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Din cansa sfintelor serbători ale învierii 
Domnului (Sf. PascI), ițiarul nu va apăr6 până 
Miercuri sera.

Cugetări de Pasci.
Cugetări și simțăminte felurite 

deșteptă în noi sărbătorile Pascilor. 
Din cea mai fragedă copilărie ne 
reamintim cu pietate orele și clipi
tele senine, vesele și însuflețitâre, ba 
chiar și pe cele triste și mâhnite, ce 
le am petrecut în casa părinților. Și 
așa, an de an, memoria nostră se 
lâgă, ca într’un lanț, de tote bucu
riile și întristările, speranțele și des- 
amăgirile, ce le am avut în cursul 
vieții nostre, și cari s’au ficsat mai 
tare în mintea nostră cu prilegiul 
sărbătorilor Pascilor.

Aceste fiind cele mai mari din
tre tote sărbătorile nostre, cele mai 
mult împreunate cu tradiționale obi
ceiuri și petreceri, ce unesc familiile 
și membrii întregei obște, au o atrac- 
țiune deosebită pentru bătrâni și ti
neri, âr datinele frumose, erecjite de 
la străbuni și creștinite mai apoi pe 
pământul Daciei străvechi, fac, ca 
acâstă atracțiune se fie cu atât mai 
mare, influințând puternic asupra, fi- 
rei nostre întregi și a' caracterului 
nostru religios, moral și național.

Ce timpuri vrednice de amintire 
erau acelea, pe când bătrâni și ti
neri din sinul poporului nostru, cu 
inima curată, cu pietate religiosă și 
cu iubire adevărată se îmbrățișau la 
sărbătorile cele mari, lăudând pre 
Domnul! La focul acestei iubiri au 
crescut caracterele cele nobile și tari 
ca oțelul, cari în decursul văcarilor 
au fost zidul apărător al limbei, al 
datinelor și obiceiurilor nostre na
ționale.

A venit însă civilisația ve^ului 
numit „al luminii și al culturii**;  au 
venit drumurile de fier; au venit 
sguduitorele schimbări economice; 
s’au urcat veniturile, der și trebuin
țele nemăsurat. Poporul nostru pănă 
atunci, atât de mult negligeat de 
sorte, a trebuit, încă abia scăpat de 
iobăgie, să-și încorde puterile întreit, 
ca se potă ține pas cât de cât cu 
progresul timpului. Dăr a mai venit 
asupra capului nostru și cultura mo
dernă, cu tote ideile ei bune și rele, 
cu tote credințele și eresiele ei; 
în deceniile din urmă, în mijlocul 
curentelor timpului materialist, ce a 
ajuns a se isbi și de stâncile vechi
lor Carpațî, ni-a venit și așa numită 
„cultură singur mântuitâre**,  ce um
blă să ni-o impună puterea publică, 
sguduind temeliile firesc! ale desvol- 
tării nostre naționale românesc! și 
amenințând graiul nostru dulce, pen
tru care strămoșii noștri au fost 
tot-deuna gata a-și jertfi și viâța.

Tote aceste producte și apari- 
țiuni ale vecului modern au năvălit 
asupra nostră, și, pe lângă mult fo
los, ce nl-au adus ideile salutare ale 
culturei și progresului omenesc, în- 
cetățenindu-se între noi, ne am ales, 
din nenorocire, și cu multă neghină 
în holda bătrânâscă, ne am ales cu 
miasmele otrăvicidse ale imoralității, 

lățită de esploatatorii diferiți ai ne- 
sciinței poporului și cu veninul indi
ferentismului religios si național, ce-1 
răspândesc cosmopoliții egoiști, de- 
gliisați în vestmântul seducător al 
desinteresării și al iubirei de omeni

Acestă stare de lucruri cu totul 
schimbată, în mijlocul celei mai 
crâncene lupte de existență și con
curentă în tote privințele, sub o 
apăsare atât de grea, ca aceea pe 
care poporul român o îndură aprope 
pe tâte terenurile, neavând sprijin 
și razim de cât în propriile sale 
puteri, destul de restrînse și modeste, 
a adus cu sine, a trebuit chiar să 
aducă cu sine o slăbire a vechilor 
legături de recunoscință și de iubire 
dintre noi.

Parte considerabilă din așa numita 
„inteligență**  a nostră. a început, 
multpuțin să se răcâscă și să se 
depărteze de popor. In urmărirea 
binelui și interesului ei individual, a 
început chiar să negligeze binele 
comun, a fi mai indiferentă față cu 
sortea și viitorul poporului.

„Inteligenții**  noștri trecând prin 
școle și ajungând la o posiție ore- 
care nu-și dau destul sâmă, că cu totă 
lupta pentru traiu, ce ei înși-și ,tre- 
bue să o părte, — o pârtă însă în 
condițiuui mai ușâre, de cât cei ce 
„n’au parte, fiind-că n’âu carte**,  — 
ei au o mare îndatorire cătră popo
rul, ce i-a crescut, de care îndato
rire nu se pot dispensa sub pretextul, 
că n’ar ave nici timp, nici mijlâce 
de ajuns spre a și-o împlini, fiind-că 
ei înșiși „au destule năcazuri**.

Oe ați cjice dâcă pe un câmp 
de bătălie, care se cutremură de bu
buitul tunurilor și pe care se re
varsă o plăie teribilă de glonțe, ce 
amenință de-opotrivă pe toți din 
partea adversă, decă, fiicem, pe un 
asemenea câmp de bătaie gradele 
snperiore ale. unei trupe ar rămână 
la mai bun adăpost în nisce șanțuri 
— lăsând fără conducere pe grega
rii cu sergenții lor, în bătaia tunu
rilor și a puscilor inimice — și s’ar 
scusa apoi cu aceea, că au ei și 
așa să înfrunte destule pericule pen
tru viâța lor, nefiind nici ei siguri, 
că nu-i pâte ajunge vr’un glonț, 
și că deci nu s’ar pute cere dela 
dânșii a-se espune deosebit și pentru 
tru pă.

Pote să nu fie tocmai așa de 
potrivit esemplul acesta, der l’am 
ales anume, fiind-că noi suntem de 
părere, că fie-care Român cu cunosci- 
ință de carte și cu iubire de neam în 
pieptul său, trebue se se privâscă el 
pe sine ea ostaș, care dator e să 
lupte chiar și cu risicul propriei 
sale vieți pentru apărarea și salva
rea esistenței poporului român, din 
care a eșit, și care l’a ocrotit și i-a 
dat putința de-a învăța carte.

Acâstă consciință trebue să o 
aibă adânc înrădăcinată în mintea și 
inima sa fie-care fiiu credincios al 
națiunei române. Fără de ea nu-și 
va ajunge nici menirea sa, nici nu-și 
va afla mulțumirea adevărată în pa
tria sa străveche, a căreia pământ 
sfânt este adăpat de sângele propă 
părinților săi.

Și sciți de ce s’au slăbit așa de 
mult legăturile de recunoscință și de 
iubire dintre fiii neamului și mai ales 
dintre aceia, cari, având învățătură, 
ar trebui să fie pildă viuă pentru 
poporul lor, se fie adeverați apără
tori și ocrotitori'ai lui?

Nu atât mersul progresist al 
timpului, în care trăim, cu urmările 
sale nefavorabile pentru noi, cari 
n’am fost și nu suntem destul de 
pregătiți pentru lupta de emulare 
între popăre, este causa acestei triste 
priveliști, cât mai mult influența stri- 
căciosă a esemplelor reieși a ideilor 
sucite și scâlciate, ce i-se înfiltreză 
încetul cu încetul unei însemnate 
părți a tinerimei nostre în atingerea 
ei intelectuală și socială cu nisce 
elemente cu totui streine de poporul 
român și de desvoltarea lui.

O mare dosă de încăpăținare și 
de înfumurare aduc cu sine de 
esemplu mulțl tineri de ai noștri 
din școlele unguresc!. Nu voim să 
Zicem, că cei-ce ies din școlele ro
mânesc! ar fi toți fără defecte. Am 
experiat, nu odată, că și la. școlele 
nostre medii, cari sufer și prin aceea, 
că în genere nu sunt situate în 
centre mai mari, se încuibă ici-colo 
vițiuri, cum este acela al nutrirei 
spiritului de invidie și de intrigă și 
al propagării nefericite a servilis
mului.

Acestor aparițiunî îngrijitore 
avem se le mulțămim în parte și 
faptul cu totul surprinzător, că ju
nimea nostră, după ce a părăsit 
băncile școlei și ale universității, se 
și crede chemată a juca rol de frunte 
în viâța publică, pretinzând a fi pri
vită și tratată ca un factor a parte 
în viâța și în luptele poporului nostru.

Acâstă ideiă, că tinerimea ar 
ave privilegiu], ca, pe basa exame
nelor, ce le-a depus, fără praxă și 
fără esperiența cuvenită, să-și dea 
cuvântul ei hotărîtor în tote aface- j 
rile nostre publice, a cuprins deja 
pături așa de largi în sînul ei, încât 
starea acâsta trebue se deștepte cele 
mai seriâse îngrijiri.

Vorbeam mai sus de vieța fru- 
mosă armonică, ce lega odiniâră 
atât de strîns într’un mănunchiu pe 
bătrâni și tineri, aflând ei în respec
tul și iubirea înprumutată pavăza 
cea mai tare pentru a-se apăra con
tra năvălirei dușmane și formând 
ast:fel cercul de'oțel, din care eșiau 
caracterele nobile și resolute ro
mânesc!.

Cuvine-se deci să constatăm, că 
și de partea cealaltă, a bătrânilor, 
între care se înțeleg la noi și băr
bații esperimentați în lupta vieței, 
s’au ivit și se ivesc multe neajunsuri, 
cari contribue, direct sâu indirect, 
la slăbirea legăturilor de stimă și 
de iubire în sînul inteligenței nâstre.

Dâcă vom căuta, vom găsi gre
șeli și viții și între bărbații esperți 
și bătrânii noștri. Cea mai mare 
greșelă și cel mare pecat, ce’l comit 
partea cea mai mare din ei, este 
însă, că, văZând relele, ce s’arată în 
viața nostră socială-națională, nu in
tervin cu tâtă energia și cu totă 
puterea convingerii, la locul și timpul 

potrivit, pentru delăturarea lor, ci 
stau la o parte, unii adânc mâhniți, 
alții pesimiștii și descuragiați, alții 
prea optimiști, Zicând, că să fie lă- 
sați tinerii să facă ei singuri ce vor 
sci și ce vor putâ, âr restul cuprinși 
de-o înfricoșată apatie.

Decă este, ca se serbăm Pasc! 
mai vesele naționale, să ne grăbim 
a reînoi sfânta armonie, ce a făcut 
tăria strămoșilor noștri, înaintea că- 
n ra porțile învățăturii și ale pro
gresului erau încuiate, și cărora nu 
ie era lumea deschisă, dela Olt și 
dela Mureș și Tisa păuă la Tibru și 
pănă dincolo de oceanul atlantic.

Poporul are necesitate mai mult 
ca ori și când de a fi sfătuit și con
dus cu înțelepciune. Tineri și bă
trâni se se gândâscă, că mare che
mare au și mult trebue să muncescă 
și să lupte împreună, ca să și-o potă 
împlini I

Revista politică.
Cei-ce au sperat, că în decursul 

vacanței de Pasci a dietei are se 
urmeze o întârcere spre mai bine în 
situația politică internă, amar s’au în
șelat. Vacanța acesta nu numai că 
n’a adus vr’o soluțiune, der în de
cursul ei nu s’au potolit nici măcar 
pasiunile de partid și n’a înlăturat 
contrastele mari, ce s’au ivit și cari 
se isbesc cu atâta violență în ces- 
tiunea proiectelor militare.

Pănă acum partidul kossuthist 
cu tâte nuanțele lui a purtat lupta 
contra proiectelor militare. Acum, 
redeschifiendu-se Joi dieta, acest 
partid a declarat lupta și contra așa 
numitului proiect de indemnitate.

înainte de ordinea Zilei (desbaterea 
proiectului de lege asupra indemni
tății budgetare) trei dintre kossu- 
thiști au pus pe tapet afacerea eli
minării din școla de cădeți din Cinci- 
bisericl (Pâcs) a doi elevi, din causă 
că nu erau la nivelul tinerilor, cari 
aspiră să fie ofițeri. Kossuthiștii pre
tindeau că eliminarea s’a făcut din 
cause politice, pentru-că elevii din 
cestiune au demonstrat în contra 
imnului dinastiei „Gotterhalte**.  Gasul 
acesta i-a îndemnat pe kossuthiști 
să însceneze ârăși un mare tărăboiu. 
Furtuna a isbucnit, când ministrul 
de honveZî br. Fejervary s’a ridicat 
să răspundă. El spune, că cei doi 
tineri n’au fost eliminați, fiind-că 
n’au cântat „Gotterhalte**,  ci pentru- 
că au agitat în privința politică. Cel 
ce vrea să fie soldat, acela să în
vețe ascultare. Unul din tineri a fost 
pedepsit de 18 ori, celălalt de 16 
ori. A declarat apoi ministrul, că în 
cașuri analoge, va procede tot-dâuna 
astfel. Cuvintele ministrului au deș
teptat furia kossuthiștilor. Aceștia 
săriră din locurile lor, isbiau băncile 
și pretindeau, ca ministrul să fie 
chemat la ordine. Ședința fu sus
pendată. După redeschidere, Fejer
vary recunosce, că în institutele mi
litare se cântă imnul regal („Gotter
halte. **)  — Nu imnul regal ci imnul 
călăilor este acela! strigară cei din 
stânga estremă.



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 78.—1903.

Ca și în alte rânduri, așa și de 
astă-dată atacurile kossuthiștilor nu 
a’au îndreptat într’atâta contra mi
nistrului, ci mai ales contra di
nastiei.

Etă așa-dâr, că dieta șl-a început 
„activitatea11 drășl prin înscenarea 
unui scandal din partea celor ce 
cjilnic au ceva de pus în ola în care 
se fierbe zama kossuthistă.

*
La începutul septemânei s’au 

tinut în Budapesta și Salonta-mare 
douâ congrese socialiste, în care condu
cătorii așa uumitului partid social
democrat internațional și partidul so
cial democrat reorganisat, au dat sâmă 
de isprăvile ce au făcut și de măsura 
în care să întinde socialismul în 
popor. Foile unguresci au înregistrat 
cu mare bucurie faptul, că la aceste 
congrese au participat și mulți „țe- 
rani“ români de prin comitatele Bi
hor, Arad, Torontal, ba pănă și de 
prin Ardeal, și spuneau că din 70 
comune s’au presentat delegați „ro
mâni11 la congres. Ceea-ce mai mult 
a îmbucurat pe aceste foi, este, că 
atât la congresul din Budapesta, cât 
și la cel din Salonta acești „Ro
mâni11 au fraternisat cu Maghiarii, 
ba s’au lăsat orbiți și amăgiți pănă 
într’atâta, încât unii din ei cu gura 
spartă, au cutezat și nu s’au rușinat 
a-și ridica cuvântul împotriva ace
lora din nâmullor, cari în lupta pen
tru binele și înaintarea acestui neam 
românesc s’au espus și se espun 
uneltirilor și prigonilor dușmane.

Der vorba ceea: nici o pădure 
fără uscături. Nu binele poporului, 
nici ușurarea sorții lui o voesc aceia, 
cari s’au dus la Salonta-mare și la 
Budapesta, ca se fraterniseze și se 
benchetuescă cu contrarii declarați 
ai limbii și naționalității nâstre. — 
căci în definitiv în direcția acesta 
bate calea ce o calcă socialiștii fără 
religie și naționalitate.

*

Mișcarea în Peninsula balcanică 
nu s’a potolit. Bandele bulgare de-o 
parte, Albanesii mohamedani de altă 
parte dau mereu de lucru trupelor 
Sultanului. Turcia a concentrat multe 
trupe în provinciile amenințate de 
rescolă, liniștirea și pacificarea spi
ritelor îndîrjite însă merge greu, din 
causă, că înșiși mohamedanii nu sunt 
de loc învoiți cu reformele ce Tur
cia s’a angajat a-le introduce.

O mare foie englesă din Lon
dra publică o telegramă din Sofia, 
în care se spune, că se vorbesce des
pre hotărîrea comitetelor macedo
nene de a renunța pentru anul acesta 
la provocarea revoltei generale în 

Macedonia. Bandele bulgare înse vor 
continua cu luptele și ciocnirile mai 
mid isolate, bandele având însărci
narea de a arunca în aer podurile 
și stațiunile căilor ferate și de-a dis
truge telegrafele.

Curn-că situația în Balcani nu 
e nici decum liniștitore, reiese și 
dintr’un discurs, ce l’a ținut Regele 
Serbiei din incidentul aniversării ur
cării sale pe tron. Regele a cjis, că si
tuația actuală în Peninsula balcanică 
este gravă pentru tbte poporele bal
canice și timpurile grave și funeste 
se apropie pentru toți.

Congresul latin de Ia Roma.
Miercuri a fost deschis în mod solemn la 
capitoliu congresul internațional latin în 
presența d-lui Nași, ministrul instrucțiunei 
publice, a d-lui Chaumii, ministrul instruc
țiunei publice din Franța, a d-lor Chamille 
Barrerâ ambasador al Franței și Nicolae 
Fleva, ministrul României precum și a altor 
diplomațl ai autorităților și a numeroși 
congresiștl și invitați.

Primarul Romei principele Colonna 
a salutat pe congresiștl în numele orașu
lui și a mulțumit congresiștilor din Româ
nia în numele Romei pentru participarea 
lor prin care au demonstrat, ca și pe câm
pul de bătae, că sunt demni coborîtorl ai 
legionarilor lui Traian.

Adresându-se către congresiștii români 
Principele Colonna le cjise:

„N’a fost în zadar, că împăratul Tra
ian va aședat ca o supremă fortăreță a ci- 
vilisațiunei latine la cele mai extreme fron- 
tarii ale imperiului st-u, contra barbarilor 
năvălitori. Pe atunci, aquila romană a con
dus legiunile victoriose; astădl spiritul la
tin, care vă conduce la Capitoliă, vă dă 
încă odată în Orient locul de glorie și de 
ondre“. (Aplause prelungite.)

D-l Nași salută pe represeutanții ce
lei mai vechi și gloriose civilisațiunl.

In cursul discursului său, ministrul 
instrucțiunei publice din Italia a făcut alu- 
siune la România, unde Carmen Sylva a 
redat pe frații noștri — 4* ce d-l Nași — 
geniului lor național.

Ministrul francos Chaumie îșl ecprimă 
satisfacțiunea sa de a vede întruniți pe fiii 
aceleași familii, la leagănul de origine, unde 
s’a aprins facla civilisațiunei.

Profesorul universitar român Tocilescu 
esprimă iubirea nestrămutată a Românilor 
pentru marea patrie mumă Roma și oferă 
primarului orașului un grup simbolic re- 
presentând România și Italia dându-șl mâna. 
D-l Tocilescu a esprimat dorința ca acest 
simbol să fie păstrat ca un zălog al frăției 
româno-italiană. (Vii aclamațiunl).

S’au mai ținut alte câte va discursuri, 
după cari ceremonia a luat sfârșit.

Serbarea Pascilor în Bucurescl.
In sera de Vinerea-mare, Maiestatea 

Sa Regele, însoțit de Alteța Sa Regală 
Principele moștenitor și urmat de curtea 
Regală, s’a dus la firele 7 și juni., la bi
serica Mitropoliei, spre a asista la ser
viciu.

Domnii miniștrii, d-nii președinți și 
membrii ai corpurilor legiuitfire, present! 
în capitală, înalții funcționari, ofițerii ge
nerali și superiori din garnisonă, se aflau 
la firele 7 și un sfert la Mitropolie.

Detașamente din diferite corpuri ale 
garnisfinei au stat înșiruite în curtea Mi
tropoliei în tot timpul ceremoniei ocoiirei 
Sfântului Epitaf.

Așii Sâmbăta Pascilor, la orele 12 
din nfipte, Maiestatea Sa Regele, însoțit 
de Alteța Sa Regală Principele moșteni
tor și urmat do Curtea Regală, escortat 
fiind de un escadron de gendarmi ai 
capitalei, va merge la Mitropolie, la Sânta 
înviere.

Vor asista la acestă ceremonie: d-nii 
miniștri, d-nii președinți și membri ai cor
purilor legiuitfire, presențî în capitală, 
înalții funcționari și ofițerii generali și su
periori din garnisonă.

Momentul când înalt Prea Sânția Sa 
Mitropolitul primat esclamă: Christos a 
înviat, se va anunța capitalei prin 101 tu
nuri de pe Dealul Spirei.

Conform vechilor tradițiuni, se va 
scrie evangelia Sfântului loan, pe care 
Maiestatea Sa Regele o va semna și 
care se va investi la urmă cu sigiliul 
statului.

Maiestatea Sa Regele va lua apoi 
în mână Sfânta Cruce, înaintea căreia se 
vor închina asistenții.

0 gardă de onfire cu musica va sta 
în fața Mitrop’olie în timpul ceremoniei 
Sântei învieri.

Esposiția calfelor și ucenicilor.
Camera de comerciii și industrie din 

Brașov a aranjat o esposiție din lucrările 
făcute de calfe și ucenici, care s’a des
chis în Dumineca Floriilor, după calendarul 
apusan și a stat deschisă lOdile, adecă pănă 
Miercuri din săptămâna Patimilor după ca
lendarul nostru.

In edificiul cel nou al societății in
dustriale (Gewerbeverein) de pe bulevar
dul Rudolf, obiectele expuse ocupau sala 
cea mare din parter și o altă sală în etaj.

Făcend o revistă asupra obiectelor 
din acestă esposiție, cu bucurie am obser
vat că era printre ele un număr însemnat 
eșit din manile harnicilor industriași ro
mâni, cari lucreză în atelierele firmelor 
românesc! și germane.

Așa de esemplu din atelierul d-lui 
Eugen Precup am vedut espusă o cheie 
uriașă de firmă lucrată artistic din ciocan 

cu frunde de trandafir și stejar de cătră 
calfa Aurel Coseriu.■>

Tot din atelierul d-lui Precup am mai 
vficjut o admirabilă mașină pentru gătit 
bucate (Sparherd, plită) lucrată de un uce
nic și o broscă de ușe, invenția patentată 
a d-lui Precup, lucrată tot de un ucenic.

O punipă cu efect dublu de absor
bit și comprimat, eșită din fabrica de mu
șine a lui Iul. Teutsch din Blumena, la 
care au lucrat 4 calfe (un turnător, stru- 
gitor, lăcătuș ferar), dintre cari strugitorul 
e d-l Gheorghe Rusu.

Din fabrica d-lor Hornung-BoB ara 
vedut expuse: un scaun în relief și un 
scaun american esecutate de lucrătorul 
de fabrică loan Oancea, un scaun de 
legănat din trestie, o canapea "de trestie, 
o măsuță și scăunel pentru copii, un scău
nel pentru copii, un scăunel rotativ în 
pyrogravură (Brandmalerei) esecutate de 
Nicolae Marin, un scun pe rfite de tres
tie de Nicolae Stanceliu, 2 scaune de tres
tie esecutate de Gheorghe Zamfir, o mă
suță și un scaun în pyrogravură de Moise 
Iacov.

De la firma C/o/Zecu-frațî, fabricanți 
de orge și harmonii — un drăgălaș har- 
moniu esecutat de ucenicii Radu Vlaicu 
și Dumitru Neguț. (Acest harmoniu a fost 
cumpărat de reuniunea maghiară de cân
tări di Satulung cu prețul de 240 corone.)

Din atelierul d-lui Basil Popoviciu 
un dulap lucrat de ucenicul Laur. Boldor.

Din atelierul Fr. Leiner, o măsuță 
cu scaunele lucrate de ucenicul Nic. Câm- 
pianu..

Din atelierul lui I. Friedmann, o 
masă de sufragerie lucrată de ucenicul N. 
Mucea.

Din legătoria lui Herz mai multe 
cărți legate de ucenicul Florea Vușinuc

In etaj am vedut lucrări de curelă- 
rie, între cari un prea frumos chimir (cu
rea lată, tisig), esecutat de Dumitru Rzisu. 
ucenic la d-l Vasile Muscalu.

Un alt chimir lucrat cu adevărat ar
tistic admirat de toți visitatorii, trimis din 
Săliște (Regret, că n’ain găsit numele in
dustriașului.)

Ghete am vedut 3 părechi, esecutate 
de ucenicii din atelierul d-lui Nic. Batea 
altele, de un ucenic român din atelierul d- 
lui Podeli.

Din atelierul de croitorie a d-lui P. 
Pavel o manta, militară și alte haine lu
crate de ucenici.

Oojocele, laibăre, cojoce din atelie
rele d-lor Iac. Grindu, Nic. Scurtu și D. 
Haller (calfa G. Ohindea).

Giletce albe lucrate de ucenici ro
mâni din atelierul lui Hauptvogel.

Pantaloni și vestă lucrate de un uce
nic din atelierul croitorului d-l ui G. Bucă 
și idem din atelierul d-lui Scheidthauer.

Nisce cisme roșii lucrate de un uce
nic din atelierul d-lui loan Cincu.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Iubire.
....și ’n taină de țl-așl spune

iubirea ce țl-O port
N’ai rămâne uimită de-atâta cutezare, 
Te-ai îndura o clipă și fără de mustrare 
Sâ-țl lași privirea blândă

în ochii mei de mort?

Și de țl-așl spune ’n taină că-i primăvară er, 
Că florile se ’nalță și pasările cântă, 
Că tote ’n lumea asta

de dragul tău se ’ncântă
Nu țî-ar părea, că gura ’mi

vorbesce în zadar?....

Și er dfică țl-așl spune că nu doresc să vii, 
Ci să rămâi departe de-apururea de mine, 
Lăsa-vei tu un zîmbet durerea să-i aline 
Acelui ce te-aștăptă prin nopțile târdii?....

Și de țl-așl spune âră de-aicea din Olimp, 
Că te urăsc din suflet

când dragostea mă dore, 

Te-ai supăra pe mine? Te-ai supăra tu ore 
Pe cel ce ți-se ’nchină

de-atât amar de timp?...

Ce tristă e iubirea..., ce dulce une-orll...
Copilă răsfățată a nopților de vară
Să-mi ierți aceste stihuri...,

te rog... și te rog eră;
— E-atât senin deasupra..,

pe jos atâtea floilll...
Veturio.

Pitic voinicul și Aesop.
Fabulă

scrisă de Koevanj.

„Venin e viâța asta, — otravă și catran. 
Un pas nu mai poți face, să nu dai de dușman ; 
Dușman ’țl-e frunda, ifirba, dușman singur

[iți escl, 
Der ca și a mea potcă tu n’o să mai găsescl.... 
De cât în drepta-stânga, ’nainte ori ’napoi, 
Nu văd, nu dau de alta — ba ură și nevoi. 
De unde?... Ci-că pote, că io-s’din răsărit? 
Și, ci-că dintre nâmurl, mă aflu mai voinic?! 
Șl-al meu păcat să fie? să-mi fie cu de tot? 

Că eu mă sciu voinicul—voinicul Barbăcot?... 
Vin neamurl-neamurl multe, vin făr’ nenu- 

[mărate
Din l’ontru, din afară, din țări îndepărtate, 
Și vine șir puhoiul, dor’ pieptu-i țin deschis, 
Și cum vine puhoiul — resbescu-1 eu învins. 
Și n’are brațu-ml stare și nu v’ave în veci, 
Din l’ontru, din afară, de-mi vine pe poteci 
II vântur ca pe-0 plâvă, răsbescu-1 eu în vânt: 
Nici nume, pomenire—sen’aibă pe pământ." 

Pitic voinic grăesce cruntat, venin, potop.
Din umbră, de sub sălcii aude-1 ăl Aesop. 
Viclean, hain, ca sclavul, căci sclav Aesop 

[era,
In mintea lui viclenă, mai scii, ce plămădea? 
Un bob de linte-aruncă,—așa din întâmplare 
Voinicului năprasnic unde venia pe cale. 
Mai di-i, o! mamă dragă, mai di, că nu-i 

[voinic,
Că-șl frânse gâtu ’n linte vitezul de Pitic.

*
Povestea mea e scurtă și gata este ea 
Decă putetl Pitici, măi, — vă c^fnințițl din ea. 
Peste putințe lucruri în minte priminițl, 
Poporul nostru-i munte — la asta vă gândiți.

Ioaniș, 1903 Martie 17.

De Ia țărmul mării.
(Pasteluri clin Ilolandai)

1.
Luna varsă blânde raze 

Peste marea adormită;
Valul dorme și viseză 

Sub lumina sa vrăjită.

Nici un șopot, nici un murmur, 
Stelele scânteie tainic;

Dorme valul.... dorme malul... 
Dorme-al vieții mândru crainic.

Depărta.... ’n larga zare 
0 lumină se arată;

E steluță, său e lampa 
De catargurl aninată?!..,

E pescarul ce se ’ntornă 
După-o di de pescuire,

La căsuța sa din dune 
Aducându-i fericire.

2.
Lin desprind de țărmuri barca 

Și. mă las dus în nescire
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Vor fi fost pdte și alte obiecte pe 
cari le voiu fi trecut cu vederea.

M’am bucurat vădend spiritul de 
emulație și destoinicia industriașilor români.

D-l secretar al camerei de comerciu 
Schuller a binevoit a mă conduce cu multă 
amabilitate pentru care îi esprim mulțu
mirile mele.

O ...

Dialog între tată și fiu.
(Despre social-democrație.)

III.
Tatăl. Că sunt nevoi și năcasurl între 

omeni, o seim eu toții. Și că se scolă omeni 
din timp în timp, cari îșl ridioă glasul pen
tru cei asupriți, de acesta nu trebue să ne 
mirăm. Nu înțeleg însă, de ce socialiștii 
die că ne vor da așa și așa bunătăți, der 
în schimb vor să ne ia ce am avut mai 
scump pănă acuma, — legea? Par’că legea 
creștinescă este piedecă, ca să nu se potă 
îndrepta sortea celor asupriți?

Fiul. Legea creștinâscă nu numai că 
nu e piedecă,- dâr ea a fost oare ne-a adus 
adevărata desrobire, adevărata egalitate și 
frățietate. Insă legea creștinescă, ca orl-ce 
lucru bun, a avut de la început mulț.I duș
mani. Mulțl creștini șî-au vărsat sângele 
pe vremea prigonirilor împăratului roman 
Nero și a altor împărați numai și numai 
fiind-că n’au vrut să se lapede de Christos. 
Prigonirile au rămas pănă în dina de as- 
tădl. Fel de fel de proroci mincinoși se 
scdlă și propovăduesc răsboiîi împotriva bi- 
sericei lui Christos. Intre acești proroci 
mincinoși se numără și socialiștii.

Tatăl. Am vădut din cele câte mi 
le-ai cetit, că sunt mari dușmani ai legei 
creștinescl.

Fiul. Din scrierile lor, țl-aș pută ceti 
multe (file, fără să isprăvesc. Acuma să-ți 
istorisesc ceva și din faptele lor, peutru-ca 
să vedl, că acele fapte sunt potrivite învă
țăturilor pe cari le propovăduesc.

In luna Februarie 1899 s’a întâmplat 
să moră președintele Felix Faure. Preșe
dintele republicei era un om prins în rețe
lele jidovilor și se făcuse în viâță membru 
la o societate secretă numită francmaso
nerie, unde jidovii sunt mari și tari și de 
unde se aruncă cele mai veninbse săgeți 
în potriva legii creștinescl. Societatea asta 
e răspândită peste totă lumea. Chiar și în 
orașele și orășelele de pe la noi încă gă- 
sescl câte 0 asemenea societate (loje). Cine 
vră să înainteze și să capete sprijin în cas 
de lipsă, se face membru la loje, plătesce 
6re-care taxă și e dator să credă despre 
sine că e „mai luminat14 decât aițl muri
tori și că prin urmare trebue să lupte con
tra „prostiilor* * creștinescl....

*) Propunerea a fost semnată de 70 depu- 
tațl. — Ad. Papillaud face în diarul „La Libre Pa
role", de la 21 Februarie 1899 observația! „Cara 
puțini, dbr cu tote acestea e trist, că în Franța 
se află 70 deputațl. cari nu vor se lase familiilor 
libertatea de a-șl îngropa morții, cum vrău ei.“

*) A se vede „La Libre Parole11 de la 21 
Febr. 1899.

In Franța un bărbat de stat nici nu 
pote înainta, dâcă nu e francmason. Așa 
de puternici au devenit in acea țeră jidovii, 
cari diriguesc francmasoneria, încât un mi
nistru, care s’ar mărturisi de creștin a doua 

c|i ar fi trântit de la putere. Așa era s'o pă- 
țescă mai deunăzi ministrul-președinte Com
bes, care a scăpat o vorbă bună pentru re
ligia creștină și să vedl ce i-au făcut jidovii 
și socialiștii și francmasonii: Cum i-au să
rit în cap, de a trebuit bietul om, cât era 
el de ministru-președinte si Franței, să re
voce tot, ce a spus....

Se înțelege, că francmasonii la bise
rică nu se duc, copiii nu și i boteză, de 
mărturisire și cuminecătură nici nu vor 
să audă.

Insă orl-cât de multă putere și bună
tate le-ar da dmenilor francmasoneria pe 
acest pământ, în cele din urmă și ei trebue 
să moră. Și câud omul se luptă cu mortea, 
atunci îșl aduce aminte de veclnicul jude
cător, înaintea căruia va trebui în cuteud 
să dea semă de faptele de pe pământ, 
chemă preotul și vră să se împace cu 
Dumnecjeu și să-i ceră ertare pentru mul
tele batjocuri cu cari i-a încărcat în viăță 
sfântul lui nume. Așa a făcut și Felix 
Faure. Ce să vedl însă? In ședința de la 
20 Februarie 1899 a camerei francese se 
scolă deputatul socialist Dejeante și face 
propunerea că lui Felix Faure se nu-i facă 
înmormântare bisericâscă*)  și tot-odată se 
miră, cum și cine a îndrăsnit se cheme 
preot, ca să împârt.ășescă cu sfintale taine 
pe repausatul președinte al republicei, când 
acela era francmason și nu se pote să fi 
cerut preot?

A venit hpoi directorul de cabinet al 
fostului președinte cu numele Le Gali și a 
dat în diare următOrea declarație:

„Afirm pe onorea mea, că între orele 
șepte și jumătate și opt, când d-l preșe
dinte al Republicei, avea încă consciența 
deplină și glasul lui era liber și clar, ini- 
s’a adresat în două rânduri diferite, ceren- 
du-ml să chem un preot". *)

Vedl tată, că socialiștii, după ce nu te 
lasă să trăesci cum se cuvine să trădscă un creș
tin, apoi nici în ciasul îngrozitor al morții 
nu te lasă să mori împăcat cu Dumnedeul 
nostru, care ne-a zidit pe toți.

Tatăl. D’apoi că socialiștii ăștia, cari 
s’au furișat printre noi Românii tot cam 
într’acolo bat cu învățătura lor, ca și frații 
lor din țâra franțuzescă. Ei spun, că habar 
n’au, ce va fi după, morte, numai aici pe 
păment să se vadă sătui. Ei nu cred în 
cealaltă lume și sudue biserica și cele 
sfinte. Mâncare și beu'ură, bună și multă 
și decă se pote, lucru cât de puțin! Aiestea 
sunt cele ce le doresc socialiștii noștri.

Eu însă cu mintea mea, pe care o 
cred încă sănătosă, nu înțeleg cum vin ei 
să vorbescă despre desrobire, despre liber
tate, când ei nu vrdu să lase altuia nici 

măcar libertatea de a muri cum crede el 
de cuviință. Dăcă e libertate, apoi să fie 
libertate pentru toți, căci dâcă pe cei de 
altă părere vreu să-i silâsca să trăescă și 
să moră după poruncile lor, atunci asta nu 
mai e libertate, ci tirănia cea mai crâncenă.

Fiul. Da tată, și apoi să-ți mai spun 
ceva. In programul socialiștilor mai este 
un punct care se referă la copii. Când ar 
ajunge la putere, de ceea-ce nădăjduesc, că 
ne va feri Dumnedeu, copiii îndată după 
nasoere ar fi luațl de la sînul mamei și 
duși la un institut anume unde s’ar îngriji 
de crescerea lor. Copiii nu mai sunt ai pă
rinților, după învățătura socialistă, ci ai 
statului. Statul trebue să se îngrijăscă de 
crescerea lor dr de catechism, biblie și în
vățătură creștinescă nici pomană la școlele 
socialiste.

Tatăl. Asta totuși e prea mult. Va să 
dică să desparți copilul de părinți, cum 
desparți bună-oră un vițel și să-l duci să 
faci cu el ce vrăi : să-l vindl? Să-l dăi mă
celarului? Să n’aibă mama dreptul, care 
mie mi-se pare așa firesc, să-și ÎDgrijășcă 
copilașul și să i împreune mânuțele când 
va începe să gângăvescă, învățându-1 a se 
ruga: „Domne Dumnedeule, care ai zidit 
ceriul și pământul și tote câte sunt, ține 
pe tata și pe mama și ne dă și nouă minte 
să fim prunci ascultători?*

P’tceam rândul trecut, că pănă ce 
copiii noștri vor cș,nta cântările ndstre bi- 
sericescl nti-ml este frică, că ne vor în
străina poporul de legea creștinâscă, âr 
acuma văd, că ținta socialiștilor merge în
tr’acolo, ca să încâpă cu copiii și încă din 
școlă să-i deprindă cu fărădelegile, cu ne
ascultarea și cu blăstămățiile. Căci decă 
nu cresc! copilul în ascultare creștinescă 
nu pdte să iesă din el altceva, decât un 
tâlhar, un hoț, un — social-democrat.

Fiul. Vei fi audit, că conducătorii so
cialiștilor internaționali din Budapesta au 
fost învinuițl în dietă de cătră un deputat, 
cum că ar fi simbriașii poliției și prin ur
mare ai guvernului. Ei trag plată și din 
creițarii adunați de la omenii pe cari îi 
portă de nas, și capătă simbrie și de la 
guvern pentru spionagiu. Apoi omenii de 
principiu, cari pretind a lupta pentru des- 
robirea celor asupriți n’ar trebui să lu
creze așa.

Tatăl. Pe cât înțeleg eu așa der con
ducătorii aceia fac numai gură și îșl laudă 
marfa, ca să se adune lume multă și să 
iăsă pentru ei profit mare, dâr cei ce as
cultă de ei și le cumpără marfa falsificată, 
nici un folos nu vor ave.

Fiul. Așa este. Ei îndămuă pe mun
citori la împotrivire față cu stăpânul (pa
tronul) și să se pună în grevă (adecă să nu 
lucreze pănă nu le va urca lefa și reduce 
timpul de muncă), și nu se gândesc, că 
bieții omeni cari ascultă de ei, rabdă de 
fome cu familie cu tot de multe-orl săptă
mâni întregi și cele din urmă sunt siliți, ca 
să nu piară de fdme, să între ârășl la lucru. 

înainte de asta cu vr’o 13 —14 ani, când 
socialismul era mai prâspăt în Germania și 
grevele în flore, într’un singur an s’au făcut 
în Germania 1131 de greve, der din aces
tea numai în 187 cașuri au isbândit cu cere
rile lor.*)  Se înțelege în Germania sunt fa
brici multe și este câte o fabrică, cum e 
cea de la Essen a lui Krupp unde lucrâză 
câte 22.000 de dmenl. Pe omenii aceștia 
mai ușor îi poți aduna și îndemna la îm
potrivire, pentru-că ei n’au nimica ce ar 
pută cfice e proprietate*  lor. Ei n’au 
decât brațele, cu cari îșl câștigă pânea, 4r 
fabrica și mașinile (mijlocele de producție) 
sunt ale stăpânului, lucrătorii aceștia cari 
n’au nimica propriu se numesc în limba so
cialistă : proletari.

Tatăl. Asta par’că o aș mai înțelege 
să se ridice muncitorii dela fabrici și să 
câră să li-se dea plată mai bună și să mnn- 
oescă mai puține cesurî pe di. Dâr ce în
țeles are la noi socialismul unde nu sunt 
proletari de aceia, cari să n’aibă măcar un 
petec de păment, casă și ceva acarete pe 
lângă casă și vite.

Fiul. Așa e țață. La noi nu sunt pro
letar! lipsiți de mijlocele de producțiune și 
tot ce s’ar pute cere este, ca să nu se facă 
nedreptate cu segregările și comasările, cu 
pădurfiritul și cu alte nevoi economică. S’ar 
mai pute cere votul universal, ca să aibă 
fie-care Român dreptul de alegător, s’ar 
pute cere impositul pe venit, s’ar pută re
clama libertatea cuvântului și a scrierei, 
respectarea limbei nostre în justiție și ad
ministrație, s’ar pute cere scăderea sarcini
lor, cari din di în di devin mai grele. Tote 
acestea însă le putem reclama fără să ne 
facem socialiști, internaționali, revoluționari, 
și cosmopolițl. Ce rost are la noi să stri
găm pănă ni-se strîmba gura contra po
pilor, din cari cei mai multi duc tot așa 
de mare lipsă, ca și poporenii lor? Ce rost 
are să strigăm contra legii străbune, care 
nl-a fost singura mângâiere în tote vecu- 
rile amare prin cari am trecut, de când am 
fost aduși pe aceste plaiuri de împăratul 
Traian ?

Tatăl. Așa e dragul meu și după pă
rea mea afurisit ți becisnic este acel Român 
care nu vede mai departe decât luDgul"na- 
sului și să bagă slugă la dârlogă pe la cei 
venetici și se sărută cu toți jidovii, ascep- 
tând de la ei ușurare, când sciut este, că 
tocmai neamul acesta este care a adus ro
bie economică în tote țările.

Delnletca.

SOIRILE D1LEI.
— 5 Aprilie v.

Sărbători fericite cetitorilor, cola
boratorilor, corespondenților și amicilor 
fotei nostre, precum și tuturor fraților din 
apropiere și din depărtare.

*) Herder „ArbeitseiDstellung11.

Ah, ce dulce-i legănarea
Mărei, și a ei șoptire.

Luna c-ru ’1 poleiesce, 
Valul cu argint presară.

Nimfele sburdalnic jocă 
In adâncul calm de sără.

Er pe țărm, răsar căsuțe
Din întunecimea sărei,

E soția ce-șl așteptă 
Soțu ’n focu ’mbrățișărei.

Lin așterne pat de pufuri, 
Focul arde, pâlpăiesce,

Ah! așa de dulce-i vieța 
Pentru-n suflet ce iubesce.

Emil Chiffa.

„Si a înviat din morti!“> i

Cuvintele acestea sunt cuvintele din 
credeu, pe care fie-care creștin îl scie și 
îl rostesce în fie-care di.

Am dis, că fie-care creștin rostesce 
credent în fie-care di, trebuia să dicem 

însă, că fie-care creștin ar fi dator să-l ros- 
tescă în fie-care di. pentru-că distracțiu- 
nile și plăcerile și lăcomia și alergarea 
după interese materiale pe mulțî creștini 
îi țin atât de strînșî în lațurile lumesci, 
încât uită de datoria lor creștinescă seu, 
cum ar dice pdte ei, nu le mai rămâne 
timp și pentru mărturisirea credinței. Al
ții eră, cu totul sălbătăcițî în sufletul lor, 
nu-1 rostesc, deși părinții i-au învățat, 
când erau copii, der mai târziu umblând 
la școli înalte și-au umplut capul de 
„sciință*  și inima de fudulie, încât n’a 
rămas loc și pentru credință.

Și învierea lui Christos este o mi
nune, mai mare decât tote minunile, un 
lucru, pe care mintea nostră mărginită 
nu-1 pdte cuprinde, der trebue să-l credă.

Decă nu credem învierea lui Chris
tos, care este temeiul legii creștinescl, 
atunci tdtă credința creștinescă este de
șertă, cum (jlice marele Apostol al neamu
rilor în epist. sa I. cătră Corinteni (15, 
12—22):

„Er decă Christos se predică, că s’a 
sculat din morțî, cum die unii dintre voi, 

că nu este învierea morților? Er de nu 
este învierea morților, atuncia nici Chris
tos nu a înviat. Er ddcă nu a înviat 
Christos, atuncia predicarea nostră este 
deșertă și credința vostră este deșertă".

Dușmanii legii creștinescl au iscodit 
multe pretexte, ca să combată învierea. 
Așa ei spun între altele: 1) Că Isus nici 
n’a murit, ci a fost mort numai la apa
rență. 2) Că ucenicii lui au fost nisce în
șelători, cari au furat trupul lui Isus.
3) Că sfintele mironosițe au fost nisce în- 
șelătore, cari au iscodit învierea. 4) Că 
ucenicii au fost de bună credință, dăr 
fantasia lor aprinsă a iscodit învierea, și 
că legea creștinescă ar fi întemeiată pe 
aiurările unei fantasii bolnave.

Tote aceste pretexte au fost sdro- 
bite de adevărul istoric, mai strălucit de
cât lumina sdrelui.

Mântuitorul însuși a spus înainte, că 
va învia, și cuvintele lui erau să fie do
vada cea mai puternică a trimiterei sale 
duinnecjeescî: „Stricați acest templu și în 
trei (jile îl voiu ridica*  (Io. 2’19). Jidovii 
n’au putut uita aceste cuvinte și pe te
meiul lor au ridicat pîră în potriva lui 

Isus înaintea sinedriului. (Venind doi mar
tori mincinoși au dis: Acesta a <jis: Pot 
să stric templul lui Dumnecjeu și în trei 
(jile să-l ridic. Mat. 26.61) și înaintea lui 
Pilat. (Tu care surpi templul și în trei 
cjile îl zidesc!, mântuiesce-te însu-ți! Mat. 
27.40). Și în alte multe locuri ale evan- 
geliilor se găsesc pasage unde însu-șî 
Mântuitorul a predis învierea sa: „Er 
după-ce voiu învia, voiu merge mai ’nainte 
de voi în Galilea*.  Marcu 14.28 și altele.

Ucenicii lui Christos aiujind proro- 
ciile despre înviere, nu se gândiau la o 
înviere a trupului, și de aceea însu și Petru 
i-a răspuns când vorbia de învierea sa, 
certându-1: „Indură-te de tine Ddmne ! să 
nu ți-se întâmple acesta11. (Mat. 16.22).

„Și totuși femeile cari s’au dus la 
morment și au găsit mormântul gol, ăr 
Isus, li-s’a arătat, au strigăt: „Christos a 
înviat!*  Așa au strigat ucenicii, cari l’au 
vădut după înviere, au umblat cu densul, 
au mâncat și bent împreună, și după ce 
timp îndelungat se îndoiseră au crezut în 
puterea lui dumnedeescă, punendu-și de
getele în rănile mânilor lui și mâna în
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Escursiuni la Roma. In numărul 
trecut de Duminecă am adus scirea, că 
170 de escursioniști Români au trecut pe 
la Brașov, ducendu-se la Roma. Acuma 
putem raporta, că acei escursioniști au 
sosit acolo Marți dimineța și au fost pri
miți cu mari ovațiuni de cătră frații Ita
lieni. La alt loc raportăm despre deschi
derea congresului latin, la care a ținut 
o cuvântare învățatul profesor Grigorie 
Tocilescu. Joi s’a dat un prând la palatul 
regal în ondrea congresiștilor și un alt 
prând la primărie. La prândul de la palat 
a fost invitat din partea Românilor d. 
Cesianu, er la primărie au fost toți Ro
mânii în corpore. — La representația de 
gală s’au făcut mari ovații Românilor, cari 
au cântat, declamat și jucat cântece, po- 
esii și dansuri naționale.

Un alt grup de escursioniști va pleca 
la Roma din Blașiu a treia di de Pasci. 
Aranjator d. redactor A. C. Domșa. La 
acestă escursiune vor participa vr’o 50 
persone.

Mortea unui vrednic profesor, 
loan Popea profesor pensionar al gimna- 
siului din Brașov și frate al P. S. Sale 
episcopului din Caransebeș, a repausat în 
diua de 1 Aprilie st. n. în etate de 64 
ani, și a fost înmormântat în dina de 3 
Aprilie în cimiteriul din Grdveri. — Re- 
pausatul a fost timp de 35 ani profesor 
la gimnasiul român gr. or. din Brașov și 
se bucura de iubirea tuturor celor ce-1 
cunosceau, fiind om blând, pacinic și forte 
activ. Fie-i țărîna ușoră!

Jubileul primarului Hiemescli. 
Anul acesta se împlinesc 25 de ani de 
când actualul primar al orașului Brașov 
d. Fr. Hiemescli a întrat în serviciul co
munei. După cum audim, s’a luat inițiativa 
de a se esprima vrednicului primar recu- 
noscința pentru activitatea sa de un sfert 
de secol. — D-l primar bucurându-se de 
popularitate în tote straturile populațiunei 
Brașovene, la serbările ce se vor aranja 
se vor alătura de sigur toți cetățenii fără 
deosebire de naționalitate.

Inaugurarea statuei lui C. A. Ro- 
setti. Joi dimineța s’au întrunit la Camera 
de comeriu din Bucurescî membrii comite
tului pentru ridicarea statuei lui C. A. 
Rosetti la intersecția bulevardului Carol 
cu strada Teiler. Comitetul a hotărît, ca 
din partea comercianților să se depuie o 
cordnă pe monument, în diua înaugurărei. 
S’a format apoi programa serbărei. Vor 
asista, pe lângă guvern, membrii corpului 
diplomatic, președinții corpurilor legiuitore, 
comereianții etc. Inaugurarea trebuia se 
se facă în diua de 8 Aprilie aniversarea 
morței lui C. A. Rosetti, der pentru-că în 
diua acesta cad Paștile și multă lumelipsesce 
din capitală, inaugurarea monumentului 
s’a hotărît se se facă în diua de 13 Apri
lie (Dumineca Tornei.)

rana de la cdstă. Ei au anunțat pretutin
deni învierea lui și nimeni dintre dușmanii 
lor n’a îndrăsnit a păși înaintea lor și a-le 
dice: „Sunteți nisce mincinoși!"

„Christos a înviat!" strigară și păzi
torii mormântului, cari sdrobiți de întâm
plările ne mai vădute și audite, alergă la 
Ierusalim să vestescă minunea. „Christos 
a înviat!" strigă chiar dușmanii lui contra 
voinței lor. Ei pecetluiră mormântul și 
puseră păzitori, făcură în sfârșit tot ce s’a 
putut, pentru-ca să împiedece luarea tru
pului și să potă dovedi pentru tote tim
purile și în fața întregului popor „deșertă
ciunea" credinței în Christos și a-1 înfiera ca 
„înșelător", arătându-le trupul lui. Ei mărtu
risesc, că nu sunt în stare a dovedi uce
nicilor că mint și poruncesc — si tacă. 
(Ce vom face dmenilor acestora? Căci 
cum-că s’a făcut printr’ânșii semn ve- 
derat, este cunoscut tuturor celor ce lo- 
cuesc în Ierusalim și noi nu putem tăgă
dui. Deră ca se nu se răspândescă mai 
mult între popor, să-i amenințăm aspru, 
ca să nu mai vorbescă într’acest nume 
nimerui. Și chiâmându-i li-au oprit, ca

In loc de cunună pe sicriul regre
tatului loan Popea au întrat pentru masa 
studenților român din Brașov: de la ne
poții Lucia și Lucian V. Bologa 10 cor. 
(la „Fundaț. V. Bologa"), de la d-l loan 
Aron directorul școlei de fete române din 
Brașov și din partea familiei d-sale, ca 
fin în memoria iubitului lor naș loan Po
pea : 8 cor., d-l Nic. și Elena Dima 20 cor. 
Teodor Ciurcu, șef de serviciu la Banca 
națională, Bucurescî, 20 corone. Primescă 
pioșii donatori cele mai căldurdse mul- 
țămite. — Direcțiunea școlelor medii gr. or. 
române.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai întrat: întru amintirea 
regretatului lor unchiu G. G. loanides, de 
la Zoe și George T. Stănescu, A. 1. Safrano 
Elena și Nicolae Dima: 100 corone; de 
la d-l Dumitru Banciu farmacist Săliște 
10 cor., de la „Crișanau institut de'Credit 
Brad 20 cor. de la „Olteana11 cassă de 
economii în Viștea de jos 40 cor. Primescă 
marinimoșii donatori cele mai căldurdse 
mulțămite. — Direcț. școl. medii gr. or. ro
mâne.

Arestare de ofițeri în Belgrad. 
Locotenentul colonel llici, fostul coman
dant al reg. 6 de infanterie al cărui pro
prietar este Regele Carol al Românei, a 
fost arestat în urma ordinului regelui 
Alexandru, după-ce i-s’a ridicat comanda. 
De asemenea au fost arestați alți 6 ofițeri 
din același regiment. însuși regele conduce 
instrucția afacerei. In Belgrad domnesce 
o mare fierbere.

Ciobani români în America. Mai 
multe case din America au trimis repre- 
sentanți în România, cari se angajeze un 
ore-care număr de ciobani români. Brân- 
zeturile românesc! se bucură de o frumdsă 
reputație pe piețele americane, și acesta 
a determinat pe americani să importe 
ciobani români, de la cari să învețe mi
nunatul lor meșteșug în fabricarea brân- 
zeturilor.

Alegere de notar în Greaca. In 
diua de 4 Aprilie s’a făcut alegerea de 
notar în Creaca (nu departe de Jibou, 
Săiagiu), cărui notariat îi aparțin 5 comune 
curat românesc!. Au fost 6 candidați: 
un Român, doi Unguri și trei Jidovi. In 
privința acestei alegeri cetim în „Tribuna" 
următdrele:

Protopretorul d-l Pechy Imre cu o 
imparțialitate vrednică de recunoscință a 
candidat în primul loc pe cel mai bine 
cualificat, pe d-l Gerasim Dobocanu, un 
vrednic tînăr român originar din Creaca, 
fost adjunct de notar în Jibou, pe lângă 
care s’au grupat nu numai toți Românii 
buni din cerc și din Jibou, der’ și proprie
tarii unguri, alegendu-l cu aclamațiune, 
ceea-ce a făcut o forte bună impresie 
asupra tuturor. Cu atât mai rea impresie 
a făcut împrejurarea, că Opriș Laczi notar 
pensionat în Balan, fecior de popă român 
având și dânsul un ginere preot român 
nu s’a sfiit a corteși pe lângă evreul Ke-

nicl-decum se nu mai vorbescă, nici se în
vețe în numele lui Isus. Faptele Ap. 4,16.)

Chiar și scritorii mai noi ca Strauss 
(vidța lui Isus p. 310) și Schenkel (Carac
teristica lui Isus pg. 314), cari nu recu
nosc învierea vorbind de hipotesa unei 
morți aparente a lui Isus stau pe gânduri 
și să văd constrînșî a se închina înaintea 
Domnului vieții, care a biruit mortea. Ei 
die:

„Un om pe jumătate mort, care să 
tîresce din mormânt, care avea trebuință 
de îngrijire și care în cele din urmă tot 
trebuia să moră, nici decât n’ar fi putut 
face asupra ucenicilor impresia unui Domn 
al vieții, cel care a biruit mdrtea și mor
mântul". Și apoi cine să-i fi rostogolit 
piatra de pe mormânt, ca să potă eși de 
acolo omul istovit și aprope mort ? Decă 
a fost mort numai la aparență, atunci 
când, cum, și unde a murit? Cum de i-se 
perde urma pe pământ?

„Și adunându-se (archierii) împreună 
cu bătrânii și ținând sfat, au dat arginți 
mulți ostașilor, dicend: Spuneți: Ucenicii 
lui venind ndptea l’au furat pe când noi

pes, cutrierând cu el mai de multe-ori I 
comunele și publice corteșind printre bieții 
țărani Români pe lângă evreu, încărcân- 
du-1 cu tot felul de laude, și lucrând îm
preună cu evreii și evreicele în contra 
d-lui Dobocanu și în contra părerii unanime 
a inteligenței române și maghiare din 
acel notariat. D-l Corteș evreiesc nu s’a 
sfiit se producă ne mai pomenita situație, 
ca pănă și inteligența maghiară să se 
simțescă indemnată a deștepta pe bieții țe
rani români aduși în perplexitate prin un 
Român rătăcit ca Opriș Laczi, care deși 
nu e din acel cerc și n’a avut ce căuta 
acolo, totuși a cutezat se vină cu semiti
cul seu client și să-i corteșescă încă și la 
actul alegerii. Fiind-că despre tote aceste 
nu vi-s’a relatat nimic, am aflat de bine 
a vi-le comunica, pentru-ca se se scie."
— Censor,

Un sfat. Ni-se scrie de un abonat 
Cetind într’un numer de Duminecă al 
„G. Tr.“ scirea întitulată: „La legat mâna 
și i-a luat averea“, în care un Român se 
jeluesce de esploatarea neomendsă a unui 
medic strein, mă adresez fruntașilor inte
ligenței de prin centrele cu populație nu- 
mărosă românescă, ca la alegerea de me
dici cercuali, comunali etc, se tragă con- 
secuențele din aceea scire și se aibă în 
vedere la eventuale vacanțe de posturi 
de medici, pe concurenții noștri, cari cu
noscând starea poporului, de sigur vor 
oferi mai multe garanții, de cât ori care 
altul". — G. O. »

Pentru biblioteca fraților din 
Pittsburg (America) a mai trimis la re
dacția ndstră d-l advocat Dr. Coriolan 
Meseșanu din Șimleul Silvaniei un colet 
postai conținând cărți, broșuri, broșurele și 
numere de reviste în numer de 40. — Pri
mescă mărinimosul donator în numele 
Românilor emigrați în America cele mai 
sincere mulțumiri. — Numărul total al 
cărților, broșurelor și broșurelelor adunate 
la redacția ndstră se urcă la cifra de 70.
— Cei ce ar mai dori să contribue cu 
ceva cărți să le trimită cât mai curând, 
căci îndată-ce ni-se va trimite de la so
cietatea „Vulturul" suma necesară pentru 
expediție, cărțile se vor trimite la Ame
rica.

O rectificare. Am luat notă săptă
mâna acesta despre un fapt, care decă ar fi 
fost adevărat, ni-ar fi umplut inima de în
tristare. Diarul „Unirea" a publicat anume 
în ultimul său număr, că i-s’au înapoiat 
esemplarele trimise pe adresa „Oficiului 
parochial'din Apșa de sus“ cu observsția 
scrisă pe banda diarului „Nem tudunk olă- 
hul“. Reverendisimul d-n vicar al Maramu
reșului, Titu Budu, ne însciințeză acuma, 
că numita comună erutenescă și nu româ
nescă, ceea ce esplică tot lucrul.

Cum a înviat Blum Zelig? Jupâ- 
nul Zelig Blum era cârciumar într’o co
mună din comitatul Bihor. Intr’una din 
dilele trecute Zelig și-a închis ochii, după 
cum credea lumea, pentru tot-deuna. L’au 
întins pe o masă și trei mușterii de ai 

durmiam". (Mat. 28, 13.) Eată cum căutau 
Jidovii a esplica minunea. Și esplicația 
acesta se aude pănă în dilele nfistre.

Decă păzitorii au durmit, cum pu
teau ei să fie mărturie? Oe puteau face 
ucenicii desnădăjdtiiți cu trupul lui Isus? 
De unde se fi avut ei curagiul să fure 
trupul din mormântul pecetluit și păzit? 
Oum puteau să dorină păzitorii, când după 
legile romane păzitorii cari adurmeau la 
postul lor, erau pedepsiți cu mdrtea? Și 
decă ucenicii Domnului ar fi fost nisce 
șarlatani și înșelători, cum vine totuși, că 
învierea Domnului este temeiul credinței, 
nădejdiei și a încrederei lor?

Eată deci cum se spulberă întrăga 
țesătură de minciuni, rămânând neresturnat 
adevărul, ce se cuprinde în credeul nostru 
și în cântarea bisericescă, pe care toți 
creștinii o cântă adi:

Ghristos a înviat din morți!
G....

lui îl priveghiau în odaia de alături, ju
când cărți și bând rachiu. De-odată 
numai vine Zelig, care fiind numai leșinat 
se trezise și întră în odaie fără să bage 
de semă cei trei. Numai atunci se întfir- 
seră când vădurămâna lui Zelig, că se vîră 
între ei să târne rachiu' în păhar. Cei'trei 
priveghiatori s’au spăriat așa de t.are, în 
cât n’au putut grăi nici un cuvânt. După 
ce s’au recules puțin au luat’o la sănătosa. 
Zelig trăiesce și astădi și tornă mai de
parte rachiu în pahare și în sticle.

Repaus dominical la farmacii. Mâne 
Duminecă după ameji de la dra 1 pănă 
sera la 9 dintre farmaciile din cetate va 
fi deschisă numai farmacia „la Arabu" 
(Mohrenapotheke) a lui Iulius Hornung, 
Târgul Florilor Nr. 15.

Concert. Duminecă, în 19 Aprilie 
musica comunală va da un concert la ho
telul Europa, sub conducerea d-lui capel
maistru Max Krause. Intre altele se va 
esecuta uvertura din „Fliegender Hollan
der" de R. Wagner și Rhapsodia română 
de lonescu (orchestrată de Max Krause). 
Acestă rapsodie a fost primită la premiera 
sa cu aplause furtundse. — începutul la 
firele 8. Intrarea 60 bani.

Societatea filarmonică vă ține Luni 
repetiție generală.

Băile Eforiei vor fi închise în dilele 
de 6, 7, 8 și 9 Aprilie st. v.

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

Nenumerate scrisori de recunos
cință și declarațiile diferitelor autorități 
medicale despre încercările și resultatul 
ce a obținut în diferite spitaluri din capi
tală, provincie și streinătate, dovedesc 
alifia lui Zoltan ca mijloc vindecător si
gur contra șoldinei și reumatismului. Sticla 
2 cor. se capătă în farmacia lui Bela Zol
tan, Budapesta.

In Englitera damele nu întrebuin- 
țăză alt cosmetic de cât laptele de cas
traveți, pentru care s’au dat bani mulți în 
streinătate. Astădi este de prisos acesta, 
fiind-că se pote căpăta la farmacistul G. 
Balassa, în Timișora, laptele de castraveți 
engl. veritabil, sticla cu 2 cordne. Este în 
de'obște cunoscut, că laptele de castra
veți englezesc veritabil al lui Balassa ne- 
tedesce și învioreză pielea. Face să dispară 
în scurt timp cu totul pistruile de pe 
obraz, petele de maiu și tot felul de ne
curățenii ale feței. De recomandat este 
și săpunul de castraveți engl , bucata 1 
coronă, și pudra 1 cor. 20 b , și 2 cordue. 
Se găsesce în tote farmaciile.

Un sfat bun. Cine vrea să-și facă 
în grădină un covor frumos de i,erbă, ace
luia se recomandă a-și procura de Ta Ma
gazinul de semințe c. r. Edmund Mauth- 
ner în Budapesta, amestecul de semințe 
de ierbă cotnpus din ierbă de la „Prome
nada" seu „insula Margaretha". De 29 ani 
lifereză Mauthner aceste semințe de ierbă 
pentru parcurile splendide din Budapesta 
și din insula Margaretha.

»Romana«.
Cu bucurie aducem la cunoscința pu

blicului cetitor, că dilele aceste a apărut 
în editura tipografiei A. Mureșianu descrie
rea și esplicarea dansului nostru de salon 
„Romana".

Titlul broșurei este:
„Romana", dans de colonă în 5 figuri. 

Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață",) de Tunarul 
din Dumbrău. Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja, o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana", unicul dans de colonă român. In 
ierna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acăsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei". La 
acest jubileu vre-o 20 de păreclii, damele 
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purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei".

Autorul broșurei esplică „Romana" în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
getorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei.

Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vede jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este îu cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana" se pdte procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

NECROLOG. Subscrișii cu inima în
frântă de durere aducem la cunoscință 
încetarea din vieță a prea iubitului nostru 
soț. tată, bunic, frate și cumnat Iosif 
Draia, primar și proprietar de mine în 
Abrudsat, întâmplată, împărtășit fiind cu 
sfintele taine, în 15 Aprilie a. c. la 8’/2 
dre sera în al 63 lea an al etății și al 
41-lea al fericitei căsetorii. înmormântarea 
se va săvârși în 18 Aprilie la 2 <5ră p. m. 
Fie-i țSrîna ușdră și memoria binecuvân
tată 1 Ludmilla Draia nasc. Freund ca so
ție. Eugenia, Enea, Nicolau ca fică și fii. 
Maria Draia ca soră. Joan Draia ca cum
nat. Olga și Mircea ca nepoți.

Representații, concerte și petreceri.
Elevele internatului — orfelinat în

treținut de „Reuniunea femeilor române 
din Brașov vor arangia o serbare Literară 
Musicală, Duminecă, în 13 (26) Aprilie 
1903 la 3 die p. m. în sala cea mare a 
gimn. român din localitate cu următorul 
program: 1. a) „Credința, Iubirea, Spe
ranța", cor de C. Kreutzer. 6) „înfloriți o 
mândre văi", cor de F. Mendelssohn 
Bartholdy. 2) „O lecție de musică*.  piesă 
într’un act de Const. A. Grigoriu. 3. „Pe
rul aurit", poesie de Lepădatu, declam, de 
Irina Dulan. 4. „Iarna pe uliță", poesie 
de G. Coșb uc, declam, de Cleopatra Voina. 
5. „Imn de urare", duet de O. Porum- 
bescu, cântat de Elena Chicomban și 
Florica Pop, acomp. la pian de Maridra 
Russu. 6. „Bunica", poesie de Const. Ne- 
gruzi. declam, de Silvia Savu. 7. „Țiganul 
la vînat", anecdotă de Th. Speranță, deci, 
de Asinefta Pantilimon. 8. „Clopoțelul fer- 
mecut*,  piesă teatrală în 3 tablouri, prelu
crată după Henriette Schmidt de Nicolae 
Băiaș. 9. d) „Capela", cor de C. Kreutzer. 
E) „Cătră Doina", cor de I. Costescu.

— Tinerimea studiosă română din 
lurches (Săcele) aranjază o petrecere în 
Turcheș în 7 (20) Aprilie a. c. în sala ho
telului „Pomul verde". începutul la 7 ore 
sera. Prețul de intrare: Locul I. 1.20 cor., 
locul II. 90 fii., locul III. 60 fii. Profitul 
e destinat spre scopuri de binefacere. Gon- 
tribuirile peste taxă se primesc cu mulțu
mire și se vor publica prin diare.

Programul: 1. „Seara", de F. 
Aht, chor. 2. „Peneș Curcanul", do V. 
Alexandri, declamație. 3. a) „Horă", de 
T. Gheorghescu, chor. b) „La o rându
nică", de chor. 4. „Ițig gândesce", de 
'Th. Speranță, declamațiune. 5. „Vivan- 
diera", de Flechtenmacher-Dima, chor. 6. 
Suvenir de Mehadia", de solo de vioră. 

7. Teatru, „ldil la țâră", comedie în un 
act, localis. de Maria Baiulescu. După re- 
presentație urmeză dans.

— Tinerimea română din Reșnov \n- 
yită la petrecerea colegială împreunată cu 

dans ce se va arangia Luni în 7 (20) Apri
lie 1903, (a doua di de Pasc!) în sala ho
telului mare „Zur Rosenauer Burg". înce
putul la 7’/2 dre sera. Prețul întrărei: de 
persdnă 80 bani, de familie (3 persdne) 1 
cor, 60 bani. In patisă se va juca „Călu- 
șerul" și „Bătuta".

Simțul de păstrare.
Chipul cum întrebuințăm banii, 

este un semn vădit al simțului nos
tru practic, ba chiar și al vieții n< s- 
tre morale și intelectuale.

In adevăr, multe însușiri frumose 
ale firei omenesc]: generositatea, mă
rinimia, compătimirea, mila și alte 
asemeni însușiri, cari ridică pe om 
din starea de dobitocie, tote se ma
nifestă atât de luminos prin între 
buințarea corectă a banilor. De altă 
parte, sgârcenia, lăcomia și tote scă
derile murdare ale egoismului, îșl dau 
pe față arama prin felul de adunare 
a banilor.

Lucrul e vrednic, prin urmare, 
de totă luarea ndstră aminte și e 
de însemnat, că din cele mai vechi 
timpuri, nu numai bmenl de rend, 
ci pănă și filosofii încă s’au interesat 
de modul și chipul întrebuințării 
cinstite a paralel oi-.

Vom împărți tema ndstră în 
done, vorbind întâiu despre simțul de 
păstrare și mai târcjiu despre patima 
sgârcemei.

„Nu devii bogat decât prin banii 
ce-i pui la o parte și-i întrebuințezi 
pentru lucruri trebuinciose ‘ — cjicea 
un învățat filosof din vechime.

E de lipsă și cuminte lucru se 
faci economie, se „aduni părăluțe 
albe pentru fiile negre", căci pro
verbul, care dice: „Când sărăcia întră 
pe ferestră, iubirea ese pe ușe“ — e 
trist, der e adevărat. Economia e 
lucru sfânt și bărbătesc, când se face 
ca se-ți păstrezi fericirea și neatîr- 
narea.

Mai ales să nu cheltuesci, să nu 
risipesc! nicl-odată mijlocele de traiu. 
Pune în toți anii la o parte o sumă 
mică, fie cât de mică, numai se o 
pui la o parte. Cincl-spre-dece bani 
depuși în fie-care c|i, ar produce după 
40 de am o sumă de 6500 de cor. 
D«eă câștigi pe d> 0 coronă și 50 
bani, punând la o parte 15 bani, îți 
mai remâne o coronă și 35 bani, cu 
care te poți ajunge.

Cu toții suntem îndreptățiți a 
ne câștiga mijlocele de înde-tulire 
Zilnică în tote modurile oneste, în
țeleg în tote mo iurile. cari nu jig
nesc interesele altora, seu nu vatemă 
bunul simț peste tot. Indestulirea și 
bunăstarea trupbscă este o condiție 
vrednică de băgarea, nostră în semă, 
care ne ajută a face câte un pas și 
în vieța sufietâscă, pas fără de care 
am remâne tot-deuna în starea de 
dobitocie.

Paralele în sine nu representă 
numai valorea, ce ne-am obicinuit 
se li-o dăm, ci representă și alte 
lucruri de preț: îmbrăcăminte, hrană, 
locuință, ba și libertate, neatârnare 
personală. O sumuliță pusă la o parte 
ne va servi tot-deuna de scut și apă
rare împotriva lipsurilor. Afară de 
acâsta, năzuința de a păstra câte o 
lățcae frântă pentru cjile grele, e îm
preunată cu anumită demnitate, cu 
anumit cumpet. iubire de ordine, în
țelepciune. Fie-ce nebun potc se câș
tige bani, der nu scie se-i păstreze, 
îi cheltuesce prost. Proverbul: „Spu- 
ne-ml cu cine te însoțescl, și-ți voiu 
spune < ine esci" se pote aplica și la 
bani: „Spune-mi pe ce-i cheltuesci, 
și-țl voiu spune cine ești".

„Banul e făcut rotund, lesne se 
rostogolesce; anevoe să câștigă, lesne 
se cheltuesce". De aceea lâgă sacul 
pănă e rotund, nu când ajunge la 
fund, că de unde tot iei și nu mai 
pm, curând se isprăvesce. Ai o sută 
de bani venit?... Se cheltuesci nouă

zeci și none. Șeii care e resultatui ? 
— Indestulirea. Ai o sută venit și 
cheltuesci o sută și unu: Scii care 
e resultatul? — Sărăcia. Diferența 
e numai de doi bani, și totuși resul- 
tatele sunt atât de diferite!

Cobden, un învățat engles. Zise 
odinioră într’o adunare de muncitori: 
„Lumea se împarte în doue clase: 
în economi (păstrători) și risipitori. 
Tote casele, tbte fabricele, podurile, 
vasele, tbte operele mari, cari au 
făcut civilisare și fericirea omenimei 
sunt lucrul celor, cari au făcut eco
nomii, cari au păstrat. Cei cari au 
risipit, au fost robii celor cari au 
făcut economii. Ași fi șarlatan (înșe
lător) decă ași promite cui-va succes 
prin neprevedere, nepăsare și lene. 
Natura, și provedința au voit se fie 
așa în tdte timpurile."

xAcelași sfat reiese și din vor
birea, ce a ținut’o Bright într’o altă 
adunare de muncitori: „Nu este de
cât o singură cale — fiise el — pen
tru a te menține într’o posiție, care 
îți place, său pentru a ți îmbunătăți 
posiția, dâcă este rea: anume, dili- 
gitița, cumpătul, păstrarea și onesti
tatea. Altă cale, pe care se poți 
scăpa dintr’o stare incomodă pentru 
constituția trupescă seu spirituală, 
nu este, decât cea amintită, pe care 
te conduc virtuțile înșirate."

Fie care se trăim și se ne nă- 
zuim în cercul putințelor nostre. Cât 
ne ajunge pătura, atâta se ne întin
dem. Acâstă regulă stă în strînsă 
legătură cu onestitatea Căci decă 
nu trăim onest, în cercul miilocelor 
nostre, cată neaperat se trăim ne
cinstit. pe socotela altora.

înainte de tote nu fi risipitor.
Decă banii vin încet, nu te des- 

curagia. Cât de lungă se fie n 'ptea, 
totuși se face Ziuă. Dâcă încă vine 
norocul se-ți zîmbâscă. nu fi risipitor 
ci gândesce-te că norocul nu ține 
vecinie. Mul ți s’au ruinat, fiind-că 
s’au lăsat sâ fie îmbetațl de un în
ceput cu noroc, încât despre un alde 
Nastratiu-Hogea Zice-se, că și-a bătut 
băiatul, fiind-că i-a succes un lucru 
îndată la început.

Der adeverații seraci sunt acei, 
cari au multe trebuințe; adeverații 
bogați sunt acei, cari au puține tre
buințe. De aceea nu grăbi se te în
avuțesc!, nu te gândi prea mult la bani. 
Puțini câștigă averi mari, der toți 
pot câștiga cu ce se trăiască, decă 
muncesc și fac economii.

Pretutindeni întimpinăm ambi
ția disgustătore, nenaturală, de a 
părâ „nobil', de a impune cu este- 
riorul pe costul onestității și al ade
vărului ; de a ne îmbrăca, de a ne 
purta la fel cu cei bogați, deși în 
realitate ni avem nici o para chidră 
în buzunare. E „nenatural", e împo
triva firii acest obiceiu, fiind-că tdte 
lucrurile, tdte viețuitbrele se portă 
conform puterilor, ce le stau la dis- 
posiție. în urma felului lor de a fi. 
Numai omul face sacrilegiul de a 
călca acestă lege a firei. Decă dom
nul Nicolae are cinci sute de franci 
venit la c]i și bietul de mine am 
cinci parale, cum, sfinții, se putem 
cheltui pe o formă? Și dre nu este 
apucătură în contra firii de a me 
îmbrăca la fel cu densul, de a me 
îmbuh/i alăturea cu densul în teatrul 
vieții materiale?

Der așa suntem noi omenii, — 
amăgim pe alț i, ne amăgim pe noi 
înși-ne; ne „ținem de modă", în loc 
se ne îmbrăcăm simplu, dâr cinstit, 
și sfi ne vedem de necasurile nost;e 
de acasă: se nu risipim.

„Când Sir Charles Napier îșl 
depuse comanda în India, a dat un 
manifest cătră oficerii armatei din 
India ridicând protest energic împo
triva traiului gras, ce-1 aveau unii 
oficerl tineri, traiîi care îi îmbrância. 

1 pe povârnișul multor îndatoriri ne

cinstite. Napier accentua în acest 
manifest, că onestitatea trebue se fie 
inseparabilă (se nu se pbtă despărți) 
de caracterul unui gentleman ade
vărat". „A bea pe veresie (pe ne
plătite) șampanie și bere, a călări 
pe cai cumperaț! pe datorie, sunt 
apucături de șarlatani, cari trag lumea 
pe sfbră, âr nu de 6meni gentleman!" 
(gentleman aduce cu ceea-ce înțelege 
țăranul român sub: „domnișor".)" 
(Smiles).

De încheiare cată se împrospă
tăm și câte-va proverbe referitore la 
păstrare. Aceste proverbe au păstrat 
învățătura și esperiențele multor ne 
nerații de ale nostre, au trecut — 
asemenea celorlalte proverbe — prin 
tote încercările timpului și s’au do
vedit de adevărate, puternice și să- 
nătose.

Etă câte-va din cele multe : Cine 
cheltuesce peste ceea-ce câștigă, n’are 
în casă mămăligă. — Să ne cârpim, 
că nu putem tot să ne înoim. — 
Strînge mișină de cu vreme. — E 
anevoie când ajungi se cumperi orz 
de la gâsce. — Banul anevoie se 
câștigă, lesne se cheltuesce. — Nu 
risipi meiul, că anevoe se adună.— 
Omul înțetept îșl cumpără vara sa
nie și ierna car. — II apucă frigu
rile pungii — E grea bălă punga 
golă. -- Omul fără bani e ca pasă
rea fără aripi; câni dă se sbore, 
cade jos. — Banul muncit nu se 
prăoădesce. — Când îți ajunge pa
raua în mână, lbgă-o cu none noduri. 
— Cine nu cruță paraua, nici de 
galbeni nu i-e milă.

Etă în câte proverbe — și altele 
multe — glăsuesee înțelepciunea po
porului „Păstrarea e fiica mțelepciu- 
nei, sora cumpătului și mama ne
atârnării." (Smiles.)

W

Literatură.
„Elemente de musica vocală" pentru școlele 

j oporale de N. Stoicoviei, prețul 50 fii. și „Colee- 
țiune de câtece ei cântări bisericesc^1 de același au- 
or. prețul 50 fii. — Editura librăriei H. Zeidner, 
Brașov,

Am cetit în Nr. 56 clin „Gazeta Tran
silvaniei" sub rubrica literatură, că a apă
rut o cărticică de cântări întitulată: „Co- 
lecțiune de cântece și cântări bisericesci* , 
pentru școlele pop de d-1 N. Stoicoviei, 
înv. în Brașov. Partea I, cântece și cântări 
bisericescl într’o voce, pentru anii I, II și 
III de școlă.

După ce-mi procurasem la vreme .Ele
mente de musica vocală11 pentru școlapop. 
tot de d-1 Stoicoviei, imediat ml-am procu- 
rat’o și pe acesta de la numita librărie.

D-1 Stoicoviei T-aȘluat asupră-șî grâua 
sarcină de a ne satisface dorințelor, sco
țând de sub tipar ceea-ce ne-a lipsit pănă 
acuma pe terenul instrucțiunei. Teoria mu
sicei numai așa se pote propune cu succes, 
dâcă și partea practică ce o însoțesce este 
bine alcătuită și etă, că în prefața broșu
rei „Elemente de musica vocală*,  în urma 
promisiunei, d-1 autor ne pune la disposiție 
și partea I practică, în care se află 42 
cântece și răspunsuri scurte de la liturgie, 
precum și troparele sărbătorilor mai însem
nate puse pe note.

Ga învățător, care am fericirea să cu
nosc și eu întru cât-va musica și să o și 
predau în școlă, să-mi fie permis a declara, 
că m’a satisfăcut pe deplin distribuirea ma
terialului din „Elemente de musica vocală*.  
In acâstă carte ni-se dă într’un mod con
cis și la înțeles elementele indispensabile 
din musica vocală, ce se pot folosi cu suc
ces și în școlă primsră. In același timp au
torul a căutat ca fie-care capitol teoretic 
să fie ilustrat prin esemple lămurite, astfel 
că acest manusl se pote întrebuința cu de
plin succes nu numai în școlele nostre pri
mare, ci chiar și în unele școle mai înalte, 
cari stau în nemijlocită legătură cu școlele 
primare.

încât privesce partea I din : Colecțiune 
de cântece și cântări bisericescl*  apoi me
rită totă atențiunea și sprijinirea din par
tea cultivatorilor de musică și cu deosebi e 
din partea învățătorilor, cari sunt chemațfi 
a propune cântările în școlele primare. 
Acestă colecțiune se începe cu rugăciuni 
ca: „înger, îngerelul meu" ; „Domne Tu 
ne-ai ajutat"; „piua Domne s’a sfârșit" 
etc., continuă cu alte cântece variate, cari 
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sunt edificătore pentru școlari și încheie cu 
unele colinde, cari să usiteză prin multe 
locuri la sărbătorile Crăciunului; ba auto
rul n’a trecut cu vederea nici cașul, când 
s'ar întâmpla se moră un școlar, ca colegii 
lui să-și pâtă lua ultimul adio, printr’un 
cântec potrivit.

Fiind ambele manuale cu multă în
grijire lucrate și potrivite după gradul de 
desvoltare al elevilor, ele pot fi folosite în 
;colele primare cu deplin succes. Recomand 
deci cu totă căldura aceste cărticele cole 
giior învățători spre întrebuințare și intro
ducere în școlele nostre primare.

Un învățător.

eccxtou:i^.
îngrijirea altollor în anul dintâiu.

îngrijirea altoilor în anul din- 
lâiu, reclamă mai multe feluri de 
ucrărl, pe cari înse le-am pute re- 

.-uma în următorele mai esențiale.
1) Lângă pădureții ce au fost 

altoițl în primăvara anului curent, 
indată-ce mlădița nobilă are o lun
gime de 15—20 cm., împlântăm nisce 
i<ețigașe mai grose, de cari apoi le 
gara mlădița cea nobilă, spre a-i da 
o direcțiune oblă în crescere.

2) O altă lucrare importantă 
este desfacerea legăturilor dela altoi, 
i u deosebire acolo, unde acestea sunt 
de bumbac, lână seu bast. Acestea 
trebue desfăcute tot atunci, când 
mlădița nobilă a ajuns lungimea 
ne 15—20 cm.

Legăturile de hârtie seu pânză 
ciruită nu trebue desfăcute, pentru- 
că pe acelea însuși pomișorul, prin 

jngroșarea lui, le va rupe.
Negligând seu amâoând desfa

cerea legăturilor, acestea vor împie
deca îngroșarea și desvoltarea po- 
mișorului și acesta apoi prin locul 
.-.cela unde, așa fiicend, a fost su- 
gușat, mai târcjiu forte ușor se pote 
frânge.

La pădureții oculațT din vara, 
lespective tbmna anului trecut, le
găturile au trebuit desfăcute deja, 
atunci la 4 săptămâni după oculare.

In ținuturile cu o climă, mai 
rece, acele trebuesc din nou legate, 
insă acum nu așa strîns, lăsându-le 
pănă în primăvară, când apoi tre
bue depărtate.

3) Intre lucrările de primăvară 
.in școla de altoit, de mare însem
nătate este scurtarea pădureților ocu- 
lațl, său cum li-se mai dioe oculan-

. fi lor.
Primăvara de timpuriu încă prin 

luna Martie său începutul lui Aprilie, 
pădureții oculațl în vara respective 
fim na anului trecut, 3ă reteză pănă 
m 10—15 cm. de-asupra ochiului 
nobil. De pe ciompul rămas, mugurii 
și mlădițele pădurețe se curăță, ca 
astfel tot sucul nutritor să se con
centreze în ochiul cel nobil.

Să vedem acum la ce ne ser- 
vesce ciompul rămas.

Seim, că din ochiul cel nobil 
indată-ce începe circularea sucului, 
cresce o mlădiță din care se formâză 
pomul cel nobil. Mlădița acesta mai 
t.ot-deuna cresce în direcțiune strîmbă. 
Ca să împedecăm acesta, îndată-ce 
mlădița a ajuns o lungime de 15 — 
20 cm., o legăm cu bast, bumbac, 
etc. de ciompul rămas, silindu-o în 
c! ipal acesta a cresce în direcțiune 
oblă.

După-ee mlădița cea'nobilă s’a 
întărit de păte sta și siDgură, ciom 
pul rămas îl tăiem nemijlocit de a- 
snpra mlădiței, âr suprafața tăieturei, 
care trebue să fie cât de netedă, o 
ungem cu câră de altoit.

A amâna îndepărtarea ciora
pului pe mai târdiu de luna Iulie, 
nu e permis, pentru-că în cașul acesta 
rana rămasă nu se va pute, respec
tive pană în iernă nu va ave timp 
de a se vindeca, și pomul căpătând 
cangrenă, se va prăpădi.

La acest loc țiu să amintesc și 
împrejurarea aceea, că ochiurile seu 
oculanțil, cari nu au reușit, primă
vara se pot din nou altoi prin co- 
pulare, altoirea în piciorul caprei, 
prin altoirea în coje ș a.

4) Dâcă prin orl-care din me
todele de altoire cunoscute, am do 
bândit mai multe mlădițe nobile, 
noi vom lăsa numai una, și anume 
pe cea mai frumosă și mai puter 
nică, er pe celelalte le îndepărtăm 
îndepărtarea mlădițelor nobile de 
prisos o vom face însă în anul al 
doilea, ăr dâcă am observa, că ele 
prin crescerea lor ar împiedeca în 
desvoltare pe cea alâsă, le scurtăm 
pănă în 10—15 cm., și apoi în anul 
al doilea le depărtăm total.

5) Mlădițele pădurețe trebue în
depărtate de pe pomișor, îndată ce 
mlădița nobilă are o lungime de 
5—6 cm ; er dâcă nu ar fi destul 
de desvollată și mlădițele pădurețe 
prea lungi, atunci pe acestea din 
urmă le scurtăm pănă în 5—6 cm.

A. Boldor.
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ABONAM#^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI'4.
Cu 1 Aprilie st. v. 1903

s’a deschis nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii fdiei nâstre.

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

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

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 corone
Pentru România și străinătate: Pe un 

an 8 franci, pe șese luni 4 franci.
Abonarea se pote face mai ușor 

prin mandate poștale.
ADMINISTRAȚIUNEA.

Holera paserilor.
Povețe populare pentru preîntî-npinarea și stingerea 

lioierei pășirilor.
(Fine).

Precum am arătat mai sus, căușele 
acestei bole, credem că fie-care îșl pote în
chipui masurile ce trebue păzite ca sâ-șl 
potă apăra paserile de molipsire, pe cât e 
cu putință; totuși aceste măsuri sunt:

1) Pasările să se țină tot-dâuna în
chise într’un loc într’adins, într’o anume 
curte (țarc) împrejmuită cu scânduri seu 
cu ostrețe și, decă se pote chiar acoperite. 
Su nu fie lăsate slobode pe strade său a co
linda prin grădinile și curțile vecinilor.

2) Cotețele pasărilor, să se țină toț- 
dâuna în stare de curățenie, scoțendu-se 
gunoiul cât se pote mai des, cel puțin de 
2-orI pe săptămână. Ar fi neapărat trebuin
cios, ca aceste cotețe să fie de zid tencuite 
cu var seu ciment, ori de scânduri căptu
șite cu tinichea, arând de desubt grătar și 
cutie, spre a pute scote gunoiul cu înles
nire, a se spăla și spoi cu ușurință. — Co
tețele de pământ în cari zace găinațul și 
alte murdării, cu decimile de ani, trebuesc 
cu totul părăsite, astupate și chiar arse. — 
Ar fi asemenea de mare folos, să aibă fie
care mai multe cotețe și, dâcă se pote, chiar 
mai multe țarcuri spre a nu mai grămădi 
prea multe paseri la un loc.

3) Sghiaburile de lemn seu de piâtră, 
covățelele, străchinele, tinichelele și tote 
vasele din cari se adapă pasările, trebuesc 
ținute în cea mai mare curățenie, și apa de 
beut premenită cât de des spre a fi prospătă, 

âr nu clocită de căldură și fel de fel de 
murdării. Sghiaburile de lemn e bine se fie 
căptușite cu tinichea, ca să se potă spăla 
cu ușurință. Aceste vase să se ție tot-deuna 
în locuri adăpostite, la umbră, âr nu în vi- 
legul sorelui, în bătaia vântului și a pra
fului .

4) Pasările străine, cumpărate seu că
pătate, să nu se amestece nici odată numai 
decât în cotețul pasărilor curții, ci, dâcă 
le tăiem repede, atunci să le ținem deose
bit, cel puțin, 5—6 dile mai ’nainte de a-le 
pune în coteț cu celelalte, încredințându-ne 
astfel, că ele nu sunt bolnave, orî molipsite.

5) Când se află, că prin vecini a dat 
mortea în pasări, fie-care să se ferâscă a 
întră în curțile molipsite, oprind adunarea 
copiilor în acele curți, spre a nu-șl molipsi 
hainele și răspândi molima pe la curțile 
lor. Chiar cânii și pisicile din acele curți, 
să fie priveghiate a nu întră pe la vecini.

6) Decă vre-o pasăre cade bolnavă, 
trebuie repede • tăiată în pripă, seu să se 
îngropa adânc. E bine să se taie chiar tote 
păsările din acea curte spre a nu se da 
prilej de întinderea bolei și în curțile ve
cinilor. îndată însă, pasările bănuite ca 
bolnave trebue deosebite de cele sănătose, 
în grupe cât se pote mai mici, după mij- 
locele fie-cărui, spre a le păzi cât e cu pu
tință, de a nu se molipsi tote.

7.1 Pasările morte să nu se spândure, 
precum e obiceiul, de garduri, de uluci seu 
de copaci, dând prilegiu de putreziciune, 
de molipsire neapărată pentru tote pasările 
curții, cât și a celor sburătore.

Stârvurile lor, ca și pământul mânjit 
de sânge, de bale, de găinaț, să se radă 
bine, îngropându-se numai decât la adân
cimea de un metru și în locuri mai ferite, 
spre a nu fi desgropate de câni seu scor
monite de porci er pământul d’asupra se 
va bate bine. Tote gunoiele din curți și din 
țarcuri, din cotețe, fulgi, pene găinaț, se 
vor curăți, cu îngrijire, dându-li-se foc, ori 
îngropându-se.

8) Cotețele unde numai s’au ivit sâu 
unde au zăcut pasările, cele de pământ se 
vor dărîma acoperindu-se cu pământ sănă
tos, bine bătut, âr lemnele lor, cocenii, pa
iele, gunoiul, se vor arde, celor de zid sâu 
cimentate, li-se vor curăți bine pereții, par- 
dosâla și apoi se vor spoi cu var; cele de 
lemn, magaziile, sghiaburile, coșurile, ciu
rurile pentru clocit și tote obiectele ce 
slujesc paserilor; se vor râcăi, se vor rade 
și apoi se vor spăla cu apă fierbinte cu 
leșie de mai multe-orî, sâu cu o soluție de 
acid fenic în proporție de 4 părți, pentru 
100 părți de apă, ori cu o diluțiune de acid 
sulfuric 5 părți la 100 părți de apă, seu 
de sublimat corosiv 1 gram, la 1 litru de 
apă. Aceste spălăturl se vor face după îm
prejurări fi după sfatul veterinarilor sâu 
omenilor pricepuțl, cu băgarea de sâmă ce 
se cere la întrebuințarea acestei din urmă 
spălăturl (otrăvitore.)

Cu apă fierbinte și cu soluțiunile ară
tate mai sus, este de cel mai mare folos a 
se uda din belșug și cât mai adânc pămân
tul din țarcuri, diu curți, din coșare și ma
gazii și pretutindeni pe unde au stat și au 
umblat paserile bolnave și cele bănuite.

Prăjinile, scările, arborii sâu pomii pe 
cari dorm pasările, să se curețe bine de 
tbte murdăriile, spălându-se ramurile arbo
rilor cu acid fenic sâu sublimat corosiv (ca 
mai sus), sâu și mai bine să se ardă.

Mai ’nainte de a sfârși, rugăm pe toți 
cetitorii noștri — cari se îndeletnicesc cu 
crescerea sâu ținerea a orl-cât de puține 
pasări, — ca dându-șl ostenâla a ceti aceste 
scurte povețe, să uu le nesocotâscă, ci să 
caute a le îndeplini, dâcă nu în total, ba
rem în parte, cu credință că numai astfel 
se va pune o stavilă secerătorei bole a pa
sărilor, „Holera11, care bântuie cu furie mai 
totă țâra, producând pagube de neînchipuit.

POVEȚE.

Un dezinfectant bun pentru 
odaia bolnavilor, Într’o olă cu un 
litru de apă fierbinte, turnăm pică
tură cu picătură o lingură de uleifi 
de terebeutiuă. Se produce un ad

mirabil miros de brad. Dâcă repe
tăm de 2—3 ori pe cji acest proce
deu, distrugem germenii bâlci. Sufe
rinzii de boli de piept se simt fârte 
bine respirând acest miros.

*
înlăturarea petelor. Petele de 

smâlă și păcură se pot scâte din 
haine în modul următor: Se c6se 
pata jur împrejur cu un fir alb și 
se lasă se se usuce. Mai târziu se 
spală pata cu săpun obicinuit și cu 
apă căldicică. Dâcă haina este veche 
și pata de demult, este mai practic 
a-o spăla întregă, căci altfel la locul 
unde a fost pata, rămâne altă pată, 
care înse e mai curată ca restul 
hainii.

*
Stîrpirea mucegaiului din piv- 

nițl. Mucegaiul și mirosul neplăcut, 
a.1 pivnițelor umede, se pâte stîrpi 
prin „gaz de acid chlorhidric“ (vi
triol) și anume : se închid mai întâifi 
ferestrele și șe astupă bine, butâiele 
aflătore în pivniță, apoi se pune în 
mijlocul pivniței o tipsie seu o olă 
de lut cuprincjend J/2— 1 kgr. (după 
mărimea pivniței) sare comună (sare 
de bucătărie), p^ste care se tornă 
Y2—1 litru vitriol. Jndată după tur
narea vitriolului, eșim afară și închi
dem în urmă ușa bine, nu cum-va 
se ne înăbușim.

In timp de 2 ore, gazul ce se 
înalță din olă sâu tipsie nimicesce 
mucegaiul cu totul, când apoi se 
deschid ferestrile și ușa pentru a eși 
gazul. In cjiua următore măturăm 
cu mătura păreții de mucegaiu, ase
menea și pe jos. Acest mijloc se va 
aplica chiar și când avem de a face 
cu odăi sâu locuințe întregi, cari ar 
fi stat mult timp închise și au un 
miros de mucegaiă Gazul chlorhi- 
dric este unul din cele u>ai veniuose, 
din care causă trebue se umblăm cu 
mare băgare de semă cu întrebuin
țarea lui. *

Cum se p6te polei fără de aur 
pe lemn. Să iei gălbenuș de ou și 
argint viu 20 dramuri, țipirig 1 dram. 
Se le pisezi bine și se le amesteci; 
așâcjă-le într’o sticlă și astupă bine 
gura; pune ulcica în gunoiu de cal 
și las’o se șâdă 24 de cjile. In urmă 
cu acest amestec poți polei tot ce 
vrei, nu numai lemnul.

Crucea Mântuitorului.
Legendă.)

In opera unui învățat s’a aflat notat, 
câ crucea Mântuitorului nostru Isu‘S Chpstos 
s’a făcut dintr’un arbore forte minunat, și 
câ acel arbore l’au aflat pe dealul Glolgotei. 
în timpul când dupâ emigrarea lor înde
lungată în deșert, au ocupat pământul pro
mis de Iehova.

Acest arbore era cel mai mare și mai 
frumos între toți ceilalți arbori, încât în 
totă ludea nu se afla altul ca el.

In mai multe rânduri au voit ei a’l 
tăia. întâia oră când s’a fondat Salem, 
altă-dată a ordonat Solomon, ca sâ-1 folo- 
sâsca la edificarea frumosei biserice a Ie
rusalimului ; mai târdiu la edificarea bise- 
ricei a doua, a pus a-1 tăia, dâr fiind-că 
în scorța acelui arbore tote uneltele cu 
cari voiau a-1 tăia se rupeau, și așa vâ jând 
că nu este chip a-1 tăia, l’au lăsat și i s’a 
dat numele de „neînvins"-

Se dice că acest arbore a fost arbo
rele vieței, care a înfrumsețat raiul înainte 
de creațiunea omului. Apoi după ce a ve
nit pâcatul în lume și a umplut tot pămân
tul, ivindu-se un viscol înfiorător, grădina 
raiului în acest timp fiind întinată prin 
pâcatul omului, a nimicit totul pănă și ar
borele vieții, care fiind detunat de un ful
ger, a căcjut în adâncimea pământului în
tr’un rîu. De aci înainte pănă la anul di- 
luviului (potopului) arborele vieții a fost 
dus de undele rîului înebee și încolo pănă 
în cele din urmă a sosit diluviul. Diluviul.
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apoi tote le-a asimilat pe pământ, der după 
ce apele au început a scădâ. arborele vie- 
ței a fost aruncat de undele diluviului pe 
vârful Golgotei, unde apoi cu timpul a în
ceput a da rădăcini și în fine a cresce, 
pănă ou timpul s’a făcut mare și frumos.

Acâsta a Lst sdrtea acestui truuchifl. 
îuegrit și bătrân, care din timpii cei mai 
vechi n’a fost atins de nimeni, pănă ce în 
fine
Isus
du-i
așa
de alun.

Se scie, că

un industriaș tînăr făcu crucea Mânt. 
din acest arbore minunat, necuuoscen- 
însemnătatea 
ușurință, ca

Nime nu-i așa de fericit seu nefericit, 
după cât îșl închipuesoe.

La Rochefoucauld.
Cugetă că ești creștin,
Și că dincolo de gropă îți va pune mâna 

[’n piept
de sus, și vei da semă de-ai fost strîmb 

[ori de-ai fost drept!
Vlahuță.

Gel

lui, și
cum

l’a tăiat de tot cu 
ar ii tăiat o nuia

O-1 vl m. e.

ce a înmormântat 
corpul Mântuitorului Isus, ostașii au îngro
pat în pământ pe muntele Golgotei câte-șl 
trei crucile, pe care fusese restiguit Mânt. 
Isus împreună cu oei doi tâlhari și împreună 
ou tote uneltele de tortură.

Sfânta Elena aflând sfânta cruce, o 
parte a lăsat’o în Ierusalim în păstrarea 
patriarchului Macarie într’o cutie de argint, 
er o parte a adus’o Aiului să Constantin în 
Constantinopol; er florile cele frumose ce 
erau pe muntele Golgota împrejurai sfintei 
cruci, precum: trandafiri, crini, busuioc și 
alte flori frumose și forte mirositore, le-au 
pus în glastre ca să se potă păstra, unde 
a zidit o mănăstire numind’o Gastiria, unde 
s’au păstrat acele glastre cu flori.

Pe muntele Golgotei împrejurul cru- 
cei Mânt. Isus, după cum am fiis mai sus, 
crescea busuioc, și pe acel sfânt loc pă
gânii, ca să facă a se șterge din ochii creș
tinilor amintirea lui, făcuse o capelă unde 
pusese statua fieiței Venus; și busuiocul 
crescea forte frumos, îl smulgea în tot- 
deuna cu scop, ca să nu mai orâscă, însă el 
crescea și mai mult și mai frumos— așa-dâr 
spre amintirea acestei minuni se face ori 
■ce sfeștanie său sărbâtore a sfintei cruci, 
numai cu busuioc.

Așa dâr un pom a fost causa strică- 
ciunei nostre, un lemn deci a trebuit să fie 
mijlocul rescumpărărei nostre, lemnul crucei.

după

După alfabet.
La șeblă profesorul.
— Ionescule, cari au fost cei 

dintâiu omeni.
— Eva și Adam, Domnule.
— Nu, prostule, Adam și Eva, 

nu ți-am spus, că Dumnefieu i-a fă
cut

la

după alfabet.
*

Baba în paresimi.
O mătușe betrână spovedindu-se 

un duhovnic în săptămâna mare,
acesta îi recomanda ca se mănânce 
totă săptămâna numai de 7-orI. La 
vre-o 3—4 cjile se pomenesce du
hovnicul cu densa că întrebă:

— Părinte, am făcut tot chipui 
ca să mănânc de 7-ori, dâr d’abia 
am putut de 4—5 ori mânca, ce se 
me fac?

Duhovnicul vefieud, că baba l’a 
înțeles anapoda o făcu să pricăpă. 
că trebue să mănânce de 7-orI tdtă 
săptămâna, nu în fie care fii.

cari amețesc, sare și se dă peste cap, în 
mod cu totul extravagant.

Gând obosesce se retrage, cedând lo
cul altei pasări, er ea devine la rândul ei 
simplă spectatore.

POSTA REDAGȚIUNEI.
V. Pocol — Letca. Mulțumim. Serbătorl fe

ricite !

Iuvențiunea cea mai mare și uirni- 
tdre a timpului nostru este fără îndoială 
neîntrecuta cruce duplă electro-magnetică 
R. B. Nr. 86,967.

Cu mulțumită sufletescă se publică aci 
o scrisore de recunoscință, pe care a tri- 
mis’o un însănâtosat d-lui Albert Miiller 
în Budapesta V, Vadesz u. 42/A. E. al că
rei cuprins e următorul :

Stimate, (l-le Miiller!
De ani de dile am fost tot bolnav, 

am cercat tote mijlocele și doctorii și lea
curi de casă, tot nu m’am putut mântui 
de afurisitele dureri; nu puteam mânca, 
căci stomacul nu mistuia, aveam dureri 
grozave de șira spinării, junghiuri, bătae 
de inimă, greutate pe piept, tdtă noptea 
nu puteam dormi de dureri și aceste tdte 
mi-le-a alungat crucea d-tale eleclro-mag- 
netică, și acum har Domnului, sunt sănă
tos. Iți mulțămesc din inima pentru acestă 
invențiune, pentru că sunt acum forte fe
ricită, sunt cu totul mântuită de grozavele 
dureri. Cu stimă: Maria Weh’n^er, negus- 
toresă Nemet-Ujvâr.

Un medic român, care are cli
entelă sigură, cu venit anual de 
2600—3000 florini, într’un oraș cu 
populație numărosă românăscă, voind 
din considerațiuni familiare a pleca 
din acel oraș, dorea ce a-și lăsa 
clientela unui coleg harnic român.

Pentru detailurl a se adresa la 
Administrația acestui cțiar.

Vorbe înțelepte.*)
Unde 

rătăcire.
este multă libertate, este multă

Schiller. 
în colivie; 
limite. 
Lavater.

Tot ce distruge individualitatea, este 
despotism, ori-ce nume ar purta.

Mill.
A pătrunde limba unui popor, însemnă 

a-i pătrunde inima.

Omul 
pote să se

e liber ca pasărea 
misce între anumite

Laube.
Cel ce nu-șl vede de datorie de cât 

fiind însciiuțat, nu-i demn de stimă.
Plaut.

Câștigurile mici fac punga mare, căci 
se repetă adesea, pe când câștigul mare 
e rar.

Bacon.
Adevăratul virtuos îșlbate joc de ad

mirația nemârginitâ și găsesce plăcere nu
mai în lauda 
are și puterea

Cei cari

aceluia despre care scie, că 
de a-1 mustra.

Lessing. 
nu simt întunerecul, nu voi-

căuta nicl-odată lumina.

Nu destăinui fericirea 
puțin fericit decât tine.

Buckle.
ta unui om mai

Pitagora.

♦) Culese de A. 0. Popovicl. Editura „Mi
nerva", Bucurescl. 1 Leu 50 bani.

este 
cele 
asii,

W Domnii abonați, cari cu 1 
Aprilie v. nu și-au reînoit încă 
abonamentul, binevoRîscăa-1 re- 
înoi neamânat, ca nu li-se în
trerupă regulata espedare a dia- 
rului.

4^*  De începând nu vom 
mai espeda foia celor ce nu și-au 
re’noit abonamentul.

Administrațiunea
acelei Transilvaniei44-

un tiner
gent, ofițer în 

reservă, etate 29 ani, c’un venit fix 
anual de 3000 cordne, avere privată 
6000 corone și o se moștenâscă 10 — 
15 mii corone, în lipsa cunoscinței 
pe acâsta cale î-șl caută soția vieții. 
Caută o româncă frumosa, cultă., vieții 
nepătată, gospodară, fără capriciurî ș 
pretensiunl, careia se-i placă vieța la 
țâră și se aibă în numerar 6000 co
rone și mobile pentru 4 odăi.

Recerința principală: cât de pu
țin se știe chinui Pianul, dar cu atât 
mai bine învârti lingura la foc. — 

Numai ofertele la- cari sunt ală 
turate și posa vor fi luate în consi
derare. — Oel mai profund secret Be 
asigură. — Ofertele sunt a se adresa 
la Administrația acestei foi, sub de visa: 
„Ce agonisește bărbatul, femeia se știe 
a cruța.11 1--1.(935)

Ogpieiul pisicilor.

Asistența animalelor din Paris 
printre instituțiunile private, una din 
mai bogate. Se află la Saint-Ouen un 
în care pisicile sunt bine întreținute.

Apoi în arondismentul al 1'-lease află 
un alt asii întreținut de miss Mathon, o 
bătrână forte simpatică.

Ea are misiunea de a aluna de pe 
străfil pisicile părăsite și de a-le găzdui 
la ea acasă; numeral pisicilor e tot-deuna 
de 30—40. Ea e numită dă toți „mama 
pisicilor."

Originea acestei maternități este forte 
duiosă. „Mama pisicilor" a esercitat de tî- 
nără profesiunea de călăreță la circ și acolo 
a făcut cunoscința unui îmblânfiitor de câni 
și pisici, și amândoi se iubiră la nebunie. 
După cât va timp, au trebuit să se despartă 
în circuri diferite. Dâr într.’o fii călăreța 
primesce o telegramă în care i-se anunță, 
că iubitul ei a pierit într’un desastru de 
drum de fier.

Sărmana s’a urcat în primul tren și 
a sosit la locul desastrului unde l’a găsit 
mort pe el, împreună cu cele patru pisici 
ale

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

Un învățăcel, care se fie din 
o familie oneBtă și posede 1—2 cla
se civile, reale, sâu gimnasiale pe 
lângă întrâga întreținere se 
primește momentan în prăvălia cu 
mărfuri micste al Domnilor

B. Popovits Șl Fii în Hațeg-
1—3

Casă de vendare.
In comuna Vad! (comitatul Fă 

găraș) este de venfiare

o casă în ulița mare în colț 
la posiție bună, constătătbre din 
5 odăi. 2 bucătării, pivniță, boltită, 
cuptor de pane, 2 grădini și alte în
căperi necesare la economie, fântână 
în curte închisă cu zid. Asemenea 
2 părți de mbră, o grădină de le 
gume vis-ă-vis de casa nr. 47 și o 
altă grăd nă la capul satului spre 
Șercaia, la drepta

Amatorii a se adresa la d-nul 
proprietar Ioan Â Cosgărîa în Cra
iova, Strada Bucovețului Nr. 3 (Ro- 

! mânia.) (873,4-5.)

XXXXXXXXXXXXXXXX

Mare deposit de Pânzărie aid Benedict Schroll 
Se vinde cu bucata, cu prețial de fabrică, 

per cassa se dă sconto de 8°l0.

era

cari

lui.
De atunci ea a jurat că-șl va eonsa- 

totă vieța pentru pisicele părăsite.
*

Pasări cari cântă, e ceva banal; pasări 
jocă, e ceva rar.
Totuși ^este adevărat. Nisce călători 

au visitat noul continent, afirmă căcari
pasările acolo pe un teren curățit cu ari
pele lor de ori-ce buruieni, pietre și praf, 
fac adevărate jocuri.

0 pasăre masculină, cu penele porto
calii, înainteză pe spațiul liber de la mijloc 
și cu aripile întinse face o serie de mișcări 
domole armomose. Puțin câte puțin ea se 
aprinde, se exaltă și în tocmai ca dervișii

Magazinul de mătăsărie
Szenăsy, Hofimami&Ci?

Baadapsstj IV., Becsi-utcza 4,

(31

FRAȚII ȘIMAY 
Brașov, Târgul grâului nr. 3.

Trusourî complete pentru mirese;
deposit de âLWOT fâ de masă;
asortiment bogat de Confecțiuni pentru 
dame,’articole de modă, indigene și streine.

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

Deposit mare de Pânza de Olanda și Pânzeturi
calitatea cea aaai btiuă. -------------

ii

E--^i

In continuu, ests asortat cu cel mai mare și frumos deposit de
Mâtăsâni, Catifele, Dantele, Panglici și articole-de garnitură.

Este de obște cunoscut, ca numai la firma de sus se pot căpăta cele 
din urmă swvsiăți «fie mătâsărâi pentru ESuse și Toalete. Desenu- 
rile și calitatea sunt esclusiv pentru firma de sus’produse și numai 
acolo se capetă. 0EFTS3¥ffi ȘK ff'S'S.E,

—=•-— • ZMZostre la cerere se trizn.it gratis. —

trizn.it
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’AGLIAI Mîjioc de Curățirea sassgeltai. Preparat din anul 1838, 
!, Via Panilolfiiii, (ITALIA).

BRACHETTI. AI.A, Siid-TIrol.

ga wsssbl ivaiijBWC «se cssB’Hțsn’ea sstsBg-esMa.
1 HH Giroiamo Pagliano, FLORENZ
cS Ka tis Depositnl de trimitere: Farmacia BRACHETTDepositul de trimitere: Fa

INSC1INTARE!
5

Am onbrea aduce la cunoscința On. public, că am eșit 
din firma

FRAȚII NAGY
Cioplitorie de peatră și DEPOSIT DE MONUMENTE sepnlcrale din Cluj, 

și am Eaaat asupra mea dela aceiaș firmă 
XOezposit'uil clixx localitate, 

unde lucrez și cioplesc monumente sepuicrale 
dm sstt'aieadi&ă tfâs» și dursubil, scos din carielele 

mele precum și marmură «Ie mohilă.
In marele meu deposit se afUă cu 

—= prețuri ieftine: =— 
marmură, granit, syenit, labrador, anfie- 

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

De asemenea iau în antreprisă 
ori-ce fel de lucru de cioplit 
piatră Sa zăsâirs.

Devisurl și prețuri curente stau In (lisposiție gratis.

De sprijinul On. public se roga

lOSiF KAGY, maestru în cioplitură de piatră.
EL'HȘOV, Cale., feroetft, !a ra«»»»ficafla Tramvaiului.

4—6 905.

In atențiunea Onor. Dame’!!
După ce mi-am. anutat ^a^azinui meii de CB 

Coxxfcoțî.xn.zxi ăe Dstnoie
«Bin Strada V&niii }

în Magazinul meu de haine pentru bărbați 
(lisa piață Șmai issuBtii 28,

tot acolo am aranjat un S.A.LOÎT separat pentru 

CONFECȚIUNI DE DAME. | 
Am onorea a aduce la cunoscința Onor. Dame, că sunt fȚ 

in posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose n 
acesta branșă.

< CjS >

0

B

0o
0O

și

OCASIUNE KARA!!
Din causa d e s fi i nțâ r i a negoțului meu de vhuub’I,

veni cu prețuri forte scăzute
liber de accis, în cantități ori cât de mici și ^transportat a casă: 

Vinuri veritabile ars§e£euescî, dela p61a munților
din 1896, Hiesling1 de Rin, din 1889, Vin de Eozsamal (Alba- 
Iulia) din 1896, rămas după Episcopul Lonhardt, VîH (3.6 Czelna 
din 1898, Cirbenet roșu, dm 1896, Leânyka din 1 oo, Eîomali 
din 1900, Șom dm 1900, și Tramin din 1900. — Litru dela 
80 b. până la I cor. 50 b.

La cumperărT mai mari' servesc cu oferte forte ieftine și la 
comandele din provincie ren torc 14 bani accisul de litru.

Butelia de 1 litru o socotesc în 1G bani, er Butdiele se socotesc 
obicinuite la desfacerile totale.

Vend, mai departe:
Rachiu de prune (Șilvoriuin) de 5 ani 1 litru cu butelia
Rachiu de droj .ii fiert de mine . . 1 „ „ „
Gognac veritabil franțuzesc , . . 1 „ „ ,,

Venerarea se face în fie-cire $i dela 10 -12 6re a. m.

în prețurile

cor.
n

»

1.80
2 20
4.80

gg.hi pivnița. «nea aim casa SeBaoDel, Steaala Vămii nur.
La cumpcrărî mai ma>î, m© rog a lila înțelegere cu mine în locu

ința din edificiul poștei e ejnl II.
Cu totă stima

EfiPJE.6—12
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Fie-care cumpărător al acestui cognac este îndreptățit a-l presenta (în embalagiul 
original) iiistitntului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.

Aprobat <8e prinaaeie capacități ale clinicei elin Viena.

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

Bar

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

05 sticlă ewr. 5.— , jinaus. sticlă cor. S*6<&.
Se află de vândare în tote băcăniile și magasineh de delicatesse din Brașov.

Fie-enre cumpărător al acestui cognac este în<L cptățit a-l presenta (în embalagiul 
original) institutului indicat (Viena IX) spre nnnlisă gratuită.
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cătoire cu vin Sstntn, sntâresce stomacul și organismul de mistuire al 
omului. Vinul de buruiene delătură mistuirea rea, și ajută la forma
rea de sânge sănătos.

!!

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

51 -00.(725),

De ore-ce pentru acest articol iîw am absolut spese9 
nimeni nu p6te concura cu mine, ce privește ielti- 
nătatea. — Revine ia o singură încercare, pentru a se con
vinge de ce!e mai de sus.

Tot-deamam asortiment aia are si ceâ mai mm!
Tot-odata îmi ieau voie a recomanda și bogatui meo 
DEPOSIT DE HAINE,_ pentru băețs și copia',

după cea mai noă modă, cu g»rețaari forte ieftine.
Apelând la sprijinul Onor, public, sunt

13-50.(877). cu totă stima

Hog a fi cu atenție la firma!! HEINMCH SCHUL.

Săpunul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și

cel sas48b âeftiiiB.

.i-H

$

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

Se ©agwtă

Pentru morburi de stomac!
Celor ce prin rece ă, înbuibare, mâncări reu de mistuii, ferbințell, prea 

reci, se., vieți neregulată și’au tra un n orb de stomac și anume:
CsutftB’ «ie calces, «hsa‘Ciî, m!stma'© res®,

se recomondă un mijloc buu de casă, probat de mai multi ani eu efect Lun

Vinul de burueni (Krâuterwein) a lui Hutath. Ullrich
Vinu! «Se buruieni este preparat ritm burwîena excelente ș» vinde- /S- - • • \ n

M

Fo osiiea vinului de buruieni delătură morburi'© de stom c deja la înm-put; 
De aceea s'- se foiosâ <ă de timpuriu. Simptom© ea: duren de cap, râgă'ală, 
greță, slăbic une, voitiare, dispare adese-orl după folosirea a câteva sticle de vin 
de burufl ni.

LÎOHStimifiă urm&rile 0 : neastimper, coLcă, bătaie de inimă, insom- 
.> -...j.,, n g congeitiana la ficat, splină, hemorcide, se deifttură in- 

trehuițând vinul de buruenl. Asemene i curăță din stomac m-iterii s rmăcidse prin 
eșirea ușoră la scaun.

Slăbiciunea, paliditatea feid, aamas dsbOitatea X'en 
ori d u mistuire rea și din disposiție l.olnăviciosă a ficatului. Persdne cari pă
timesc de li șa de spetii, nervtisiîa'ie, durere de cap, insomnie, tăngeso cu în
cetul Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață, Vinul de buru
ieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănește, mișcă j refacer. a substanțelor, 
alină nervii excita11 și produce vioiciune de viața. - Mu time da scrisori de 
mulțumire confirmă acestea.

Visa «le lassa-sBieisă se cajaeiă în sticle â 3 c®a-. și 4 cm-. în far 
maciile din : Brașov, Săcele, Cristian, Râșnov, Codlea, Țințarl, Helohiu, Bod, Eeldiora. llye- 
falva, Uzon, Magyâros Nagypatak, Zăgon, Papolcz, Kovâszna, Beresnyo, Sepsi-Szt.-Gydrgy, 
Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, R.-Baczon Zsombor, Darocz, Homorod; Kâ'halom, Ugra, 
Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, Szâsztyukos, Bethlen,' Sârkâny, 
Aimâsmezd, Zernest, Torcsvâr, Vajdare.cse, V ila, N.-Sink. Aiud, Panticeu, Kdzdivasârliely, 
Erzsebetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tdte farmaciile din oralele mici și mari din Ardeal 
și din țevile streine. — Farmaciile din Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert, Victor Roth, Eugen 

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

———— Se se feB‘6scă «Ie ebbbitalie.
Cereți anume Vin de buruieni a hi Hubert Ullrich.

Hi 
W

SWEX3E3nmE^^»^U^^3E3E3E3OE3E3E3£3^l

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 4500, spirt de 
vin 100.0, Glicerin 100’0, Vin roșu 210 0, sirop de fragi 150'0, sirop do cireșe 820 0, fincen. 
anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini cal mus na. 100. Aces 
te părți constitutive se se amestece.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


