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Cine ce a uitat?
Ceea-ce se scrie ac|T prin foile 

maghiare despre naționalități și des
pre traiul și daraverile Maghiarilor 
cu ele, a început se ne lase nepă
sători, întru cât adecă nu trebue se 
ne mâhnescă și se ne indigneze. 
Judecând după părerile, ce și le dau 
șoviniștii despre aceste naționalități 
și după tonul și maniera, cu care 
li-se adreseză, aci dojenindu-le, aci 
condatnnându-le, de ordinar înse îne- 
grindu-le și înjurându-le în chipul 
cel mai sălbatic, ori ce om cu mintea 
sănătosă ar trebui se conchidă, 
că poporele nemaghiare din Ungaria 
nu mai numără nimic înaintea lor 
și că în politica celor, ce stau în 
fruntea afacerilor publice, ele nu 
mai jocă nici un rol, nu repre- 
sintă decât nisce masse brute, bune 
numai de a fi regularisite și esploa- 
tate în favorul ideilor și planurilor 
viitorului „stat național maghiar".

Cu tonul și maniera acesta vin 
însă în cea mai mare contrazicere 
domnii șoviniștl ori de câte-ori e 
vorba de crisă și de pericole, ce-ar 
pute amenința oblăduirea de ac|l. In 
cașuri de aceste naționalitățile tre
bue se-șl audă, că una, că altă; că 
trebue se fie patriotice și deci să în
ceteze de a mai neliniști cu nemul
țumirile lor pe stăpânii cjilei; se uite 
dintr’odată tdte nedreptățile, asupri
rile și insultele, și se nu îndrăsndscă 
cumva a se gândi măcar la sortea 
și viitorul lor în acest stat, a căruia 
cetățeni credincioși au fost și sunt.

Când e liniște și curge laptele 
cu ciubărele în păsatul șoviniștilor, 
cine mai vrea se scie de naționali
tăți? CâțI-va „agitatori" fac tote în
grijirile celor dela cârmă. Procesele 
politice cu condamnările „agitatori
lor" contribue numai la momentele 

de distracție, când își i-au dejunul 
și când își aprind țigările după masă.

Dăr îndată-ce s’arată pe orisont 
câte un nuor mai întunecat, îndată 
ce se nasc greutăți și conflicte pen
tru țeră, își aduc aminte, că pe 
lângă „agitatori", mai sunt și popore 
cu milionele, cari în vremuri grele 
totu-și trag și ele ceva în cumpănă.

Așa și de rendul acesta. Crisa 
pe care a provocat’o oposiția es- 
tremă kossuthistă le-au adus aminte 
celor din fruntea trebilor, că mai 
esistă în Ungaria și Croațî, Români, 
Slovaci, Germani, Șerbi ș. a. și că 
massele acestea de nemaghiari nu sunt 
nici decum încântate de faptele ce
lor ce au puterea în mână și de 
sistemul lor de ocârmuire.

Adevărat că cei dela guvern, 
când se văd striintorațl de oposiție, 
tot-deuna își iau refugiul la mijlocul 
probat de a spăria cu naționalitățile 
pe cei ce strigă prea tare și le fac 
neplăceri în dietă, și cu pericolele 
ce ar amenința pe toți Maghiarii 
fără deosebire din acesta parte.

Numai Jilele acestea foia gu
vernului „Budapesti Hirlap", le Zicea 
obstrucționiștilor din tabăra stângei 
estreme, că ei dau numai esemplu 
rău naționalităților, cari odată ar 
pute să se folosâscăde acest esemplu 
în contra Maghiarilor. „Căci eșind Zin 
ogașe parlamentarismul unguresc, 
pdte să urmeze ușor o crisă seriosă 
constituțională, din care vor profita 
toți adversarii maghiarismului. Ase
meni crise, Z’°e „Bud. Hirlap", sunt 
cu mult mai primejdiose la noi ca în 
alte părți, căci numai la noi în aju
nul ori cărei crise ce să pregătesce. 
stau la pândă contrarii noștrii vie- 
nesi și naționalitățile, cari, se vede, 
în timp mai de o jumătate de vec, 
n’au uitat tocmai așa, cum n’au în
vățat nimic".

Earăși un act de răutate. Nu
mita fcie trage la îndoiălă patriotis
mul naționalităților și confundă ne
mulțumirea lor, pe care n’o pote 
nega, cu uneltirile dinafară dușmă- 
nose Ungariei.

Se vorbim însă mai limpede. 
Decă e vorba de uitare și de învă
țătură, am vrea se seim ce au uitat 
Maghiarii dela putere și ce au în
vățat ei dela 1848 încoce? Sunt ei, 
tocmai ei, cari n’au părăsit nici un 
moment politica de resbunare, în 
drept de a ne imputa de pildă nouă 
Românilor, că n’am uitat și n’am 
învățat nimic?

Nu cumva sistemul de bănuire 
a bunei credințe și a patriotismului 
Românilor, sistemul de combatere 
și de desprețuire a intereselor lor de 
cultură naționale, de intoleranță față 
de rassa română, ce se manifestăm 
sute și mii de întâmplări și fapte 
una mai tr;stă și mai regretabilă de 
cât alta, nu cumva, Zicem, acest sis
tem nenorocit a putut face în timp 
de 35 de ani pe Români să uite tot 
ce s’a petrecut între ei și Maghiari 
pe la mijlocul vecului trecut?

Sinodele.
Mâne, în Dumineca Tomei, se 

vor deschide în Sibiiu, Arad și Ca
ransebeș sinodele eparchiale ale bi- 
sericei române gr. or.

Cei aleși prin încrederea cleru
lui și poporului, vor ave se repre- 
sente în aceste Sinode voința lui, 
lucrând pentru asigurarea și înain
tarea intereselor bisericescl, școlare 
și fundaționale ale archidiecesei și 
ale celor două diecese sufragane.

Este așa-dâr forte însemnată 
chemarea ce o au aceste Sinbde și 
forte mare îndatorirea morală a de- 
putaților din cler și mireni, cari le 

compun, mai ales în timpurile atât 
de grele și furtunbse ce le străba
tem. Biserica răsăritână și școlele de 
sub aripile ei, sunt la noi Românii 
de dincoce de CarpațI strîns legate 
una de alta și de popor, sunt așa 
Zicând un trup și un suflet. Despăr
țite una de alta, ar rătăci pe necu
noscutul ocean al vitregității timpu
rilor și viforul ispitelor le-ar ame
nința esistența.

E lucru de sine înțeles, deci, că 
aZi cu deosebire, când noi Românii 
din Transilvania și Ungaria trecem 
printr’un period de mari încercări 
în lupta pentru apărarea și susține
rea limbei și naționalității nostre, 
biserica și școla sunt și trebue să 
fie un scut puternic al acestor scumpe 
comori moștenite de la străbunii 
noștri. Cei chemați a contribui cu 
cuvântul și cu fapta la binele și îna
intarea bisericei, ar săvîrși un mare 
păcat, decă n’ar griji ca de ochii din 
cap de aceste comori.

Pentru-ca discusiunile și desba- 
terile sinodale să-și aibă efectul sa
lutar, e de dorit, ca buna înțelegere 
și armonia să domnescă între repre- 
sentanții clerului și poporului, căci 
abaterile de la acesta ar înlocui dis
cusiunile libere și seriose cu patima 
și intriga, cu abusul potestății, din 
care, — ca consecuență firâscă, — 
ar urma decadența frumosei institu- 
țiuni a sinodalității.

Sunt multe de făcut și de dres 
la noi. Vedem cu îngrijire, că în 
sinul țerănimei nostre se lățesc de 
un timp încoce învățături păgubi- 
tore bisericei și așeZămintelor ei; 
proroci mincinoși se încercă a duce 
poporul nostru nesciutor în brațele 
socialismului și nazarenismu.lui, abă- 
tându-1 ast-fel de la îndatoririle sale 
față cu causa obștâscă a neamului 
și sguduind în el credința și alipirea

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Re’nviere.
...Șî-așa..., vom fi pământ ca mâne!

Va rămâne vieța ’n urmă
[cu frămîntările-i pustii;

Aceleași patimi și miserii,
[aceeași luptă pentru pâne. 

Și pe de-asupra tuturora
[un praf de visuri aurii...

1

Și când va fi la re’nviere
Și glas de bucium resuna-va,

[chemând pe morții din mormânt
Atunci iubito, eu cu tine

[se ne ’ntîlnim spre mângâiere
Și se privim cum merge gldta

[pe drum lipsită de cuvânt.

Și ’n vreme ce pe rând și-or spune
Păcatele din lumea asta

[la judecata de apoi, 
Se ne plimbăm mergând alături

[prin amintiri de vremuri bune,
Oăci noi vom fi curați ca rada...,

[la ce ne-ar judeca pe noi?
Z. Bârsan.

Din „Povești alese“
De Moșul.

Neguțătorul ou gând, curat.

Un neguțător din Bagdad șl-a vândut, 
tote lucrurile, și-a adunat toți banii și s’a 
dus într’o țeră depărtată, în India, cu gân
dul să cerce, nu cumva ar pută face pe 
acolo un câștig mai însemnat. Era om 
evlavios și cinstit.

Spre marea lui bucurie negoțul i-a 
mers forte bine. I-se părea c’a prins noro
cul de picior. Ce să vedl însă ? Cale de 
câteva dile de Masulipatam năvălesc hoții 
asupra lui, îi răpesc totă averea și-l lasă 
fără nici o lăscaie în buzunar. Sărmanul a 
trebuit să cerșâscă, ca să potă merge pană 
în oraș.

Sosind aici întrebă: care este negu
țătorul cel mai bogat? Se duce la el, îi 
povestesce pățania și-l rogă tot-odată să i 
împrumute o miie dă zechini, ca să-și în
cerce din nou norocul. Neguțătorul din 
Masulipatam îl întrebă, că ce siguranță, 
ce garanță îi pote da?

— Hoții, răspunse omul nostru, nu 
mi-au lăsat chiar nimic. Cu tote acestea 
cred că vei fi mulțumit cu garantul, care 

ți-1 dau: n’am pe lume pe nimeni, de cât 
pe Duinnedeu a-tot-puternicul.

Neguțătorul masulipatam a fost miș
cat de răspunsul acesta și i număra o 
miie de zechini, luând în schimb un zapis 
în care, drept garant, era sămnat bunul 
Dumnedeu.

Neguțătorul din Bagdad cu mii de 
binecuvântări pe buze, s’a dus p’aci încolo 
Prin stăruință, hărnicie și bună chiverni- 
selă, în decurs de un an de dile, ajungând 
în Ormus, și-a număr.at paralele și erau 
ciuci mii de zechini. ț)iua pentru plata 
datoriei se apropia și bucuros ar fi plecat, 
ca să înapoieze mărinimosului său creditor 
împrumutul făcut, der din nenorocire toc
mai acum începură furtunile obicinuite din 
an, în cât nici o corabie nu cuteza să se 
arunce pe întinsul mării. Fiind-că din causa 
asta nu-și putâ ține cuvântul, așa s’a mâh
nit în sufletul său, în cât s’a Îmbolnăvit 
greu.

In sfîrșit ce s’a gândit el? A scobit 
o bucată de bârnă, a aședat în ea o miie 
zechini, dimpreună cu o scrisore, o lipi 
ără bine la loc, scrise pe ea adresa negu
țătorului din Masulipatam, apoi o aruncă 
în mare dicend: Dumnedeule, te-am luat 
de garant pentru creditorul meu, fă ca 
lemnul acesta dimpreună cu banii, cari 

i-am împrumutat pe lângă sfânt numele 
tău atunci, când mă găsiam în lipsa cea 
mai mare, să ajungă în mânile creditoru
lui meu 1

Acum se liniști cu gândul, că din 
parte-și a făcut tot, ce i-a stat prin pu
tință, ca să-și împlinâscă făgăduința, și eră 
se făcu sănătos.

Și etă! întâmplarea a adus cu sine 
că berna într’adevăr a ajuns în mânile ne
guțătorului din Masulipatam. Acesta se 
preumbla adecă într’o luntrișoră pe ț^rmu- 
rii mării și vă^end în depărtare lemnul 
plutitor, porunci unui sclav să-l scotă din 
apă.

Mare i-a fost mirarea, când și-a mai 
vădut și numele scris pe bârnă. Privindu-o 
mai de aprope, băgă de semă, că a fost 
scobită și eră aședată la loc. Poruncesce 
să o desfacă, și spre cea mai mare uimire 
a lui, găsesce paralele și scrisorea datorni
cului său.

După-ce s’au aședat furtunile, negu
țătorul din Bagdad s’a pregătit âră de 
drum, pentru-că nu era cu totul sigur, că 
banii vor fi ajuns la adresa lor, deși scia 
din esperiență, că bârnele și alte lemne, 
în timpurile furtunose, se aruncau pe țăr
murile acelea.

îndată ce îl vădii amicul său din 
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de biserică. Aparitiunî de felul a- 
cesta nu trebue desconsiderate, și 
sinbdele sunt datore a-se ocupa de 
mijlocele prin cari se se combată 
cu succes lucrarea primejdiosă a 
răuvoitorilor poporului nostru.

Când e vorba de-a apăra și de-a 
păstra ceea-ce cu lupte mari au 
dobândit înaintașii noștri, sunt da
tori cu toții, de la vlădică până la 
opincă, a lupta bărbătesce, contri
buind în frățâscâ unire la promovarea 
intereselor mari și vitale ale popo
rului.

Nu e vorba aici de politică 
militantă, nici de acțiuni politice, 
cari cad înafară de cadrul activității 
pe teren constituțional bisericesc, ci 
de susținerea aședămintelor puse sub 
ocrotirea bisericei și de binele spi
ritual al credincioșilor, de înaintarea 
lor în luminare și deșteptare și de 
conservarea limbii și legii strămo
șesc!.

Dorim din inimă muncă spor
nică și resultate îmbelșugate activi
tății Sinbdelor, ce se vor deschide 
mâne.

Lupta în dietă.
Guvernului Szell nu i-a succes 

până acum a face o schimbare spre 
mai bine în starea politică internă 
încurcată. In dietă se urmeză cu 
aceeași patimă lupta contra proiec
telor guvernului. Mai sunt numai 
câteva (jile pănă când espiră îm
puternicirea ce i-s’a dat guvernului 
prin prima lege de indemnitate, de 
a acoperi cheltuelile de stat și fără 
budget încuviințat de cameră. Der 
ce se întâmplă?

S’a întrerupt desbaterea asupra 
proiectelor militare și s’a pus la or
dinea dilei in cameră cel de al 
doilea proiect de indemnitate bud- 
getară. A credut pote d-1 Szell, că 
față cu noul proiect koșuthiștii nu 
vor usa de arma obstrucțiunei, — 
der s’a înșelat. Dieta redeschiden- 
du-se după Pascile apusene, n’a putut 
se lucreze pănă acum absolut nimic, 
din causă că cei din ntânga estremă 
kossuthistă fac obstrucțiune și îm
potriva proiectului amintit.

Acum lucrurile stau așa, că 
dâcă pănă la 1 MaiG proiectul in
demnității nu va fi primit și votat, 
guvernul vrend nevrend trebue se 
între în așa numita stare ex-lex (în 
afară de lege), adecă fără budget 
se conducă și pe mai departe afa
cerile țării. Nu va pute înse guver
nul să încasseze dări și să recruteze 
feciori pentru armată. Din causa 

acesta asentările s’au și amânat ăst- 
an așa de mult.

Miniștrii și politicianii mai de 
frunte ai partidului guvernamental 
țin mereu sfaturi, er ministrul de pe 
lângă persona Maj. Sale raportâză 
dilnic monarchului asupra situațiunei.

A fost și Coloman Szell pe la 
începutul săptemânei în Viena la 
Majestatea Sa, ca se-i raporteze 
asupra stării lucrurilor. Călătoria lui 
însă n’a avut nici un resultat, decât 
acela, că întorcendu-se la Budapesta 
s’au publicat prin foile guvernului 
comunicate în care se spune, că 
guvernul nu va retrage proiectele 
militare, nici pretensiunile koss,u- 

l thiștilor cu privire la armată nu pot 
fi primite.

O mare nesiguranță domnesce 
deci la Budapesta. Nimeni nu pote 
să-și dea o părere hotărîtă asupra 
celor ce vor urma în proximul vii
tor, fiind-că guvernul pe de-oparte 
tace înfundat, âr kossuthiștii pe de 
altă parte dau orbiș înainte cu ob- 
strucțiunea, ei atacă tot cu mai 
mare vehemență guvernul și pe 
aceia, cari nu vor să se închine 
voinței lor.

Luptă pentru limbă in congregația 
din Arad.

Românii din comitatul Aradului au ce
rut încă la începutul anului prin representan- 
ții lor din congregația comitatensă, ca con
form hotărîrei luate de congregația comi
tatului în 18 Ianuarie 1869 și conform 
dreptului ce li-I dă însăși legea, limba 
românescă să fie introdusă ca limbă 
protocolară, adecă protocoled despre adu
nările generale comitatense se fie redac
tate și în limba română, conform art. de 
lege 44 din 1868.

Românii au cerut acesta în luna lui Ianu
arie printre interpelare, er de rendul acesta 
au reînoit pretensiunea lor justă și legală 
în formă de propunere, pe care a presen- 
tat’o și susținut’o cu temeinice argumenta 
d-1 advocat Mihail Veliciu într’o vorbire 
forte convingâtore, ținută în congregația 
de Miercuri. D-1 Veliciu a accentuat în 
vorbirea sa, că într’un stat de drept, ori 
ce lege trebue respectată, er nu numai 
legile, cari plac puterei esecutive. Dăcă 
Maghiarii se referă cu fală în fața străi
nătății la legea naționalităților, atunci să 
dea dovecfi, că recunosc respectarea ega
lității în sistemul lor de guvernare și se 
facă a-se validita și legile acelea, cari sunt 
favorabile naționalităților. Intr’asta constă 
dreptatea, echitatea, egalitatea într’o țeră 
constituțională. (Strigări sgomotose în ta
băra contrară: Mergeți în România, decă 
nu vă place constituția nostră).

D-1 Veliciu a vorbit românesce în 
mijlocul repețitelor întreruperi de: „Nu 
te ascultăm, nu vorbi românesce 1“ Românii 
răspund cu: „Să trăescă!"

Continuând d-1 Veliciu spune, că în- 
orașele Clușiă, Sătmariu, Debrițin, orașe 
unguresc!, Românii se folosesc de limba 
lor în contactul oficios. In Ardeal proto
coled a numerose municipalități se redac- 
tăză în trei limbi. Tot așa la Carașseverin, 
unde nu numai protocoled, ci și rapdrtele 
viceșpanului se redacteză și în limba ro
mână. încheie dicând, că devisa „drept, 
lege, dreptate14, ce și-a luat’o actualul gu
vern, numai atunci nu va fi o frasă, decă 
propunerea Românilor se va primi (Apla- 
use furtunose la Români).

D-1 Stefan C. Pop vorbesce wngu- 
resce pentru propunerea Românilor, care 
are de scop a câștiga vadre legei. Ro
mânii nu vreu alta, decât ceea-ce e în 
lege.' să fie adecă cetățeni egali în patria 
acesta, limba și religia lor să fie libere 
a-se desvolta. Viceșpanul a spus, că nu 
se pdte să ni-se împlinescă pretensiunea. 
Cum se pdte, ca o lege esistentă se se 
considere ca imposibil de esecutat? In ce 
privesce modalitatea de votare, oratorul 
țiice, că nu e necesar 1/5 parte a voturi
lor membrilor congregației, ci 1/5 parte a 
voturilor date de membrii presenți la adu
nare, pentru-ca propunerea să fie primită, 
ori respinsă.

Viceșpanul Jir. Dalnoky-Nagy de
clară, că el, în „interesul unității statului 
maghiar și a serviciului public14, va susține 
praxa de pănă acum. încercă să dea es- 
plicări, și repetă a declara, că chiar clecă 
congregația l’ar obliga se procedă în sensul 
propunerii Românilor, pe răspunderea lui 
va nega acesta.

Declarația vice-șpanului a produs o 
legitimă revoltare sufletescă la Români, 
cari protesteză contra ei. Viceșpanul în- 
cărcă să vorbescă, Românii însă îl împie
decă; se înscriu la cuvânt d-nii Veliciu, 
St. 0. Pop și C. Gurban. Ei însă nu pot 
vorbi, fiind-că Maghiarii provdcă un sgo- 
mot mare și strigă; Mergeți în România! 
Trădătorilor 1 Fișpanul încercă să intrevină, 
der nu e ascultat. D-1 St. C. Pop strigă: 
Viceșpanul ațîță contra legilor!

Protopopul din Boroșineu, d-nul C. 
Gurban, vorbesce românesce, și spune, că 
la 1869 s’a adus cu unanimitate hotarîrea 
cu privire la dreptul Iimbei române ca limbă 
protocolară. Este o comedie a-se dice, cum 
a dis viceșpanul, că hotărîrea aceea a 
fost ilegală. Vreți să ne suprimați dreptu
rile prin tirănie ? Arată cu esemple din is
torie, că Românii totdeuna au fost asu
priți de Maghiari. Tripartitul lui Verboczy 
a oprit ca Românii să părte nasturi la că
măși. Adl când cerem respectarea legei, 
viceșpanul răspunde, că nu va esecuta le
gea. Oe este acesta, decă nu despotism, 
tirănie ?

Dr. I. Suciu crede, că discuția asesta 
de limbă e păgubitdre pentru comitat și 
pentru,.amiciția româno-maghiară“. Regretă 
că viceșpanul și fișpanul, pentru a fi aplau
dați, s’au lăsat răpiți până într’atâta. (Sgo- 
mot teribil. S’aud strigări de: Ticăloși] 

\ Nevoiași! Dr. St. C. Pop merge spre fișpan 
și-i dice : N’ai aucfit că ne numesc nevoiași ?) 
Vorbitorul (Dr. Suciu) spune, că membru 
al congregației pdte fi și acela, care nu scie 
unguresce. Gum puteți der pretinde de 
la un astfel de membru, ca să participe la 
aducerea hotărîrilor și la votare, când n’are 
nici ideie despre ce e vorba? Asta ar fi 
o nebunie. De ce vă supără așa de tare 
limba română? Ea e admisă în armată și 
în cărțile de dare. Ba și d-nii candidați de 
deputați vorbesc românesce, când umblă 
după voturi, er dăcă nu posed limba, își 
angageză tălmaci bine plătiți. Rddele șo
vinismului maghiar, le vor gusta și Maghiarii. 
De atâtea rele și nevoi sufere țâra acesta, 
încât ea n’are trebuință și de un răsboiu 
pentru limbăm ca în Austria.

Mai vorbesc câți-va din tabăra ad
versară, er d-1 Veliciu, ca propunător, luă 
încă-odată cuvântul și acusâ pe fișpan de 
călcarea legilor. Văcjurăm noi și alte fur
tuni, și decă n’am perit atunci, nu vom 
peri nici adi. Nu luptăm contra maghia- 
rimei, ci pretindem scutul legilor pe sema 
ndstră.

Se procede la votare. Românii cer 
votare nominală, der fișpanul declară, că 
au întârziat. Fișpanul pune apoi între
barea, decă adunarea primesce propunerea 
comitetului permanent, în sensul căreia se 
cer Rj parte a tuturor voturilor congre
gației, ca propunerea Românilor să fie 
primită. La urmă se constată, că majori
tatea a primit propunerea comitetului 
permanent. Se voteză apoi asupra Iimbei 
protocolare române, cere a obținut 106 vo
turi. Ca șefie primită, s’au cerut să fie 125 
voturi. Astfel propunerea Românilor, pre- 
sentată de d-1 Veliciu, a cădut.

Aniversarea nascerei Regelui 
României.

îndoita aniversare a nascerii M. S. 
Regelui României și a proclamării sale ca 
Domn al României a fost sărbătorită Luni 
în BucurescI printr’un Te-Deum solemn ofi
ciat la mitropolie, la drele 10l/2 dimineța.

Serviciul divin a fost oficiat de I. P. 
S. S. mitropolitul primat Iosif Gheorghian, 
înconjurat de înaltul cler.

Corul mitropolitan de sub conducerea 
eminentului maestru Ion Bănulescu, a in
tonat cântările rituale.

O companie din regimentul 1 genifl, 
cu drapel și musică, așezată în curtea ca
tedralei, a dat onorurile militare.

* ’’

Masulipatam, îl întâmpină ou vorbele: 
„Laudă celui a-tot-puternic, minunate sunt 
lucrurile lui!“, datoria ți-s’a șters, ești om 
cinstit, sunt fericit că te-am putut ajuta. 
Vino să preamărim bunătatea lui D-deu și 
să înălțăm rugăciuni.

„Cin? iubesce adeverul și dreptatea, 
aceluia îi ajută Dumnedeu!"

Petrea pățitul.
(Poveste din popor.)

Era odată un bărbat și o nevastă: 
pe bărbat îl numiau Petru, er pe femeiă 
Măriuța. Și ăștia erau de curând cununați 
la olaltă, der femeia — cum e ea, de nu 
o strunescl câte o lecă, să scie că are băr
bat, — iute șl-a prins un ibovnic pe de-a- 
supra; vorba celuia: se mărită ca să aibă 
ce mânca și bea, că de trăit, a trăi cu 
cine i-a plăce.

într’o di îi veni ibovnicii Sandu — 
așa ’1 chemau — îi făcu mânoare tot ce 
avea mai bun și se așecjară împreună la 
ospătat, oând ecă, pică Petrea de la lucru 
și-’i nimeresce la masă.

— Ei, Măriuț’o, că bine vă ospă
tați...,

— Bine, Petre, fire-ai tu câne îngu- 
lerat, îi dise femeia.

Amu ce putere avea ea, — Petrea 
câne rămase.

Decă rămase câne, eși la drum și în
cepu a umbla de colo pănă colo, mirosind 
cum e trâba cânilor, — der omenii, cum 
le veni necunoscut, că nu-1 mai vădură, 
socotind că cine scie da de-’i turbat, se 
luară după el: cari cu furci, cari cu petri, 
cari cu ce le pica în mână, să-l toce în 
oap nu alta. Numai ce se pomeni cânele 
scos afară din sat.

Se lua pe hotar într’o parte și drumu 
lui trecea pe lângă stână. Văcjendu 1 baciul 
țăpăn și cu minte colea, de par'că price
pea vorbele omului, îl lua pe lângă oi, 
socotind că i-a fi de ispravă.

Drept că i-a mers tare bine cu el o 
lecă de vreme, și nu îndrăsnia să se apro
pie fiâra sălbatică de turma lui, că apoi 
era dusă de pe luine; dăr într’o ndpte, 
cum se întâmplă, nisce lupi se abătură pe 
la oi și intrară la ele, pe când se hodineau 
Cânele ham! ham! sare la bătaie, dăr ori

cum, el singur, lupii o grămadă, se vînjoli 
mult pănă-i prăpădi, că cu buna nu se 
duceau de fel, fiind hămisiți de fome — și 
pănă-se-i apuce pe rând, ei încolțiră atâtea 
oi câte au prins.

Dimineța se scula păstorul mai târcjiu 
ca de alte dățl și sculându-se vădu colo 
oile, clae peste grămadă. Amu, paguba ca 
paguba, — că nu erau oile lui — dâr nă
cazul, cum de a durmit el așa de tot să 
nu scie nimica — îl scose din fire... și în- i 
cepu a se descărca pe bietul câne, că el 
e de vină, de n’a lătrat, de mai-mai să-l 
surpe în bătaie. In legea celuia: când e 
omul mânios de-acasă, ferescă-te sfanțul să 
nu pici în brâuca lui, că ți-o pune scii.... 
și la urmă, când îți iese nevinovăția, să 
scote cu „iârtă, că n’am sciut14, că de 
sciam, tot ți-o puneam, — er tu rabdl 
decă vrei, — de nu, capeți la pumni, de 
ai ce sughiți totă diua după ei!

Scurtă vorbă: după ce-șl bătu bine 
omul cânele, dădu oile cele încolțate în 
lături: una încoce, una încolo, când ecă 
sub ele acolo stăteau și lupii peste olaltă.

Poftim poznă ! —■ socoti atunci păs
torul — am ajuns la povestea omului, că

ruia i-a venit odată de s’a aruncat în apă... 
și când să se ducă... ci că l’a apucat o 
părere de rău... amar mi-am bătut cânele 
fără vină. Dâr măi pruncule, dă o pită, 
dă-i mâncare, — clise el cătră un prunc, 
care îngrijea pe acolea, — că uită-te, ni-a 
omorît lupii!

Pruncul i-a dat.
Cânele șl-a venit erăși în voie și de 

acole încolo ca mai ba să pape el bătăi 
de acelea.

Merse vestea într’atât de hărnicia 
ăstui câne, pănă străbătu la urechile împă
ratului. împăratul cum audi, porunci păcu
rarului să i-1 trimită cu orl-ce preț, că are 
mare trebuință de el. Anume Muma pădurii 
îi fura pruncii, când îi născea împărătesa 
și-’i ținea ascunși în pădure, și pănă pe 
vremea aceea i-a furat trei. Vedl d ta. ță
ranii că-s țărani proști și stau să se to- 
pescă de supărare, când li-se duce vre-un 
fecior, la cătane, bună-oră; — d’apoi ia o 
curte, când se întâmplă nenorociri ca ace
lea? Der, socotea împărătul, un câne har
nic i-a veni Mamei-pădurei de cap și a 
juca-o cum nu i-a fi plăcu!

Cânele la porunca împărătâscă fu pus
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După terminarea serviciului divin, 
intrigă asistența a eșit în tinda bisericei.

D-l general Arion, comandantul cor
pului II de armată, a trecut în revistă 
trupa, primind raportul de di de la d-l 
colonel Hârjeu, comandantul regimentului.

D-l general Arion, în câteva cuvinte 
bine simțite, a reamintit trupei marea în
semnătate pentru țâră a aniversării ce se 
sărbătoresce astăcll, în mijlocul uratelor en- 
tusiaste ale soldaților.

Trupa s’a format apoi pentru onor 
și a defilat pe dinaintea d-lui ministru de 
răsboiîi, având la flancul drept pe d. colo
nel comandant al regimentului.

Ținuta și defilarea trupei au fost ad
mirabile.

Registrele de la Palatul regal au stat 
desohise tâtă diua și un mare număr de 
persone din tote treptele sociale și-au ma
nifestat, semnând, sentimentele lor de de
votament și iubire cătră Suveran și Di
nastie.

Orașul a fost pavoasat.
îndoita aniversare a fost de asemenea 

sărbătorită în tote orașele și satele din 
țâră prin Te-T)ewni'>ri oficiate în bisericele 
■catedrale, la cari au asistat autoritățile ci
vile și militare.

Din tote unghiurile țării s’au adresat 
M. S. Regelui telegrame și adrese de feli
citare.

*
„Allgemeine Corespondent din Viena 

este informată, că ofieerii regimentului 6 
de infanterie austro-ungar, al cărui șef este 
M. S. Regele Carol al României, au dat 
cu ocasiunea acestei aniversări un prând 
de gală, la care au luat parte maiorul 
Exarc.u, atașatul militar al României la 
Viena, și ceilalți ofițeri români atașați la 
regimente austro-ungare.

Colonelul Lest, comandantul regimen
tului, a toastat pentru Regele Carol, la 
care maiorul Exarcu a răspuns, toastând 
pentru M. S. Francisc Iosif.

Ambele toaste au fost aclamate cu 
entusiasm. Musica regimentului a intonat 
imnurile celor două state.

întâmplările din Balcani.
Despre lucrurile ce s’au petre

cut septemâna acesta în Balcani, și 
mai ales în Macedonia, precum și 
despre părerile asupra situațiunei în 
provinciile amenințate de rescolă, 
dăm aici următdrele amănunte, cari 
vor interesa pe cetitori.

Se telegrafieză din Belgrad, că în 
Serbia-veche, în imediata apropiere de 
frontiera sîrbâscă, sunt concentrate pănă 
acuma 36 de bataliâne turcesci, cari se 
vor spori în curând la 40, așa că în Ser
bia-veche, spre Nord, se vor afla trupe 
regulate numărând 60.000 de dmeni. E 

frapant, că cu tdte aceste concentrări im
portante de trupe, cari au început se ne- 
liniștescă pe cei din Serbia, Albanesii păs- 
treză, ca și pănă acum, o atitudine ame- 
nințătdre.

Dâr în acest moment, cei de aci 
n’au ochii ațintiți decât asupra celor ce 
se petrec în Macedonia. Se aștâptă cu ne
răbdare amănuntele asupra atentatului co
mis la Sintau, de Albanesi, asupra a doi 
magistrați numiți de curând de Sultan 
spre a ajuta cla introducerea reformelor. 
Decă soirea acestui îndoit atentat se con
firmă, el va arăta, odată mai mult, avân- 
du-se în vedere asasinatul consulului 
Șcerbina, că pericolul albanes e cel puțin 
tot așa de grav, ca pericolul macedonean 
propriu <jis. De fapt, Sultanul pare prins 
între doue focuri: acela al creștinilor ma
cedoneni, cari cred reformele insuficiente, 
și acela al Albanesilor, cari le găsesc esce- 
sive. Sultanul pdte fi puțin privit ca vic
tima politicei austro-ruse, care în Ioc de 
a fi stăruit pe lângă dânsul de ani, ca să 
Introducă reformele încetul cu încetul, în 
mod progresiv, i-le impune în mod brusc 
în momentul când pasiunile ațîțate riscă 
nu numai de a-le compromite, ci și de a 
provoca complicațiuni grave.

Adevărul e, că în public, — nu vor
bim de lumea oficială, — se bănuesoe, 
că decă guvernele austro-ruse seu cel pu
țin unul din ele au pus guvernul turc în- 
tr’o situațiune așa de periculdsă, nu se 
pote să nu fie vre-un interes personal la 
mijloc, care va eși în curând la ivâlă.

*
„Times" primesce din Ueskueb soirea 

telegrafică, că trupele turcesci vor porni 
în marș, după spusa ofițerilor, peste dece 
dile. Actualmente sunt 14 batalione la 
Ferozovici. 3 la Ipek, 2 la Diacova, 7 la 
Priezrend, 5 la Uskub, pe lângă 2 esca- 
drdne de cavalerie și 24 tunuri, 2 bata- 
liăne cu 6 tunuri de munte sunt la Dibre 
și 6 bataliâne cu 18 tunuri la Mitrovitza. 
Fie-care batalion numără 800 de dmeni.

*
S’a ordonat, afară de divisia de re- 

difl din corpul al doilea de la Konia, mo- 
bilisarea celei-lalte brigădi de redifi din 
Asia-mică, a corpului al treilea de la 
Smirna, în total 24 batalione de redifi.

»
Soirea, că comitetele macedonene 

proiecteză distrugerea, cu ajutorul unor 
bombe cu dinamită, a oficiilor poștale, a 
caselor de bancă și a altor edificii publice, 
a răspândit, se (jice, terdrea printre locui
torii cartierelor europene din Salonic.

Numărose familii se pregătesc să 
fugă la primul semnal de insurecțiune.

Trupe de câte 12 și 15 jandarmn 
percurg cartierele. E, de alt-fel, tot ce 
autoritățile au făcut, ca să potolâscă ne
liniștea. *

Se telegrafieză din Oonstantinopol, 
că se confirmă scirea, că comisiunea de 
pacificarea Albanesilor, a fost făcută pri- 
sonieră de aceștia ca chezășie, că refor
mele nu vor fi aplicate.

*
Se telegrafiâză din Ueskueb, că șefii 

albanesi s’au angajat între ei cu jurământ 
să împedec.e aplicarea reformelor în Ser
bia-veche și au trimis comisiunei pacifica- 
tdre un avertisment d’a nu se duce la 
Prizrend, neputând să garanteze viăța 
membrilor ei.

Comisiunea a plecat îndărăt la Cons- 
tantinopole.

*
Diarul „Wiener Tagblatt" află din 

Salonic, că aprdpe de Jenidje, membrii 
unei întregi familii româno-faacedonănă 
(cuțo-vlachă) au fost asasinați de banda 
bulgară comandată de căpitanul Ivan.

*
Doue-deci și cinci nizamî au fost fă- 

cuți prisonieri de cătră banda bulgară a 
lui Saev, au fost desarmați și puși în li
bertate. Apoi au incendiat mai multe case 
și măcelărit 40 de bașibuzuci.

*

Regele Serbiei a făcut unui cores
pondent al ijiarului „Daily Mail" o im
portantă declarațiune, din care dăm aci 
pasagiile mai principale:

„Decă Sultanul e capabil să guver
neze Turcia, la ce mai e nevoie de re
forme? Decă nu-i capabil, la ce să i-se 
mai impue reforme ?...

„Chestia macedonână nu e nici de- 
cum așa de gravă ca cea albanesă. Acâsta 
pune în adevăr în pericol pacea în Bal
cani" ?...

După-ce declară, că esecutarea asa
sinului consulului rus va fi resbunată de 
albanesi asupra Sultanului și asupra creș
tinilor, și arată, că liniștea actuală nu e 
decât vremelnică, adaugă:

„Concentrarea de trupe turcesc! în 
vechea Serbie e un alt pericol. Decă va 
continua, void fi silit să iau măsuri de pre- 
cauțiune.

„Serbia nici-odată nu va face primul 
pas, der, dâcă cele-lalte state balcanice se 
vor mișca, Serbia nu va pute să stea cu 
brațele încrucișate".

Majestatea Sa Monarchal care, de 
un șir de ani, face cura cu apă de Karls
bad în Ischl, după cum scrie „K. T.“, în 
anul acesta va face cura în Karlsbad. So
sirea Monarchului aici va urma, probabil, 
cătră sfârșitul lunei Maiă.

Chirotesirea întru episcop a nou 
alesului episcop al Aradului, se va face 
la 5 Maid st. n. a. c.

Imnul lui Kijlcsey. Deputatul 48 ist 
Ratkay a presentat dietei un proiect de 
lege prin care cere, ca imnul poetului ma
ghiar Kolcsey (Isten âldd meg a ma- 
gyart) se fie decretat de „imn al națiunei 
maghiare unitare". S’a vorbit mult în ga
zetele unguresc! despre acest imn, căci 
unii cer ca el să 'se cânte în biserici 
în locul imnului poporal „Gotterhalte" 
(„Ddmne ține"). Episcopul romano-catolic 
Hetyei din Pecs a dat însă ordin prin care 
opresee aspru de a-se cânta în bisericele- 
romano-catolice unguresc! imnul lui Kol- 
csey, dedre-ce el conține versuri și espresii,. 
cari lovesc în dogmele catolice, nu pdte 
fi prin urmare admis în biserică.

Necrolog. De la Brăila primim trista 
scire despre încetarea din vieță a lui Ion
V. Perlea, mare proprietar, bine cunoscut 
și mult stimat în cercul societății brăilene. 
Adresăm familiei sincerele ndstre condo- 
lențe.

Statwa lui C. A. Rosetti. Diarul 
„L’ Independance Roumain" anunță, că 
inaugurarea statuei lui O. A. Rosetti, care 
trebuia se se facă Dumineca viitore, s’a 
amânat pe Duminecă 20 Aprilie st. v.

Principele Carol. Diarele din Româ
nia aduc vestea îmbucurătdre, că princi
pele Carol, care a fost bolnav de pojar, 
s’a reînsănătoșat pe deplin.

Liga, din Craiova și congresul la
tin. Liga culturală, secția Craiova, a tri
mis d-lui Angelo de Gubernatis, cu ocasia 
deschiderei congresului latin la Roma, ur- 
mătârea telegramă:

„Liga culturală a tuturor Românilor 
din Craiova, salută cu gândul și cu sufle
tul „Congresul latin" deschis sub presi- 
dența vdstră în cetatea eternă a lumii ro
mane. Ea urâză călduros desăvârșirea me- 
nirei sale. Ea nu lipsesce asemenea a vă 
esprima vouă, ilustre iubitor al neamului 
românesc, via sa recunoscință pentru ma
rile și mult folosiWrele servicii, ce a-ți 
adus causei latinilor de la Dunăre". Pre
ședinte P. Chițu. Secretar I. P. Chețianu.

Restaurarea in&năstirei Sinaia se 
va termina dilele acestea. Acum se face 
instalarea mobilierului. Inaugurarea mănăs- 
tirei va fi în 25 Maiu v. cu ocasiunea săr
bătorii sf. Treimi, patrona mănăstirei. Me- 
tropolitul-primat va săvârși slujba religiosă 
la care vor lua parte Regele, Regina și 
Principii moștenitori.

Nou protosincel. D-l Iosif Traian 
Bădescu, secretar consistorial și referent 
școlar la consistoriul din Caransebeș, a 
fost sfințit Marți întru protosincel de.P. 
S. Sa d-l episcop Nicolae Popea.

pe drum, trecând peste nouă țări și nouă 
mări, âr când ajunse la curte îșl șterse 
laba și pocăni în ușă ca domnii. Un inaș 
sări atunol să-i deschidă, der vădând cine 
e... umbla să-l dea. afară. Oi zărindu-1 îm
păratul, nu-1 lăsa, fhră-1 duse înlontru și-l 
puse după masă, ospătându-1 cu tot felul 
de mâncări ca pe oine scie ce mire — de 
rămase poznașul de inaș cu degetu ’n gură 
și cu ochii sgăițl la minunea asta. Cum 
di ■: împărații tare în samă-1 băga — să 
nu uitați, pe câne — punendu-șl în el totă 
nădejdea, mai ales cum era și împărătâsa... 
de numai câsul și-l aștepta.

Dădu Dumnecjeu de veni și vremea 
aceea și unde nu născu împărătesa doi 
prunci ca doi îngeri. Veselie mare s’a fă
cut în curte, cum numai rar se întâmplă, 
și bucuratu-s’au cu toții, pănă și supușii, 
cari ci-că doriau să le dee Dumnedeu multe 
veselii de acelea.

Pe la mied de nopte se abătu și de 
astă-dată Muma-pădurii după micuței, îi 
apucă și se șterse cu ei...

In curte dormiau toți, ostenit! de ve
selia și bucuria din diua de mai nainte, 
durmiau, der cânele nu durmia. El, când 

sări Muma-pădurii peste căput (pârtă) o 
prinse de picior și jap! cu ea la pământ,
— soose pruncii din brâncă, fără ca s’o 
vateme. Spurcata ’i apucă âră, cânele îi 
scăse âră, pănă la a treia oră, când cânele 
râmase cu ei, âr spurcata se duse în trâ- 
bă-șl, sunându-i câsul.

Cânele ce să facă? Neputând deschide 
ușa, se aședâ în prag, băgând pruncii în
tre piciore să se hodinescă și ei.

Dimineța se scolă împăratul, caută ’n 
lâgăn, pruncii nu-s.

— Vai de noi și de noi, tu împără- 
tesă, că eră ni-au perit micuțeii!... apoi 
lumea ce a mai dice: „uite un împărat și 
o împărătesă au mâncat cu cânelamasă!"
— Și-i apucă un plâns și o jale de acelea, 
de nici să vedl, nici să aud!!

De la o vreme eși împăratul afară — 
el scie după ce — dădu în prag cu ochii 
de câne și cum era supărat, cât pe ce să-l 
svîrle de acolea, der sculându-se repede să 
i-se căciulâscă, rămaseră pruncii pe loc 
de-i zări împăratul. Unde nu se însenina, 
unde nu se bucura atunci, de nu se pote 
spune. Duse cânele în lontru, îl împodobi 

cu bani și taleri scumpi, de într’o minută 
îl făcu numai aur și argint.

Amu, cum era cânele gătit — împo
dobit, de lui îi venea să se minuneze de 
el, adusu-șl-a ăminte și de păcătosa Ma- 
riuță. Cum se gândi el? Că dâcă l’o vede 
ea, a rămânea cu gura căscata și s’a pră
pădi după el, nu alta.

Merge deci acasă, fără să i-se întâmple 
ceva pe drum, că sălbătăciunea — de 
cumva de el se apropia — îi scăpăra ochii 
de minunile cele sclipitore și fugea mân
când pământul, necum să mai saie la 
bătaie.

Când ajunse acasă, află pe nevastă 
după masă veselindu-se într’una cu ibov- 
nicu. Da cățâua de ea iute-1 cunoscu și 
iute sări cu vorba:

— Uită-te Sandule, ce câne frumos 
și cum se uită la noi, par’că ne-ar cunosce, 
fiu-ar un porumbaș cu clonțul de jumetate.

Bietul Petrea porumbaș rămase. Și 
nevasta îi luâ tote scumpiile — de-1 lăsa 
gol-goluț de bănet; „cum veni, așa pieri".

Ce să facă amu porumbașul?
Se ia de se duce unde vede eu ochii 

și tot titupesce și nu se hrănesce, că-i cu 

clonțul jumătate — săracul! După-ce sburâ 
o săptămână și mai bine, se trezi într’o 
pădure mare, mare. La mijloc de pădure 
Muma-pădurii spăla grâu și-l usca pe le- 
pedeu, pruncii împăratului — de cari po
menirăm — îl grijau, când de-od&tă po
rumbul ti-tu-pu, ti-tu-pu, începu a apuca 
câte un fir. Pruncii hîș!... 'hîș!... fac cu 
brâncile cătră el, dâr nu-1 pot alunga.

— Hai mamă — cȚser& atunci — 
că un porumb se îndopă din grâu, și nu-1 
putem alunga de fel!

— Ei, fire-ar lele mumă-sa, sciu eu 
cine e. LuațI halău, țucă-vă maica, și-l 
prindeți!

Iute au dat în sus și în jos, l’au prins 
și l’au pus sub un ciur.

S’a grăbit bătrâna de șl-a gătat lu
crul ce-1 avea, apoi aprinse focul în cup- 
toriul de pâne, udă penele porumbului cu 
apă, apoi jap! cu el 'de trei ori în para 
focului, der fără să-i apuce penele foc.

— Ei, fie lele mumă-ta — asta-i dîr 
— ce m’ai batjocurit la împăratul și pruncii 
mi-i-ai luat, dâr numai vătămat, de aceea 
nu te vatăm nici eu.

După-ce l’a băgat, cum am dis, s’a



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 82. —1903

Orele de oficiu la filiala „Albina*.  
Din 1 Maiu st. n. a. c. începând, orele de 
oficiu la filiala „Albina*  din Brașov vor 
fi de la 7 până la 1, er cassa va fi des
chisă de la 7'/2 până la 12^ a. m.

*) Aiurea se dice; „pe unul cea, pe celălalt 
hois“ — seu „pe unul din afară, pe celălalt de 
cătră om“,

**) îngrijitor de pădure.

Internatul-Orfelinat al Reuniunei 
femeilor Române va aranja mâne, Du
minecă 26 Aprilie n., o producțiune lite
rară musicală, la 3 ore p. m., în sala cea 
mare a gimn. român din loc. NB. Ofertele 
benevole, în folosul internatului Orfelinat, 
se primesc cu mulțămită și se vor publica.

Program-. 1. a) „Credința, Iubirea, 
Speranța*,  cor de 0. Kreutzer. 6) „înflo
riți, o mândre văi“, cor de F. Mendelsohn 
Bartholdy. 2. „O lecție de musică*,  piesă 
într’un act de Const. A. Grigoriu. 3. „Pe
rul aurit“, poesie de Lepădatu,“declamată 
de Irina Dulan. 5. „Imn de urare*,  duet 
de C. Porumbescu, cântat de Elena Chi- 
comban și Florica Pop acomp. la pian de 
MarioraRusu. 6. „Bunica11, poesie de Const. 
Negruzzi, declam, de Silvia Savu. 7. „Ți
ganul Ia vînat*,  anecdotă de Th. Speranță 
declam, de Asinefta Pantelimon. 8. „Clo
poțelul fermecat*,  piesă teatrală în 3 ta
blouri, prelucrată după Henriette Schmidt 
de Nicolae Băiaș. 9. a) „Capela*,  cor de 
Kreutzer. &) „Cătră Doina*,  cor de I. Cos- 
tescu.

Zăpadă îu Austria. Vremea în 
Austria a fost mai rea de cât ori" unde. 
Atât în Bohemia, Moravia și Stiria zăpada 
a cădut în cantități enorme și nu s’a to
pit încă. Frigul este mare. Doi lucrători 
au fost 'găsiți înghețați în zăpadă. Mai 
mulți lucrători, cari se duceau la fabricile 
de la Stzerzevika, au dispărut, fiind aco- 
perițî de zăpadă pe câmp. Din causa vis
colului, care a bântuit în Silesia austriacă 
au murit nouă persone. Au fost găsite 
sub zăpadă cinci cadavre. Trei turiști, cari 
au făcut o escursie pe muntele Hochschwab 
în Tirol, au dispărut fiind acoperiți de o 
enormă cantitate de zăpadă. Tote liniile 
telefonice și telegrafice, pe unde a bân
tuit furtuna și viscolul, au fost distruse. 
Semănăturile și pomele sunt cu totul 
compromise. Pagubele sunt de mai multe 
milione.

Furtună Ia Berlin. La Berlin a fost 
o furtună, care a produs pagube enorme. 
Coperișele de la case au fost smulse și 
asverlite la mari distanțe. Ornamentele, 
statuele și colonele puse ca poddbă, au 
fost smulse de la multe case și asverlite 
pe strade. Din causa acesta au fost nu
merose victime. Coperișul teatrului operei 
a fost ruinat și asverlit de viscol. Tote 
parcurile au fost devastate. Copaci bă
trâni, de sute de ani, au fost scoși din ră
dăcini. Tote plantațiile din jurul Berlinu
lui au fost distruse. Sunt numerdse per- 
sone rănite și câte-va cașuri mortale.

Frigul îa Italia. De trei dile, dom- 
nesce în tdtă Italia un frig forte mare. 
Lumea a făcut foc prin case, ceea-ce nu 
s’a pomenit nici odată, ca în luna Aprilie 
să stea Italienii lângă sobe și cămine. Din 
causa frigului, câmpiile și ogdrele au su
ferit mari pagube.

Viile francese distruse. Din Franța 
se telegrafeză, că în ultimul timp frigul a 
fost atât de mare, încât viile sunt distruse 
cu desăvârșire. In departamentul Bordeaux
ului și Girondei, recoltele sunt cu desăvâr
șire distruse; desastrul este complet. Ar
borii frunctiferi și cerealele sunt și ele cu 
desăvârșire pierdute. De asemenea frigul 
a făcut stricăciuni în ținuturile: Oognac, 
Royau, Largentiăre, Briancon, Marsilia. 
Sion, Nîmes, Narbona, Perpignau, Tours, 
etc. Viticultorii sunt consternați. In ce 
privesce fructele și celelalte noutăți de 
primăvară, ele par a fi compromise cu de
săvârșire. Recolta mazărei și a fasolei verde 
de asemenea; aceste legume s’au îngălbe
nit și veștejit, nu numai din causa frigu
lui, der și din causa secetei. In general 
prețul legumelor, pănă și al salatei, s’au 
scumpit la Paris în mod simțitor. Arborii 
fructiferi au suferit mult, mugurii lor sunt 
degerați. In sfârșit, acestă primăvară ier- 
ndsă a făcut recoltelor francese cele mai 
mari stricăciuni ce se pot face unor re
colte. La noi, tot așa. este un frig des
tul de simțitor, și agricultorii noștri tre
mură la gândul, că ar fi posibil să se mai 
întorcă o nouă iernă, lucru, ce nu ar fi 
de mirat.

Avis. Conform înțelesului avut în 12 
Iunie 1893, cu ocasiunea absolvărei stu
diilor gimnasiale la gimnasiul superior ro
mân din Blașiu, pentru a ne întruni la 10 
ani în fliua de mai sus în același Ioc — 
toți iubiții foști colegi sunt rugați a-se în- 
sciința, cu posibilă urgență, la subscrisul, 
pentru a se pută lua măsurile necesare 
pentru buna reușită a acestei revederi co
legiale. Dr. Toma Gornea, advocat în Si- 
ghișdra, (Segesvăr).

Cadavru mâncat de șobolani. In- »
tr’una din nopțile trecute a fost găsit, în 
locul numit stuful Belului din apropierea 
Bucurescilor, cadavrul Iui Nicolae Costache 
strângetor de ose, în etate de 45—50 de 
ani. Nicolae Gostache probabil că a murit 
acolo subit din causa miseriei, și acesta 
cam de mult, deore-ce ochii, nara dreptă 
a nasului, degetul cel mare și cel mic de 
la mâna dreptă, erau mâncate de șobolani. 
De asemenea și la piept avea o rană mare 
făcută tot de șobolani. Cadavrul nenoro
citului strîngător de ose a fost transpor
tat la morgă.

Fecunditate. Femeia Neacșa Matei, 
din comuna Crătunesci, jud. Ilfov, a dat 

nascere, în diua de 8 Aprilie, la trei co
pii de sex masculin. Atât muma, cât și copiii 
se află în cea mai perfectă stare de să
nătate.

Cassa districtuală brașovenă pen
tru ajutorarea bolnavilor îșl va țină adu
narea generală ordinară la 27 Aprilie n. 
1903 în sala de ședințe a Casei Sfatului. 
Adunarea se deschide la 7'/2 6re sera.

Repausul de Duminecă la farmacii. 
Mâne Duminecă d. a. de la dra 1 pănă la 
9 fire săra, dintre farmaciile din Cetate 
va fi deschisă numai farmacia d-lui Fer
dinand Jekelius (Zur Hoffnung) strada 
Porții Nr. 23.

Comerciul cu unt. — „Kolnische 
Zeitung11 arată, că de unde până nu de 
mult Normandia și Britania aveau mono
polul aprovisionării Angliei cu unt, de doi 
ani s’au schimbat lucrurile, prețurile au 
scădut așa de tare din pricina câtimilor 
mari de unt aduse în piața Angliei, în 
cât țăranii adeseori nu-1 puteau vinde pe 
al lor. Pricina? Untul se vinde din Sibe
ria de când cu calea ferată transsiberiană 
In anul 1900 a exportat Rusia în Anglia 
unt de 24 000,000 de cor., în 1901 însă de 
42.000,000 Pe lângă cele 570 vagone reci 
direcția a mai pus în circulație 465 și a 
coborît taxele de transport. Vine însă unt 
și din Canada, care în 1805, pe când încă 
nu se întrebuințau pentru transport vase 
și vagone refrigerente, se urca la 1600 
de tone, astădi a ajuns la 11.000 de tone 
în valore de 37.000,000 de cor. Argentina 
exportă în Anglia în 1901 1500 de tone 
de unt, în 1902, 2700. Zelanda nouă a tri
mes în Europa lăptării în valdre de 21 
milidne cor, în 1900, er în 1901 de 28 mi
lione.

Cei ce sufer de șoldină și reu
matism să folosescă alifia lui Zoltan, care 
este un mijloc probat, astfel că bolnavii, 
cari sufereau de ani de dile de reumatism 
și au întrebuințat diferite mijldce fără suc
ces, cu acestă alifie s’au vindecat. Să ca
pătă în farmacia lui B. Zoltan, Budapesta. 
.Sticla cu 2 cor.

Uimitor este succesul ce-1 obțin 
on. dame prin folosirea laptelui de castra
veți veritabil engl. a lui Balassa. In câteva 
dile face să dispară pistruile de pe obraz, 
petele de maiu și alte necurățenii ale feței. 
Netedesce sbârcelele și învioreză fața. Este 
un mijloc ce a fost premiat la esposițiile 
din Paris și Viena. Precum în Englitera 
așa și la noi va înlătura în scurt timp 
ori și ce cosmetic. 1 sticlă 2 cor., săpun 
de castraveți 1 cor., pudra 1 cor. 20 bani. 
Se trimite cu posta de farmacistul G. Ba
lassa din Timișora. Se găsesce în tote far
maciile.

Un sfat bun. Cine vrea se-și facă 
| în grădină un covor frumos de ierbă, ace
luia se recomandă a-și procura de la Ma
gazinul de semințe c. r. Edmund Mauth- 

ner în Budapesta, amestecul de semințe 
de ierbă compus din ierbă de la „Prome
nada*  seu „insula Margaretha*.  De 29 ani 
Iifereză Mauthner aceste semințe de ierbă 
pentru parcurile splendide din Budapesta 
și din insula Margaretha.

Stabilimentul de băi al provinciei 
Stiria, Baia Neuhas lângă Cilii recu
noscută ca Acratothermă de 37° Celsius, 
și isvor de apă cu conținut de oțel, 397 
metri d’asupra mării. Stația călei ferate 
Cilii, depărtare de Viena și Budapesta 8 
(5re, de Agraro 4'/2, de Triest 5[/2 dre. 
Băi termale, cură de beut, băi electr. 
Hydro și Thermotherapie, massage, gim
nastică svediană, electroteraphie etc. Re- 
sultate eminente de cură la bdle feme
iesc! și de nervi, șoldină, reumatism etc. 
Tote felurile de amusamente și petreceri 
cu musicl, saldne de jocuri, biliard și ce
tire, Lawn-Tennis, Ping, Pong, Popice. 
Restaurante escelente, reuniuni, baluri, 
concerte, venătdre, pescărit, parc minunat. 
Stație de poște și telegraf. Prețuri mo
derate. Director și medic balnear Dr. Ar
thur Hiebaum. Informații și prospecte gra
tis de la direcția de băi. Seson de la 
1 Maiil pănă în Octomvrie.

Un âar pentru biserica română din 
Dârstele Brașovului

Mult Stimate d-le Redactor!
De la întemeiarea bisericei nostre din 

Derstele Brașovului, întâmplată pe la anul 
1783 și pănă în timpul de față, înăintașii 
vechei firme române ^Dumitru Eremias^ 
din Brașov, ca ctitori ai acestei biserici 
pentru susținerea și împodobirea ei au 
contribuit cu daruri însemnate. Așa pă
mântul, pe care e aședată biserica împre
ună cu cimiteriul din jurul ei, e dăruit de 
fericitul Gheorghe Eremie, care și la face
rea turnului la a. 1833. dete un ajutor de 
1000 florini.

Casa parochială împreună cu grădina 
de lângă ea, în valore de 4000 corone, e 
dăruită de vrednicul de "aducere aminte 
Dumitru Eremias la a. 1887.

Urmașii numiților marinimoși binefă
cători, d-nii loan Burduloiu, llie Savu și 
George Savu, cornercianțl în Brașov, ținând 
semă de lăudabilele fapte ale vrednicilor 
înaintași, în diferite chipuri și-au arătat 
și dânșii iubirea ce Jo au cătră casa lui 
Dumnedeu și cătră poporul din comuna 
nost.ră bisericâscă. Așa d. e. dânșii în fie
care an au asistat la serbarea chramului 
bisericei nostre, luând parte la pomenirea 
răposaților ș'i împărțind ajutore omenilor 
mai săraci. Acum de curând întru aminti
rea vrednicului comerciant Nicolae G. Ere
mias, răposat la finea lui Ianuarie a. c., 
ne-au făcut o bucurie nespusă prin procu
rarea unui rând de vestminte preoțescl 
de mătase forte frumose, în valore de 250 
corone.

mulcomit ea, cum se dice: una pentru alta 
— dă, că și eu dau, și pe urmă s’au îm
păcat și au început a se înțelege bine la 
olaltă, că Mumei-pădurii îi era milă de 
el și de dilele lui cele amărîte și umbla 
să-l scotă din nevoie. Ii dise deci: sco- 
besce tu, cum țl-a ajuta Dumnedeu, aco
perișul după ce-i merge acasă, — 6r în 
dos, al treilea colț de pod și din sus al 
treilea laț, îi afla un freu. Scutură-1 odată 
și întră prin el de trei ori, că te-i' face 
erașl om, întră apoi in casă cu el ascuns 
sub haine și-l svîrle în cap la nevastă, se 
prindă minte.

El, săracul, ascultă, mulțămi frumos 
de sfat și făcu tocmai pe tocmai.

Se întorse acasă, se puse la acoperiș 
și scobi o di, două, ba pote și nouă, pănă 
se băga în pod, găsi frâul, îl scutură odată 
și întră de trei ori prin el de se făcu ărășl 
om, mai mândru și mai frumos pe de trei 
ori cum a tpst, și în casă decă a întrat 
cu el ascuns sub eămașe, face cu el jap! 
în capul nevestei și la amărîtul de ibovnic, 
de pe loc îi face doi bivoli negri ca căr
bunele (el bivol, ea bivoloică) — na: ar- 
dă-vă focul, că urît am jucat din pricina 

vostră și mult v’ațl veselit cu beut, cu 
mâncat și cu țucat, der amu cucu v’a cân
tat, cum dice cela: după plăcere vine du
rere și după rîs — plâns.

Decă-i prefăcu în bivoli, îi prinse la 
jug: pe ea din brazdă, pe el din om*)  și 
se luâ în pădure după lemne și-i mâna cu 
furca de fier, er rotele de unse ce erau, 
le audiai cale de-o di scârța.... scârța... 
târța... pârța...

In vremea ce întră Petrea în pădure 
șumariului i-se întâmplă o comedie: prinse 
o capră, o beli și umbla se-șl frigă o bu
cată de carne dintr’însa, der pănă umbla 
de colo pănă colo, după un lemn de fri
gare, o spurcată de țarcă îi fură carnea și 
sbură cu ea pe un lemn.

Se mânia șumariul, când băga de 
semă, cât n’ai pute crede.

Der țarca de colo, de pe lemn:
Ciudă ți e mâi șîimariule?** i
— Cum, Domne ârtă-me, nu mi-a fi, 

că-s de-o grămadă de ani șumar și așa 
poznă încă nu mi-s’a întâmplat.

— Hm! măi, asta nu-i nimic pe lângă 
ce a tras Petrea pățitul.

— Ce a tras?
— Vrei să scii ?
— Vreu.
— Decă vrei, mergi la el să-ți po- 

vestâscă !
Șumariul nu așteptă mai multe, ci se 

pune pe drum din cotro audia scîrțăitul 
și nu merse tocmai mult, când colo vădii 
ce vădii, și se cam mira de pozna de car 
a lui Petrea, însă densul necunoscendu-1, 
îl ÎDtrebă:

— Nu scii unde șede Petrea pățitul ?
— Ba da. Sui în car, că te duc pănă 

la el.
S’a suit și au pornit într’o parte... 

Șumariul, care cunoscea locurile, dă-i, că 
să-l îndrepte: nu mâna pe aici, dise el, că 
mai încolo este o ierugă și-i greu carul....

Greu — negreu, răspunse Petrea — 
de aceea țin eu bivoli tari ? En să vedi 
d-ta cum or merge...

Și o măsura oblu prin mijlocul ieru- 

gei și au eșit din ea, der numai dracul 
scie câte au păpat bivolii.

Petrea decă ajunse acasă, îșl fripse 
clisă, npoi se puse la masă și îmbiâ și pe 
șumariul: fă-te ’ncoce la bucățica asta 
bună, să o mâncăm împreună.

— Mulțam, om bun, că n’oi mânca, 
ci la drum oi pleca, că mi-e tare să întâl
nesc pe Petrea pățitul.

— Tare de tot?
— Cum să nu, că ce am audit de el? 

și ce am pățit și eu ?
— Ei omule, decă ți-e așa tare de el, 

uită-te bine la mine, ca să mă cunoscl de 
altă-dată și în minte să mă ții — că io-S 
Petrea pățitul. Vai prin multe am trecut 
de când maica m’a făcut, dăr mulțam 
Domnului, că am scăpat din tote.

Apoi începu a-șl spune pățaniile, 
bună-oră cum le-am spus și eu d-vostră, 
er șumariul muria și er învia de minunare, 
și eu gătaiîi astă poveste și să scițl omeni 
buni, că de pe vremea aceea se află bivoli 
în lume!

(Audită de la Teodor Cordoș, econom în 
Varșand, lângă Giula).

APA AMARA JRAHCISC IOSIF Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capetă pretutindeni.
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îmi împlinesc o plăcută datorință, 
când și pe calea acesta aduc cele mai căl- 
durose mulțumiri marinimoșilor dăruitorî. 
Milostivul Dumnedeu să le răsplătescă cu 
darurile sale bogate!

Am adus aceste fapte bune la cunos- 
ciuța publicului nostru românesc, nu pentru 
lauda celor ce le-au făcut, căci fapta bună 
se landă de sine, ci mai vârtos pentru ca 
ele să servâscă drept îndemn și altor bine- 
simțitorl Români; căci „de-am ave credință 
în cât să mutăm și munții, er dragoste nu 
avem, nici un folos nu ne este" dice ma
rele Apostol Pavel.

Primiți, Vă rog, D-le redactor, espre- 
siunea distinsei stime.

Derste, în 11 Aprilie 1903.
In numele comunei bisericescl: 

loan Broșu,
capelau gr. oriental

„Asociațiunea" în Baia-mare.
Protocol luat în ședința comitetului 

despărțământului Sătmar-Ugocia al „Aso 
ciațiunei", ținută în Baia-mare la 27 Mar
tie 1903:

Președinte: directorul despărțământu
lui; notar: secretarul; Presenți : Vasile 
Ardelean cassar, Alexe Pop, Constantin 
Lucar-id ca membrii comitetului despărță
mântului; apoi: Avram Breban, Dr. Teofil 
Dragoș, Alesandru Breban, Andreii! Pop, 
loan Leșan, Nicolae Lupan, At. Lupan, 
Alesandru Pop (Băița), Nic. Breban, Romul 
Avram, Corneiiu Breban, Stefan Cherecheș 
Emil Câmpian, Demetriu Ceontea ca mem
brii comitetului instituit pentru aranjarea 
festivităților sociale.

I. Directorul despărțământului des
chide ședința și aduce la cunoscința comi
tetului, că magistratul orașului liber regesc 
Baia-mare, prin rescriptul său din 28 Febr. 
a. c. nr. 381, în condițăunile fixate cu pri
vire la preț și la cadrele legalității, pune 
la disposițiunea comitetului sala festivă din 
„Grand-hotel" pentru scopul de a ține adu
narea generală a „Asociațiunei" din est an, și 
petrecerile sociale, ce se vor aranja cu 
acea ocasiune. Se ia spre sciință.

II. Fiind astfel asigurată țiuerea adu
nării gen. a „ Asociațiunei" în Baia-mare, 
directorul se adresâză cătră comitet cu ru- 
garea, că în vederea scopului înalt cultural- 
național, ce ne stă înainte în aceste festi
vități, să lucre cu tot zelul și devotamentul 
pentru succesul cât mai splendid al lor.

— 1 omitetul este pătruns de însem
nătatea causei, precum și de marea respon
sabilitate, ce ia asurra sa, când primesce 
sarcina aranjării acestor sărbărl.

Pentru asigurarea succesului dorit, 
■să fixeză următorele disposițiunl princi
pale,

a) Comitetul despărțământului să lucre 
în^conțelegere cu comitetul central al „Aso- 
ciațiunei" pentru aranjarea afacerilor, ce se 
țin de partea oficială a adunării generale.

î>) Tote afacerile aparținătore păr
ții sociale și technicei serbărilor proiec
tate, să se aranjeze prin acțiunea concen
trică și paralelă a comitetului despărță
mântului și a comitetului local instituit 
pentru acest scop cu sediul în Baia-mare. 
Tote măsurile luate, disposițiunile și pro
gramele sunt a se notifica comitetului cen
tral în Sibiiu.

III. Directorul despărțământului ac- 
centueză, că unele afaceri, în sensul celor 
decise mai sus, sunt de competința ambe
lor comitete, și așa rogă pe dd. membrii 
din .comitetul festivităților sociale, să între 
în ședință comună plenară cu comitetul 
despărțământului, pentru resolvarea acelor 
.afaceri,

— Se primesce propunerea și se pro- 
■cede îndată la desbaterea cestiilor urmă- 
tore.

IV. Fixarea terminului pentru ținerea 
■adunării generale.

— In considerarea justărilor provinciei 
.de Baia-mare, terminal adunării generale 
se fixeză în comun acord și cu unanimitate 
pe cjilele 9 și 10 August a. c. st. n.

Programul ședințelor adunării gen. îl 
va fixa și publica comitetul central în 
conțelegere cu comitetul despărțământului.

V. Festivitățile sociale împreunate cu 
adunarea generală a „ Asoeiațiunei" se pre
văd în următorele:

1) Pr imirea sărbătorescă a comitetului 
.central.

2) Sera de cunoscință.
3) Banchetul solemn din diua I.
4) Concert.
5) Bal.
■6) EscursiunI.

VI. Se pune la desbatere cestia, că 
ore concertul și balul în una și aceea-șl 
seră să se țină?

Comitetul, după desbaterl seriose, de
cide, că în sera dilei I să se țină concertul, 
er în sera din dina a doua balul.

VII. Dr. Teofil Dragoș propune, că 
pentru orientarea și pentru comoditatea 
ospeților să se compună o broșură, în care 
să se descrie orașul Baia-mare și jurul în 
schițe istorice, etnografice, și să se facă o 
mică hartă topografică, și că în dilele ser
bărilor culturale-naționale să se redacteze 
o foie volantă, care să cuprindă în resu- 
mat decursul acelor serbări în tote mișcă
rile mai însemnate.

— Să primesce, și esecutarea se pune 
în sarcina d-lui propunător.

VIII. Oratorii se designeză, precum 
urmeză :

1) La primirea sărbătorescă a comi
tetului central va vorbi Dr. Teofil Dragoș.

2) In sera de cunoscință va bineventa 
ospeții d-1 Al. Breban.

3) La discursul de deschidere a adu
nării gen. va răspunde direct. George Șuta.

4) Ordinea toastelor oficiose la ban
chetul festiv îl va fixa secțiunea comitetu
lui, care va aranja banchetul.

IX. După aceste directorul despărță
mântului rogă pe membrii ședinței plenare, 
că având în vedere decisiunile luate în 
4 Martie a. c. comitetul ales (pentru aran
jarea festivităților să se constitue, și ale- 
gendu-șl secțiunile speciale, să-și incepă 
activitatea sistematică.

— Se primesce, și pentru conducerea 
mai practică a tuturor afacerilor să con
stitue un birou central din trei membrii : 
Președinte: Dr. Teofil Dragoș; secretar: 
Romul Avram; cassar: Alesandru Breban, 
și tot-odată se constitue următorele sec
țiuni :

1) Secțiunea primirei și a incuartiră- 
rei ospeților.

2) Sencțiunea pentru aranjarea con
certului.

3) Secțiunea pentru aranjarea balului.
4) Secțiunea pentru aranjarea ban

chetului. Aici se ține providerea întregă a 
ospeților în localurile ospătăriei. în sâra d6 
cunoscință, la banchetul festiv, în sera și 
noptea concertului și a balului.

5) Secțiunea escursiunilor.
Se enunță, că la provocarea biroului 

central, secțiunile singuratice seu tote îm
preună au a se întruni cu raportele lor 
detaiate asupra lucrărilor săvârșite, ca să 
se decidă asupra chestiilor o b veni tore.

Acest protocol se verifică în ședința 
plenară, și se decide publicarea lui în tote 
foile nbstre periodice.

D. c. m. s.
Dr. Vasile Lucaciu, George Șuta. 

secretar. directorul despărță
mântului.

Teatru săsesc de diletant!. Țăranii 
sași din Codlea au dat Vineri sera în sala 
de concerte din loc o representațiune tea
trală jucând în dialectul săsesc „Geweolt 
och Riecht*  (Forța și dreptul), dramă în 
versuri și în 5 acte de M. Koniges.

Public a fost forte numeros și dile- 
tanții cari s’au purtat brav, au fost mult 
aplaudați.

ULTIME SCIRi
Petersburg, 24 Aprilie. O notă 

oficiosă confirmă măcelul a cărui 
victimă a fost, in (Țiel0 de Dasci, 
populațiunea evreească din Kișineu 
(Basarabia). Escesele antisemite au 
durat două flile, Duminecă și Luni. 
In afară de pagubele materiale cau- 
sate de devastarea locuințelor din 
cartierul evreesc, numărul victimelor 
trece de 300. Oficial s’a constatat, 
pănă acuma că sunt 25 naorțl și 
275 răniți. Dintre aceștia din urmă, 
starea a 75 e forte gravă, și pentru 
marea majoritate nu sunt speranțe 
de scăpare. Mahalaua <3isă evreiescă 
are aspectul unui șir de ruine; ușile 
și ferestrele caselor sunt sfârîmate; 
la multe clădiri sunt dărîmate zi-
d uri întregi.

literatură.
A apărut „Isus Christos — cu cu

vintele s. scripturi — de Dr. Petru Barbuu 
Edițiunea II pentru popor. Caransebeș 
1903. Editură proprie. Tiparul tipografiei 
diecesane. Prețul 1 coronă.

Serată teatrală-declamatorică 
în Batiz.

— Aprilie 1903.
Serata teatrală-declamatorică aran- 

geată de tinerimea română din Batiz, Luni 
la 20 Aprilie st. n. — a doua di de sf. 
Pasci — sub conducerea d-lui învățător 
N. Iordan, a succes destul de bine, amăz 
surat împrejurărilor locale. A plăcut mult 
publicului declamarea poesiei „Limba mea" 
predată de eleva șcdlei poporale din Batiz 
Valeria Predoniu. A fost mult aplaudată 
mai cu semă când a recitat cuvintele :

„Sâ me faci împârătâsă
„Nu-rol las limba mea alâsă!“

Alte două eleve de șcdlă: lulia Pre
doniu și Teresia Barbară au recitat cu 
succes un dialog forte instructiv pentru 
popor, unde se combate luxul afurisit, 
care pe lângă tdte sarcinele grele, ce are 
a purta bietul năstru popor, a început a 
se încuiba și printre bieții noștri țărani. 
Alegerea dialogului acestuia a fost fdrte 
potrivită pentru publicul asistent, în mare 
parte locuitori ai comunei Batiz și ai co
munelor învecinate. Publicul a putut pro
fita mult din fruradsa predare și instruc
tiva combatere a înrădăcinării luxului.

După ce publicul s’a delectat în ese
cutarea cântării poporale „Vino Lele11, a 
urmat representarea piesei teatrale: „Nop- 
tea de Sf. George11 vodevil în 2 acte de Th. 
Alexi. In genere piesa a fost bine jucată, 
numai cât ea ar fi succes cu mult mai 
bine, decă rolurile erau împărțite tinerilor 
adulțî. Piesa a fost jucată de elevii de 
școlă. Dintre micii diletanți mai bine și-au 
jucat rolurile: lulia Predoniu ca Florica 
loan Predoniu. ca țigan, și Valeria Pre
doniu ca țigancă ; cu deosebire a plăcut 
mult publicului cântecele acestor doi din 
urmă, provocând mult haz prin predarea 
lor. Au și fost adese-ori aplaudați.

Meritul succesului moral al represen- 
tațiunei îi revine neobositului conducător, 
învățătorului Nicolae Iordan, care a avut 
cutezanța de a se apuca de un lucru așa 
de greu, într’o comună, unde omenii nici 
idee n’au avut de „concert" și „teatru".

După coucert și teatru a urmat jocul, 
care s’a început cu o veselă și drăgălașe 
„horă", la care au luat parte drăgălașe 
coconițe și sprinteni coconașl, împestrițați 
ici-'colea cu câte-o româncă țărancă și 
voinici tineri țărani. Iți era mai mare 
dragul să-i vedi înșirați la acâstă horă. 
Au urmat și alte jocuri vesele cari pre
cum aud, au ajuns*  să vadă zorile dilei.

In pausă un frumos grup de șepte 
tineri țărani ne-au delectat cu frumosul 
joc „Călușerul" și „Bătuta". Ne-au pus în 
uimire tactul și precisiunea, cu cari, au 
fost jucate singuraticele figuri. Meritul e 
al desterului vătaf Petru Muntean 1. Nița 
din Batiz, care și-a dat multă silință la 
instruirea numiților tineri. Să-l vedem cât 
mai curând, nu cu 6, ci cu 12 tineri voinici 
lângă densul.

Spre complectarea raportului meu, 
ar fi să înșir persanele mai marcante, cari 
au participat la acestă petrecere. Din unele 
considerații însă nu fac acâsta. Ajunge 
decă voiu spune, că pe lângă o mulțime 
de popor din loc și împrejurime, a fost de 
față multă inteligență de la Hunedora, 
Deva, Sântă-Măria de petră, Nădăștia sup., 
Sâncrai, Bățălar, Teliuc etc.

Succesul material, după cât am aflat, 
încă se presintă în cifre destul de fru- 
mdse. Rămâne un frumos venit pentru 
biblioteca școlară, care s’a înființat deja 
anul trecut, conținând un însemnat nu
măr de volume prețiose.

Vaier.■| _________

Sgârc.enia.I
Am <Țis, că economia (păstrarea) 

e lucru sfânt, când se face în mod 
cinstit și cu scopul de a ți păstra 
fericirea și neatârnarea. E lucru cin
stit și vrednic de laudă a te îngriji 
de alții și de îndestulirea și neatâr
narea, ta personală pentru vreme de 
bătrânețe.

Economia este însă urîtă, când 
se face numai de dragul banului. 
A îngrămădi parale numai de dra
gul averii, este semnul sgârceniei, 
al răutății. „Bate ferul pănă-i cald“: 
— împotrivesce-te acestui obiceiu 
pănă ce nu e prea târcțiu, căci ceea 
ce în tinerețe e numai economisire, 
ușor note degenera la bătrânețe în 
sgâroenie, și ceea-ce într’un cas e 
datorință, în celălalt cas devine 
păcat.

Nu atât paralele în sine, cât 
mai mult iubirea de parale deschide 
calea păcatelor, strimtorând părțile 
bunătății de inimă și închicjendu le 
pentru orl-ce fapte nobile și umani
tare. „Sgârcitul nici el nu mănâncă, 
nici pe alții nu va să-i vadă ciân- 
când". Un om cădând în acăstî? pa
timă, trăesce numai pentru sine 
considerând pe ceilalți ămeni numai 
întru cât coutribuesc la ajungere’' 
scopurilor sale.

Cel lacom împinge economia la 
culme, dându-o de-a rostogolul pe 
povârnișul nesațiului josnic. Căci 
iubirea de bani, este una din 
cele mai josnice griji. Sub presiunea 
patimei, sgârcitul devine o mașină 
de steins aur. Patima robesce și 
umple totă viâța acestui om El nu 
cugetă, nu simte, nu se bucură, nu 
se mâhnesce de cât prin acâstă pa
timă. Bani, bani și er bani! Atâta 
scie el. Pentru celelalte lucruri inima 
și mintea lui sunt de pâtră. De ce 
se îmbogățesce, de aceea devine mai 
lacom. Iși trage bucățica de la 
gură; umblă sdrențuros ca cerșitorii, 
numai pofta de aur să și-o pătă în
destuli. Der de gâba.! Poftele omu
lui n’au hotar. Mărtea îl află tăvălit 
pe vrafuri de bănet, din cari nu a 
îndrăznit să cheltuâscă o para chiâră.

Renumitul scriitor Swift di°ea '• 
„E bine să ai bani, der la ei să-ți 
fie numai mintea, nu și inima". Să 
fim păstrători, dâr să ne ferim de 
sgârcenie. Vorba Românului: „Nici 
prea-prea, nici fârte-forte".

Banii singuri, fără bunătate de 
inimă, nu ne pot da pace în casă, 
nu ne pot da iubire adevărată. „Du
cele Ts% spune învățatul chines 
Confucius, era fbrte avut, dâr ni
meni nu-1 iubea. Nimeni nu l’a plâns 
când a murit — Pei-ke, om sărac, 
a murit de iome, âr poporul îl 
plânge și astăfli pentru inima lui 
cea bună".

Tote lanțurile sunt grele, pănă 
și cele de aur.

Când ai avere cât îți trebue, 
atunci o conduci; când ai prea 
multă avere, atunci te conduce; 
forte adesea cei bogați sunt sclavii, 
ăr nu stăpânii averii lor; banii îi 
stăpânesc pe dânșii, er nu dânșii îșl 
stăpânesc banii.

Resultatul practic, folosul văcjut 
măsurat esclusiv pe cantitatea de 
parale, este forte fals, dt și majori
tatea omenilor s’a obicinuit al măsura 
astfel. Decă cineva e scrupulos, în- 
demănatec, ager și scie se se folo- 
sescă de ocasiunile cele mar bune, 
va avâ probabil tot-deuna dobândă 
reversibilă în metal sunător Cu tdte 
aceste se pote admite, aprope fără 
greș, că dobânda grasă e posibilă 
numai dâcă lipsesce bunătatea de 
inimă, decă mauipuleză vr’un sgîrcit, 
care nu duce de cât o fărte inferi- 
6ră viâță sufictescă. De aici, pare 
că s’a născut vorba românescă: 
„Cele drepte ale sgârcitului sunt de 
jumătate ale dracului, er cele ne
drepte cu stăpân cu tot".

Mulți bogați, din causa aurului 
lor. au ajuns în ruină morală com
pletă și în palatele lor mai multe 
necasurl îșl află sălășluința, de cât 
la săraci în colibele lor. Tot-dâuna 
se află mai multă fericire în traiul 
din o casă modestă, admirând lu
crurile firei, de cât în traiul din pa
lat, unde lipsesce liniștea sufletesca, 
er cât privesce pe sgîrciți, Românul 
o spune neted: „Mai bine trăesce 
un serac lipit, de cât un bogat sgir- 
cit“. „Săracului — dice Seneca — 
îi lipsesc multe, sgârcitului îi lipsesc 
tote“-

Cine nu cunăsce nimic mai 
sfânt de cât galbenul, pote să se 
îmbogățâscă mult și bine, dâr pen
tru aceea tot ființă vrednică de 
compătimit este. Bogăția încă nu 
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constitue valore morală și intelec
tuală.

Grafie apreciărilor esagerate, 
am ajuna astăcjî de atribuim para
lelor forță a-tot-puternică. Repet, 
esagerăm în apreeiare. Evenimentele 
cele mai importante, lucrurile cele 
mai însemnate de pe păment, nu 
le-au făcut nici Omeni bogațî, nicî 
nu șl au aflat realisare prin colecte 
publice, ci de regulă prin omeni, 
cari abia dispuneau de mijlocele 
cele mai modeste, Creștinismul l’au 
propagat, peste jumătate întinderea 
globului, omeni cari abia aveau cu 
ce se trăibscă. MulțJ cugetători, des
coperitori, inventatori, artiști: spirite 
alese, cari fac ondre nemului ome
nesc, nu au dispus de cât de mij- 
loce materiale fbrte modeste, seu 
chiar nesuficiente, în cât au murit 
în miserie. Și tot-deuna va fi așa. 
Bogăția mai degrabă e un obstacol, 
o pedecă, de cât un impuls pentru 
activitate, ba în multe cașuri con
stitue adevărată nenorocire. Tînărul, 
care moștenesce averi, se deprinde 
de timpuriu la traiu prea comod, 
nu ia vieța în destul de serios; se 
moleșesce, devine trândav seu des
frânat.

Scopul sforțărilor obositdre, cari 
le repetăm în tote fidele, nu este 
atât progresul material, cât mai 
mult progresul moral și intelectual. 
Progresul material servesce numai 
de mijloc pentru progresul moral și 
intelectual. Deci viăța cea mai rod
nică nu este vieța în care ne-am 
adunat cele mai multe comori tre
cător©, de onoruri, de titluri, ci viăța 
în care am desvoitat activitatea cea 
mai însemnată pentru înaintarea 
morală și intelectuală, pentru ridi
carea din starea de dobitocie, pen
tru a deveni mai miloși, mai iertă
tori, mai toleranți, cu un cuvânt 
mai iubitori.

Mai iubitori sub raportul moral, 
mai luminați sub raportul intelec
tual; curățenie în simțiri, claritate 
în idei, inimă curată și spirit drept 
— âtă adevăratele ținte, înspre cari 
trebue să ne îndreptăm activitatea, 
ba cari numai ele consfințesc și nă- 
suințele nostre de a ne întări sub 
raportul material.

»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 coldnă 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 acâsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei". La 
acest jubileu vre-o 20 de părecbl, damele 
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 doriațfc viuă a 
publicului nostru de a o vedâ 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 în cuart mare, hârtie 
fină si 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 pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Semănatul cucuruzului.
Hrana principală a sătânnlui nostru 

este cucuruzul (porumbul). De aceea o re
coltă rea de cucuruz este pentru el o lovi
tură grea. 0 recoltă bună său rea depinde 
însă în mare parte și de la oultivator, 
un adevăr, de care nu portă toți socotelă. 
Și rău fac. Păcătuesc mulțl în lucrul prin
cipal, care asigură o bună reușită, adecă 
la alegerea seminței și la lucrările sămănatu- 
lui. Și aci, cala tdte plantele nostre dicala : 
„precum vei sămăna, așa vei și recolta"’, 
se adeveresee mai mult.

Nu este acuma timpul de a vorbi 
despre lucrările cu pregătirea pământului 
pentru a primi sămânța. Vom vorbi numai 
ceva despre sămînță și sămănat.

PoporuLnostru locuesce în cea mai 
mare parte regiuni muntose, cari sunt mai 
frigurose ca prin șes. Este natural, că se
măna'ul cucuruzului trebue să se facă mai 
târdiu și nici nu are timp mult ca să se 
desvolte, căci ierna se ivesce mai degrabă 
ca pe alocurea. Mai seim și aceea, că cu
curuzul, care cresce mare, înalt și face 
știulețl mari cu bobe mari, acestuia îi tre
bue mai mult timp pentru oresoerea și 
cocerea lui; pe când cel mărunt se des- 
vdltă mai repede, așa că deosebirea între 
cocerea unuia și celuilalt de multe-orl este 
mai bine de o lună. Etă folâsele ce ne 
presintă cucuruzul timpuriu : pe lângă (să 
îi trebue mai puțin timp pentru cocerea 
lui, el nu se face așa mare în cotor, prin 
urmare îl putem sămăna mai des, așa că 
recolta va fi cel puțin tot aceea ca și la 
cucuruzul mare, cu deosebire că cel mărunt 
va fi mai greu, ceea ce este în folosul agri
cultorului. Cu cucuruzul timpuriu nu sun
tem eapușl a-1 strînge de pe câmp încă 
necopt, care mai târejiu mucedesce, se strică 
de nici porcii nu-1 mai mănâncă, er ome
nii sărăci: da. De aci apoi bâlele multe la 
ei și mai ales pelagra, care duce pe om la 
perire. Vom părăsi așa-dâră prin ținuturi 
mai reci sămănatul cucuruzului mare, târ- 
dio, și vom alege numai soiuri mărunte, 
timpurii. Avem și noi în țâră astfel de so
iuri cunoscute sub numele de Oincantin și 
Pignoletto și cu deosebire cel numit: se- 
cuesc. Deosebit de acestea mai sunt o mul
țime de alte soiuri numite după ținuturile 
în care se cultivă.

Tot-deuna sămințele cele mai bine 
desvoltate dau și plantele oele mai sănă- 
tose și mai puternice, prin urmare și rode 
mai bune. Vom lua pentru sămănat numai 
bobele de la basa (rădăcina) și mijlocul 
stiuletului, âr nici decum cele de la vârf, 
fiind-că acestea sunt de regulă mici și ne
copte cum se cade.

De mare însemnătate este timpul, 
când sămănăm cucuruzul. Toți agricultorii 
sciu, că dâcă cucuruzul este deja răsărit și 
îl ajunge un ger, el pere. Tocmai tema de 
ger este causa, că cei mai mulți cultivatori 
întârdie cu sămănatul, pănă ce nu le mai 
este ternă de vre-un îngheț întârrjiat. Acâsta 
nu este bine. Căci de multe-orl, dâcă nu 
aprope în fie care an, perdem un timp pre
țios de primăvară favorabilă, — un timp 
care nu-1 mai putem înlocui. De aceea 
tot-deuna să ne fie regulă generală să să
mănăm cât se pote de timpuriu. Punem 
cașul, că într’adevăr ne-a strioat înghețul 
sămănătura, vom sămăna a doua oră, fiind 
împăcațl, că ne-am făcut datoria cătră noi 
înșine, căutând să ne asigurăm o recoltă 
timpurie și bună. („B. E.11)

Din legendele și credințele Româ
nilor despre insecte.

Musca de cireșe.
Maica sfântă, vrând odată ca să-i 

ducă Domnului Christos un blid de cireșe, 
se duse la un cireș ca să culegă vre-o două. 
Cireșele acestea erau însă închinate satanei, 
și așa ca să pâtă lua vre-o cirășă, nu era 
modru, căci cu cât scutura cireșul mai tare, 
cu atâta se suiau și ele mai sus.

Maica sfântă văcjend lucrul acesta 
le-a blăstămat, ca nimica să nu se alâgă din 
ele. După blăstămul acela s’au și prefăcut 
tote în nisce muscuțe mici, cari și în diua 
de adl fiindu-le dor de surorile lor cireșe, 
vin și sărutându-le îșl lasă ouăle pe ele, 
din cari desvoltându-se nisce vermulețl mici 
și albi, le scobesc și le mănâncă.

{Socol.} 
Altă legendă.

Dumnecj^u mâncând odată cireșe, spre 
mirarea lui vedea, care oireșă cum o duce 
la gură se prefăcea în muscă și „bz“ se 
ca mai ducea. — Pentru aceea le-a blăs
tămat, că musce să rămână pănă în veacu- 
veacului, și așa au și rămas pănă în cjiua 
de adl — mâncând cireșele ce atunci nu 
s’au fost prefăcut în musce.

{Adrian.} 
Poporul crede-.

Cireșele le poți scăpa de muscele de 
cireșă decă prindl 9 (nouă) musoe de ace
lea și le spândurl de aripi pe un verf de 
cireș.

{Cosma.}
Când verjl musce de cireșe, întorce-te 

într’un picior și scuipând după ele tji: „Pfui 
slujnica dracului", că atunci tote vor sbura.

{Adrian.)
Cel ce a mâncat 99 de vermulețl de 

cireșe, s’a împrietinit cu satana.
{Socol.}

Când vedl mai întâii! cireș înflorit, 
întornă-te cătră răsărit și di: „Ptiu slujile 
satanei" — „Ptiu slujnicele satanei", că 
apoi nici un verme nu vei afla în cireșe.

{Cașva.}
*

Gițelarișul.
Gițelarișul s’a făcut din vițelul ce i-a 

mușcat mâna Maicii Precesta, când a vrut 
să i mulgă pe mamă-sa, ca să-i ducă un făr- 
tăiaș de lapte la Fiul său, la Isus Christos. 
De aceea cu degetele pline de sânge Maica 
Precesta l’a uns pe spate, dicend, că numai 
atâta să se facă cât e petecul cel de sânge, 
și așa s’a și făcut, numai cât de frică ca 
să nu fie poroptit cu totul, a fugit și s’a 
ascuns în băltoca de lângă fântâna ce era 
aprâpe de grajdiîî.

De atuncea se crede, că s’au făcut 
(vițelarii, cari ți pănă în diua de edl, tot 
aceea o vreu ca să se apropie de vaci, căci 
le dor ca să mai sugă odată lapte dulce.

{Audită în Ida-mare, Fărăgău, Posmuș.}

Credințe:
Când o vacă bea un gițelariș, piere.

{Fărăgău.}
Omul de a beut un gițelariș, crăpă.

{Ida-mare.}
. De-ai beut vre-un gițelariș, bea foto- 

gen, că de nu, cresce în tine.
{Fărăgău)

Cui. de: Theodor A. Bogdan, 
înveț. în Bistriță.

Un recrut forte intelligent.

Un recrut forte inteligent era Naze, 
care servia ca infanterist în Ulm.

Sergentul dăduse instrucție cum au 
să se porte soldații, când stau de sentinelă. 
„Când vine cineva, sentinela are să strige 
de trei ori: Cine-i ? Decă nu capătă răs
puns, sentinela are să deie foc"...

A doua sără, vrend sergentul să se 
informeze despre indeplinirea ordinului, 
trecu însuși pe lângă sentinelă, unde de 
astă-dată se afla Naze, pomenit mai sus. 
Acesta striga, cât îi lua gura: „De trei ori, 
cine-i aici?" Sergentul nu dete nici un 
răspuns. Naze numai de cât, se apropie de 
el, aprinde un chibrit și, după instrucție, 

îl întinde sergentului, care rămase încre
menit.

*
Aventurile rinul pictor.

In anul 1900 pictorul francos E. Ca
ron a întreprins ocolul în ,’jurul lumei și 
după ce a oălătorit prin nenumărate țări, 
acum se află în România și anume în Cra
iova, de unde va merge în BucurescI, conti- 
nuându-șl apoi drumul, de ore-ce termenul 
călătoriei sale se sfîrșesce de abia în 1905.

Credem interesant să schițăm aci, 
drumul străbătut de acest glob-trotter pănă 
în present.

Caron a plecat la 19 Deoemvrie 19C0 
din Paris din biurourilelui „PetitJournal".

Primul oraș în care s’a oprit mai 
mult timp a fost Lyon, apoi a trecut în 
Elveția prin Saint-Bernard, pe un frig 
de 35°..

In urmă a străbătut totă Italia, vi- 
sitând orașele Turin, Milan, Veneția, Bo- 
lonia, Ancona, Roma, și Neapole.

A făcut apoi o ascensiune pe Vesuv, 
unde era cât p’aci să alunece în crater.

De aci s’a îndreptat spre Egipt oprin- 
du-se puțin în Creta.

Caron a fost bine primit de Arabi 
cari nu voiau să-l numâscă altfel de cât 
„domnul doctor".

A visitat faimosele piramide, apoi a 
mers ou barca în susul Nilulai pănă la 
Kartum.

Acolo însă curagiosul „globe-trotter" 
s’a îmbolnăvit; s’a întors la Cairo, unde a 
stat în spital două luni și în urmă a ple
cat în Franța, pentru a se restabili cu 
totul.

Patru luni în urmă, Caron s’a întors 
în Italia, urmând tot drumul de la început 
și a trecut la Alexandria, Port-Said, Jaffa 
sosind la Ierusalim tocmai când se cele
brau Pastile.

Acolo a făcut cunoscință cu doi ame
ricani — bărbatul și soția — cari călăto
reau și ei pe jos de cinci ani, plecați fiind 
din San-Francisco.

Au visitat împreună Palestina, Siria, 
Libanul și într’un rând Beduinii, faimoșii 
pirați ai pustiului de pe acolo, au voit cu 
orl-ce preț să-i lase fără îmbrăcăminte.

La Damasc, a asistat la recepțiunea 
pelerinilor musulmani, cari se întorceau de 
la Meca.

S’a îmbarcat apoi la Smirna, și a 
ajuns la Salonic, tocmai când s’a întâm
plat acel cutremur cunoscut de toți.

A visitat Constantinopole, a străbătut 
Bulgaria, Serbia, Ungaria, Dalmația, Bosnia 
și Herțegovina, Muntenegru, Albania, apoi 
retrecend prin Serbia a ajuns în România.

După, ce va visita principalele orașe 
ale României, Caron va ave să mai stră
bată: Rusia, Persia, Turkestanul, Afganis
tanul, India, Birmania, Siamul, Tonkinul, 
China, Japonia, Statele ■ Unite, Canada, 
Olanda, Belgia și în sfîrșit la 1 Tanuarie 
1906, speră că va pute se se reîutorcă la 
Paris, de unde a plecat cu 25 de bani în 
buzunar.

Impresiunea ce i-a făcut păDă acum 
orașele României e cât se pote de favora
bilă și scrie că, „România îi pare o mică 
Franță". *

<'At Inpte dă ffle-emre fel «Ie vaci.
Vacile de Simmenthal dau pe an 2500 

de litri, cele de Freiburg 2000, cele de 
Pinzgau 2400, cele de Schvyz 2700, cele de 
Algau 2500, cele Olandese 3500, cele Osti- 
friese 3200, cele de Oldenburg 3200, cele 
de Wilstermarsch 4000, cele de Areitenburg 
3000, cele de Angel 3000 și cele de Vo
gelsberg 2000 de litri de lapte.

Calendarul septemanei.
APRILIE. (1903) are 30 rjile. PRIER.

Pilela Călend. Iul. v. Călcnd. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sam.

13 Artimon
14 Sf. p. Martin
15 S. Arist. Padua
16 f S. Agap. L’on
17 C. p. Simeon
18 ț 0. p. Ioan
19 j- C. I. în Peșteră

26 Cletus pp.
27 Peregrin
28 Vitahs m.
29 Robert
30 Catarina

1 Filip.
2 Anastasi

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul pieței Brașov.
Din 25 Aprilie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend. 18.94
Argint român. ff 18.70 „ 18.80
Napoleond’orl. n 19.- B 1904
Galbeni T) 11.20 „ 11.30
Ruble Rusesel n —•— îî •
Mărci germane n 116.80 „ 111 08
Lire turcescl V 21.20 M *
Scris fpnc.Albina 5°/o 101.- a 101 •-

comunală edificarea unei case 
de prăvăliă și cârciumă comuDaia.

Prețul preliminat 7650 corone.
Doritorii de a licita au de a de

pune ca oauțiune în bani gata sdu 
în hârtii de vaibre 16°/o încePu 
tul licitațiunei.

Oferte închise ae primesc până 
la începerea licitat,iunei verbale.

Planul, preliminarul și condițiu- 
nile se pot vedea în Orele ofieiose, 
în cancelaria, comunală din loc.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 24 Aprilie 1903.

Măsura 
seu 

greutatea

Valuta
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13 40
Grâu mijlociu . . . 13 20

7J Grâu mai slab . . . 12 60
JJ Grâu amestecat 9 80

Săcară. frumosă. 8 —
n SScarâ mijlocii. . . 7 80
71 Orz frumos .... 7 50
fi Orz mijlociu. 7 20
71 0v6s frumos. . . . 6 40

Ovăs mijlociu . . . 5 —
n Cucuruz .................... 9 30
n Mălaiu (meiîi) . . . 8 —
71 Mazăre........................ 16 —

Linte ........................ 16 —
71 Fasole........................ 15 —
n Sâmeuță de in . . . 17 60

Sămeuță de cânepă . 7 20
Cartofi........................ 1 30
Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
71 Carne de porc . . . 1 12
n Carne de berbece. . _ 72

100 kil. S6u de vită prospât . 40 —
71 Său de vită topit . 62 —

Sâmbăta de jos, 20 Aprilie 1903. 
i-i.(9ăij Primăria comunală.
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BRitȘOV, Tergul pomelor nr. 19.

Aduoe la cunosoința On. public, 
că fratele său A. Gu 8 t, dentist 
american, mi mai estfe părtaș 
la atelierul dentistic, ca lan fost con
dus; ci gineri le seu, Domnul

K. OEfOSCM, 
conducătorul de până aoum, ai ate
lierului dentistic din strada Michael- 
Weisa nr. 80, întră ca 
nion al atelierelor unite «lin Târ
gul pontelor, deasupra prăvăliilor 
Domniilor K. Essigm^nn și S’mon 
Ferencz. 2—349*21.
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DE VENDARE.•
Casele fără sarcini de sub nr. 20 din Cacova de sus, Brașov 

(Scheiu), cu grădini mari și intravilane, sunt de venijare din 
mână liberă, pe lângă bani gata. — Edificiurile sunt în stare 
bună, cărora aparțin 12 locuințe deosebite, cari pot fi închiriate. 
Intre locuințe se află și o prăvălie bine cercetată. Grădină 
de pome estindu-se spre munte, are un aspect forte frumos și 
plăcut asupra orașului întreg și asupra munților din prejur, 
asemenea așpect are și o parte a locuințelor. Imediat Jânga 
casă se află și o grădinuță cu flori. — Apaductul e înaintea 
casei și e introdus parte și în casă, luminăția de 
intea porții.

Acest edificiu aducea înainte cu 2 ani, până 
proprietar singur î l manipula un venit anual de aprdpe 2000 lE-j 
corone din închiriere. |jjy

Deslușiri mai detaiate se pot primi acolo dela D6mna ved. 
Tdriik, er’ ofertele se se adreseze direct vencjetorului [p

Tm’iJk <&ywla, ® 

5-io.(925) farmacist în Temes-Kubin. M
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INSC11NTARE!
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Am onorea aduce la cunoscința On. public, că am eșit 
din firma

FRAȚII NAGY
(ie peatră și DEPOSIT DE MONUMENTE sepulcrale din Cluj, 
am Bust asupra mea dela aceiaș firmă

publicații
Primăria comunală din Sâmbă

ta de jos, publică, cumcă îji 26 Apri
lie la 9 ore dimineța se va da în 
licitațiune publica, în cancelaria

Un învățăcel, care se fie din 
o familie onestă și posede 1—2 cla
se civile, reale, seu gimnasiale pe 
lângă întrbga întreținere se 
primesce momentan în prăvălia cu 
mărfuri micste al Domnilor

B- Popovits șî Fii în Hațeg.
2—3

de

—= AVIS!
Subscrisul ca inginer particular, am onorea a aduce la 

noscirța On. public, cumcă m’a m stabilit aici în loc.
Avend praxă de mai mulți ani ca ingirer de mașini, 

recomand la mstsSsarea de mașina, compunerea 
schițe e8ectr*o-technice 9 ori și ce proiecte, ce cad în 
acesta specialitate, consilii, expertise, socoteli etc, care le 
execut pe basa praxei ce mi-am câștigat, cât se pote mai 
bine și acurat.

I

1- 3.(944)

Cu tbtă stima

Oscar Bdmches, 
îngSner paWiicaiBar

Dpnnnn Strada Spitalului ur. fidi, seu
DiuțUl, Postavului tor. ?.

și

OCASIUNE RARA!!
Din causa desființării negoțului meu «Se win uri,

vend cu prețuri forte scăzute
liber de accis, în cantități ori cât de mici și riransportat a casă:

Vinuri veritabile aa°deienesci, dela pola munților
din 1896, Bieslmg de Bin, fii» 1889, Vin de Bozsamal (Aiba- 
Iuha) din 1896, rămas după Episcopul Lonhardt, Vjh de Czelna 
din 1898, Carbenet roșu, din 1896, Lsânyka din d-oo, Elomali 
din 1900, Șom. dm 1900, și Tram în din 1900. — Litru dela 
80 b. până la I cor. 50 b.

La cumperărî mai mari servesc cu eferte forte ieftine și la 
comandele din provincie reni ere 14 ham accisul de litru.

Bstelia de 1 litru o socotesc în 16 bani, er Bntolele se socotesc în prețurile 
obicinuite la desfacerile totale.

Vendmai departe:
litru cu

r> n
T) n

Venirea se face în fie-care cp. dela 10—12 6re a. m.

Rachiu de prune (Silvorium) de 5 ani 1
Rachiu de drojdii fiert de mine . . 1
Cognac veritabil franțuzesc . . . 1

butelia
n

r.

cor.
n

W

1.80
2 20
4.80

0o
o

0©in gsăwmțw me» diu cmsk Selichel, Strada Văsfiasî m*. SS.
L>» cumpărări ui«i mari, mâ rog a lua înțelegere cu suine în locu- 

iaț-s. diss edificiul poștei etajul 11.
Cu totă stima

ERDELYț ffilOIS.8-12

Cioplii orie
Și

XDe^ositnjLl clixi. locaâîteite, 
unde lucrez și cioplesc monumente sepulcrale 

«flita material Sbhb și ura băl, scos din carielele 
mele precum și rasiroioră de mobilă.

in mare ie meu deposit se află cu 
““== prețui! ieftine: =— 
marmură, granit, syenît, labrador, ande- 

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

De asemenea iau în antreprisil 
ori-ce fel de lucru de cioplit 
piatră Sa zidiri.

Devisuri și prețuri curente stau In disposiție gratis.

X De sprijinul On. public se rogă 

iOSIF OGY, măestru în cioplitură de piatră. 
iS2s“a&S©V, Cale*  terwtw, la i-aiaiiHieația 'K’rasaivaSulwî.

5-6 905.

^xx>x i<r*ilXTTZi  x^

Săpun SCH8CHT
M T2 O A:

seu

Săpunul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și

cel mai ieftiEft.

s
$

3>

Nu conține ingrediențe streine vetămătdre.
Se capetă pret&atmdem

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

52 -00.(725),

3KXXXX3EX3E2J

Fie-eare cumpărător ai acestui cognac esle îndreptățit a-l presenta (în enibalngiul 
original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.

Ajpraba*  de pri mele capaeitățl ale clinicei din Viran

Prima destilerie de cognac triestină Camis 3i Stock în 
cola la Triost recomandă

Cognac medâcioal 
indigen, după sistem francez cu dop de controlă al institutului 
de analisă al Reun. gen. austr. a farmciștilor din Viena.

O sticBă cor. 5 —, juna, sticlă cos*.
Se află de vencjare în tote băcăniile și magasinele de delicatesse din Brașov.

Fie-eare cumpărătar al acestui coguac este îndreptățit a-l presenta (în enibalngiul 
original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.

Bar
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IWijloc «Se cnrfflțirea sângelui. Preparat din anul 1838, 
de Prof. Girolamo Pagliano, FLORENZ, Via Pandolflni, (ITALIA). 
Depositul de trimitere: Farmacia BRACKET'D. 4LA. Sihl-Tirol.

Cele

Avem ondrea a recomanda pentru sesonsiB de primăvară 

DEPOSITUL NOSTRU 
bogat asortat cu postavuri și haine gata, 

ca fabricate dini țeră și str'emătate :
s mai moderne ștofe de costumurî dela fl

5?

55

55

0

0

51

55

n

55

55

55

„ pardisiuri „ „
„ Doublstofe „ „
„ Strichgarne negre „

55

11

55

Un costum bărbătesc lucrat după mesură dela
„ panlisiu „ „ „ „

Costume gata bărbătesc! „ „ „
Pardisiurî . . „ .....................................
Ocublulster............................................................

2 —
3 —
3.—
359

metru în sus.

fi
5? 

n

55

71

55 

r

55

în

*5

Ti 

i?

Haine pentru bsiețY și copia florie ieftine»

Comande din
Invitând

semnăm

! B—6/887).

n
n

SU3.
55 

r 

r>
ii

provincie se efectueză grabnic și ieftin. 
On public a ne visita în număr cât mai mare

Cu totft stima:

Depner, Hoth &. Westemean,
W&gam Nr. 3. (Edificiul „Sparkassa“).

O © 
o ® 
0 
Q © 
0 
o e 
o

Mare deposit de Pânzărie a Iui Benedict Schroll.
Se viaide cib hucahi, cm prețui «fie fabrică, 

per cassa se dă sconto de 8°î0.

a

CG
FRAȚII ȘIMAYs S8 Q

C2E
La

Brașov, Târgul grâului nr. 3. a. CD

Trusouri complete pentru mirese;
5g * deposit de AL3H£®I |i PAW2M1 de masă; S. 3“ 2 SE
ș asortiment bogat de Confecțiunî pentru

TE 8 tr-

<51 dame, articole de modă, indigene și streine. SS -con r F!■
CD A0 
F< ES Se primesc comande pentru vestminte a ii

2E de dame si bărbați, care se vor e se cu ta cât se ■S.B

T
pote cu gust, solid și punctual, cu prețuri moderate. 0 r ucu

EE Deposit mare de Pânza de Olanda și Pânzeturi “ -u
CD

LA

R O M Â N I A
Z’rixxxebrîa. cozzcLXxrxei CozzLStajn-țSb..

F B L rs a T § O E»
5

Caetul de sarcini pentru darea în concesiune a iluminatului orașului 
Constanța cu gaz și cu electricitate, seu cu ambele de-odată fiind apro
bat de Consiliul Technic Superior prin Jurnalul No. 28/903, și de D-l 
Ministru de Interne prin ordinele No. 2536 și 3554/903, se publică 
spre cunoștința generală că pentru darea acestei concesiuni pe o du
rată de 45 ani, se va ține, conform decisiunei Consiliului Comunal din 
ședința de la 26 Februarie a. c. licitațiune publică în cancelariile 
acestei Primării, strada Carol I Nr. 48, în diua de Luni in 28 
Aprilie (11 Main) orele 3 p. ni. precis.

Licitațiunea se va ține cu oferte sigilate și în conformitate cu dis- 
posițiunile art. 68 — 79 din legea asupra Comptabilităței Generale a 
Statului. Supra oferte nu se primesc.

Concurențiî, spre a fi admiși la licitațiune, vor depune la Casa de 
Depuneri și Consemnațiuni, seu la ori ce altă Administrațiune financiară, 
o garanție în numerar seu în efecte publice garantate de Stat în sumă 
de (80.000) opt-cleci mii lei, presentând recepisa de depunere odată 
cu oferta.

Concurențiî mai sunt datori se presinte Primăriei certificate legali- 
sate în regulă, emanând de la autoritățile competinte din țera de ori
gine, er Societățile Statutele de organisarea lor, prin care s6 probeze 
că dispun de mijloce suficiente și de capacitatea de a întreprinde lu
crările ce fac obiectul acestui caet de sarcini.

Concurențiî fără referințe seriose nu se admit.
Ofertele în plic sigilat vor fi depuse seu vor parveni la Primăria 

Constanța cel mai târdiu la data și ora fixată mai sus și vor fi adresate:
Eomniihi! jmmar as orașaalws Sonstas-ața

La Constanța 
(Koi«»â«»îa) j.

ele vor purta mențiunea:
„Ofertă pentru concesiunea iluminatului cu gaz seu cu electricitate, 

seu cu ambele de odată a orașului Constanța".
Ofertele primite la Primărie după ora și cliua licitației, și cele care 

nu vor fi însoțite de recepisa constătătore de depunerea garanției, vor 
fi considerate ca nule și neavenite.

Comuna își reservă dreptul de a alege printre ofertele primite pen
tru iluminatul cu gaz seu cu electricitate, oferta pe care o va găsi cea 
mai convenabilă țiind semă nu numai de preț, ci și de avantagiile sis
temului oferit.

Caetul de sarcini se pote vede în cancelariile Primăriei orașului 
Constanța în tote clilele de lucru de la orele 8—12 a. m. și de la 
2 — 6 p. m.

p. Primar, I. SĂNTU. Secretar, ST. DAN.
Nr. H®345—1903 Februarie 27. 4—5.(907).

«Ie i|2 In atențiunea Onor. Dame!!!
Q ZD-o/pă, ce mi-am. mutat $8ag;uzigiu8 meu

Con.feoțl"CLXxi d_e Dame
«lin Strada ¥isBwii

în Magazinul meu de haine pentru bărbați 
dha piață Șbb’mI âaswlhaii 

tot acolo am aranjat un separat pentru

g CONFECȚIUNI DE DAME, 
j /) Am ondrea a aduce la cunoștința Onor. Dame, că sunt 

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

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

Tot-desiiana asoi’tSuwesEt aware și cei mas 'mm!
Tot-odatâ imi ieau voie a recomanda și bogata! svraeia 

DEPOSIT DE HAINE, 
Ibăețs și copil, 

după cea mai noă modă, ca prețuri forte sie ft hac. 
Apelând la sprijinul Onor.

15-50.(877).

Rog a fi cu atenție la firma!!

cg\
public, sunt

cu totă stima

HEINRICH SCHUL.

Cruce sen stea cLuplă, electro - magnetică
ZE’S.

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție,
se da împrejurării, 
le vechi de 20 ani.

căDeosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap și dinți, migrene, 
uralgie, impedeoarea ciroulațiunei sângelui, anemie, amețea, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgâroiuri de inimă, asmă, audul greu, sgâroiuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagrâ, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, ca>I la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr.-n electricitate. — In cancelari-- mea.se află atestate încurse din tote păr
țile lumii, cari pi ețuesc cu mulțămire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste a'estate. 
Acel pacient,, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog u proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis st se 
co f t-de cu aparatul „Volta", de ore-c „Gasul Volta ' atât în Germania cât și în Aust.ro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea orucei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi. 

Prețul aparatului mare e S cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.

Expediție din centru și locul <le vendare

MULLER ALBERT, Budapesta,

ne

Prețul ar,aratului nsic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție foite slabă.

pentru țeră și streinătate e :
V, Strada VADÂSZ 42 A 

colțu! strada KâHmăn.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
K
M
X
X
M
X
X

E.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


