
a căror termin au espirat și nu s’au 
reacumperat.

Obiectele care se vor vinde sunt 
giuvaericale, ciasornice (Faur și 
argint și alte scule de arama- 
cioae, cositor, flanele, haine bar, 
bătesci, femeescl, cisine, ghete ș. a. 
Vencjarea se face cu bani gata.

Răscumpărarea său înoirea ama
netelor se pbte face numai cu o cp 
înainte de licitație.

In diua vencjării cu licitație nu 
se permite nici într’un chip.

Brass 6, 2 Aprilie 1903.
Oficiul casei de amanete din Brașov.

(2-3;.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiann. 
Redactor responsabil: Traian II. Pop.

PAIOMMA LWII 
Brașovul-vechiu, s,tr. Lungă nr. 1. 

tații malțî Tauern.
Intrarea 20 cr. Băeții 10 cr.
Nr. 4847—1902.

Publicare de concurs.
Representanța orășen'scă în șe

dința sa dela 2 I. c. a autorizat ma
gistratul a angaja la abatorul orășă- 
nesc. un asistent pentru, esami- 
narea cărnii.

Postul are caracter numai pro- 
visor.

Cu concurentul ales până la 
efeptuirea revisuirii statutului pentru 
abatoriu, se va încheia un contract 
pe temp de câte un an de cțjle cu 
abcjicere de trei luni.

Remunerațiunea e de 1600 cor. 
pe an

In sensul ordinațiunei pentru 
esecutarea legii veterinare e a se 
dovedi:

1) Etatea și moraitatea;
2) Esercițiul practic în esamina

rea carnei;
3) Capacitatea pentru purtarea 

corectă a jurnalului despre vitele 
tăiate.

Petițiile de concurs provecțute 
cu timbru de 1 cor. sunt a se înain
ta subsemnatului magistrat până la 
20 Aprilie a. c.

Brassd, 28 Maitie 1903.
2 - 2,(982) Magistrate’ e

Representanța generală

societate de asigurarea vieței în Londra, 
defia f Aprilie nul se mai află 
la Domnul Heinrich Zikeli decât ân 
Strada negră nr. 9, etajul I, 
unde se dau tote informațiile nece
sare și premiile de asigurare tot acolo 
se plătesc. 3—8 (*2i)

d
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0060000000000000 
pentru sesonul de primăvară 

2lj-’ au sosit 

novități de haine 
pentru bărbați, copii și băețY, hune 
și ieftine la

B. ASCHER, 
Strada HPorții Bfr. ii. 

000000009

£

fTx)AS? g g

In atențiunea Onor. Dame!!!
ce mritat meu

Con.feoti“CLxn.i de TDsbzrxx© 
•9 

aim StraeSa Wăaaaăî 
în Magazinul meu de haine pentru bărbați 

din inatâ ȘiraS âewhai 
tot acolo am aranjat un S-ALOisr separat pentru 

(SONFECȚIUNI DE DAME. 
Am onorea a aduce la cunoscința Onor. Danie, că sunt 

in posiție a corespunde cerințelor ceior mai pretențiose în 
acesta branșă.

De ore-ce pentru acest articol sîm sm absolut spesej 
nimeni nu p6te concura cu mine, ce privește ietti- 
nătatea. — Kevine ia o singură încercare, pentru a se con
vinge de cele mai de sus.

Tot-deauna asarthnent snare și ees mai nou! 
Tot-odată imî ieau voie a recomanda și bogatei meu 

DEPOSIT DE HAINE, " ' băpbațB5 băeța și 
după cea mai noă modă, cu prețuri forte ieftine.

Apelând la sprijinul Onor, public, sunt
•jj_ 50.(877). cu totă stima

Rog a â cu atenție la firma!! HEINRICH SC H U L

de

0“ 73Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

cei mai ieftin.
Nu conține ingrediențe streine vetămătdre. 

gȚjr3 Se capătă pretutindestâ

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

50 -00.(725),
a

■a
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Referindumă la însciințarea din față, am ono- 
rea a face cunoscut onor, mele clientele din oraș 
și dela țară, că mi-a succes,

§

Depositul de mărfuri de modă
sil

©
$

2 
S 2 

aB cumpăra cu condițiunile cele mai favora- (|i 

bile, ce-și pote închipui cineva.
In timp forte scurt, cu începere dela 15 Aprs- Ș 

lie voi ptme m vândare iote aceste g 
mărfurâ de modă, în magazinul meu din 5 

=== Strada Vămii nr. 13, ;
cu prețuri extra-ordinare de ieftine, și anume: jș 
Stofe pentru rochii de dame, forte fine și frumose, g 
Efctăsă™ negre și colorate din streinătate și § 

indigene; t
L^ouieSj Delains franțuzesc!; g

Batiste^ mostre minunate de frumose etc.

ROBERT WEBER

Cil prețul jumătate (te cum se vindea mi aafak.
Vâ rog se Ve convingeți despre adevărul ce

lor dise aci, în prăvălia mea

5 INSCIINTARE!
5

Am onorea aduce la cunoscința On. public, că ain eșit 
din firma

FRAȚII NAGY
Cioplitori© de peatră și DEPOSIT DE MONUMENTE sepulc/ale din Cluj, 

și asn luat asupra mea dela aceiaș firmă 
ZDe^ositixl câ-ixi. lo oolite,te, 

unde lucrez și cioplesc monumente sepulcrale 
din material fin și durabili, scos din carielele 

mele precum și marmură, de mobilă.
In marele meu deposit se afiă cu 

prețuri ieftine: 
marmură, granit, syenit, labrador, ande- 

syt și petri de nâsip din Cluj, durabile 
și scutite de îngheț.

De asemenea iau în antreprisă 
ori-ce fel (le lucru de cioplit 
piatră Ba zidiri.

, Devisurl și prețuri curente stau la disposiție gratis.

&
De sprijinul On. public se rogă

IOSIF B3AGY, maestru în cioplitură de piatră. 
IBrașoV, Calea. ferată, la ramificația Tramvaiului.

3 - (i 905.

Fie-care cmnpgrător al acestui cognac esle îndreptățit a-1 presenta (în enibaiagiul 
original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.

Aprobat <Ie primele capacități ale clinicei din Viena.

Prima destilerie de cognac triestină Camis și Stock în 
cola la Triest recomandă

Cognac medicinal 
indigen, după sistem francez cu dop de controlâ al institutului 
de analisă al Reun. gen austr. a farmeiștilor din Viena.

O sticlă coi*. 5.—, jnm. sticlă coi*. 3*60.
Se află de vendare în tot© băcăniile și magasinele de delicatesse din Brașov.

Fie-care cumpărător al acestui cognac este îndreptățit a-l presenta (în enibaiagiul 
original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.
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Deposits! men de mărfuri de modă
D-lui HANS FIELES

din Strada Vămii nr. 13.

adresa Domnului HANS FIELDS,

Cu totă stima

Jjjrt

3
I3

WEBER ROBERT

S® ctepdt d® Pânzărie aH Benedict SchroH. 
viiade cu bucata, caa gsrețw! «le fabrică, 

per cassa se dă sconto de 8°0.
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FRAȚII ȘIMAY
Brașov, Târgul grâului nr. 3.

Truso uri complete pentru mirese; 
deposit de MM fî de masă;
asortiment bogat de Confecțiuni pentru 
dame, articole de modă, indigene și streine.

Se primesc comande pentru vestminte 
de dame Si 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 mai bună. ........ ~

DE VENDARE.J

Casele fără sarcini de sub nr. 20 din Cacova de sus, Brașov 
(Scheiu), cu grădini mari și intravilane, sunt de ventjare din 
mâuă liberă, pe lâugă bani gata. — Edificiurile sunt în stare 
bună, cărora aparțin 12 locuințe deosebite, cari pot fi închiriate. 
Intre locuințe se află și o prăvălie bine cercetată. Griădină 
de pome estindu-se spre munte, are un aspect forte frumos și 
plăcut asupra orașului întreg și asupra munților din prejur, 
asemenea așpect are și o parte a locuințelor. Imediat lângă 
casă se află și o grădinuță cu flori. — Apaductul e înaintea 
casei și e ÎDtrodus parte și în casă, luminăția de stradă e îna
intea porții.

Acest edificiu aducea înainte cu 2 ani, până când fostul 
proprietar singur î l manipula, un venit apual de aprdpe 2000 
corone din închiriere.

Deslușiri mai detaiate se pot primi acolo dela Dbmna ved. 
T o r ii hr’ ofertele se se adreseze direct vânzătorului

Toriik Gyula,
2—10.(925) farmacist în Teines-Kubin.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


