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Din causa sfintelor sărbători ale Rosaliilor, 
<|iarul nu va apare pănă Marți sera.

Rusaliile nostre.
Este mult, întăritore pentru min

tea și inima nostră serbătbrea ve
selă a Rosaliilor. Ca buni creștini 
ce suntem serbăm printr’însa trium
ful spiritului dumnefieesc, care, po- 
gorâudu-se peste apostoli, cinpl-fieeî 
de fiile după învierea mântuitorului, 
i-a umplut de sfințenia sa și i-a lu
minat și însuflețit cu focul limbilor 
sale împărțite, ca se potă merge 
în tot universul sg propoveduiescă 
adevărul ceresc și se desmorțescă și 
mântuiască o lume plină de păcate 
și de întunerec.

Gândiri și sentimente înalte tre- 
bue se ne cuprindă în fiiua acesta 
mare a cincl-fiecimei.

Pilda mai bună și mai mărâță 
nu putem lua pentru stăruințele și 
luptele din vieța ndstră, decât aceea, 
ce ni-au dat’o apostolii. Cuprinși de 
unul și același duh, încurajați și în
tăriți prin el în sufletul lor, ei au 
mers în lume se-șl împlinescă che
marea sfântă de a propovădui nea
murilor învățătura mântuitore. Nu
mai așa ei au putut să înfrunte tote 
prigonirile din partea celor necre
dincioși și se se jertfescă pe sine 
pentru-ca se triumfe lumina și ade
vărul.

In vremile de afii, când sunt 
încă așa de număroșî dușmanii ade
vărului și ai dreptății pe acest pă
mânt, avem și noi, ca creștini și ca 
Români, chiemarea nostră sfântă, 
apostolatul nostru.

Cum ni-1 împlinim?
Bardul nostru național ne-a ad- 

moniat să ne lăpădăm de a pismei 
răutate și de orba neunire, ce ni-a 
ținut veacuri în întunerec și în scla
vie, și ne-a conjurat cu vocea-i elec- 
trisătore să fim uniți în cugete și 
simțiri!

Urmat’am vocei și sfatului, ce 
ni-l’a datei într’un moment de înaltă 
însuflețire, pătruns de spiritul ade
vărat al românismului, condus de 
geniul bun al națiunei române?

Ce am făcut, cum am lucrat și 
ce jertfe am sciut aduce, pentru-ca 
să ne împlinim cu toții datoria fiâscă 
cătră „mama nostră văduvită11 ce 
ni-a cerut și ne cere ajutor?

Rosaliile de la 1903 ne găsesc 
ore mai întăriți în legăturie dintre 
noi, mai uniți în cugete și simțiri, 
mai gata de a aduce orl-ce jertfe 
pentiu binele neamului ea înainte?

Ce să flicem. ce să răspundem, 
cu ce cuvinte mângăietdre să ținem 
veselă inima lectorilor noștri la 
Rosalii ?

Vom fiice, că istoria dovedesce 
acum și față de noi .Românii, ceea- 
ce a dovedit și dovedesce față de 
alte neamuri mai înaintate.

Poporele nu învață de cât nu
mai din pățaniile proprie. In zadar 
le vei arăta esemple frumose ale al
tora, în zadar le vei admonia și 
conjura, decă nu te vor înțelege. Și 
poți fi sigur, că poporul te va înțe
lege numai după-ce va sci și va fi 
esperiat răul, de care vreai să-l fe
resc!.

Acesta se pote fiice cu atât mai 
mult și despre poporul nostru, cu 
cât el a rămas mai îndărăt din 
causa vitregei sale sorți, și cu cât 
mai puține sunt învățămintele, ce 
în urma acesta li-a putut trage din 
vieța și luptele sale.

Avem noi însă înaintea ochilor 
lor noștri și esemple, cari ne arată, 
că unele popore nici chiar din pă
țaniile proprii nu vor să învețe. Se 
nu ne mirăm deci, decă în sinul po
porului nostru, care este dotat dela 
natură c’un simț forte sănătos, se 
găsesc încă ațâți îndărătnici și gâl- 
cevoșl, ațâți închipuiți și îngâmfați, 
încât nu putem să ne bucurăm 
nici după o jumătate de veac dela 
redeșteptare, de împlinirea visului 

poetulni, care a vrut să ne vadă uniți 
în cugete și simțiri.

Așteptăm însă mult bine dela 
pățaliiile, fie ale obștei însăși, 6e ale 
singuraticelor persone din sînul 
ei. Cum am fiis. Românul are mult 
simț bun și sănătos și sperăm tare, 
că în cele din urmă va ajunge să 
se convingă despre aceea, cari sunt 
adeverații săi amici și sfătuitori, că
rora să li-se potă încrede și de car! 
va trebui să asculte, ca să nu fie 
dus pe cărări rătăcite.

Se vor convinge, vor trebui să 
se convingă Românii noștri, că pen
tru ei și pentru causa lor cea sfântă, 
nu e și nu păte fi scăpare, decât nu
mai decă. vor fi și vor rămână una 
și nedespărțițl, un trup și un suflet, 
față cu inimicii lor seculari, ori de 
câte or! va fi vorba de libertatea 
lor, de drepturile și de românismul lor.

De-ar veni archangel! din cer 
și s’ar înrola în șirurile nostre, nici 
ei n’ar pute se dobendescă nimic 
fiind desbinare in popor.

Spiritul frățescei înțelegeri, al 
solidarității de va reînvia cu nouă 
putere între noi, ne va fi dat să ser
băm și noi Rosaliile românesc! cu 
adevărată veselie.

Revista politică.
Starea politică înăuntrul țării 

nu s’a schimbat în ultimele săptă
mâni. Lupta între obstrucționiști și 
guvernamentali, se urmâză înainte în 
dietă. Kossuthiștii devin din fii în 
fii tot mai violent! în atacurile lor, 
hotărițl fiind a nu pune jos arma 
câtă vreme nu li se vor împlini do
rințele și aspirațiunile lor estreme 
în ce privesce armata, Lor 11-a suc
ces pănă acum a ține pe loc dieta, 
ca să nu potă vota guvernului nici 
budget, nici vr’un alt proiect de 
lege, din cele multe câte s’au pre- 
sentat camerei.

Guvernul unguresc adus astfel 
într’o situațiune din cele mai strirn- 
torate, a pus la cale manifestațiuniîn 
comitate, contra obstrucțiunei și pen
tru politica lui. In cele două săptă
mâni din urmă s’au ținut numerose 
adunări comitatense, în cari majori
tățile artificiale jidano-maghiare au 
votat resoluțiunl contra obstrucțiunei. 
Membrii români ai congregațiunilor 
comitatense au arătat prin oratorii 
lor motivele pentru cari nu pot să 
voteze resoluțiunile presentate de 
comisiunile permanente comitatense. 
Așa au făcut Românii la Brașov, 
Deva, Sibiiu, Arad și alte centre. 
S’au aufiit cu fprilegiul acesta fru
mose și însuflețitore vorbiri din par
tea Românilor, car! au desfășurat 
punctul de vedere pe care se pun 
Românii față cu lupta ce se dau între 
partidele unguresc! în dietă și în 
afară de dietă.

*
La Viena s’a petrecut un fapt, 

care a făcut mare sensație. Austriecii 
nu vor să prelungescă decât numa i pe un 
an învoiala de păn’ acuma asupra 
cvotei, ce o contribue cele două state 
dualiste la cheltuelile comune ale 
monarebiei. (Austria 65.6, er Ungaria 
34.4 la sută) și o prelungesc numai 
cu condițiunea, ca în instituțiunile 
comune și mai ales în organisarea ar
matei să nu se întâmple nici o schimbare.

Acestă hotărîre luată de așa nu
mita deputațiune austriacă a cvotei, 
este privită în Viena ca și în Buda
pesta ca o demonstrațiune contra 
stărilor ce domnesc afii în Ungaria, 
ca un fel de dojană, ca Maghiarii să nu 
mărgă prea departe cuatacuirile lor 
contra unității armatei comune. Pu
tem fiice, că de-odată cu acestă ho
tărîre neașteptată, a isbucnit, pe 
lângă cele-lalte, și o crisă a dualis
mului, căci, cum stau afir lucrurile, 
urmările pasului deputațiunei aus- 
triace nu se pot afii prevede.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Vrei U?
Vrăi tu să vii cu mine

pe valurile vieții 
Să ne’nchinăm iubirii

și nimeni să ne scie, 
Să colindăm vieța

stăpâni pe-o ’mpărăție
Vrăjiți de frumusețea

din faptul dimineții?...

Vrei tu să vii cu mine
spre răsărit de sbre 

S’aufil cum plânge noptea
lăsata ’n urma nostră?

E-atât senin de-asupra
pe bolta cea albastră 

Când vrăi să-ț! facî din viață
o sfîntă serbătdre!

Vrei tu să vii cu mine
să ne’mpletim din vise 

Potecă tăinuită spre lumea fericirii. 
Sa te ’ncunun pe frunte

cu nimbul nemuririi?

O se ne-aștepte ceriul
cu brațele deschise

Er eu ți-oiu spune dulce 
urcându-te la ceriurl

Minciuni, ce vor rămâne
de-apururl adevăruri.

Veturio.

Cele as.I
De ZbzTazsina. G-orfei.

(Urmare).

Totul de jur împrejur tăcea. Nicî un 
sunet de cât suspinul mării; părea că tă
cerea acesta se va preface într’un ce gro
zav, sălbatic, sgomotos, într’un ce care va 
răscoli marea pănă la matcă, va rupe șiru
rile de nori grei și va spulbera vaporele 
astea negre în tote părțile.

Norii pluteau tot atât de trist ca mai 
înainte, alții se ridicau din mare și prive
liștea acesta a cerului te putea face să credl 
că și cerul e tot o mare; der o mare agi
tată și înțepenită in agitația ei, plutind 
peste cea adevăra’ă, amorțită, liniștită și 
întinsă. Norii îți aminteau valurile, cari cu 
crestele lor albe, crețe, voiau să se prăbu- 

șăscă pe pământ. Părea că ventul smulsese 
aceste valuri din prăpăstii.

Pe Gavril îl apăsa tăcerea și frumse- 
țea asta posomorită și doria ca stăpânul 
lui să se întorcă cât mai repede. Dâcă nu 
s’ar mai întorce? Timpul trecea încet, mai 
încet ca norii de pe’ceriu. Timpul devenia 
din ce în ce mai amenințător.

După zidul schelei se audi un plescăit, 
un foșnet și ceva ca șdpte. Lui Gavril i-se 
păru că o să moră.

— Hei, dormi? Ține! Bagă desâmă! 
(lise Celcaș înăbușit. Ceva pătrat și greu 
se lăsa de pe zid. Gavril îl lua în caic; 
după cel diutâiă urmă alt pachet la fel. 
Apoi corpul lung al lui Celcaș se întinse 
pe zid. In fine, apărură lopețile și traista 
lui Gavril îi cădu la picidre. Celcaș sări și 
el jos și se aședâ, răsnflând din greu la 
cârmă.

Gavril se uita la el zimbind vesel și 
sfios.

— Ești ostenit? întreba el.
— Nu merge altfel,, vițelușule. Acum 

vîslesce bine, din răsputeri. Câștigul e bun 
și pe partea ta. Lucrul e pe jumătate gata. 
Acum trebue să trecem neobservați pe 
lângă afurisiții de păzitori, apoi îți vei 

primi plata și te poți întorce la Mașka ta. 
Trebue să ai și tu o drăguță. Așa e, băețele ?

Nu.... nu! Gavril se silea din respu- 
terl și pieptul îi lucra ca nisce foie, dr bra
țele ca nisce arcuri.

Apa plescăia pe sub caic și fășia al
bastră, pe care o lăsa în urmă, era acum 
mai lată. Gavril era numai suddre, der vîs- 
lea din tote puterile. Fusese în noptea asta 
de două ori cu frica în sîn și acum se te
mea să nu i-se întâmple și a treia. Voia 
să isprăvăscă cât mai repede trăba asta 
blestămată, să tragă la mal și să scape cât 
mai curând de omul acesta, înainte de a 
fi omorît de el seu dus la închisore din 
pricina lui.

Se hotărî să tacă, să nu i-se împotri- 
vescă, să facă tot ce-i va cere și de va 
reuși să scape cu bine, va pune chiar mâne 
să se cităscă o liturghie sfântului Nicolae. 
In pieptul lui se ridica o rugăciune înfo
cată... der se stăpâni. Pufnia ca o mașină 
cu aburi și se uita cu coda ochiului la 
Celcaș.

Acesta ’șl întinsese înainte corpul lui 
slab, sămănând cu o pasăre gata să sbore. 
Se uita cu ochii lui de șoim în întunerecul 
din ’naintea caicului, mirosind cu nasul lui
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Marea și însemnata mișcare a 
Croaților n’a. încetat, cu tâte măsu
rile luate de autorități pentru a res
tabili liniștea și ordinea în țeră.-De- 
monstrațiunile acestea seim că sunt 
îndreptate contra Maghiarilor. Ele 
s’au reînoit și cu ocasiunea Rusa
liilor apusene în Agram, când o 
mare mulțime de tineri universitari 
creați și popor s’au dus în fața di
feritelor edificii unguresc! și a caselor 
înalților funcționari, spărgând cu 
pietri ferestrele. Cu tdtă intervenția 
poliției și a gendarmeriei, manifes- 
tanții nu s’au astâmpărat. In piața 
JelacicI ei au huiduit poliția, așa că 
a trebuit să intervină miliția. Tru
pele au fost bombardate cu pietri 
de cătră mulțime. S’au făcut nume- 
răse arestări și răniri.

*
S’ar părâ, că o stare de sures

citare generală stăpânesce acji în- 
trega Europă. Spiritul de revendi
cați uni naționale se manifestă și ici 
și colo, producând griji diplomației 
și ămenilor de la conducerea state
lor. Acest spirit a cuprins de-odată 
cercurile tinerimei italiene, care a 
aranjat (filele acestea mari demons- 
trațium contra Austriei în cele mai 
mari orașe ale Italiei. La Roma, la 
Neapole, Bologna, Ferrara, Messina, 
Veneția și alte orașe manifestațiu- 
nile contra Austriei se țin lanț, ce- 
rându-se reincorporarea la Italia a 
părților italiene de sub domnia aus
triacă. S’a strigat „jos Austria14, 
„pieră Austria!44 și în câte-va locuri 
manifestanții au sfâșiat stindardul 
austriac și au înscenat sgomot mare 
dinaintea consulatelor austro-ungare.

Dâr nu numai în monarchia 
austro-ungară cu ale ei popore nu- 
mărăse, ci și în alte state ale Euro
pei spiritele sunt într’o continuă 
fierbere. In Francia persecuțiunile 
guvernului contra călugărilor a în- 
curagiat pe socialiști și pe toți așa 
numiții liberi cugetători, să între 
prin biserici și să atace poporul și 
pe preoți, propagând ateismul. In 
Spania propaganda republicană cresce 
pe fie-care cji și aprope toți bărbații 
politici de semă luptă în rândurile 
republicanilor. In Rusia turburările 
țărănesc! continuă și stările din Fin
landa arată, cât de grea și apăsătbre 
este atmosfera în acest colosal im
periu. Ce să fiicem apoi de Turcia, 
unde răscolele și vărsările de sânge 
sunt la ordinea fiilei, disordinele 
au devenit acolo o bolă cronică ce 
a atins întreg corpul statului tur
cesc. Nu mai puțin rău stau lucru

rile în micile state din Balcani. (Serbia, 
Bulgaria, Munte-negru). Și de vom 
mai adauge la acestea socialismul 
și anarchismul, care bântue în tote 
statele, cu drept cuvânt putem cjice, 
că Europa întregă e cuprinsă de-o 
stare bolnăviciosă.

Inaugurarea monumentului 
I. C. Brătianu.

Dumineca trecută s’a serbat în 
Bucuresci inaugurarea monumentului
I. C. Brătiauu, unul din fruntașii 
pleiadei, care a condus poporul ro
mân în timpurile grele ale formării 
și întăririi României de ac|i.

Au participat delegați veniți din 
tote unghiurile țării și o mare mul
țime de public, miniștrii, represen- 
tanții corpurilor legiuitore, etc.

La ărele 10y2 s’a început ser
viciul divin oficiat de Metropolitul 
Primat și Metropolitul Moldovei. 
După terminarea slușbei, amândoi 
metropoliții se duseră la statuă. 
Ajunși aici, artistul sculptor Dubois, 
care a făcut statua, trase pânza 
albă și monumentul se desvăli. Mul
țimea cu capetele descoperite isbucni 
în puternice strigări de „ura44.

S’au ținut apoi discursurile în 
ordinea următdre:

Discursurile.
D-l Dimitrie Sturdza, președintele 

consiliului de miniștri, vorbi cel dintâiîl.
„Ne-am întrunit într’o mare sărbătore 

națională, dise d-sa; — desvălirea monu
mentului lui Ion C. Brătianu, care se ridică 
adl înaintea nostră ca un martor al recu- 
noscinței neamului, ca o îndemnare la muncă 
pentru patrie.

„Care Român nu tresare 6re la nu
mele lui Brătianu ? Acest nume nu este nu
mai popular, la el se mai alipesce aminti
rea faptelor, cari au dat isvorul vieții po
porului nostru și un sentiment de respect 
și de venerațiune pentru omul, care a luat 
parte într’un mod așa da activ, la tote ac
tele naționale îndeplinite în cea din urma 
jumătate de veac și cu deosebire la actul 
fondării regatului44.

Oratorul descrie după aceea caracte
rul și meritele lui Ion Brătianu, intelgența 
cu care era înzestrat, spune că el a pro
nunțat pentru întâiașl dată cuvintele: 
„Voesce și vei pută! Cu Dumnedeu îna- 
inainte!“, cari deveniră cuvintele de ordine 
pentru toți Românii când s’au rupt lanțu
rile, cari încătușau pe poporul român.

Când națiunea a ales un singur prinț, 
pe Cuza, — Brătianu a arătat cel dintâiîi 
prințului viitorul, dicăndu-i:

„Prin îndoita alegere, cinci milione 
de Români au simbolisat independența na

țională și România așteptă de la aceste 
acte, cari îi schițâză în mari linii noua cale 
pe care e gata s’o urmeze cu entusiasmul 
și devotamentul unui popor, a cărui cre
dință națională, moștenire de la strămoși, 
s’a mărit și s’a afirmat în cursul vâcurilor 
de suferință.44

Vorbesce de răsboiul independenței 
arătând partea activă pe care a luat’o Bră
tianu atunci.

„El, Brătianu, 4’se d-l Sturdza, a ți
nut într’o mână oiocanal și în cealaltă fie
rul, din care a făurit sabia fulgerătore și 
victoriosă cu care Carol I a dus departe 
numele de Român.

Fie ca monumentul, care se ridică, 
încheie d-l Sturdza, să fie o încuragiare 
pentru muncă în viitor, să fie un stimulent 
pentru ținerile generațiunl44.

Discursul d-lui Aurelian.

„Un neam întreg, tot ce este român, 
aduce adl tributul de recunoscință și vene
rațiune marelui român Ion Brătianu44, dise 
d-l P. S. Aurelian, președintele Senatului, 
care luă cuvântul în numele maturului 
Corp:

D-sa spuse, că pe lângă acest monu
ment, care ne reamintesee pe Brătianu, mai 
e un altul mai măreț, este România mo
dernă.

Președintele Senatului continuă dicend, 
că sunt omeni providențiali și printre aceș
tia enumără pe Cavour, pentru Italia, pe 
Brătianu pentru România.

Descrie în trăsături generale faptele 
marelui patriot dicend, că n’a avut decât 
un vis: independența și mărirea patriei

Venind la răsboiul de la 1877, arată 
cum lucra Brătianu și cum în țâră era cea 
mai completă liniște.

In numele Senatului, încheie d-l Au
relian, aduc omagiile lui. Să-i fie memoria 
eternă !

Discursul d-lui Ferechide.
D-l Eerichide, președintele Camerei, 

vorbi în numele adunării deputaților.
D-sa spune, că nu găsesce cuvinte ca 

să esprime simțirea ce deștâptă în inimi 
marea figură a lui Ion Brătianu.

Când a plecat dintre noi, cj136 d-sa, 
totă lumea a regretat perderea crudă; adl 
când îi slăvim memoria, toți Românii se în
grămădesc în jurul statuei.

II văd, adaugă d-l Ferechide, pe Ion 
Brătianu, cum îi aduna pe toți și-i sfătuia, 
făcând par’că o singură familie.

Face apoi un scurt istoric al vieții 
marelui bărbat de stat, spunând că a rea- 
lisat unirea țărilor, alegerea Domnului 
străin, și regatul.

** *
După aceea a vorbit d-l Grigore Ma

cri, din partea Iașilor; d-l Nicolaide din 
partea Craiovei, d-l general Budișteanu, 
din partea celor cari au luptat peste Du

năre și d-l Bibicescu, din partea consiliului 
comunal al Capitalei.

Toți au arătat meritele și patriotismul 
lui Ion Brătianu.

La urmă d-l Ioan N. Polychroniade 
recita o frumosă poesie ocasională.

*
Recunoscință Bulgariei.

înainte de a se începe ceremonia, 
d-l Balabanoff, agentul diplomatic al Bul
gariei, a adresat d-lui Sturdza următorele 
cuvinte:

Excelență 1
„Din ordin și din partea guvernului 

„princiar, viu aci a depune coronă înaintea 
„monumentului ce inaugurați astădl, și a 
„asista în același timp la acesta impună- 
„tore solemnitate, în semn și ca mărturi
sire de recunoscință pentru tot ce s’a pe
trecut și s’a făcut în România, în timpul 
„lui loan Brătianu, pentru Bulgaria care 
„nu uită nimic.44

Telegrama prințului Bulgariei.
D-l Ionel Brătianu a primit următo- 

rea telegramă din Burgas din partea A. S. 
Principelui Ferdinand al Bulgariei:

„Mă asociez din totă inima la piosa 
„ceremonie, care consacră gloriosa memorie 
„a ilustrului vostru părinte, a cărui amin
tire va rămâne neștârsă printre popo- 
„rul meu.

*
Monumentul e un adeverat cap 

de operă. Sus se vede România, re- 
presentată printr’o femeie, care ține 
în mână, desfășurat, drapelul inde
pendenței, puțin mai jos stă în pi- 
ciore Brătianu. El e cu capul gol. 
In fața lui, aplecat în genunchi, stă 
un dorobanț, ținând într’o mână 
arma, er în cealaltă căciula. Brătianu 
privind la el, îi arată cu mâna dreptă 
drumul spre neatârnare și viitorul 
țerii. Pe partea a doua a monumen
tului, în fața lui loan Brătianu, e o 
Româncă cu doi copii, povestind 
faptele lui Brătianu. Pe marmoră 
stă scris: „Prin minte, prin inimă și 
brațele nbstre44. Jos pe o placă de 
marmoră e scris: „Lui Ioan C. Bră
tianu — 1903.44 La spatele monu
mentului e un înger, geniul Româ
niei, care rupe lanțurile sclăviei. Sub 
acest al doilea grup, în cele patru 
colțuri ale monumentului, se află câ
te-va statue de bronz. Ele simboli- 
seză: Prudența, Elocința, Patriotis
mul și Guragiul. In partea drâptă și 
în stânga sunt bas-reliefurile, repre- 
sentând scene din istoria modernă 
a țerii și la cari Brătianu a luat 
parte activă. într’o parte se află re- 
presentată scena când Brătianu vor
besce poporului la 1848, er în alta 
sosirea Principelui Carol de Jdohen- 
zollern pe pământul României.

de fiâră de pradă în vânt și ținând cu o 
mână cârma, âr cu cealaltă îșl tot trăgea 
mustățile; buzele-i subțiri se strîmbau de 
un rînjet conținu.

Celcaș era mulțumit de reușita dru
mului, mulțumit de el însu-șl și de băiat, 
căruia îi inspirase o astfel de frică și pe 
care-1 făcuse sclavul său. Se bucura din 
’nainte de feluritele plăceri pe cari le va 
gusta a doua di și mai avea plăcutul sim
țământ al puterei sale, cu care subjugase pe 
acest băiat tînăr și puternic. Vedea câtă 
ostenelă ’șl da acesta, îl compătimia și 
voia să-l înveselâscă.

— Hei! începu el încet, zimbind, ce 
spăriat ești.

— Cam.... șopti Gavril.
— Acum nu mai e nevoie să vîslescl 

atât de tare. S’a isprăvit. De-am trece nu
mai și locul acela.... Odichnesce-te!

Gavril ascultă. Ișl sterse cu mâneca 
cămeșei sudorea de pe față și băgă âr lo- 
pețile în apă.

— Vîslesce acum mai încet, ca să nu 
facem sgomot. Trebue să mai trecem o 
portă.... Tăcere.... Aci nu-i de glumit, dragă. 
Ehei, ce ți-se pote întâmpla aici! Când te 

isbesc odată în frunte, n’ai nici vreme să 
gemi.

Caicul aluneca acum aprope fără sgo
mot pe apă. De pe lopețl cădeau picături 
albastre și pe locul unde dispăreau în mare, 
licărea pentru scurt timp o pată albastră. 
Noptea devenia din ce în ce mai caldă și 
tăcută. Cerul nu mai sămăna cu marea, 
norii se întinseseră și-l acoperiseră cu o 
perdea uniformă, grea, care se lăsa nemiș
cată pe apă. Marea era mai liniștită și mai 
năgră și răspândia un miros mai cald și 
mai sărat.

— Ah, de-ar ploua! șopti Celcaș. Am 
putea trece atunci ca după o perdea.

La drâpta și la stînga caicului se ri
dicau din apa negră șalupe tot negre, ne
mișcate și pustii. Pe una din ele se zărea 
o lumină, cine-va umbla cu un felinar 
aprins. Marea atingea păreții vaporelor și 
mugea rugător și înăbușit, pe când ele-i 
răspundeau cu un ecou tare și aspru, părând 
că nu vor să cedeze.

— Piedeca, șopti Celcaș, încât de 
abia se audă-

Din momentul în care poruncise lui 
Gavril să vîslâscă mai încet, acesta fu cu
prins din nou de un simțământ de aștep

tare încordată. Se apleca în întunerec și 
i-se*  părea că cresce, că osele și nervii lui 
se destind cu dureri înăbușite; capul lui, 
plin de unul și același gând, îi arde, pielea 
de pe spate îi tremură și în piciore i-se 
părea că-i pătrund ace mici, reci. Ochii îl 
dureau de sforțarea pe care o făcea de a 
pătrunde întunerecul în care aștepta să 
vadă pe cineva, care le va striga: stați, 
hoților!

Acum când Celcaș șoptise „pie- 
deca“, Gavril tresărise. Un gând ascuțit și 
ardător îl străbătu și-i puse toți nervii lui 
încordați în vibrare. Voia să strige, să 
cheme ajutor. Se ridica puțin pe bancă, 
îșl scose pieptul în afară, înghiți o puter
nică cantitate de aer și deschise gura.... 
Dăr de odată îl cuprinse o spaimă, care-1 
isbi ca un bicifi, închise ochii și cădu de 
pe bancă.

In fața caicului se ridică în orisontul 
depărtat, din apa negră, o sabie de foc, 
tăia întunerecul nopței, alunecă cu verfu-i 
peste norii de pe cer și se întinse ca o 
fășie albastră, peste pieptul mărei. Acum 
la lumina ei apăreau vapore negre, tăcute, 
cari mai înainte, ascunse de întunerec, nu 

|se puteau vedă.

Frânghiile lor, încolăcite în jurul ca
targelor, sămănau cu plantele de pe apă, 
cari se urcă și cari eșiseră odată din apă 
cu acești giganțl negri prinși în mersul lor.

Ciudata sabie albastră se ridică er 
de-asupra apei, o despică din nou și se 
lasă apoi în altă direcție. Și acolo apărură 
din întuneric vapore nevăcjute pănă acum 
de ei.

Caicul lui Celcaș râmase pe loc și se 
legăna ca mirat pe apă. Gavril zăcea pe 
scânduri și-și acoperise fața cu manile, pe 
când Celcaș îl împingea cu lopata și șuera 
sălbatic, der încet:

— Prostule, e o corabie a vămei. 
Asta e o laternă electrică. Scolă-te, dobi- 
tocule! Vor arunca lumina asupra nostră. 
Mă pierdl, afurisitule! Haide....

In sfîrșit, când una din loviturile lo- 
peței isbi mai cu putere în cefa lui, Ga
vril se sculă', se aședă, fără a des
chide ochii pe bancă, pipăi pănă ce găsi 
lopețile și puse caicul în mișcare.

— Tăcere! Te gâtui.... țî-am mai 
spus-o. Tăcere! Ce dobitoc! Ce te-a speriat 
așa? Ei,măgarule! E o laternă și o oglindă, 
alt-ceva nimic. încet cu lopețile. Ține 
oglinda încoce și încolo și luminâză marea
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Discurs funebral
rostit la înmormântarea rep. Teofil Frâncu, 

de j4»îos Frânau preot în Benic.

Jalnici ascultători!
Adâncă durere cuprinde inimile nostre 

în acest moment, când ne-am adunat la 
sicriul unui prea vrednic scriitor român, 
pentru-ca să depunem pe el ultimul tri
but de cinste, ce datorim unui bărbat, 
care cu adevărată abnegațiune și desin- 
teresare a muncit la altarul culturei ro
mâne ca gazetar și ca funcționar de stat 
timp de peste 30 de anî.

Și acdstă durere nu e proprie numai 
familiei, ori comunei ce l’a dat, ci răsune
tul ei dureros să restrânge departe preste 
hotarele acestei țări, în frumdsa țeră ro- 
mânescă, unde adormitul în Domnul mai 
multă vreme și-a deprins puterile sale 
nobile intelectuale în folosul întregului 
neam românesc.

Jalea ndstră e cti atât mai adâncă, 
cu cât prin mdrtea acestuia vedem tot 
mai mult rărindu-se pleiada acelor dmenî 
cu inimă mare, cari pentru deșteptarea 
națională, pentru drepturile, binele și feri? 
cirea poporului român și-au jertfit posiție,' 
viitor și puterile intelectuale tdte.

Și precând noi plângem în jurul a- 
cestui sicriu drag și scump, accentele du- 
rerose ale suspinurilor ndstre, trece-vor 
granițele țării în România, străbate-vor 
pănă în departamentele ministeriului cul
telor, vestind funcționarilor acestui mi- 
nisteriu trecerea din vieță a stimatului și 
iubitului lor coleg. Jale adencă se va răs
pândi în lumea literară pentru perderea 
acestui nobil și cinstit scriitor; și mulțî 
fii ai Ardealului ajî bine căpătuit! în țera 
românăscă, vor deplânge pe fostul lor aju
tător și sfătuitor.

Muritor, care șî-a împlinit chemarea 
în lume, și luându-ș! partea sa de bucurie 
și dureri de pe acest pământ, el [plecă 
spre veclnica lumină pe care a vestit’o 
între bmenî cu cuvântul și condeiul.

Și în fața măreței umbre pornitdre 
cătră veclnicie, se ne oprim puțin, jalnici 
ascultători, pentru-ca figura acăsta mar
cantă din istoria ndstră contemporană să 
ni-se întipărescă în inimă, ca un vecinie 
îndemn la muncă cinstită și la vieță ne
prihănită de umiliri păcătose.

Născut la polele munților apuseni 
în comuna Benic la an. 1844 Martie 23 
din părinții loan Frâncu preot și soția 
Maria, Teofil Frâncu, învățat a ceti și a 
scrie de tatăl său la an. 1851, e dus în 
Alba-Iulia și înscris la șcdla elementară 
săsescă, de unde trece în gimnasiu pănă 
la cl. II, apoi le continuă în Blașiti, Clușiil 
și erășî în Alba-Iulia, unde la an. 1863 
obține testimoniu de maturitate în etate 
de 19 ani.

Mamă-sa, întru aceea văduvită, și 
cumnatul său îl îndemnau să între la teo

logie, unde-1 chema chiar și marele mi
tropolit Știluțiu. Deșteptarea națională 
însă în anii începutului ei, mână pe tineri 
cu grămada la sciințele juridice,îndemnul 
verbal și pilda colegilor au biruit și Teofil 
Frâncu în tămna anului 1863 se înscrie 
la facultatea juridică din Sibiiu, âr după 
trei ani trece la Olușiti unde absolvă 
dreptul și în același an depune esa- 
menul de stat.

De aici să începe vieța și activitatea 
publică a lui Teofil Frâncu. Pe acelea 
vremuri unui absolvent de drept i-se ofe- 
riau frumdse și bune posturi. Teofil Frâncu 
însă pentru naționalismul său înflăcărat 
de la început a fost privit cu ochi duș
mănoși. Intră ca practicant la tribunalul 
din Aiud, apoi de la Hațeg; înfruntând 
amare miserii și suferind multe neplăceri 
se duce la Deva ca concepist ndvocațial 
de unde în curând se mută la Făgăraș 
numit fiind vicenotar la tribunal. In cu
rând a fost ales sub-procuror și încredin
țat cu conducerea procuraturei de sfat. 
Numai cerul aparținător acelei judecă
torii ar pute povesti despre, simțul de 
dreptate devenit' proverbial al lui, numai 
țăranii români din jurul Făgărașului, ar 
sci spune de câte ori i-a ajutat, ori sfă
tuit în încurcăturile ce le aveau.

Naționalismul său însă luminat și 
curat, puțină vreme a putut -suferi ho
tarele strimte, între cari dat îi era să lu
creze ca funcționar. Spiritul său avântat 
doria libertate și neatârnare. La an. 1872 
întră în valurile alegerilor municipale, 
croind alegătorilor români, în unire cu 
alți soți de ai săi, direcție naționalistă. 
EI vedea cu ochii primejdia și mergea 
cu frunte senină cătră ea. La an. 1873 
tras în cercetare disciplinară pentru pretins 
abus de oficiu, fuse suspendat și dus în 
prinsăre la Tergul-Mureșului. Eliberat după 
două dile, se duce în Germania la Frank
furt pentru studiarea tipografiilor mo
derne. La 8 luni se reîntdrce la Brașov 
unde află, că e rehabiliat în postul avut.

Convins despre corectitudinea pasului 
făcut, n’a voit să reprimescă postul, der 
nici n’a desperat, ci a continuat- pe altă 
cale a-șî face datoria onorifică, ce o are 
un om inteligent, de a-șî ajuta neamul său. 
Lipsit de putința dea ajuta pe semenii săi 
în încurcăturile lumesci, și-a pus în gând 
să-i lumineze și 15 ani de-arendul vedem 
pe acest distins gazetar român bătând 
calea dintre Brașov—Bucuresci ca re
dactor și prim colaborator la cele dintâi 
foi românesc! de pe atunci.

Alăturea cu Densușianu și Lăpădat, 
cari își dorm lin somnul de veci, a redac
tat „Orientul latin*,  unde inima și sufletul 
era T. Frâncu, condeiu bun, stil ușor și 
inimă românăscă.

Acestă foie pentru ținuta sa națio
nală a avut de tot scurtă vieță. Prin an. 
1876 îl întâlnim pe T. Frâncu prin Bucu

resci ca redactor la foia oficială „Românul*  
sub renumitul 0. A. Rosetti.

De acum pănă la an. 1888 colabo- 
răză la mai multe foi din România și la 
„Gazeta*  din Ardeal, distingându-se mai 
ales în partea literară și ca foiletonist. 
Orele libere le folosia dând lecții private 
și lucrând la cărți literare.

La an. 1888 e numit șef de oficiu, 
er în an. 1892 șef de birou în ministeriul 
cultelor din România, post ce l’a purtat 
pănă la mortea sa întâmplată la 27/14 
Maiti în comuna sa natală, unde venise 
în concediu mai lung pentru restabilirea 
sănătății sale sdruncinate.

Cine cundsce, seu a cetit despre 
schimbarea provocată de desa cădere a 
guvernelor din România în personalul 
funcționarilor de stat, trebue se recundscă 
în adormitul în Domnul tact rar, multă 
consciențiositate și un fin simț de dreptate, 
care a impus de-opotrivă guvernului li
beral și conservator.

Dintre lucrările șale scrise în'timpul 
seu liber, de. mare valore sunt: descrierea 
datinelor și portului ardelenesc, precum și 
Rotacismul la Moți și Istrieni; Er dintre 
numefd'sele studii este cel -premiat de mi
nisteriul cultelor, despre starea bisericilor 
și a școlelor din străinătate. Dintre art-ico- 
lii mai recențl scriși prin foi de însemnă
tate, sunt celea 34 scrisori apărute în foi
letonul „Gazetei Transilvaniei*,  cart trac- 
teză diferite cestiuni din punct de vedere 
social-național românesc.

Acestea merite apreciându-le Maj. 
Sa Regele României Carol 1, vrând a da 
o dovadă despre bunăvoința sa regală, — 
după-cum se dice în decret, — la an. 1892 
conferesce adormitului în Domnul medalia 
„Bene Merentiu cl.II pentru merite literari 
âr la an. 1895 Ordinul Corona României 
în gradul de cavaler, frurodse distinction! 
primite de un ardelean în țâra româ- 
nescă.

Unde se gată înțelepciunea omenâscă, 
acolo se începe nesfîrșita împărăție a cre
dinței din care și rep. T. Frâncu adesea 
scotea raângăere. Religia părinților săi în
tre vitrege împrejurări familiari și sociali 
a mărturisit’o cu frunte senină și cu con
vingere creștinescă. In grelele împrejurări 
ale vieții familiari cu cari sortea așa de 
amar l’a asuprit, precum și în valurile 
sgomotdse ale vieții diaristice, și ca func
ționar aici și în România, împrumuta ruân- 
găere și ușurare din învățăturile dulci și 
ideale ale lui Is. Christos.

Crescut în spirit creștinesc în casa 
unui preot român, Teofil Frâncu s’a dedat 
de t.înăr a socoti legea creștină ca depo
sit de mângăere în năcasuri. — O rară 
pildă acesta între inteligența modernă, 
care ușor se lasă condusă de vederi po
trivnice spiritului creștinesc așa de rod
nic în fapte mărețe. Figurile mărețe puse 
înaintea nostră ca iedne de admirat numai 

din dmeni crescuți în acest spirit au eșit. 
Legea creștină cu Dumnedeescul său în
vățător a fost prima și cea mai fenome
nală șcfllă, care mai întâiu a învățat pe 
om a-se desbrăca de egoism, a fi drept, 
milos și uman în faptele sale ca privat și 
ca slușbaș.

Cât de rari sunt dmenii, cari să pri- 
câpă acestă învățătură mărâță în întrăga 
și adânca sa întindere; și cât de mulțî 
sucombă în năcasuri și nefericiri, decă nu 
au razimul credinței creștine. Câți domni 
de român sprijiniți de noroc nu-și vând 
moșidra părintăscă, ori nu-șî trăesc traiul 
fără de a lăsa în urma lor un semn de 
binecuvântată amintire.

Fericitul Teofil a priceput, că moșia 
în mâna omului nu e mijloc de îmbuibare, 
ci mijloc de a-și agonisi nemurire. Mo
șiera sa de aici câștigată și susținută de 
tatăl său cu prescură românescă a cins- 
tit’o bisericei, ca o strălucită pildă și viu 
îndemn pe sâma tuturor „domnilor*  de a 
ajuta biserica română; singura șcdlă mo
rală ce în mijlocul lurnei corupte și 
egoiste ține 'încă sus și nepătat stâgul 
idealelor mărețe. Numele său pomenit va 
fi la acesta biserică din neam în neam ca 
binefăcător și înălțase-vor rugăciuni anuali 
pentru odihna sufletului său mare și 
nobil.

Acâsta ar fi, jalnici ase., forma pe 
cât s’a putut ea cuprinde în cadrele unui 
discurs funebral, în care Teofil Frâncu 
și-a împlinit chemarea pe pământ.

Frumosă chemare! frumdsă poddbă 
sufletescă; să trăiesci pe pământ și să nu 
pui preț pe nevoile vieții reale. Să în
frunți năcazurile și primejdiile vieții, in
troducând pe disprețul lor, cult sciinței 
culturei și idealelor frumdse. Suflet mare 
și luminat care amăsurat firii sale căută 
fericirea departe de sgomotul lurnei 
egoiste, în scris și cetit, în înlocuirea în- 
tunerecului egoist cu lumina blândă și pu
rurea ardetdre a culturei.

De pe pragul veciniciei unde stai 
acum, ia-ți ultimul adio de la soră, de la 
frate și cumnată, din partea cărora cu 
drag ai fost primit și îngrijit, de la ne
poți, cumnați, rudenii, pretini și consăteni, 
și cerând iertare de la frate și cumnată 
pentru eventuale greșeli causate de slă
biciunile morbului, — pășesce spre pra
gul eternei lumini spre care pururea ai 
tins, pășesce la isvorul nesecat al păcii și 
răsplății, pe cari le meriți prin luptele și 
suferințele de pe pământ.

Laudă și mărire aducem Ție o 
Ddmne, care întăresc! pe om atunci când 
îi e frică a pleca stegul străduințelor în- 
naintea biruitdrelor brațe.ale morții; care 
cu mână tare ocârmuescî sdrtea nostră, 
care porți pe om prin valurile vieții, și-l 
scoți nevătămat din ele, care ne-ai dat 
pe adormitul în D-l de pildă vie de ur
mat și purtându-1 ca luminător prin țera

să vadă, dâcă omeni ca mine și ca tine 
plutesc pe ea. Mirose urmele contrabandiș
tilor. Nouă nu ne pot face nimic, sunt de
parte de noi. Nu te teme, băete, n’au să 
ne facă nimic. Acum — Celcaș se uită bi
ruitor în jurul lui — s’a isprăvit. Am tre
cut, Norocul tău, prostule!

Gavril vîslea tăcând, răsufla greu și 
se uita cu coda ochiului îu spre partea 
unde sabia de foc se ridica și se lăsa. Lu
mina rece albastră, care tăia întunerecul și 
făcea să strălucăscă marea într'o lumină 
argintie, era pentru el ceva neînțeles, ne
explicabil, amenințător. Gavril era er sub 
ipnoza unei frici și groze. O presimțire îl 
apăsa și-i străbătea pieptul.

Vîslea în mod mecanio, cu fața pali
dă; se apleca, par’că așteptând lovituri de 
sus. Nu mai simțea nici o dorință, nici 
alt-ceva; îi era pustiu în suflet. Turburările 
din noptea asta-i răpise tot ce era omenesc 
în el.

Celcaș, biruitor, mai dise odată: „Reu
șit perfect. Tote pericolele sunt trecute*,  
încordarea nervilor săi, obiclnuițl cu acâsta, 
dispăru și starea-i deveni normală. Mustața 
i-se mișca vesel și. în ochii lui strălucea 
lăcomia. Se simția forte bine, șuera printre 

dinți, trăgea cu putere aerul umed de mare 
în piept, privea în întunerec și zimbea bi
nevoitor, când ochii lui se opriră asupra lui 
Gavril.

Vântul care trecea, trezi marea și o 
acoperi de-odată cu încrețituri dese. Norii 
apărură mai subțiri și mai străvădători, 
însă cerul era acoperit de ei. Deși ușor, 
totuși vântul nu putuse risipi norii, cari 
stau nemișcațl, părând că se lăsaseră în 
voia gândurilor negre plictisitore.

— Ei, trezesce-te, frate. E vreme! 
Ia uită-te la el, par’că i-ar fi scos cine-va 
sufletul și n’a rămas decât un sac cu ose. 
Pretine dragă! Acum s’a isprăvit tot. Ei!

Lui Gavril îi păru bine, că aude o 
voce omenescă, măcar că era Celcaș acel, 
care vorbia.

—- Aud? dise el încet.
— Ei bine, fricosule! Acum aședă-te 

la cârmă, am să vîslesc eu, tu trebue să fi 
ostenit.

Gavril ascultă. Când schimbară locu
rile. Celcaș se uită în fața lui și vădend, 
că băiatul nu se putea ține pe pieiore,i-se 
făcu și mai multă milă: îl bătu pe umăr:

— Ei lasă, ai și câștigat mult. Am 

să te plătesc bine. Vrei o baucnotă de 
două-decl și cinci? Da?

— Nu-mi trebue nimic. Ași vră să 
mă scobor unde-va la mal.

Gelcaș făcu cu mâna în aer, scuipa și 
începu să vîslescă. Brațele lui lungi întin
deau lopețile departe.

Marea se trezia, se juca cu micile va
luri pe cari le făcea, le tivia cu spumă, le 
arunca peste celălalt și.le lăsa să se sfă- 
rîme în picături mici. Spuma se topia șu- 
șuind și suspinând; de jur împrejur tot era 
plin de un foșnet și plescăit plăcut.

întunerecul părea mai yiu.
— Acum spune-mi, începu Celcaș, te 

vei întorce în satul tău, te vei însura, vei 
ara pământul, vei sătnăna grâne! Nevasta 
ta va nasce copii, pânea nu va ajunge și 
te vei chinui totă viâța.... Și ce-o să ai din 
asta? E asta o plăcere?

— Cum pote fi asta plăcere, răspunse 
Gavril tresărind, și urma sfios: nimic n’ai 
din....

Vântul spăriase icl-colo norii și prin 
spărturi se vedeau bucăți mici de cerui al
bastru, cu una seu două stele pe el. Stelele 
se răsfrângeau în marea care se juca, aci 
strălucind, aci dispărând er pe valuri.

— La drepta! dise Celcaș. Ajungem 
îndată. Da —a! Suntem gata. Bun pescuit 
fuse și ăsta! VedI tu cum se face asta? 
într’o singură nopte am câștigat o jumă
tate de mie. Ei, îți place ?

— O jumătate de mie ? întrebă Gavril 
neîncrezător. Der se sperii îndată de în
trebare și dise repede, împingând cu picio
rul pachetele. Ce fel de marfă e asta?

— Asta e mătasă. Scumpă marfă. 
Dâcă o poți vinde cu preț, trece și peste 
mie. Der eu nu cer așa mult. Nu sunt așa 
îndemânatic.

— D —a! răspunse Gavril. De-așî pu
tea să fac și eu așa ceva! oftă el aminti n- 
du-șl de-odată de satul lui, de gospodăria 
ei' sărăcăciosă, de grijile de mama lui și de 
tote, acum îndepărtate, familiare lui, pen
tru binele cărora plecase după lucru și se 
chinuise atâta în noptea asta. Mintea ’i fu 
cuprinsă de-o mulțime de amintiri din să
tulețul lui, care pornesce de pe un munte 
rîpos spre rîu și se pierde într’o pădure de 
mestâcănl, sălcii, scoruși și măslini.

Amintirile acestea îi inspirau ceva 
cald și-l mai îmbărbătară puțin.

— Ah, asta ar fi ceva! suspină el 
trist.
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vecină, înainte de morte l’ai readus, ca să 
se odihnescă la locul, unde ai vădut lu
mina, și unde te-a cunoscut pe tine 
Dumnedeu tată mare și puternic. Amin.

Jubileul de 50 de ani al
diecesei Lugoșului.

La 14 Iunie st. n. se va serba 
în Lugoșiu, jubileul de 50 de anî 
de pa înființarea diecesei române 
unite a Lugoșului. Din incidentul 
acesta se vor aranja frumose festi
vități, al căror program este urmă
torul :

I

I.
13 Iunie.

1 Primirea și încuartirarea membri
lor reuniunilor învățătoresci și de cântări, 
precum și a ospeților, cari vor sosi de că
tre Timișoră cu trenul de 3.46 <5re și 8.23 
sera, de cătră Maroș-Ilye cu trenul de 11.03 
a. m..și 6.09 sera și de către Vârșeț-Ga- 
taja la 7.44 bre și de cătră Timimișbra la 
9.01 bre.

La sosirea trenurilor membrii desig
nați ai comitetului de aranjare vor fi la 
gară, spre a sta la disposiția celor sosiți la 
festivitate.

2. Sera la 7 bre membrii reuniunilor 
învățătoresci și de cântări, precum și os- 
peții se vor aduna în curtea șcdlei greco- 
catoliee, de unde precis la 8 ore va porni 
conductul de torțe la reședința episco
pescă, străbătând stradele: Comitatului, 
Izabelei și Szechenyi. Sosind conductul 
la reședința episcopescă, purtătorii de 
torțe vor forma un semicerc în fața reșe
dinței, în mijlocul căruia vor ocupa loc 
reuniunile de cântări. După cântarea celor 
două piese, archiereul va fi bineventat 
din partea celui designat spre acesta, er 
după răspunsul archiereului, reuniunile de 
cântări erăși vor cânta două piese. Cari 
terminându-se, conductul se va reîntorce 
în ordinea de mai înainte la școla gr. cat. 
de băeți pe strada Caransebeșului, Rege
lui și Isabelei trecând pe dinainaintea casei 
orășenescl.

După conduct convenire socială în 
grădina hotelului „Concordia14.

14 Iunie.
1. Dimineța la brele 7’/2 preoțimea, 

membrii reuniunilor învățătoresci și de 
cântări se vor aduna în biserica catedrală 
Fiind îmbrăcațî preoții în ornate sacre, vor 
porni cu litia la reședința episcopescă 
pentru de a-1 aduce pe Archiereu Ia 
serică.

Ordinea litiei va fi următorea:
a) în frunte va merge clericul 

crucea, de arabe părți ale stradei
purtat! doi prapori mici, er puțin’mai îna
poi alți doi prapori mai mari. După cruce 
vor merge școlarii cu stegul lor propriu,

cărora vor urma reuniunile învățătoresci 
și de cântări, apoi preoții, cari nu vor fi 
îmbrăcațî de s. liturghie, după aceștia 
preoții, protopopii și membrii capitulări, 
îmbrăcațî în ornate sacre și în urma acestora 
poporul.

6) Ajungând litia la reședință, doi 
din membrii capitular! vor îmbrăca pe ar
chiereu în ornatele sacre. După aceea litia 
în ordinea cum a venit, se va reîntorce 
la biserica catedrală. Litia va merge spre 
reședință pe strada Szechenyi, er spre bi
serică pe strada Caransebeșului. După so
sirea litiei în biserică, se va începe s. 
liturgie sub care vor cânta Reuniunile 
de cântări, după ordinea stabilită de Co
mitet.

Se observă, că în biserica catedrală, 
stalurile canonicale, cele din presbiteriu 
și cele ce vor fi aședate în naia bisericei, 
sunt reservate pentru ospețl.

2. După terminarea s. liturgii în bi
serica catedrală se va deschide ședința 
festivă a adunărei generale estraordinare 
a reuniunilor învățătoresci din ținutul Lu
goșului și a Hațegului.

3. La 1 <5ră d. m. banchet la „Regele 
Ungariei" și „Concordia44.

4. La 8 ore sera se va ține după 
un program special Concert, aranjat de 
cătră reuniunile de cântări din Lugoșiu, 
Oravița, Timișoră, Bogșa și Coștei.

După concert petrecere cu dans.
P. T. Domnii, cari voesc se

de corul mixt din Coșteiul mare. 6. Vo- 
robchievici I.: „Cântecul Prutului", exe
cutat de corul bărb. din Oravița. 7. *
„Concert44 (la rîul Vavilonului), executat 
de corul mixt din Bocșa mont. 8. Porum
bescu G. 0.: „Marșul cântăreților", cântat 
de corul bărb. din Timișoră. 9. Vidu I.: 
„Resunet de la Crișana44, doină, cântată 
de corul mixt din Lugoșiă. 10. „ Marș
festiv44, bor bărb. „en masse44.

*

din comitatul Solnoc-Dobâca a făcut con
tract cu un croitor din Clușiu pentru con
fecționarea de costume maghiare. Toți 
învățătorii maghiari din acel comitat lo
cuit în majoritate de Români vor umbla 
de aci înainte îmbrăcațî 
rul „F. M—g44 se bucură 
hotărîre și dice, că ar fi 
tote comitatele locuite
învățătorii să facă așa, ca cei din Solnoc- 
Dobâca.

unguresce. Dia- 
tare de acestă 
de dorit, ca în 
de naționalități,

bi-

cu 
vor fi

c’ai fi pornit îndată cu

mai iubi fetele! Ai pu- 
vrâi. Țl-ai fi înjghebat

Da!.... Cred 
trenul spre casă.

Și cum te-ar 
tea să iei pe cine
o casă, adecă pentru o casă, tot nu țl-ar 
fi ajuns banii.

— Așa e. Pentru o casă e prea pu
țin. La noi e lemnul scump.

— Nu e nimic. Țl-ai reparat’o pe cea 
veche. Dâr de un cal, ce did? Ai vre-unul?

— Un cal! Am unul, der e bătrân 
de tot....

— Ei așa, țl-ai cumpăra un cal. Un 
cal bun—o vecă, — oi — paseri—ei?

— Nu mai întreba. De-ar fi așa! O, 
dbmne, ce viâță ar fi asta!

— Da, pretine. Asta n’ar fi o vieță 
de lăpădat. Pricep și eu ceva, am avut și 
eu odată rostul meu. Tata era cel mai bo
gat om din sat.

Celcaș veslia încet. Caicul se legăna 
pe valurile, cari plescăiau jucându-se pe 
bord și aluneca de-abia simțit pe marea 
întunecosă, care se făcea din ce în ce mai 
sburdalnică.

Amândoi visau legănendu-se pe apă 
și privind gânditor în jurul lor. Celcaș tre
zise în Gavril gândul despre satul lui,

SOIRILE D1LE1.
— 24 MaiU v.

că 
ai 
la

(plecarea 
a. m. și

18 min. 
îndemna

la 9 ore
la 8 bre

se vor
societății ndstre 
acestă adunare, 
a face o frumosă

Școlă confesională română în Mar
coș. Din Marcoș primim îmbucurătbrea 
scire, că în urma stăruințelor și îndemnu
lui preotului local, d-nul George Dogariu, 
poporul acestei comunități bisericesc! gr. 
or. a hotărît să-și edifice o școlă confesio
nală, dorință, care de mult o au bunii ro
mâni Marcoșenî. S’a fixat și dina de lici- 
tațiune pentru darea în întreprindere și 
pe diua de 1 (14) Iunie a. c. ia ora 
1 d. a. în comuna Marcoș. Atragem 
atențiunea întreprindătorilor și măeștrilor 
noștri români, și dorim din inimă, ca po
porul comunei Marcoș să-și vadă cât mai 
curând realisată o veche dorință a lor.

iee 
parte ia festivitate, banchet și concert și 
doresc se reflecteze la cuartire particu
lare, sunt rugați a se anunța până la 
Iunie st. n. la președintele executiv 
comitetului Rss. 
Lugoșiu.

Lugoșiu, la

loan Boroș canonic

20 Maiu st.
C'omîYeiwZ

n. 1903. 
aranjator.

II.
de cântări

8 
al 
în

„Lira“ dinReuniunile
Lugoșiu, „Concordia*  din Oravița, „Armo
nia*  din Bocșa mont, și corurile gr. cat. 
din Timișoră și Coșteiul mare aranjeză 
din incidentul serbării iubileului de 50 
ani al înființării diecesei Lugoșiului, Du
minecă în 14 Iunie n. 1903 în sala de 
vară a hotelului „Concordia" din Lugoșiu, 
Concert împreunat cu petrecere de dans. 
Prețul locurilor: Scaun rangul I (șir 1—3) 
cor. 4., scaun rangul II (șir 4 — 9) cor., 3. 
scaun rangu IIII (șir 9—16) 2 cor. Loc. 
de stat cor. 1. începutul la brele 8 sera. 
Bilete de intrare se vend la biroul comi
tetului aranjator în localitățile institutului 
„Poporul14, în cofetăria „Kosâr44 și sera la 
cassă

Programa: 1. Musicescu G: „Imn" 
(Cu tărie înainte), executat de corul mixt 
„Lira" din Lugoșiu. 2. Porumbescu G. C.: 
„Altarul mănăstirei Putna", baladă cântată 
de corul bărb. „Concordia" din Oravița. 
3. Musicescu G.: „Stejarul și Cornul14, doină 
cântată de corul mixt „Armonia14 din Bocșa 
mont. 4. Karrasz R. K.: „Dulce-i glasul 
tău14, executat de corul mixt din Timișoră. 
5. Porumbescu G. C.: „Botezul44, cântat

In interesul desp. I al „ Asociațiu- 
nei44. Atragem atențiunea cetitorilor noș
tri din Brasov și împrejurime asupra 
adunării generale a desp. I (Brașov) al 
„Asoc.iațiunei44, ce se va ține Dumineca 
viităre în Reșnov și care promite a fi una 
din cele mai frutnose. Gorounicațiunea cu 
Râșnovul este forte lesniciosă 
din Brașov cu trenul 
întorcerea la Brașov 
sera) și astfel credem, 
cât mai mulți membri 
brașovene a lua parte
avend tot-odată ocasiune 
escursiune. Din partea poporenilor și a 
fruntașilor noștri din Reșnov se pregătesce 
după cum suntem informați, pe sema 6s- 
peților o frumosă primire. După adunare 
va fi o masă comună cu o taxă moderată. 
Aceia, cari doresc a lua parte la acestă 
masă, sunt rugați a se înscrie pănă Joi 
în 29 Maiil v. la cassierul despărță
mântului, d-1 Cornelîu Aiser, funcționar la 
filiala „Albinei" din loc.

Congregațiunea comitatului Sibiiu 
ținută la 4 Maiu a votat o resoluțiune 
presentată în numele membrilor sași de 
Dr. Oscar Meltsl prin care se protesteză 
contra obstrucțiunei și se cere de la gu
vern se restabilescă stări normale în dietă. 
Membrii români, prin rostul d-lui advocat 
Dr. Liviu Bran de Lemenyi, au declarat 
că nu pot vota resoluțiunea. Asupra de
cursului ședinței ara primit un raport pe 
care-1 vom publica în numărul proxim.

Jubileul orașului Petersburg și 
deputăția din Budapesta. In diua de 2 
Iunie s’a serbat jubileul de 200 ani al 
întemeierii orașului Petersburg. Ou acestă 
ocasiune s’au presentat deputațiuni trimise 
din capitalele Europei. Din Budapesta s’a 
dus de asemenea la Petersburg o depu- 
tațiune în frunte cu primăriul. Gând se 
fie însă primiți în audiență la Țarul, de
putațiunea din Budapesta era să vină în 
rând după deputațiunea din Bucuresci și 
Belgrad. Din causa acesta deputațiunea 
din 
rat, 
cât

Grindină. Din Maramureș, Sătmar 
și Sibiu sosesc scirî, că pe acolo a bătut 
grindina.

Satisfacție dată d-lni protopop Dr. 
Puticiu. Relativ la soirea publicată în 
numărul nostru de Marți cu privire la 
satisfacția, ce a primit’o d-1 protopop al 
Timișbrei Dr. Traian Puticiâ, dăm adi 
amănunte după diarele „Temesvarer Zei- 
tung44 și „Delmagyarorszâgi Kbzlony". 
Etă ce scriu aceste foi la rubrica „cronica 
judiciară": „Protopopul român gr. or, din 
Timișbra Dr. Putici a făcut arătare la 
procuratură contra locuitorului din Timi- 
șdra-Fabric Era. Andreescu pentru acu- 
sare falsă, respective calomnie. Judecăto
ria de cerc a pertractat dilele acestea 
causa. Andreescu a recunoscut, că a făcut 
arătare contră lui Dr. Puticifl la consisto- 
riul din Arad, a declarat însă, că acbsta 
n’a făcut’o din îndemn propriu, ci în urma 
instigațiilor isvorîte din cercurile, cari în- 
cunjurau pe fostul episcop Goldiș. Cele 
ce le-a adus înainte în arătările de sub 
nr. 5189 de la 19 Iulie 1900 și nr. 6812 
de la 30 Aug. acelaș an, apoi de 
6925 de la 1 Sept.
Septemvrie al căror cuprins 
și prin „Trib. Pop.
sunt în întregimea lor neadevSrate și ne- 
basate, și cere iertare de la Dr. Puticiu, 
esprimând regrete pentru cele întâmplate. 
Acusatorul Dr. Puți,‘id și-a retras pîra în 
urma acestor declarațiuni".

Din Chiheriul inferior ni-se scrie, 
că la înmormântarea fostului inginer me
chanic, sublocotenent ces. și reg. în re- 
servă, Vețianu, ce s’a făcut în Hodac, au ce
lebrat serviciul divin funebru ' 10 preoți,

si nr. 7090 
s’a 

“ nr. 38 de

sub nr. 
de la 6 
ventilat 
la 1900,

Budapesta s’a mâhnit rău și a decla- 
că mai bine nu se duce la țarul, de 
se fie primită după numitele orașe.

Invețătorii și costumul național 
maghiar. Societatea învățătorilor maghiari

vrend astfel să-l mai îmbărbăteze și să 1 
liniștescă. Intâiă începuse să vorbescă vor
bind sceptic, der apoi când aminti băiatu
lui bucuriile vieții de țăran, cari pe el îl 
desamăgiseră de mult, pe cari le uitase și 
de cari îșl aduse aminte de-abia acum, se 
lăsă tîrît de ele și în loc de a întreba pe 
Gavril despre satul și afacerile lui, începu 
să povestăscă singur, fără a băga de sămă:

— Principalul în vieța țărănăscă, e 
libertatea, dragul meu. Ești stăpân. Ai casa 
ta — și decă nu face decât, o para — ea 
ta, ai pământul — fie și de o palmă, dâr e 
al tău. Cocoșul, oul, mărul tău, tote sunt 
ale tale. Ești domn pe pământul tău. Și 
apoi renduiala.... Te scoli de diminâță și 
lucrezi, primă-vara una, vera alta, tomna 
și iârna îșl iau și ele ale lor. Ori unde te 
duci, te întorci, tot la casa ta; înăuntru e 
oald — și liniște. Domnescl. Nu e așa? 
încheie entusiasmat Celcaș șirul lung de 
plăceri și drepturi ale țăranului, fără a se 
gândi la datoriile acestuia.

Gavril se uită curios la Celcaș entu- 
siasmându-se și el. Pe când acesta vorbia, 
el uitase cu cine are a face, creclend că 
are în fața lui un țăran, ca și el, un țăran care 
era legat de pământ prin sudorea multor | să se uite în ochii băiatului.

generații, care crescuse îm preună cu aminti
rile din copilărie și de care se despărțise 
primindu-șl acum plată drâptă, pentru-că 
părăsise pământul seu.

— Asta e adevărat, frățiore. E drept 
ce spui. Uită-te, ce ești tu fără pământ? 
Pământul, ca și pe maică-ta, nu-1 poți uita.

Celcaș se gândia. Simți în piept ar- 
care o 
cine-va

avea în tot-dâuna 
vanitatea, mai cu

sura aceea pe 
când îi ofensa 
sâmă unul, care în ochii lui era mai pe jos 
de el.

— Ce trăncănescl? întrebă el mânios; 
nu credl, că am spus tote estea în serios? 
Ba, deu!

— Mă, der ce om ciudat! dise Gavril 
âr cu trică. Ce vorbesc de tine? Sunt 
mulțl ca tine. Ce de omeni nenorociți și 
cari hoinăresc prin lume!

— Așâdă-te la lopețl, câne! porunci 
er Celcaș scurt, înghițind înjurăturile, cari 
îi veniau în gură.

Schimbară er locurile și când Celcaș 
trecu peste pachetele cu marfă spre cârmă, 
simți în el o dorință puternică să îmbrân- 
câscă pe Gavril în apă. Der n’avu puterea

Scurta convorbire încetase, însă lui 
Celcaș îi vorbia acum tăcerea lui Gavril. 
Se gândia la trecut, uitând să cârmâscă 
caicul pe care valurile îl întorseră, îndrep- 
tându-1 spre mare.

Talazurile păreau a înțelege, că acest 
caic îșl pierduse ținta, îl aruncau din ce în 
ce mai sus, jucându-se ușor cu el, lăsând 
să strălucescă sub lopețl lumina lor senină, 
albastră. Pe dinaintea lui Celcaș se peren- 
dau cu repediciune iconele trecutului înde
părtat, despărțite printr’un zid gros de 
present — cei unsprede ani de vagabondaj.

Se vedea copil, vedea satul, pe mama 
lui, o femeie roșcovană, grasă, cu ochii ce
nușii, blajini. Vedea pe tatăl său, un uriaș 
cu o barbă roșie, cu față severă. Se vedea 
ginere, nevasta lui, durdulia, vesela Anfisa, 
cu ochii negrii și cu părul negru. Se vedea 
soldat voinic de gardă, vedea 6r pe tată- 
seu cărunțit, încovoiat de muncă și pe 
mă-sa îmbătrânită, plină de sbârciturl. Ii 
apăru în minte primirea pe care i-o făcură 
când se întorse din armată, vedea ce mân
dru era tată-său de Grigore al lui, soldatul 
bărbos și voinic.

Amintirile, biciul neuorociților, dau 
vieță și pietrelor trecutului și tornă chiar
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1n frunte cu vice-protopopul onorar Ales. 
Târnoveanu, care a ținut și cuvântarea 
funebrală. A participat mult popor din co
munele învecinate.

Maial în Arad. Școlele elementare 
gr. or. române din Arad aranjază Luni a 
■doua di de Rosalii un maial în pădurea 
numită „Csăllau. La 7 ore dimineța eșire 
festivă la pădure cu musica militară. Pănă 
la amiadi jocuri cu școlarii. La amiacli 
prâmj comun. După amiadi pănă sera joc 
pentru public.

D-l Dr. A. Crăciunescu aduce la 
cunoscință, că își va reîncepe practica de 
■medic la Băile Herculane. Practica dureză 
de la 15 Maiii pănă la 15 Septemvrie.

Arestarea unei redactore. In Foc- 
jșani trăesce o Româncă inimdsă cu nu
mele Tița Pavelescu. veduvă, care are 
un atelier de croitorie și își câștigă pânea 
în mod cinstit. Vădând însă halul în care 
au ajuns orașele moldovenesc! prin inva- 
siunea jidovilor, de câțî-va ani încdce 
pe lângă acul, cu care se 'întreține, Tița 
Pavelescu a apucat și condeiul și într’un 
-diar întitulat „Sentinela11 în fie-care săp
tămână își esprimă durerea patriotică asu
pra tniseriei produse de copleșirea jido- 
vescă. — Se înțelege, că multora nu le 
plăcea activitatea rjiaristică a domnei Pa
velescu, căreia neputendu-i a-i aduce alte 
reproșuri, de ore-ce este femeie muncitdre 
■și virtudsă, i-au născocit fel de fel de 
acusări: ba că e exaltată, ba nebună etc. 
Acuma cetim în foile din România, că a 
fost arestată la Buzău și de acolo escor
tată cu jandarmi la Focșani...

Logodnă. D-l Emil Frâncu (Șomoș- 
telnio) când, de preot și d-șora Elena M. 
Ciobotaru (Corbu) logodiți.

Evreii în Rusia. Foia oficială ru- 
sescă publică noua lege relativă la jidovi. 
După legea acesta în tdtă împărăția ru- 
sescă se hotărăsc 101 de localități, UDde 
jidovii pot se se așede, și să-și cumpere 
■case și pământuri. Afară de aceste loca
lități jidovilor nu le este îngăduit nicăiri 
a a se aședa.

Oțet falsificat cu urină. Oltenii din 
Bucuresci fac comerciu ambulant cu di
ferite articole de hrană pentru trebuințele 
■casnice. Unii din ei vând oțet. Controlo
rul fiscal Stefan Anastasiu a descoperit 
.alaltaeri o falsificare grozavă a oțetului. 
■Oltenii anume îl amestecau cu apă ca să 
fie mai mult, dăr prin acesta oțetul își 
perdea colorea și Oltenii ca să-l coloreze 
-din nou, făcându-1 gălbuii!, au turnat în 
•el urină. Numeroși precupeți de aceștia 
au fost arestați. Scirea acesta o luăm 
după (jiarul „Țara", căreia îi lăsăm răs
punderea pentru esactitate.

Un pungaș isteț. Ignaț Străssnof 
-era un Evreu născut în comitatul Sătma- 

riului. Ca mulți alți coreligionari de ai 
săi și-a schimbat și el numele pe ungu- 
resce numindu-se Szendrei Ignăcz. Intr’o 
di se duce jupânul Szendrei la episcopul 
Bende din Nitra și se presentă sub nu
mele de Vertesy, consilier la ministeriul 
ungar din Viena. „îmi pare bine11 dice 
episcopul, „tu ești nepotul meu și nu 
te-am vădut de când erai copil“. Szendrei 
Vertesy-Strassnof a ședut la „unchiul" 
său vre-o trei dile, storcendu-i la plecare 
câte-va mii de fiorini. Mai târdiu a aflat 
episcopul, cum a fost înșelat. Alaltaeri a 
fost osândit Szendrei de cătră tribunalul 
din Szombathely la 2 ani și 9 luni tem
niță.

Un tîner absolvent de gimnasiu, 
cu praxă de 4 luni într’o cancelarie ad- 
vocațială și de 8 luni într’o cancelarie 
notarială, caută aplicare în vre-o cancela
rie pe lunile Iulie, August, eventual și 
Septemvrie.

Sciri locale.
Pentru „împotrivire11 față cu poliția 

se scie, că d. G. Drăghiciu tipograf a fost 
condamnat la 1 lună închisore de stat și 
100 cor. amendă. D-l Drăghiciă a apelat 
și Tabla reg. din T.-Mureșului a fixat 
diua de 1 Iulie ca termin pentru pertrac
tarea apelului. Afacerea acesta dateză 
încă de la 3/15 Maiu 1902 când cu cununa 
cu tricolor de la monumentul lui Andreiu 
Mureșianu.

Dintre farmaciile din cetate, mâne 
Duminecă după amiadi va fi deschisă nu
mai a lui Neustădter din Tergul-Grâului.

Corul bisericei gr. orientale ro
mâne din Brașovul-vechilî învită la pe
trecerea teatrală musicală declamatorică 
împreunată cu dans, ce o va aranja Du
minecă în 25 Maiu st. v. (7 Iunie st. n.) 
1903 dina întâia de Rosalii în sala hote
lului „Central nr. 1“ din loc. Corurile se 
dirigeză de d-l Nic. Oancea jun. începu
tul la 7’/2 ore sera. Prețul de întrare: de 
personă 1 cor., pentru studenți 80 bani. 
Venitul curat este destinat pentru spori
rea „fondului corului11 de la biserica Sf. 
Adormiri din Brașovul-vechiu. Contribui- 
rile peste taxa de intrare se vor primi cu 
mulțămită și se vor publica.

Serată Mozart. Sc-eietatea filarmo
nică va da al treila concert statutar (Se
rată Mozart) la 10 Iunie în casa de con
certe cu concursul d-șorei Selma Hack- 
muller, cântăreță de operă. începutul la 
orele 8 sera. Dirigent Max Krause I, 
Symphonie G-moll Nr. 2 a) Allegro rnolto 
b) Andante c) Menuetto, Allegro dj Fi
nale, Allegro assai II a) Ana Paminei 
din opera „Flautul fermecat" b) Aria lui 
Cherubino (Page) din opera „Nunta lui 
Figaro" (D-șdra Selma Hackmuller.) III. 

Uvertura lui „Don Juan'1. — Membrii 
spriginitori își pot alege locurile la li
brăria H. Zeidner. — Vendarea generală 
de bilete se va începe la 9 Iuuie.

Din isprăvile tramvaiului local. 
Birjarul român George Buștea a pățit’o 
rău cu tramvaiul care circulă pe linia 
Brașov-Săcele. Intr’una din dilele trecute. 
George Buștea se afla cu birja sa în 
Blurnena-mică strada fântânei, vis-ă-vis de 
nr. 13, căci avea să ia un mușteriu. Voind 
se trecă cu trăsura peste linia tramvaiului 
locomotiva l’a ajuns și cu tote semnele ce 
el le-a dat, mașinistul n’a vrut să oprescă. 
Locomotiva isbind în cai, i-a trântit jos, 
a rupt hamurile și i-a făcut pagubă în
semnată. Din norocire a scăpat cu atâta. 
Contra mașinistului s’a făcut arătare. — 
Așa ni-se comunică cașul.

Concertul musicei comunale. Du
minecă la 7 Iunie, fie di cu sdre seu ce
riul noros, musica comunală va da concert 
la „Pomul verde" sub conducerea capel- 
maistrului Max Krause. Programul compus 
din 10 numere este fdrte variat. Punctul 
4 este „Rapsodia română" de Ionescu, 
orchestrată de M. Krause. începutul la 
orele 8. Intrarea 60 bani.

Aceeași musica va da Imni la 5*/ 2 
concert pe promenada de jos.

Concert militar. Mâne, Duminecă, 
concert militar la Geverbeverein. începu
tul la orele 8. Intrarea liberă.

Photoplasticnl din strada Porții va 
ave expuse săptămâna. viitdre 50 de ta
blouri representând o călătorie interesantă 
în Norvegia. A se vede anunțul.

Invitare.
Despărțementul I (Brașov) al „Aso- 

ciațiunei pentru literatura română și cul- 
tura poporului român" își va ține aduna
rea sa generală ordinară, Duminecă în 
1 (14) hinie a. c., la orele 11 a. m. în bi
serica gr. or. română din comuna Reșnov. 
Adunarea va II precedată de un parastas 
pentru membrii răposați ai Asociațiunei.

Programul adunării-. 1) Deschiderea 
adunărei. 2) Raportul comitetului despre 
activitatea sa în decursul anului espirat.
3) Raport despre starea cassei despărță
mântului. 4) Alegerea unei comisiuni pen
tru censurarea socotelilor presentate de 
comitet și a alteia pentru înscrierea de 
membri noi. 5) Disertațiune. 6) Raportul 
comisiunilor de sub punctul 4. 7) Fixarea 
budgetului pe anul 1903/4. 8) Alegerea a 
doi membrii, cari se represinte despărță
mântul la adunarea generală a „Asocia
țiunei". 9) Propuneri de sine stătătore. 
10) încheierea adunării.

La acesta adunare sunt invitați toți 
membrii „Asociațiunei de pe teritoriul 
acestui despărțământ, precum și toți do
ritorii de înaintarea poporului nostru. In 
special agenturile din diferitele comune 
ținătore de despărțământul Brașovului sunt 

rugate a lua parte la acestă adunare cel 
puțin prin câte doi membrii.

Brașov, 22 Maiti v. 1903.
In numele comitetului desp. I. al 

„Asociațiunei pentru literatura română și 
cultura poporului român“.
Andreiu Bârseanu, Nicolae Bogdan, 

directorul desp. notarul comit.

Ilemas bun.
Cu ocasiunea transferării mele 

la Arad și în lipsă de timp a’mi lua 
adio personal adresez amicilor și cu- 
noscuților pe calea acâsta un. căldu
ros remas bun.

Dumitru Banciu,
ces. și reg. Oberstabsprofoss.

ULTIME SCIRi.
Viena, 5 Iunie. A(p în „Reichs- 

rath“ a fost-ședință furtunbsă De
putății dalmatini au interpelat din' 
nou în chestiunea turburărilor din 
Croația, er deputatul radical ceh cu 
numele Choc a interpelat pe minis
trul președinte, decă are cunoscință, 
că moștenitorul de tron a aplaudat 
la o representație publică un cântec, 
în care se insultau Cehii. Choc a în
trebuințat espresiuni aspre în potriva 
moștenitorului.

Convocare.
P. T. domnii membrii „Asociațiunei 

pentru literatura română și cultura popo
rului român" și toți iubitorii de cultura 
poporului român sunt prin acesta invitați 
a participa la adunarea generală a des
părțământului, ce se va ține în 5 Iulie 
1903 la 11 ore înainte de amecjl înPetro- 
șeni cu următorul

Program: 1. Deschiderea adunărei 
prin președinte. 2. Raportul notarului des
pre activitatea de la ultima adunare ge
nerală. 3. Raportul cassarului. 4. Raportul 
bibliotecarului. 5. Esmiterea a patru co
misiuni : a) pentru censurarea raportului 
notarului, b) pentru censurarea raportului 
cassariului, c) pentru censurarea raportului 
bibiotecarului, d) pentru înscrierea de mem
bri noi. 6. Decidere asupra raportelor sin
guraticilor comisiuni. 7. Alegerea a doi 
delegați pentru adunarea generală a aso
ciațiunei. 8. Cetirea disertațiunilor, cari 
însă vor ave a-se preda directorului des
părțământului cu 8 dile înainte de adu
narea generală spre censurare. 9. Stato- 
rirea bugetului. 10. Esmiterea a doi mem
bri pentru verificarea procesului verbal. 
11. Hotărîrea timpului și locului unde și 
când să se țină procsima adunare gene
rală. 12. închiderea adunărei generale.

Din ședința comitetului despărțămân
tului VII. '

Hațeg, în 30 Maiu 1903
Dr. Gabriel Suciu, loan Mttnteanu, 

președinte. notar.

în otrava beută odinioră picături de miere. 
Tote acestea numai pentru a nimici pe om, 
fiăcându-1 să-și recunoscă greșelele și a-i 
.răpi nădejdea pentru viitor, prin iubirea 
de trecut pe care i-o inspiră.

Gelcaș se simția însuflețit de vântul 
acesta dulce și pretinos, care-i aducea la 
■urechi mângăerile mamei lui și cuvintele 
măsurate ale lui tată-său, țăranul răzeș. 
Audia multe sunete uitate, simția mirosul 
■umed de pământ de pe care s’a topit ză
pada și s’a acoperit cu mătasa ca smarag- 
■dul a sămănăturei de toinnă.

8e simția fără razim, scăpătat, sărac 
.■și singur, despărțit și exilat de făgașul vie
țui, în care se plămădise și al cărei sânge 
•curgea în vinele lui.

— Ei, încotro mergem? întrebă de
codată Gavril.

Celcaș tresări și se uită cu ochii lui 
<de fieră împrejur.

— La dracul Nu e nimic... veslesce 
■cu putere. Ajungem îndată.

— Erai dus pe gânduri? întrebă Ga
vril zîmbind.

Celcaș îl privi cercetător. Betrânul își 

revenise er în ale lui. Era liniștit, vesel, 
părea chiar triumfător.

Era tînăr și ave îcică îutrega vieță în 
mâna lui,- totuși, nu soia nimic. Pote că 
pământul îi^va fi razimul.

Gândurile acestea îl întristară pe Cel
caș și răspunse mârăind la întrebarea lui' 
Gavril:

— Sunt obosit. Și prea te legănă....
— Da, adevărat, te legănă.... Acum 

o să ne mai prindă cu astea? Gavril atinse 
cu piciorul pachetele.

— Nu, fi liniștit. Am să le predau 
îndată și void primi bani pentru ele. Da!

— Cinci de câte o sută?
— Cred că n’o să fie mai puțin.
Da ăștia-s bani! De-așI ave eu, om 

fără noroc, banii ăștia, ce n'așl face eu cu ei!
— I-ai întrebuința la gospodărie?
— Negreșit. Și cum....
Și Gavril se lăsă dus pe aripele vi

surilor.
Celcaș părea forte abătut. Mustățile 

îi atârnau în jos. partea dreptă stropită de 
apă îi era udă, ochii îi erau cufundați în 
orbite și-și pierduseră strălucirea. Era trist. 
Tot ce sămâna în el cu o fieră de pradă,

dispăruse, lăsând loc tristeței care se vedea 
și miseriei, care țîșnia prin cutele cămășii 
lui murdare.

— Și eu sunt obosit.... Nu mai am 
putere.

— Ajungem îndată; uite, colo e.
Luntrea făcu un cerc și Celcaș o 

cârmi spre ceva negru, ce se vedea eșind 
din apă.

Cerul se acoperise er cu nori și o 
ploie subțire și caldă plescăia vesel pe 
valuri.

— Stai! Mai încet, porunci Celcaș. 
Tălpoia caicului lovi catargul unei bărci.

— Nu cumva dormi, diavole? mormăi 
Celcaș, prindându-se cu cangea de frânghiile 
cari atârnau.

Scara nu e lăsată. Si plouă — nu 
putea să plouă mai înainte? Ei, mă, ciu
perci ce sunteți, ei, ei!

— Lasă scara în jos!
— Bună diua, Celcaș.
— Lasă scara în jos, diavole 1 sbierâ 

Celcaș.
— O, ce rău ești astădl!
— Urcă-te sus, Gavrile, dise Celcaș 

tovarășului seu.

După un minut erau pe punte. Trei 
matahale negre și bărbose vorbiau cu vioi
ciune într’o limbă ciudată, aspră. Se uitară 
peste bord în caicul lui Celcaș. Al patrulea, 
care era înfășurat într’o manta lungă, se 
apropie de acesta, îi strînse tăcând mâna 
și măsură neîncredător cu privirea pe Gavril.

— Se-ml faci rost de bani. Pănă mâne 
de diminâță, dise Celcaș, scurt. Acum mă 
duo să mă culc. Haide, Gavrile. Vrei să 
mănânci ceva?

— Ași vrâ să dorm, răspunse Gavril.
După cinci minute sforăia în fundul 

caicului murdar, pe când Celcaș, alături de 
el, își încerca o cismă, scuipând și șuerând 
trist și mânios printre dinți. Apoi se lungi 
și el lângă Gavril, trase cisma din picior, 
încrucișa manile sub cap și începu să pri- 
vâscă țintă în sus, mișcându-șl mustața.

Barca se legăna încet pe apă.1 Unde
va scârțăiau plângător grindile, ploia cur
gea de pe coperiș și valurile plescăiau is- 
bindu-se de bord. Tote acestea erau triste 
și sunau ca un cântec de legăn al unei 
mame, care nu mai nădăjduesce în norocul 
fiului său.... Și Celcaș adormi.

(Va urma.)

APA AMARA „FKANCISC IOS1F“ Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capetă pretutindeni.
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Din Cernatul Săcelelor.
Ni-se scrie:
Miercuri în 21 Maiii a. c. sârbătdrea 

Marilor împărați Constantin și Elena, s’a 
serbat primul parastas în biserica gr. or. 
cu Hramul Sf. Nicolae din Cernatul Să
celelor, pentru fericirea și odihna sufletelor 
răposaților Stroe și Stana Beloiu, în me
moria cărora un fiu demn al -lor a lăsat 
pe mormântul părintesc cunună neperi- 
tdre, donând acestei sf. biserici suma de 
5000 lei noi, care sumă' se administreză 
de Venerabilul Consistoriu archidiecesan 
gr. or. din Sibiiu sub numele de „Fonda- 
țiunea Stroe și Stana Beloiu“. Acesta fon- 
dațiune va remâne în vecii vecilor nea
tacabilă și numai interesele se vor între
buința din an în an în folosul acestei sf. 
biserici, eră biserica în schimb drept re- 
cunoscință va serba în tot anul un pa
rastas la serbătdrea împăraților Constantin 
și Elena, pentru eternisarea memoriei amin-, 

-tiților răposați Stroe și S.tana Beloiu.
Parastasul acesta prim s’a serbat cu 

mane solemnitate,: împărțihdu-se luminări 
la' tot poporul num&res, adunat în bise
rică: După sevîrșirea parastasului, părin
tele paroch . George Urdeq, printr’un cu
vânt potrivit momentului și locului, a 
arătat poporului calitățile nobile cu cari 
nu fost înzestrați de Dumnedeu Stroe și 
Stana Beloiu, precum și trite însușirile fru- 
mdse ale familiei Belqesci. Reppsații ca 
locuitorii comunei Oernatu să numărau în
tre fruntașii bisericii și erau stăpâniți de. 
băle mai frumdse simțăminte morale'’și. 
religidse' și purtau totdeupă în inima lor 
pe Dumnedeu, căruia totă Viăța lor î-au 
■slujit, dâră și Dumnedeu i a ajutat în 
iote întreprinderile lor și a înălțat ca
pul lor.

Stroe Beloiu a răposat încă înainte, 
:a anul 1846 lăsând pe,Soția lui Stana în 
stare de văduvie fără nici un ajutor îm
povărată cu crescerea a șăse copilași toți 
mititei. Densa rămasă- singură în acăstă 
Stare n’a desperat, ci basată pe adevărul 
sfânt, că „unde e năcazul mai mare, acolo 
e și Dumnezeu cu ajutorul său mai apr<5peu, 
4-a strîns copilașii pe lângă sine și a să- 
lit în inimile lor fragede frica de D-deu 
-i cinstea deaprdpelui îrabărbătându-i tot- 
lăuna spre fapte nobile și activitate cin- 
-tită. Apoi densa prin lucrul manilor sale, 
prin muncă onestă șl-a crescut copiii, dân- 
lu-i la școli și i-a ridicat pe toți la o 
•tare și demnitate alăsă, formând din ei 
u ajutorul celui Prea Înalt și anume: pe 

mul profesor, pe altul inginer și ceilalți 
•nari comersanți în România, tot atâția 
factori folositori societății omenesc! și nea
nului nostru românesc ; ■ căci unii dintre' 
iânșii astădi din averea ce li-a dăruit 
Dumnedeu, zidesc șcdle, ajută pe săraci 
>i fac fundațiuni spre scopuri culturale, 
rite pentru eternisarea memoriei părinți

lor lor, călăuziți fiind de cuvântul evan
gelic: „Nu vă adunați vouă comori pe 
pământ, unde moliile și rugina le strică 

i furii le sapă; ci vă adunați vouă co
cori în cer, unde nici moliile, nici rugina 

le strică și nici furii le sapău.
Spre încheere mai adaug, că din ca- 

-ul acesta, descris mai sus ar pute multi 
/«■meni de ai noștri lua esemplu.

loan Oancea, 
învățător.

Esâmene.
(Fine )

Făcând constatarea acăsta. plăcută 
usupra esamenelor îmi țin de datorință a 
'a și unele îndrumări, ca unul, care am în
soțit pe Rdiss. D-n Vicar și așa am parti- 
ipat la tote esamenele. Unde și în care 

■cole s’a găsit defectele, nu spun ; și sunt 
•onvins, că nici unul dintre d-nii învăță- 
"orl nu se va simți ofensat de sfaturile 
îiele, cari sunt îndreptate de o parte spre 
ndreptare în viitor, de altă parte spre a 
iromova progresul m școle.

1. Scrisorile de probă în unele locuri 
în majoritate) sunt pline de greșeli orto
grafice și cu întrelăsărî de litere. Dupa-ce 
. ceste servesc ca documente despre pro

gresul în scris, ele au să fie în totă pri
vința corecte, ireproșabile și curate, nu 
cumva să se pdtă face deducțiunl nefa
vorabile pentru învățător. Fiind aceste mo- 
deluri, învățătorului nu-i este iertat a-le ig
nora. In legătură cu acăsta amintesc și 
împrejurarea, că scrisorile de peste an abia 
în 2—3 locuri au fost espuse, deși aceste 
ne arată progresul gradat făcut de școlari 
în decursul anului și tot-odată ne spun, că 
ore învățătorul dat’a importanța cuvenită 
uneia dintre cele mai necesare indigențe 
ale fiitorilor cetățeni?

2) Reclamările, poesiile și dialogurile 
în cele mai multe locuri au lăsat de dorit. 
La acăsta este a se observa, că atât poesiile, 
cât și dialogurile să fie a) instructive, și 
de cuprins moral (acăsta condițiune s’a ob
servat în tot locul), der să ne și îndemne 
la acțiuni folositore; să fie 5) practice, 
adecă din fie care declamare să seotem cu- 
noscințe nouă, să învățăm din ele, să aibă 
o referință reală Ia vieța nostră de tote 
di lele; o) să fie.bme memor.isate, căci nu 
e- mai neplăcut lucru, decât nevoia de-a fi 
ajutat elevul în decursul declamărei'; d) 
pronunțarea se fie corectă, căci șed la e 
chemată în primul loc a promova vorbirea 
corectă a l.i-mbei; (forte neplăcut te ating 
— cum s’a întâmplat în 2—3 locuri — 
dialectele locale incorecte, cum e: nși“ în 
loc de „să*,  „și margă“ în loc de „se 
mergă“); e) predarea se fie cât se pote de 
naturală și să nu fienumai- simplă recitare 
(in Gizeriă am audit de la copiii din. cl. I, 
II predări forte naturale), oeea-ce învăță- 
toriul păte face. cu copiii, dâcă se ocUpă eu 
ei. Amintesc la acest loc împrejurarea îm- 
bucurătore, că în 3 locuri s’a declamat dia
loguri, cari aveau de scop îmbrățișarea 
meseriilor, ceea-ce ar fi forte folositor lu
cru să se generaliseze. In fine mai observ, 
că dialogurile și poesiile nu trebue repetate 
tot aceleași în mai mulți ani, căci la esa
mene iau parte și părinții elevilor, deci 
și aceștia și copiii vor învăța în tot anul 
lucruri nouă.

3) Respunsurile în multe locuri n’au 
fost corecte, parte n'au repetat copiii în
trebarea, ceea-ce necondiționat e necesar 
în școlele poporale, parte răspunsurile s'au 
dat în ton slab, abia le audiai și nu erau 
clare, cât abia le înțelegeai. Aceste defecte, 
seu mai corect: aceste lacune sunt a se 
îndrepta și a-i deda pe copiii, ca să răs
pundă tot-deuna clar și eu voce înaltă, și 
apoi așa vor răspunde și la esamen.

4) La cântări este a se observa, ca 
textul și melodia se fie acurată și corectă, 
învățătorul să nu schimbe textul după plac 
și melodia după glasul gurei — cum am 
■vădut în unele locuri, căci și poetul și 
corapositorul a sciut prea bine cum să es- 
prime, ceea-ce a simțit. Cântările esecuiate 
între diferitele obiecte ale esamenului ser
vesc ca mijloc de recreare și pentru copii 
și pentru ospeți.

5) Disciplina cerută e o condițiune, 
fără care nimic nu se pote face în școlă,- 
și totuși în unele locuri s’a observat lipsa 
disciplinarei raționale și pedagogice, din 
care provine apoi lipsa atențiuuei necondi
ționat necesare.

6) In 2 locuri e incorectă șederea co
piilor în bănci, încât cei mai mari șed 
mai ’nainte, cei mai mici mai la spate; er 
într’un loc băieții șed mestecați cu fetele. 
Aceste sunt a se schimba.

7) E incorect și oreșl-cum genant 
pentru ascultători acea procedură a învă- 
țătoriului, precum s’a observat în vre-o trei 
școle, că la esamen el e cu cartea în mână 
și așa întrebă.

8) Mai observ, că în multe școli căr
țile și recvisitele — chiar cele mai necesare — 
lipsesc cu desăvârșire,, ceea-ce e o pedecă 
forte mure în a produce resultat; er în 
cele mai multe locuri am văcjut, că hârtiile 
pentru scrisorile de probă sunt de la un 
tipograf jidan; îmi place a spera, că — 
după-ce acuma avem tipografie românescă 
în Șimleu — în viitor de aici se vor pro
cura cele necesare pentru șoolele românesci.

’Mai sunt apoi unele scăderi, cum e 
împrejurarea, că din școlele repetiționale 
n’am audit nicăirl nimic din studiile pres
crise pentru acele școle, der am speranța, 

că în viitor tote se vor îndrepta. Căci — 
precum cu mare bucurie am constat — 
între învățătorimea din acest district să 
pare a se fi născut o emulare nobilă, care 
deoă va ave de scop tot-deuna numai pro
gresul învățământului poporal și învățătorii 
noștri vor îndeplini cu plăcere chemarea 
lor sublimă, atunci și conducătorii naturali 
și legali ai școlele și poporul vor fi față 
de ei cu recunoscința binemeritată. Dea 
Dumnedeu, ca învățământul nostru poporal 
să înflorâscă și să progreseze, căci toți do
rim mărirea culturei!

1. Budișianu, 
preot gr. sat.

Representații, concerte și petreceri.
Comitetul par. gr. cat. din Alba-lulia 

țMaieri) învită la petrecerea poporală îm
preunată cu dans, ce se va aranja în cur
tea școlei române gr. cat. din loc, la cas 
de timp nefavorabil în șalele șcrileî în 
(jiua de Rusalii (7 Iunie st. n. 1903. Înce
putul : pentru elevii șcrilei la 3 ore p. m., 
pentru adulți la 7 fire sâra. Venitul cu
rat este destinat în folosul bisericei gr. 
cat. din Maieri. Prețul deîntrare: de per- 
sdnă 30 cr., de fam. â 3 persone 60 cr., 
peste 3 persone 80 cr. Contribuirile peste 
taxa de intrare se primesc cu mulțumită 
și se vor publica. N. B. P. T. pu
blic e rugat a se provede cu de ale mân
cării de acasă, de beuturi bune se îngri- 
jesce comitetul aranjator. (La dorința pu
blicului present se vor declama mai multe 
poesii alese din autorii români).

Corul vocal bisericesc din Nereu va 
aranja un concert din fiicidentul sfințirei 
casei naționale, pentru a-și crea o biblio
tecă. Concertul va fi împreunat cu joc a 
doua di de Rosalii, Luni la 25 Maiu (7 
Iunie) 1903 în sala casei naționale din 
loc. începutul la 8 rire săra. Prețurile: 
Locul I. 1 cor. 20 b., locul II 80 b., locul 
III 40 b. Contribuirile peste taxa de in
trare și oferte marinimdse se primesc cu 
mulțămită și se vor publica.

Programa: 1. «) „Motto" de N. Po- 
povici, cor bărbătesc. 6) „In natură11 de 
I. Costescu, cor bărbătesc. 2. „Toca11 de 
Musicescu cor mixt. 3- „Frații Jderi" pee- 
sie de V. Alexandri declamată de coris
tul E. Fleșer. 4. „Doina11 de I. Costescu, 
cor. bărbătesc. 5. „Marș triumfal" de G. 
Musicescu, cor mixt. 6, „Șoidan vitâzul", 
cântecel comic de V. Alexandri, predat 
de coristul I. Iovan. 7. „Medul nopțiiu de 
G. Dima, cântat solo de coristul E. Fu- 
mor. 8. „Marșul economilor11 de C. Po- 
rumbescu cor bărbătesc. In pausă se vor 
juca jocurile naționale „Călușerul" și Bă
tuta11.

E OUC ATI UN E.1 w

Educațiunea unei fete de la țeră*)
— Fine. --

In tomna viitore am făcut logodna și 
cununia, lui Ionel cu Mari ora întocmai după 
chipul și asemănarea cununiei nostre de 
acum 25 de ani. La sfânta biserică slușba 
a săve'rșit’o preotul cel tînăr venit de cu
rând la noi, care a rostit o frumosă învă
țătură despre iubirei și încrederea ce trebue 
se lege pe cei ce se oăsătoresc.

Drept povețe pentru vieții, părintele 
cununător a spus mirilor, între altele și ur- 
mătorele:

1. Nu uitați, dragii mei, că voi, pe 
lângă că sunteți creștini, sunteți Români. 
Apoi Români trebue să fiți nu numai cu 
numele, ci românesci să vă fie gândurile, 
românesci să vă fie simțirile, românesci să 
vă fie mai ales faptele’! Păstrați în sufle
tele vostre aducerea aminte de faptele cele 
mărețe săvârșite de strămoșii noștri cum 
ați învățat în școlă. Tu Ionel să fi ca Ca- 
tone, acel mare Roman, care virtutea întru
pată, și tu, Măriora, să fi ca Cornelia, 
mama Grachilor.

2. 8e ve păstrați curat obiceiurile și 
datinile cele bune ce le-ați vădut în casa 
părințiloi- voștri și să încunjurați obiceiu
rile și datinile cele rele ca lenea, luxul, 
beția , și jocul de cărți, care bâutue ne
milos o mare parte din neamul nostru ro
mânesc.

•*)  Din „Tonei*.  Carte pentru părinți și alți 
educatori, de V. Gr. Borgovanu. 502 pagini. Prețul 
2 cor. Se află la Todoran, în Gherla.

3. Arătați-vă la orl-ce prilej, că sun
teți Români, vorbind rotnânesce, căci limbă 
mai frumosă ca a nostră nu se găsesce pe 
pământ. Nu vă uitați la unii boerl mai 
ales la cocdne și coconițe care fiind-că au 
crescut printre străini, vorbesc mai mult 
franțuzesce.

4. Deprindeți-ve trupul și sufletul cu 
lucrări folositore. Nu uitați că întrâga viâță 
este o luptă. CăutațI și fiți cât mai dibaci 
în acâstă luptă. Oțeliți-vă trupul der hră- 
niți-vă și sufletul cu gândiri alese, cu sim
țăminte curate și qu fapte bune.

5. Spre a vă păstra sănătatea, trebue 
să fiți în pace cu consciința vdstră. Să nu

1 vă lăsațl a fi tîrîțl de ură, de )pismă, de 
mânie, nici a fi doborîți de sorte, pe care 
nu o veți pută schimba decât prin răbdare, 
virtute și prin încrederea nemărginită în 
Dumnedeu.

6. Da, credința e cea mai frumosă 
virtute. Purt.ați-vă cu credință față de ori
ce om, ou care veți ave vre-o legătură, 
ajutându-i în daraverile sale cele drepte, 
ca și când ar fi ale vdstre.

7. Dâr mai ales să fiți curuți la suflet. 
Nu lăsațl să se încuibeze în mintea vostră 
gânduri necurate nici în inimile vostre 
pofte neiertate. Tu Ionel ai să privescl pe- 
orl-ce femeie ca pe o soră a ta și tu, Mă- 
riora, pe orl-ce bărbat ca pe un frate 
al tău.

8. Fiți tot-dâuna drepți, înconjurând 
minciuna ca cel mai urît păoat, care face 
pe om laș și necinstit. Țineți-vă făgădașul 
dat în orl-ce cas; âr păziți-vă a face făgă- 
dueli nesocotite!

9. Fiți tot-dâuna deschiși la inimă, 
mai ales în daraverile vostre familiare.

10. Nu uitați, că vieța acesta e dela 
Dumnedeu. El decă vă va dărui prunci,, 
pe aceștia i-veți cresce în păzirea porunci
lor Lui sfinte și în virtuțile cele alese ale 
nâmului nostru românesc. Tote cele bune 
sunt de la Dumnedeu, tote cele rele de la 
omenii cei răi. Dâca le veți păzi pe tote 
aceste, iubiții mei, mult și bine veți trăi 
pe pământ.

La masa mare n’am fost decât numai 
noi ai familiei, cu domna învețătore, care 
ne-a ajutat a cresce pe amândoi copii. Din 
banii, ce i-am fi cheltuit cu cheful, o parte 
am dat’o mirilor spre a-șî p.ute câștiga da
ce aveau nevoe în vieța cea nouă; er cu 
o parte am îmbrăcat, din creștet până în 
tălpi, cinci băețl și cinci fetițe, toți săraci 
și orfani și am trimis la cele mai lipsite 
dece familii din tot felul de merindi pen
tru trei dile.

Drept aducăre aminte de căsătoria 
acesta, tînăra pftreche a plantat doi 
meri frumoși în partea locului, uude se 
afla nucul cel mare, sub care am încheiat- 
logodna, noi bătrânii părinți acum 25 de 
ani....

Ionel era fericit; âr noi părinții eram 
veseli și am mulțumit din inimă lui 
Dumnedeu că ne-a învrednicit să ajungem 
a vedâ bine așerlat și pe Ionel cum era 
și Măriora.

— De aci.- înainte — diseitt soției 
mele — putem fi încredințați că lui Ionel 
’i va merge bine în viâță. El este sănătos, 
bine legat, priceput, cu minte, drept, har
nic, păstrător, cu totă lumea bun ca pânea 
cea bună și peste tote iubitor de Dumnedeu; 
nici un dram de noroc nu-i lipsesce, precum 
s’a arătat pănă acuma. Apoi Dumnecjeu i-a 
dăruit o soție vrednică și potrivită cu el.

Nu-i vorbă, neajunsuri, supărări și 
chiar nenorociri pot să-l ajungă și pe el ca 
pe toți omenii. De asemene încercări nu 
sunt scutiți nici împărații, nici bogății, nici 
chiar drepții și chiar aleșii lui Dumnecjeu,, 
ca de-o pildă: dreptul și bunul Iov, despre 
care se vorbesce în sfânta Scriptură, și în- 
țelâ, ta nostră Regină. Dâr, cum l’am cres
cut pe Ionel și l’am pregătit pentru vieță, 
avend încredere în sine și în Dumnedeu 
de-a bună semă că va sci și va pute să- 
porte orl-ce nenorocire ar veni asnpra-i, 
fiind convins că:

Omul ce-de minte
Se tot călăuzesce
Nu-i pasă, decă vifore 
Pe lume s'au stârnit.
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Vârtejele întâmplărilor
11 află liniștit,
Și când mortea se apropie,
H află pregătit.* *')

Cunele decorat.

Acest fapt s’a petrecut la Londra. 
Cei ce se reînțorseră din Transvaal, se 
întruniseră; șefii doritori de a premia 
eroismul soldaților, atârnau medalii pe 
pieptul eroilor. De-odată sc aude o voce:

— V’ați gândit la lock ?
lock este cânele primului batalion 

din garda scoțiană, care se află acum în 
garnisona Windsor. El e un brav câne, 
care s’a semnalat în Transvaal în luptele 
de la Belmont, Modder-Rivier, Iohannes- 
burg, Diamond, Asii și Belfast. Inteligen
tul animal abia vedea apropiindu-se un 
Bur, deștepta cu lătrăturile lui pe soldați, 
decă dormeau, și cu lătrăturile sale îi în
demna la luptă. In rândurile luptătorilor 
era cel diutâiu. A fost rănit și a scăpat 
de morte ca prin minune. Cererea era deci 
dreptă. Șefii au acordat acelui câne virtu
tea militară.

*
Clieltuelile latiBiSas'e ale senarilor 

puteri.

In oficiul statistic din Berlin s’a fă
cut un tablou asupra cheltuelile pentru 
armată și marină a marilor Puteri. Etă 
aceste cheltueli calculate în milione de 
mărci germane pe 1903: Anglia 2124.7, 
Statele-Unite 1482.6, Rusia 1380.2, Ger
mania 985.1, Franța 927.2, Anstro-Ungaria 
408.8, Italia 252.8, Japonia 218.5. Făcen- 
du-se calculul după populație, reiese că 
fie-care individ plătesce: germanul 17 
mărci, englesul 50, americanul 18, france- 
sul 24, rusul 7.3, austriacul 8.9, italianul 
11 și japonesul 88.

Anunțuri de căsătorie.
De la 29 Maid, pănă la 4 Iunie 1903.

1. Iordache Neamțu gr. or. lucrător cu Stana 
Sulică gr. or. Brașov. 2. Veres SAndor ev. ref. vi
zitiu cu Petd Ilona ev, ref. Brașov. 3. Demel Jâ- 
nos rom. cat. calfă de zidar cu văduva Miklos 
Vilma n. Graf ev. aug. Brașov. 4. Iohan Friedrich 
Hietsch ev. aug. friseur cu Hermine Bertha Theil 
ev. aug. Brașov. 5 Nicolae Bidu servitor de pră
vălie cu Elena Loga gr. or. Brașov. (>, Nicolae 
Cacitu gr. or. servitor de prăvălie cu Mar<a Ba- 
boie gr. or. Brașov. 7, Michael Gross ev. aug. 
calfă de croitor Brașov cu Marta Miill ev. aug. 
Codlea. 8. Alfred Orendi ev. aug. comerc de ga
lanterie cu Irene Wăchter ev. aug. Brașov. 9. Hol- 
losi Ferencz ev. aug. calfă de pantofar cu Laka
tos Anna r. cat. Brașov.

V. Gr. Borgovanu.

Peronospora seu mana viilor
și mijlocele de aperare.

— Urmare. —

Pregătirea tratamentului este din cele 
mai lesniciose! Intr’o putină a cărei capa
citate ne este cunoscută și plină cu apă, 
punem să se topâscă de atâtea-orl 2 kgr. 
pidtră vânătă (tratament forte), câte sute 
de litri de apă cuprinde.

Pietra. venătă se pune într’o coșniță 
de nuele seu și într’un sac cu țesătura mai 
rară, care se afundă în apă, aternându-1 
d’un lemn său cuiă ca să nu se răstorne, 
ci să stea în suspensiune pănă ce pietra 
s’a topit cu desăvârșire. Mulțl cultivatori, 
pentru o mai mare repeziciune în esecu- 
tarea preparațiunei, pun pietra venătă în
tr’o căldare cu apă aședată pe foo și obți
nând îndată topirea seu soluțiunea dorită, 
o varsă în apa din putină. De altă parte 
și tot cam în același timp, într’un vas 
aparte se faoe și stingerea varului, care se 
tot subție cu apă, pănă ce s’a obținut un 
fel de lapte, caro printr’o strecurătore și 
cu încetul, se tornă peste zema de pietră 
vânătă, rnestecându-se mereu prin învârti
rea fusului purtător de stinghii, în cașul 
■când avem putină sistematic făcută; âr 
pentru a obține o desăvârșită punere în 
atingere a părticelelor de var cu cele de 
pietră vânătă, condițiune care înrîureză 
mult la pregătirea unui bun tratament, se 
stinge și se subțiâză cât de mult varul cu 
apă într’un vas aparte, er piâtra venătă se 
topesce într’alt vas egal cu cel dintâifi și 
apoi doi lucrători i-au : unul cu o caldăre 
din vasul întâih, âr celălalt, din al doilea 
și amândoi de-odată, tornă în putina co
mună, procedare forte bună, numai cât cere 
să avem trei vase în loc de cel mult două. 
Drl-care ar fi procedarea prin care ne pre
gătim, zema Bordelesă, după un sfert seu 
cel mult o jumătate ceas putem stropi cu 
ea via, bine înțeles, decă avem și siguranță 
că tratamentul nu va arde foile de viță, 
ceea-ce se întâmplă când pietra venătă a 
rămas în parte ne neutralisată prin varul 
ce am adăugat, fie că acesta are prea 
multă pietră în el seu a stat nestins prea 
mult la aer. Constatarea zemei din acest 
punct de vedere se pote face prin prac
tică seu prin mijloce chimice.

Un preparator priceput apreciază ca
litatea varului și la nevoe pune mai mult, 
adecă atâta cât pune și pietră vânătă, și în 
fine, cunosce după aspectul lichidului din 
putină seu pus într’un pahar, care fiind 
privit în zare îșl are o coldre albastră în
chisă, păte fi întrebuințat fără temă de 
pârlire; er decă se arată albastru, se mai 
adaugă puțin lapte de var; cât pentru mij
locul chimic, el constă în întrebuințarea 
hârtiei de turnesol, care fiind înmuiată în 
putină și dâcă rămâne albastră, preparatul 
este bun ; er decă bate spre roșu, mai pu
țin pănă ce nuanța roșie de pe hârtie dis
pare, altfel am eădâ în altă estremitate, 
itramentul s’ar face cam alb și în acest 
cas pe lângă că pierde din eficacitate în 
■contra manei, șâde și rău pe foi cari par 
văruite. Grijile de avut la îutrebuințarea 
:zemei Bordelese nu trebue să sperie pe ni
meni, cașurile de pârlelă a foilor sunt forte 
rare. Eu am lucrat cu acest tratament 8 ani 
d’arendul: chiar în situațiile cele mai pri
elnice manei, și am usat de felurite varurl, 
din cari unele le vedeam bine că lasă de 
dorit, însă în .atari cașuri întrebuințam 
dose egale cu cele de pietră vânătă și 
n'am vecjut ars nici măcar un petec de foie.

(Va urina.)

""" P 0 V E Ț E.

Conservarea laptelui. Pentru 
a păstra laptele mult timp fără să 
se acrescă se încălcjesce adesea spre 
a goni aerul absorbit care măcresce

*) C. Negruzzi „Scrieri complete11 pag. 147. 

caseina (cașul). După fie-care încăl
zire, avem grije se-1 răcim repede 
punând vasul cu lapte în apă rece.

Putem asigura conservarea lap
telui punând o lingură cu bicarbonat 
de sodă pe litru de lapte, acest pro
cedeu însă nu ni-se pare permis. Foile 
de brean sălbatic au asemenea pro
prietatea se conserve laptele. Amin
tim în fine că pastorisația e un pro
cedeu industrial de a conserva 
laptele.

Laptele se falsifică în diferite 
chipuri de cei care îl vând. Falsifi
cările cele mai bătătore la ochi sunt 
adăogire de apă și luarea smântânei. 
Adăogirea de apă se constată cu 
areometru; laptele natural trebue să 
aibă de greutate specifică un grad 
cuprins între 1030 și 1015 la tem 
peratura oe 15 grade. Acestă greu
tate specifică e mai ridicată când 
smântână a fost luată. Laptele tre
bue se ne procure 11—12 la sută 
smântână și 30 grame de unt pe 
litru.

MULTE ȘI DE TOTE.

Ca-lenciarial septexxisin.ei.
MAIU. (1903) are 31 Zile. FLORAR
Pilele Călend. Iul v. Călend. Greg.
Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

25 11 Ros. Afl. o. I.
26 ț 2 Ros. S. Ap.C.
27 S. m. Teraponte
28 G. p Nichita
29 C. Todosia
30 C. pir. ii. Isach.
31 Sf. ap. Eremia

7 Lucreția
8 Ep. Medard.
9 Felice

10 Margareta
11 Joia verde
12 loan Fae.
13 Anton d. Pad.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
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Un om tiner «lă iBișta’eacțâe 
practica și cu tem ei u în 

Contabilitate în limba germană cu 
honorar moderat, și în afară de casă.

Informații dă administrația Ga
zetei Transilvaniei. 2-2.(938)

Photoplasticul 
institut de artă de primul rang. 
ISrașov, £Hra«Sa porții nr. 36.

Ouminecâ din 31 Ifiaiu 
pănă la 6 luni 1903 de vâZut 

0 căJetorie interesantă 
priu ’hor veghi.

50 vederi dintre cele mai splendide
Nime se nu pârdă oca- 

siunea de-ale vede.
Un „Grand-Gramorlioii“ cântă gratuit.
M. S. Impfratul-rege Franz losef, 

M. S. împăratul Wilhelm al Germa
niei,. M. S. Regele Eduard al Angliei, 
M. S. Regele Emanuil al Italiei etc. 
etc. au visitat în mai multe rânduri 
Photoplasticul 10(952.)

Intrarea: 20 cr. Copiii și militari 
pănă la sergent 10 cr. Abonament 
pentru 8 serii, adulțl fi. 1.20. copil 60 cr.

Anunț de Licitație.
Jn 22 și 23 Iunie st. n. se va 

vBBîgSe cu licitație în localul casei 
de Zăloge dela 6iele 8—12 a. m. și 
2—4 ore p. m. obiectele amanetate 
în luna lui April și Maiu 1902 pănă 
inclusive cu Nr. 8663—1902, a că
ror termin a . espirat și nu s’au reș
ce mp erat.

Obiectele care se vor vinde sunt 
giuvacricale, ciasornice (Faur, și 
argint și alte scule de aramă- 
cidie, cositor, flanele, haine băr
bătesc), femeescl, cisme, ghete ș a. 
Vânzarea se face cu bani gata.

Răscumpărarea seu înoirea ama
netelor se pote face numai cu o fii 
înainte de licitație.

In cțiua vânZării cu licitație nu 
se permite nici într’un chip

Brasso, 28 Maiu 1903.
Oficiul cassei de amanete din Braș >v. 

995.2—3.

^XXXXXXXXXXXXXXX 
ÎTn îavețăcel, care se fie din o 

familie bună și posede 1 — 2 cla
se rGale seu gimnaziale, pe lângă în- 
trega întreținere, se prîmesce momen
tan în prăvălia de modă și manufac
tură a subsemnatului

lulius Popovic! 
în

vxxxx x»cxxxxxxxy
Primul atelier român Je lăcaiișerie artistică si meiianică la Anstro-Uniaria.

£M2 EUGENIU PRECUP.
<1 i

<r~o

e Primul Atelier român de lăcătușerie Artistică
cm 

cm

și Construcție de Velocipede și mașini de cusut.
>1—<

• r—i
CZ?*'

Y ciA «A 1 a 4" ® ai j vv de Conduc to do apă, odăi do baie, Closete, gaz aerian,
U.21J. 80nărij șj telefon©, Canalisațiuni pentru pivniți etc

CTT3
1=^

Cu
a 1 fp * d0 cele mal hune și ieftine MAȘINI pentru gătit

bucat0j (SPA.RHERDE) de ori și ce calitate,
cm 
cm 
cm

nu
m

ite ti crelen“LÎ““ MișiiiI de cusut originale DliRCOP, ‘Xfl'LV cm

renumite “\7°
<D «ie eele mai notie și perfecte cm .

£-1
* Benzin-etectro-motor-Velocipede de 2y4 putere de cai cm

O VULTURUL, (Benzin-Motor-Bicickel Adieri. cm

a Pentru tote garanție cuvenită și pretnara forte iefitine.
rO Asemenea tot felul de reparaturi prompt și ieftin.
• f=t Apelând deci la sprijinul Onor, pudic, sunt
a cu totă stima —ci CTD

Eugeniu Precup cro
<m 
c=o

o Strada Castelului (Funarilor) Nr. 28.

& Esecită: porți, larflnrl, galerii, tal«e, și srilapi de minute din fier, j

Moșie de vfin^are.
In posiția cea mai frumosă a 

Săcuimel, distanță 2 6re de la Bra
șov, er de la stațiunea călei ferate 
distanță de */ 4 6ră, este de ven- 
dsre o

moșie de 154 jugere, 
cu casă domnesca și edificii economice. 
Loc forte potrivit pentru zidire de 
fabrică de spirt și pentru instalare 
de lăptarie.

Adresa la administ „Gazetei41.
(98H 3—3).

De Închiriat
Casele din Strada Cimiterilor 
nr. 8, (Scheiu), cu 4 odăi, 1 
bucătărie, pivniță, conduct de 
apă etc. este de închiriat.

Chiria anuală 200 florini.
Informați! se pot lua în ace-aș 

Stradă tub nr. 10, dela proprietarul.

NOU!!
A apărut și se capătă la 

librăriile

S’A DUS
iote 5

cântec pentru o voce cu acompania- 
re <1 b pian, <le

HERMANN KIRCHNER.
Pa-ețaaO 8 cor. 20 ban?. 

Editura E. A REISENBERGER 
( 2—3 (992) Mediaș.

oo oo6<!>oocg oțTI

2 Uaiversae medicinae 8

Internist și medic de nervi
la căile ferate r. ung.

Ordinez& della 8 — 3 ore.

0 
o 
o

o

3 deschis deU 9—10 ore a m. 
o
0 Tratâză bble interne și de 
o nervi după diferitele metode 9 
q ce șî-a câștigat în praxa proprie q 
g de 9 ani. Cureză prin electricitate C 
o bole de femei și de piele. 9
0 Cosmetic pentru față și Electro- q! 
g rnasage. 9 io.(95t>i
9 BBrașov, Tergwil Biotelor ° 
X (casa „jâJ.bina“)r >, o;
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din branșa acâsta CD

1S

Ilăm garanție 8a fie-care 15 aasi. 
Luăm in schimb și vechi. — Ținem tot tehui 
de INSTRUMENTE musicale și cord® veritabile.

Efectuăm tot feliul de reparattirâ 
timpul cel mai scurt și sub garantă.

Apelăm deci la sprijinul On. public,

Primnl atelier român.

FRAȚII CIOFLECU
-----Brașov, Strada Vămii nr. SO. seek

-Artiști d-iplomați de

Cloh©s fi musicale.
-- ■ — Acordări de 8®iane și Clavire.

Facem cunoscut On. public din oraș 
și împrejurime, că ținem în deposit 
Clavire, Pianine și Harmoniuri noue, 
fabricata cea mai vestită, sunt, lucrate elegant 
și tari în ramă de fler, cu tonuri tari și plăcute. 
Cu preturile fabrice! cele mai moderate.

Mars d© Pânzărie aid Benedict Schroll. 
Se vinde cu bucata, cu gsrețul de fabrică, 

per cassa se dă sconto de 8°|0.

€>

FRAȚII ȘIMAY
Brașov, Târgul grâului nr. 3.

Truso urî complete pentru mirese; 
deposit de MBÎTWS fă de masă;
asortiment bogat de Confecțiuni pentru 
dame, articole de modă, indigene și streine.

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

Deposit mare de Pânză de Olanda și Pânzeturi
- calitatea cea wiaâ lăsmii. ..... .

— - A N U N Ț. s—
Subsemnatul are ouore se se recomande onoratului public 

din localitate și împrejurime, ca 

w primul măestru zidar român -w 
diplomat,. ase brașov,

care întreprinde ori ce lucrări de zidărie nouă și reparaturi, 
ce cad în branșa acesta.

Având în vedere praxa îndelungată, mă aflu în plăcută posiție de 
a sat:sface pe deplin orl-ce dorință și a mulțumi pe On. public cu servi
ciile mele. Primesc și pregătirea de planuri, devise și preliminare 
pentru ori și cine, fără deosebire de naționalitate, și la cas de trebuință 
rog pe On. public a me însciința prin o carte poștală, asigurându-1 că-'i 
voii! mulțămi pe deplin.

Tot-deodată rog pe On. oficii parochiale, eforii școlare, cari au de 
cuget a zidi seu adapta școli, case parochiale și altele, a reflecta la 
mine. Sunt la disposiție oa‘i și cânii a da esplicațiunl înainte de a se 
da planurile în lucrare, fără nici o pretensiune de spese de drum.

Tot ce se lucreză este sub conducerea ș> supravegherea mea proprie, 
asemenea ori ce lucrare luată asupra-mi se face in terminul 
fixat, fără întârdiere și cu preț de tot convenabil.

Rog deci pe On. public pentru sprijinire.
Cu totă stima 

loan voicu, 
m ă e s t r u - z i d a r, 

Brașov, Strada Țintașilor Nr. 2/B.(804,2—3.)
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Cruce seu stea, duplă. electro - magnetică

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză
■ .

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap și dinți, migrene, ne 
uralgie, îtnpedecarea oirculațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă., sgârciuri de inimă, asmă, auclul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagra, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată, a sângelui și multor altor bole, ca'l la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In. cancelari mea se află atestate încurse din tote păi- 
țile lumii, cari prefuesc cu mu'țămire invențiunea mea ți ori-etne pote examina aceste a estate. 
Acel pacient care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite bani'. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a preba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se 
co fur.de cu aparatul „Volta", de ore-c< „Ciasul-Volta" atât în G-crmania cât și în Austro- 
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.

Nu e mijloc secret,

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

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

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru și locul de veudare

MULLER ALBERT, Budapesta,

Prețui afiaraiuluî mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
pentru țeră și st.reinătate c : 
V, Strada VAOĂSZ 42 A / E.

colțu! strada Kălmăn.
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2 In atențiunea Onor. Dame!!!
ZDuipă ce xni-am mutat Magazinul meu

din Strada Vămii

în Magazinul meu de haine pentru bărbați 
«lăsa piață Șirul hau hăt $8, 

tot acolo am aranjat un salou separat pentru 

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

în posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose în 
acesta branșă.i »

De ofe-ce pentru acest articol nu am absolut spese, 
: nimeni nu pdte concura cu mine, ce privește ietti-
■ nătatea. — Revine la o singură încercare, pentru a se con

vinge de cele mai de sus.
Tot-deaueia asortiment mare și cei mai nou.! 

Tot-odată imi ieau voie a recomanda și bogatul meu

■ DEPOSIT DE HAINE,
; peretyaa bărbațV băețl șa ©©piî,

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

' 23—60.(877). cu totă stima

! Rog a fi cu atentie la firma!! HEINBICH SC H U L Fie-care cumperător al acestui cognac este îndteptățit n-l presenta (în enibalagiul 
original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.

Săpun SCHICHT
ZNzE ZR O -A. :

-vS seu K?-’

Săpunul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și

cel mal ieftin.
Nu conține ingrediențe streine vetămătdre. 

Be capătă ppetutiintM

rv

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

58 -00.(725),

Bar

Fie-care cumpărător al acestui cognac este îndreptățit a-l presenta (în embalagiul 
original) institutului indicat (Vieua IX) spre analisă gratuită.

Aprobat <Ie j»rimele enyaeltăța ele clinicei ilin Vieua,

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

Cognac rițediclhal 
indigen, după sistem francez cu dop de controlă al institutului 
de analisă al Reun. gen austr. a farmeiștilor din Vieaa.

O sticlă c®r. 5.— , jsiass. sticlă. c®c. 2-S®.
Se află de veudare în tote băcăniile și magasinele de delicatesse din Brașov.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

fur.de

