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ABONAM^
LA

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

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

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

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

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

Abonamente numai la numerul poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 
cordne, pe șese lunî 2 corone

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Crisa cea mare.
Cele ce s’au petrecut în săp

tămâna acesta în Ungaria și Austria 
au deschis ochii tuturor celor ce 
se încredeau în trăinicia dualismului, 
și i-au făcut să vadă prăpastia ce 
s’a deschis dinaintea lui.

Sunt ani de cjile de când cercul, 
cu care a fost strînsă partea aus
triacă a monarchiei ndstre la înfiin
țarea. dualismului, a fost rupt de 
puterea și vigorea crescândă a na
ționalităților slave și romane (Ro
mânii din Bucovina și Italienii dela 
Sud) din țările representate în „Reichs- 
rath44. Egemonia Germanilor a cârpit, 
der centralismul întemeiat de ei s’a 
susținut până în cjiua de afli, — și 
acesta numai ca se nu se strice le
gătura seu pactul de la 1867 cu Un
garia.

La rândul lor Ungurii s’au ară
tat puțin recunoscători pentru ma
rea cruțare și considerare, cu care 
au fost tratați mereu de cătră cer
curile influente din Viena. Tâte con
cesiunile seu isbenflile, ce le-au câș
tigat guvernele unguresc! pas de 
pas în cei 35 de ani din urmă de 
la Austriac!, în sens național ma
ghiar, au fost câștigate prin aceea, 
că cei de la stăpânirea din Buda
pesta le cjiceau mereu celor din 
Viena: trebue se ne dați cel puțin 
asta seu asta, căci de nu, ne vor 
cutropi kossuthiștii, cari se bucură 
de atâta popularitate la poporul 
maghiar.

Tot așa a mers. Cei din stânga 
estremă strigau și țipau, că guvernul 
s’a vendut Vienei, și amenințau cu 
câte tote. Urmară apoi demonstra- 
țiunile în totă țera contra colorilor 
împărătesc! negru-galben, contra ar
matei, pe care o înfățișau ea duș
mana. libertății națiunei maghiare, 
până ce în cele din urmă ajunseră 

— cum seim — a batjocuri imnul 
casei domnitore „Gotterhalte44.

Acesta a fost introducerea, care 
a durat ce e drept timp destul de 
îndelungat, erînceputul concesiunilor 
ce s’a făcut nemulțămiților din ta
băra radicală maghiară, a fost când 
sub Tisza s’a adaus între cuvintele 
„cesaro-regesc44 conjucțiunea și, apoi 
când curând după acăsta s’au luat 
măsuri deosebite pentru învățarea 
mai cu temeiă a limbei maghiare în 
institutele militare.

De la venirea la putere a mi- 
nisteriului Szell, care s’a ridicat în 
urma pactului, ce l’a. sciut încheia 
cu opositia obstrucționistă, kossu- 
thismul — care fusese aprope sclro- 
bit la alegerile de sub regimul lui 
Banffy — a prins nouă putere și 
așa flisele alegeri curate dietale, ce 
le-a făcut Szell, numai în favorul 
kossuthiștilor au eșit.

In număr îndoit kossuthiștii au 
intrat în dieta lui Szell și aici nu 
s’au purtat ca oposițiuue, ci mai 
mult ca diriguitori ai trebilor în 
dietă. Szell cjiua și noptea nu se 
gândea, decât la aceea, ca să nu su
pere cum va pe „amicii sei44 dm 
stânga estremă. Când era vorba de 
naționalități și când nisce șoviniștl 
furioși c-i Komjathy cereau esecu- 
tarea naționalităților, Coloman Szell 
nu sciea decât să se scuze și se li- 
niștescă în tot chipul pe acești ul- 
traiștl și fanatici șoviniștl, jurân- 
du-se înaintea lor, că numai la aceea 
nu s’a gândit niciodată, ca să spri- 
jinescă cuni-va causa Românilor, 
Slovacilor, Germanilor etc. Ast-fel 
a crescut și s’a hrănit la pieptul 
sistemului Szell a doua obstruc- 
țiune, care nu mai cerea, căderea 
unui singur om ca Banffy, ci cerea 
spargerea unității armatei comune 
și împărțirea ei în două, așa ca 
partea de aici se fie națională un- 
gurescă.

Kossuth și ai săi văcjând insă, 
că pentru a se săvîrși acesta, ar tre
bui mai întâiu se fie declarată in
dependența Ungariei, s’au legat de 
pactul de la 1867, pe care mereu 
l’au fost combătut, susțiind, că și în 
înțelesul acestui pact limba de co
mandă a armatei trebue se fie ma
ghiară și nu germană, er regimen
tele din Ungaria trebue să aibă stâ- 
gurl și embleme unguresc!.

In zadar s’a ridicat Szell, apoi 
fiii reposaților Andrassy și Tisza, ca 
se dovedescă, că prin pactul de la 
1867 s’a stabilit, ca comanda ar
matei se fie unitară și să hotărască 
Maj Sa limba ei, — căci oposițio- 
nalii țineau morțiș la pretensiunea 
lor. Ei au pornit’o prin țeră și au 
pus în mișcare și poporul din ținu
turile unguresc! în contra proiecte
lor militare, făcendu-1 să strige: nu 
dăm bani, nici recruți, pan’ ce nu 
se va Introduce limba maghiară în 
armată!

O sută de deputațiunl. cu vr’o 
30,000 de delegați, au peregrinat la 
Budapesta și au demonstrat înaintea 
dietei, cerend retragerea proiectelor 
militare.

Sfîrșindu-se terminul indemni
tății pentru încassarea dărilor, kos
suthiștii n’au mai vrut să lase să se 
voteze o nouă indemnitate, și au 
împins țera în stare de ex-lex (afară 
din lege). Szell n’a mai putut birui 
cu ei. Timpul trecea și obstrucțiu- 
nea nu se sfîrșia.

Atunci cercurile înalte de la 
Viena pierdură răbdarea și temân- 
du-se, că Szell va fi prea de tot 
concesiv față cu oposițiunea, iau 
pus alternativa: or!, ori. Acum Szell, 
care n’a vrut nici să retragă proiec
tele militare, nici să întrebuințeze 
forța în contra" obstrucțiunei, s’a re
tras de la cârmă, și a fost chemat 
la palat contele Ștefan Tisza. 
Acesta neputend forma cabinetul, 
fiind-că n a aflat sprijin la partidele 
majorității, cari se temeau, că va fi 
violent, a recomandat ca viitor mi- 
nistru-președinte pe Banul croat 
contele Khuen-Hedervary.

De aci încolo cetitorilor noștri 
li este prospet în memorie ce s’a 
petrecut. Banul Khuen nu era om 
nou. Croaților li-s’a fost înăcrit de 
guvernarea lui în Agrara. Dâr era 
om nou pentru dieta ungurescă, căci 
n’a eșit din sînul ei, ci a fost pus 
în fruntea guvernului ca un înalt 
funcționar ce era și dela care se aș
tepta să împlinescă voința Majestății 
Sale.

Mergând la Budapesta, contele 
Khuen s’a convins iute și degrabă, 
că nu pote scăpa de obstrucție, de
cât numai printr’o învoială cu Kos
suth și ai săi. Și s’a întimplat ceva 
de necreflut: omul de încredere al 
împăratului și regelui, a mers la sfat 
în casa lui Kossuth și a încheiat în
voială cu el și cu cei din partidul 
său, promițendu-le, că dâcă vor vota 
Indemnitatea, budgetul pe 1903 și 
legile economice ale pactului, el, 
Khuen, va fi gata a face ceea-ce n’a 
putut face Szell: a retrage adecă 
proiectele militare, a ordona pe anul 
acesta recrutarea după legea depănă 
acuma, âr când se va aduce proiec
tul nou pentru legea militară, atunci 
kossuthiștii vor pute să stărue mai 
departe pentru postulatele lor na
ționale.

Marția trecută s’a înfățișat noul 
ministru președinte Khuen-Hedervary 
cu vechii miniștri — în afară de cel 
de honvedi (gen'er. Kolozsvary) și de 
cel croat (Tomasici) — înaintea die
tei și a spus în programul său ce a 
fost promis lui Kossuth, că va face. 
Atunci Barabas, rivalul lui Kossuth 
din partid, la declararea contelui He- 
dârvary, că deocamdată retrage pro
iectele militare, a strigat: „acăsta este 
o tragere pe sfâră, o înșelăciune! 
Ministru-președinte nu-și ține cuvân
tul!44 Acești estreml între estrem! um
blau să declare totul de o trădare, 
să răstorne pe Kossuth, să ridice pe 
Barabaș în locul lui și se continue 
obstrucțiunea pănă ’n pânzele albe.

Francisc Kossuth a vădut, că 
merg lucrurile rău, a vădut că nu 
Khuen a mințit, ci Barabas cu or
tacii săi vorbesc neadevăr, și în con- 
ferența din sera de Marți a partidu
lui independist a declarat, că dâcă 

partidul nu-și pâte ține cuvântul, ce 
el l’a. dat în numele acestuia, se vede 
silit a se retrage dela presidenție și 
a eși din partid.

A mai eJis Kossuth cătră inde- 
pendiștii săi, să bage bine de sâmă, 
căci densul nu crede, că „națiunea44, 
dâcă va provoca forța publică, va 
pută se o scotă la cale ușor cu ea, 
ci „mult se teme să nu dea în nas, 
în chip rușinos44.

Barabaș și câta lui l’au ascul
tat cu respect, l’au rugat să rămână 
președintele lor, au trimis deputăție 
la el să reînoiescă rugarea, der Kos
suth a rămas neclintit și numai la 
atâta s’a învoit, ca s’aștepte încă 
4—5 dile, pănă la vre-o Luni, îna
inte de a duce în împlinire definitiv 
hotărîrea.

S’a desbinat așa-dâr în două 
partidul, despre care scrieau Vienesii, 
că a ajuns să dea el tonul în Unga
ria, și se prescrie guvernelor ce să 
facă.

Grupul celor nemulțumiți cu 
învoiala încheiată, între cari sunt 
a se număra și ugroniștii, au conti
nuat și continuă obstrucțiunea, în- 
scriindu-se cu toții la cuvent în des- 
baterea asupra programului minis- 
trului-președinte și ținend discursuri 
lungi, ca să trăgâneze disensiunea.

Guvernul lui Khuen-Hedervary 
nu scie dâr încă cum stă și dâcă va 
isbuti să scape de obstrucțiune. La 
din contră nu-i rămâne decât seu se 
disolve dieta — de-i va da împuter
nicire Majestatea Sa — seu se plece 
acasă la moșie, căci la A gram nu 
se mai pote întorce, deorece postul 
de Ban e deja ocupat de altul (con
tele Pejacevics).

Estremii au atacat pe contele 
Khuen și pe motiv, că ar umbla să 
răstârne garanța ce o câștigase Szell 
în cestiunea pactului (art. de lege 
30 din 1899) și a declarat prin,gra
iul lui Barabaș, că nu vor înceta cu 
obstrucțiunea, pănă ce ministru-pre
ședinte nu va da promisiuni obligă- 
tore, că va face destul postulatelor 
naționale ale oposiției.

Khuen-Hedervary s’arată a fi 
forte dibacii! în răspunsurile ce le 
dă și nu e nici decum fricos. Reuși-va 
să iâsă din încurcătură? Kossuth cu 
mica câtă a celor, cari i-au rămas 
credincioși, îi vin acum în ajutor, 
stăruind pentru respectarea învoielei. 
Numărul celor neîmpăcațl tot încă 
este mai mare ca al celor ce merg 
cu Kossuth. Ce va eși din acâstă 
stare de lucruri?

Nimeni nu pote sci. Unii (intre 
cari și cei din partida poporală ca
tolică) c|ic, că Khuen-Hedervary nu 
o va pute scâte nicl-decum la cale, 
păn’ ce nu va reînoi și nu va ga
ranta serbătoresce cel puțin împli
nirea acelor postulate naționale, ce 
le-a cerut contele Apponyi în cunos
cutul său memoriu.

Nu seim de-i va da mâna con
telui Khuen să-o facă și de are con- 
semțământul Curții și al cercurilor 
militare pentru a face acesta.

Nu e lucru de glumă cu con
cesiunile. ce le cer Ungurii în di
recția ca armata să devină maghiară.
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Și numai simpla retragere proviso- 
rică a proiectelor militare și tratările 
lui Khuen-Hedervary cu Kossuth și 
cu partidul independist, au produs 
în Austria o nemulțmire adencă și 
au pricinuit isbucnirea unei crise 
ministeriale austriace. Ministrul ar
matei teritoriale, ministrul Boemiei 
și primul ministru Koerber, mai mult 
din causa celor petrecute între 
Khuen și kossuthiștî s’au vecțut si
liți a-și da demisiunea în mânile 
împăratului.

încurcătura e mare dincdce și 
dincolo de Laita și clădirea dualis
mului trosnesce și se sguduie din 
temelie.

Ungurii voi’ ti și ei nemulțumiți 
în feliul lor, dâr 6re numai din Un
guri e compusă acăstă monarchie, 
nu mai esistă într’însa și alte popore, 
cari vor se trăiăscă și ele liber cu 
limba și drepturile lor între grani
țele ei ?

In vorbirea-program primul mi
nistru Khuen-Hedervary a făcut 
amintire și de „cetățenii nema
ghiar?. S’a ferit însă, cum se ferea 
și Szell, de a recunosce, că acești 
cetățeni compun diferite naționali
tăți, cari pretind drepturi și mai 
ales drept de limbă pentru asigura
rea esistenței lor. Khuen nu vrea 
să scie de-ocamdată, decât de inte
resele limbei maghiare, și cere dela 
toți cetățenii fără deosebire să-și 
caute fericirea numai în înaintarea 
acestor interese.

Totdeuna când cercurile diri- 
guitore din Viena au fost în încur
cătură față eu presensiunile maghiare, 
ca se potă împăca mai iute pe Ma
ghiari au fost gata se jertfescă causa 
naționalităților spre a-i mai mulcomi. 
Nu cumva se gândesce și Khuen la 
așa ceva?

Ar fi prea târcjiu. Pe nesățioșii 
șoviniști nu-i vor mai pută liniști, 
închicjend ochii ca ei să-și potă înfige 
dinții în carnea naționalităților. Tote 
își au vremea lor. Astăcți șoviniștii cer 
jertfe de la armată, în paguba uni
tății și a tăriei ei. Afcum începe 
a. se întărce foia și a se vede ce fel 
de politică au purtat cei de la Viena 
de la 1867 încoce.

Nu sunt însă nici naționalitățile 
marfă crudă, ce pote fi tîrîtă la tote 
târgurile. A sosit și pentru ele tim
pul reculegerii. Nu se vor mai lăsa 
a fi amăgite cu vorbe și promisiuni 
înșelătore, nici nu vor părăsi terenul 
de luptă de frica amenințărilor și 
prigonirilor. Vor căuta ușurare și 
scăpare numai în forțele lor proprii. 
Numai în tăria lor se vor încrede, și 

deci în primul rând vor lupta pentru 
a se întări înăuntru prin unire și soli
daritate. Atunci, vină ori ce ar veni, 
popărelor cari țin la esistența lor na
țională, vor fi gata a-și apera cu tot 
focul iubirei de nem și a patriotis
mului lor drepturile, ce li-se cuvin 
și pe cari nu le pot pierde nici-odată, 
dâcă nu vor renunța de bună voie 
la ele.

Din Bucovina.
Alianța clubului dieta! român și armeno-polon.

„Deșteptarea4 din Cernăuți pu
blică următorul comunicat în frun
tea numărului său de la 2 Iulie :

„Ambele partide ale dietei Bucovinei, 
clubul român și cel armeno-polon, au dat 
acordului de până acum o formă hotărîtă 
prin încheierea unei alianțe defensive. Prin 
acâsta ele voesc, fără ca să jignăscă vre-o 
altă națiune, să lucre pentru interesele 
adevărate ale țării, cu deosebire ale popu
lației agricole și industriale.

Acestei alianțe îi lipsesce ori-ce scop 
agresiv; ajutorul reciproc în dietă și afară 
de ea, de sine se înțelege, nu are ten- 
dența să fie în dauna altora și este menit, 
prin urmărirea deosebită a intereselor stării 
țărănesc! și a micilor industriași, să facă 
posibilă scutirea posesiunii naționale reci
proce, deci să contribue la lămurirea si
tuației generale. Punctul, de la care s’a 
purces, au fost compromisele electorale 
anteriăre, cari în decursul vremii au avut 
ca urmare o apropiare meritorică și au 
contribuit la un acord tot mai intim, la 
o procedură comună, la care s’au asociat 
în anul trecut și deputății germani.

Alianța acum formal încheiată nu es- 
clude o amplificare; ea este terenul cel 
mai potrivit pentru acăsta. Atât Românii, 
cât și Polonii resimt multă stimă înaintea 
culturii germane, a sciinței și artei ger
mane. Valorea limbei germane nu s’a dis- 
considerat în Bucovina nicî-odată, cu atât 
mai puțin de Români și Poloni. Totuși 
insă, pe basa dreptății și respectului reci
proc, se va ține cont prin activitatea co
mună de exigențele culturale ale ambelor 
națiuni aliate; deci pe basa acelei armonii 
politice, care unic corăspunde intereselor 
imperiului și ale țării, Românii și Polonii 
acum aliați sunt deciși a lucra și a-se aju
tora,în conformitate cu tradițiunile lor.“

Resboiu între Turcia și Bulgaria?
Cât timp lumea a fost ținută în mare 

încordare de lucrurile, cari s’au petrecut 
în Serbia, nu s’a prea dat atențiune încur
căturilor din Macedonia, cu tote că stările 
de lucruri din acdstă provincie turcescă 
nu s’a îmbunătățit.

Acum însă firul telegrafic aduce sciri 
alarmante asupra celor ce se petrec în 
Macedonia și la granița bulgară.

E vorba, că Turcia raobiliseză de-a 
binele și trimite la granița Bulgariei trupe 
numărdse din tote armele. Aceste concen
trări de trupe au produs o mare neliniște 
printre Bulgarii din principat, cari sunt 
alarmați și de soirile despre escesele bași- 
buzucilor în Macedonia.

Lucrul pare a fi serios. Guvernul bul
gar a adresat guvernelor din Viena, Pe
tersburg și Paris o notă, în care se plânge 
de escesele Turcilor asupra Bulgarilor din 
Macedonia, și-și esprimă părerea de rău, 
că Turcia a respins propunerile guver
nului bulgar pentru o acțiune comună spre 
a face să se liniștescă lucrurile în Mace
donia. Tot-odată guvernul bulgar protes- 
teză în contra îngrămădirei de trupe tur
cesc! la granița bulgară, și declară, că de
clină ori-ce răspundere pentru urmări.

Fdrte interesante sunt declarațiunile 
ce le-a făcut primul ministru bulgar Pe- 
troff unui corespondent al diarului engles, 
„Times“. El a dis, că Bulgaria n’are la 
graniță, decât 8 batalione. Nu pot aștepta 
deci, Bulgarii, ca Turcii să ocupe fără de 
veste Kiustendil. Din causa acesta Bulga
ria își va întări trupele la graniță până 
la 30 batalione și va lua tdte măsurile*
pentru mobilisarea armatei. Turcia, adause 
ministrul, numai cu greu și încet își pote 
mobilisa armata, pe când Bulgaria pote 
imediat să mobiliseze 200,000 omeni, cari 
aprdpe toți sunt înarmați cu pusei Mann- 
licher.

In același timp ministrul de răsboiu 
bulgar Safoff a declarat unui redactor al 

■diarului „Vecerna Posta“. că Bulgaria 
nu va ataca Turcia, căci răsboiul ar 
fi o peire pentru Turcia și pentru Bul
garia deopotrivă. Răsboiul, adause, e do
rit numai de doi corbi, cari stau în aș
teptare.

E interesant într’aceea a vedă cum 
judecă pressa rusăscă despre încordările 
dintre Turcia și Bulgaria. „Novoje Vremjau 
dice, că Rusia nu va lăsa, ca Bulgaria să 
fie atacată de Turci, de aceea Bulgaria 
n’are să pdrte frica Turciei.

încât pentru Sultanul, se dice, că el 
numai silit ar întră într’un răsboiu cu Bul
garia. Cine să-l silescă însă pe Sultanul? 
Printre Turci domnesce adl spirit răs- 
boinic Musulmanii sunt neastîmpărați și 
ar vră să răspundă bandelor bulgare 
cu o contra revoluțiune Pericolul unui 
răsboiu s’ar pute căuta deci mai mult în 
disposiția răsboinică a islamului, decât în 
cabinetele diplomaților.

Slăbiciuni și desmoștenire.
— Fine. —

Acum e la loc să punem întrebarea, 
că de unde vine, de Nemții oumpără pă
mânturile Românilor? Ecă de unde. Nemții 
tot-deuna au pus mare pond pe școlile lor, 
tot-deuna au grijit de școli bune și învă
țători buni, au trimis și acuma trimit co
piii lor la școlă; pentru Nemț chiar cât de 
sărac să fie, și ori câți copii să aibă, ar fi 
cea mai mare rușine, dâcă copiii lui n’ar 
umbla la școlă; Nemții și după ce ies din 
școlă, s’au dedat cu cetitul și cetesc și as- 
tădl cărți și jurnale, chiar și la biserică 
merg cu cartea de rugăciuni; în satele 
nemțescl rari sunt case, la cari să nu 
umble jurnal; prin cetit Nemții s’au lumi
nat și deșteptat, li-s’au lărgit vederile, au 
devenit mai înțelepți și prin acesta și mai 
prevădătorl, mai muncitori și mai cruțătorl; 
dânșii înțeleg spiritul timpului; afară de 
Dumineci au puține sărbători, portul lor e 
simplu și ieftin, nu țin ospețe lungi, nici 
pomeni fără rațiune, nu fac datorii, femeile 
lor se întrec cu bărbații la lucru, țin mare 
curățenie în casă și sciu fierbe; este o am
bițiune înrădăcinată în poporul nemțesc 
a agonisi moșie și a deveni stăpân; în 
sate nemțescl concubinate nu sunt, ei au 
acea însușire morală, că se înmulțesc; 
nemțu decă n’are pământ, își dă băieții la 
măestrii; nu numai în satele nemțescl, dâr 
și în cele românescl meseriașii sunt mai 
esclusiv numai nemți, ei sunt rotari, mă- 
sari, fauri, tinicherî, pălăriei!, frânări, fu- 
narl, zidari, păpucarl, bărbieri, și cu me
seriile fac avere. Din contră Românii tot- 
deuna au avut școli slabe, de nimic n’au 
grijit așa de puțin ca de școlă, salariul 
învățătorului nu-1 plătesc regulat, n’au tri
mis și în parte nici acum nu trimit copiii 
la școlă, n’au avut ambițiunea, ca copiii lor 
să capete învățătură, mai cu sămă femeile 
au rămas de tot fără școlă și fără învăță
tură, nimic nu sunt acum mai deșteptate, 
mai luminate și mai bune econome, de cât 
înainte de 50 de ani, perd mult timp cu 
cusutul și împodobitul veștmintelor lor, 
curățenia în casă și în curte încă n’au în- 
vățat’o de la nemțoicl, nu sciu fierbe. 
Eu vorbesc despre despărțământul Timi- 
șora, domnele române nimic nu fac pen
tru ridicarea nivoului cultural al țăran
cei române; tineretul român, după ce iese 
din școlă, nu se mai ocupă cu cetitul, ce 
a învățat în școlă în scurt timp a uitat, 
școla de repetiție în cele mai multe 
sate nu se ține, la acest rău portă vină 
și preoții și învățătorii; poporul nostru 
ține multe sărbători, ospețe și pomeni lungi, 
ține posturi și se nutresce rău și prin acâsta 
devine slab de lucru, prea ușor face datorii 
și portă procese, nu merge la meserii, nu 
învață nici o măestrie, tot de..ce are lipsă 
la economie cumpără de la străini’; aceste

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

< >! i e?
S’a lăsat prin geam o racjă 

Sol duios al primăverii
Și mi-a spulberat din suflet 

Amintirile durerii...

Me trezesc jucând prin casă 
Și cântând de bucurie,

Poți rînji de-acum prin colțuri 
Blăstemată sărăcie!...

Nu mai vreau se sciu de tine, 
Fericirea mă ’nsenină,

Și prin visurile mele
Eu sunt rege, ea regină...

** *

*) Din volumul „Visuri de noroc", apărut 
de curând.

Câți nu-’și fac în vieța asta 
Dintr’o racjă lumi albastre! ?...

— Vino primăvară dulce 
Peste inimile nostre!

Z. Bârsan.

Departe, departe.
Din volumul „Intre vis și vieță“ 

de Delavrancea.

....sub castanii din via părăsită. Mai 
mulți copilași, în cămăși albe, ine încon
juraseră. Stăm pe pământul cald, cu mâ
nile sub cap, privind adâncul ceriului al
bastru, și povesteam.

O fetiță îmi sorbia cuvintele, dând 
într’o parte și alta pletele negre ce-i aco- 
periau ochii ei mari și verdi...

Dăparte, departe, era odată un pa
lat de marmură lângă un lac adânc, lim
pede și liniștit; și în lac tremura răs
turnat palatul și grădina lui cu naramzi 
și portocali.

Și nici o lebădă nu se lăsa pe lac, 
nici o privighetdre nu cânta în portocali. 
Nimic nu se audia în curte, nimic în pa
lat. Ușile nu se deschideau. Porțile cur- 
ței tot-deuna încuiate. Vântul nu batea 
p’aici, oprit, de cine scie cine, departe de 
aceste locuri în vecinică odihnă.

Numai, hei, une-ori la mie<j de 
nopte, s’audia pocnind în porțile de 
stejar. Porțile se deschideau țipând, ca 
și cum ar fi fost vii și le-ar fi bătut 
cine-va.

Cine bătea în porți, la miedul 
nopții ?

Cine deschidea porțile, la miedul 
nopții ?

Adormisem la umbra zidului. Pe la 
miedul nopții, speriat de nisce lovituri în
fricoșate sării în picidre.

0 umbră jntră pe porțile înalte; și 
porțile se închiseră în urma ei. Apoi 
audii o ușe trântindu-se, și alta, și alta, 
încet, mai încet, mai încet, pănă nu sciu 
bine decă mai audiam, său mi-se părea.

A cui se fie umbra?
Vr’o stafie?
înăuntru plânge cine-va... se r<5gă, a 

leșinat... nu se mai aude.
E întunerec. Mi-se bate inima. De 

n’ar fi stafie!
Și ameții pe marginea lacului.
A doua di mă deșteptaiu. Sdrele ar

dea. In lac tremura răsturnat palatul de 
marmură cu grădinele sale. Incepuiu să 
mă închin, fericit, că era cald și lumină... 
Mă gândeam acasă și ’mi era dor, mi-era 
dor de mama, de nu mai puteam. . . Să
raca, o fi credând, că m’am înecat. . . și 
m’o fi plâns... cât ra’o fi plâns săraca...

0 rupseiii la fugă.
Mă uitaiîi îndărăt; văduiu palatul mic 

și fumuriu; apoi începuifi să-mi caut dru
mul cu ochii.

Eu sciam nisce plopi înalț!... așa ve
nisem, din plop în plop.... unde să fie? 
Mă uit în tote părțile. ...nimic, nicăeri. . . 
Suisem nisce dealuri... unde să fie? Mă 
uit în tăte părțile... nimic, nicăirl.

M’am dus, m’am tot dus, pănă când 
palatul de marmură nu se mai vedea, de
cât ca o jucărie de copii. Și am căutat, 
am căutat, ddr d’oi găsi o cărare umblată 
de picior omenesc, și nici o fășie de drum 
n’am întâlnit.

Și când mi-se păru, că palatul se 
șterge de pe fața pământului, o rupseiii la 
fugă îndărăt, căci ce m’ași fi făcut în 
așa pustietate? Și de ce goniam, de ce 
palatul se ridica ușor din grădinile fu
murii.

Lacul e roșu ca sângele. Apune sd- 
rele.

Mă redimaiu de-o salcie scorburosă și 
începuiii să mă gândesc. Mi-e fdme. Ge 
să mănânc? Mă uitaiîi în apă. Văduiu 
pănă în fund. In aer nici o pasăre, în apă 
nici un pesce.

Să sar zidurile grădinei ca să fur 
portocale? Decă m’oi întâlni cu ea, cu 
umbra pe care o vădusem intrând, la 
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slăbiciuni și defecte îl fac pe poporul nostru 
inferior celui nemțesc, der și celorlalte nd- 
murl conlocuitore; poporul român fără 
școlă din trecut a rămas cu vederi mărgi
nite, n’a înțeles, că acum trebue cu mult 
mai mult și mai bine să muncescă și să 
cruțe, cu mult mai mult să învețe și să 
gândescă la viitorul său, de cât a fost de 
lipsă în timpul strămoșilor săi.

Der dintre tote mai cu semă două 
slăbiciuni mari are poporul nostru; una e, 
că prea ușor se deslipesce de moșia sa, și 
alta că nu se înmulțesce.

Cum se perde din moșie, am vădut 
mai sus, acum să vedem și tristul adevăr 
referitor la scăderea numărului pe basa 
datelor statistice de la anii 1869 — 1900.

In Drăgoesci la anul 1869 au fost 
1220 Români, la anul 1900 au fost 955; 
în Ficatar la anul 1869 au fost 1091, acum 
sunt 945; în Căpet au fost 789, acum sunt 
691 ; în Ohabaforgaci au fost 2034, acum 
sunt 1667; în Cerna au fost 971, acum 
sunt 748; în Petroman au fost 2300, acum 
sunt 2034; în Remetea au fost 1493, acum 
sunt 1347 ; în Belinț au fost 3473, acum 
sunt 2884; în Budinț au fost 1198, acum 
sunt 100'2; în Hisiași au fost S02, acum 
sunt 709; în letar au fost 998, acum sunt 
848; în Chiseteu au fost 1448, acum sunt 
1382; în Siclaș (Șușanovița) au fost 1206, 
acum sunt 1085; în Seciani au fost 2232, 
acum sunt 1923, și așa mai departe în tbte 
comunele, poporațiunea română scade.

Perderea în număr aduce cu sine și 
perderea în pământ, pentru-că poporul 
perde din număr, acela perde și din teren, 
și cu timpul va fi stîrpit pe acela, care se 
înmulțesce.

Acum să vedem ce sunt urmările, că 
poporul nostru a pierdut pământul Jsău ? 
Urmările sunt, că aceia, cari și-au pierdut 
moșiile, se fac socialiști; în comune româ- 
nescl se țin mari adunări socialiste.

Cine ar fi cugetat încă nainte de vr’o 
câțl-va ani, că Românii, cari țineau la ne- 
mul lor, la limba lor, la legea lor, acum 
de-odată să devină socialiști? Cugetă doră 
că prin socialism se vor mântui de miserie 
și sărăcie? tare se înșelă, der acâsta vor 
vede-o mai târdiu. Ce folos au, că s’au 
făcut socialiști? Ecă ce folos : umblă la 
adunări, plătesc taxe, au cheltuell și , perd 
ce e mai scump, adecă timpul.

Să facă Românii socialiști probă și să 
întrebe pe un socialist de alt năm, care de 
20 de ani tot socialist a fost, că ce folos 
a avut, că a fost socialist, se vor convinge 
că sărac a fost nainte de 20 de ani, când 
s’a făcut socialist, și sărac e și astădl.

Bine să-și însemneze Românii, că nu
mai munca cinstită și cumpătul înțelept 
scutesee pe om de miserie și sărăcie.

Perderea averilor mai are ca urmare 
și aceea, că Românii acum au început a 
emigra în America. Cine ar fi cugetat, că 

acest popor, care de 1900 de ani locuesce 
. pe acest pământ, acum să-și părăsescă 
vatra părintâscă, satul în care s’a născut 
și crescut? Pănă a avut avere, n’a sciut 
să șl-o păzescă, acum fomea și sărăcia îl 
împinge să ia lumea în cap și să se pârdă 
în țări străine, printre nâmurl străine.

Numai din comuna Beregseu s’au dus 
pănă acum peste 50 de persone, der din 
epistolele lor, ce scriu acasă, se vede, că 
nu voesc să moră în America; plătindu-se 
acolo lucru mai bine, ei die, că voesc nu
mai să câștige bani, ca să-și potă răscum
păra moșiile perdute, și eră se în'.orc acasă; 
cel puțin vor aduce cu sine învățătură, că 
acum trebue omul mult să muncâseă, și să 
ducă un cumpăt înțelept, căci altcum se 
prăpădesce.

Intr’un sat aprope de Timișora, fost 
cândva sat românesc, mai de mult au în
ceput a se aședa Nemți, au cumpărat de 
la Români case și pământ, acum sunt și în 
număr și în avere în maioritate; în repre- 
sentanța comunală sunt în mare maioritate. 
Românii țin și oi; nainte cam de vr’o 
dece ani, representanța comunală a hotărît 
că nu mai e permis să pască oile în isla
zul comunal; Românii aflându-se asupriți 
prin acâstă hotărîre, au încercat să-și se- 
pareze competința lor din islaz de compe- 
tința Nemților, și spre acest scop au spe- 
sat din banii bisericei 300 de fi. cu advo- 
cații, der islazul nu l’au putut separa; 
banii nici pănă acum nu iau întors biseri
cei ; Românii altfel între sine erau în certă 
și procese. Nainte ’de vr’o câțl-va ani, a 
venit la mine un Român din acea comună, 
ca să-i dau sfat, că cum să se apere Ro
mânii de asupririle Nemților? Acestuiai-am 
dis: mergi acasă și spune Românilor, se 
fie omeni înțelepți și de omenie, se lucre și 
se cruțe și se-și rescumpere moșiile perdute ; 
atunci ei vor fi stăpâni în satul lor.

Acest sfat îl dăm acum și celorlalți 
Români.

Timișora, la 14 Iunie 1903.

Emanuil Ungureanu.SOIRILE D1LE1.
r

— ‘21 Iunie v.

încheierea anului școlar la șcdlele 
elementare gr. or. române de băieți și 
fetițe se face mâne, Duminecă. După ser
viciul divin, se vor ceti clasificațiunile și 
se vor împărți premiile în sala cea mare 
a gimnasiului român din loc.

Esainene. Mâne, Duminecă, după 
amiedi la drele 3 se va ține esamenul din 
menagiu, croitorie et. cu elevele interna
tului susținut de Reuniunea femeilor ro
mâne din localitate. Public cât de nume
ros e binevenit.

— Esamenul de gimnastică cu școlarii 
de la gimnasiul român din localitate va fi 
mâne Duminecă 5 Iulie st. n. la 6 6re p. 
m. precis. In decursul esamenului va cânta 
musica militară. La cas de timp nefavora
bil, esamenul se amână pe diua următdre, 
Luni. Locul numerotat 40 banî, locul de 
stat 20 banî. Publicul nostru e rugat a 
participa în număr cât mai mare.

I. P. S. Sa Metropolitul Mețianu 
a sosit erî dimineță Ia Sibiiu, întorcându-se 
din Marienbad, unde a făcut cură timp de 
o lună. I. P. S. Sa s’a reîntors în deplină 
sănătate.

Adunarea generală a despărț. Al
ba Iulia al „Asociațiunei", convocată pe 
diua de 12 Iulie, se amână pe Dumineca 
următore 19 iulie st. n., cu același 
program.

La gimnasiul român din Brad se 
vor începe esamenele Marți în 24 Iunie 
st. v. și vor dura pănă în 28 Iunie. Dumi
necă în 29 Iunie st. v. va urma festivita
tea de încheiere, cu serviciu divin, împăr
țirea premiilor și testimoniilor.

Grănițerii din România. Paza gra
niței în România se face acum de cătră 
trupe din armata teritorială. Aceste trupe, 
din causa serviciului lor alternativ, nu sunt 
în stare se capete esperiența necesară 
spre a esercita o supraveghere vigilentă 
asupra contrabandiștilor, cari se înmulțesc 
mereu. Spre a înlătura acest neajuns, mi
nistrul de finanțe român a alcătuit un 
proiect pentru organisarea unui serviciu 
special pentru paza graniței. După acest 
proiect se va înființa un corp de trupe 
permanente, recrutate special în vederea 
acestui serviciu. Aceste trupe, precum și 
cadrele lor, vor forma totuși un elemental 
armatei și astfel vor depinde de ministe
rul de resboiu, în privința disciplinei și a 
organisației militare. In privința serviciului 
vămilor vor depinde de ministerul de 
finanțe, care va suporta integral cheltuie
lile lor de întreținere. Nouii paznici ai 
graniței vor purta numele de „grănițeri“.

La Academia comercială din Clnșiu 
s’au presentat la esamenul de maturitate 
89 tineri, dintre cari 5 Români: Emil Pop, 
Sim. Rusu, Iuliu Mănăstireanu, Virgil Bo- 
docan și Petru Danciu. Toți 5 au făcut 
esamenul cu succes.

Sfințirea bisericei gr. cat. române 
din Deșiu, se va face în 12 Iulie st. n. 
1903. Programa: Sâmbătă la 11 Iulie: I. 
Primirea Esc. Sale d lui episcop diecesan 
Dr. Ioan Szabo d. m. la 3l/2 ore din par
tea credincioșilor înaintea bisericei consa- 
crânde. II. La 4 ore vecernie cu lithie. 
Duminecă la 12 Iulie: I. Dimineță la 7 
ore utrenie. II. La 8 <5re consacrarea bise
ricei și misă solemnă, săvârșite prin Esc. 
Sa d-1 episcop, cu asistență celebrătore. 

III. Banchet în sala hotelului „Hungaria4 
la 1 <5ra p. m. — Prețul 6 corone de cu- 
vertă. Bilete se pot procura la d-1 Ale- 
sandru Avram, preot-cooperator în loc și 
la hotelier. — On. participant sunt rugați 
a se anunța pentru banchet pănă la 9 Iu
lie a. c. IV. Petrecere poporală în grădina 
hotelului „AnglesuU. începutul la 8 <5re 
săra. Prețul de întrare: 1 coronă de per- 
sdnă, âr în familie 2 cordne. Comitetul 
arangiator.

Daruri pentru biserică. „Cel ce 
face lui îșl face, cel ce dă, Domnului dău 
di :e sf. evang. Astfel și în comuna n6s- 
tră Ana Iui I. Cojocariu, Paraschiva lui 
I. Aldica, Bucura văduva lui Stan Nicdră, 
Ana lui G. Siulea și Maria lui I. Roșea, 
înțelegând cuvintele sf. ev. în diua de 29 
Iunie st. n. a. c. au cumpărat pentru bis. 
nostră locală gr. cat. un rând de vesminte 
forte frumos, pentru care subscrișii le adu
cem mulțămită în numele poporului întreg, 
dorindu-le ca Dumnedeu să le resplătescă 
acestă faptă nobilă. Ticușiul-săsesc, 1 Iulie 
1903. Ilariu Cojocariu, preot gr. cat. și 
loan Haizea, înv.

Abdicarea principelui Ferdinand 
al Bulgariei. Un diar din Petersburg 
scrie, că în curând principele bulgar va 
renunța Ia tron. In privința acesta <jice, 
că s’au început tratările. Principele a 
declarat, că va abdica, dâcă statul îi va 
întârce suma de petru milidne franci, pe 
cari i-a cheltuit cu zidiri. Zidirile firesce ar 
trece în proprietatea statului. Afară de 
acesta principele mai cere un apanagiu 
anual de 600.000 franci, cari să se plătâscă 
după mdrtea lui fiului său Boriș. încât 
pentru întorcerea celor patru milidne, s’a 
făcut deja învoiela, numai asupra apana- 
giului nu s’au putut încă înțelege. Bulgarii 
nu vreu să-i dea decât 480.000 franci, er 
după mortea lui 240.000 franci lui Boriș.

Raporte despre esamene cu elevii 
școlelor ndstre confesionale de la sate, am 
primit din diferite părți. Rugăm pe d-nii co
respondenți a nu se neliniști, decă pănă 
acum — din lipsa de spațiu — nu le-am 
putut publica tote. Vor urma însă pe 
rând. Rugăm pe corespondenții noștri, ca 
în ce privesce raportele lor, se fie cât se 
pdte obiective și să nu caute a da rapor- 
telor o estensiune prea mare.

Noi advocat!. Dr. Victor Nilvan din 
Șomcuta, Dr. Ioan Rațiu, Dr. G. Dubleș și 
Dr. I. Marghita au depus în Budapesta 
esamenul de advocat.

Au repausat: Emil Oigăreanu, stu
dent în drept, în etate de 23 ani în Turda, 
înmormântarea se va face mâne, Du
minecă.

— loan Keresztes, parochul Imbuzu- 
lui în etate de 79 ani, în al 55 an al 
preoției. înmormântarea se face adi în 4 
Iulie.

— Cine e?
— Eu.
— Cine, tu?
— Nu sciu.
— Cine te-a trimes ?
— Nimeni.
— Ce cauți ?
— Nimic.
— Ce vrei?
— Mi-e frig, mi-e frică, mi-e fome! 
Porțile se desfăcură în două.
O bătrână cu părul alb, galbenă ca 

cera, c’o văpaiță în mână... încolo nimic.
Inchiseiii ochii și căduiu mototol, ca 

o cârpă.
Când mă deșteptaiu era diuă.
Ce bine e într’un pat mole și caldl 

Pe un scaun, lângă mine, bătrâna răsucia 
un fir de borangic. Cum mă?simți, că des
chisesem ochii, începu să mă mângâie. 
Mână uscată, ușoră, blândă.

— Eram cu părul ca păcura de când 
n’am mai vădut om ca toți ămenii, și adi 
sunt albă ca zăpada, dise bătrâna și mă 
sărută pe frunte.

Par-că îmi luase frica cu mâna.
Mă întorseiu spre ea și o întrebaiil:
— Cât e d’atunci ?
— Nu sciu, bunico, nu sciu, că po

mii nu s’au mai scuturat de frunde și de 
rod; pasările au adormit și nu s’au mai 
mișcat în frunzișul lor. In palat, de atunci 
și păna acum, nimeni nu s’a schimbat. 
Afară de mine, care am albit, tot ce vecji 
aici e ca o cadră pe hârtie: tote stau 
cum le-.a prins cesul somnului din urmă. 
Nimeni nu a intrat și nimeni nu a eșit 
pe porțile pe care ai intrat tu, dragul 
mamei.

— Nimeni nu a intrat?
— Nimeni.
— Nimeni nu â eșit?
— Nimeni.
— Der cine a bătut alaltăeri, la mie

zul nopții, în porțile palatului?
— Nimeni, răspunse bătrâna uitân- 

du-se în jos.
— Cine a deschis porțile palatului, 

alaltăeri, la miețlul nopții?
— Nimeni, răspunse bătrâna, și rupse 

firul de borangic și aruncă fusul în fundul 
odăii.

Fusul se învîrti în jurul măciulii.
— Der eu, am audit...
— Ți-s’a părut! răspunse bătrâna 

sculându-se în piciore.
— Și am văcjut o umbră... I

— Ți-s’a părut! răspunse ‘bătrâna 
plimbându-se prin odaie.

— Pe urmă, cineva plângea și se 
ruga, se ruga...

— Taci! tjise bătrâna, taci! Ah! ce 
minut fericit îmi risipiși, dragul mamii...

Incepuiu să tremur. Inchiseiii ochii. 
Mi-era frig. Mi-se păru că plutesc în aer. 
Mama o fi crecjend, că m’am înecat, și 
m’o fi plâns... cât m’o fi plâns, săraca!

Ași fi crecjut să văd nisee ochi roșii 
de stafie... și ochii ei erau buni și mân- 
găetori, ca ai mamii. Se aședâ lângă mine, 
îmi luă mânile în mânile ei și-mi dise:

— Tu, dragul mamii, n’ai să te mai 
întorci de unde ai plecat, e atât de de
parte d’aicl pănă acolo, că drumul e mai 
lung ca vieța ta...

Incepuiu să plâng.
Plângi, dragul mamii, plângi.
Pănă mă făcuiu bine, bătrâna dormi 

la capul meu, pe un jeț vechiu, negru de 
vechiu ce era.

Mă dăduiii jos din pat. Ea mă luă de 
mână și-mi dise:

— Să-ți arăt palatul.
Ce coriddre lungi și triste. Prin um- 

brile lor, săgeți de lumină.
— Scii, îmi dise bătrâna, că aici ni

miedul nopții, în curtea palatului? Și 
zidurile sunt așa de înalte.. . . M’am în
cercat, der mi-am întors unghiile pe dos 
și mi-am sângerat de geba buricele deș
telor.

Stele nu răsar.
Nici luna.
Și nu e pic de nor.
Ce fel de cer se întinde pe de-asu- 

pra acestui palat adormit?
Unde sunt?
De frică mă hotărâiu se mă duc 

pănă la porțile mari și să bat în ele. Di- 
buind zidul, ocoliiu grădina, și ajunseiti în 
dreptul porților.

Să bat* seu nu ?
Der decă îmi va deschide, ea, um

bra pe care o vădusem intrând la miedul 
nopții ?

Intorseiti capul.
Din întunerec se desfăcură o mul

țime de idoli ușurei, cari goniau în văz
duhul de cernelă. Atunci isbii cu pum
nul în porți. Porțile sunară. Sunetul 
se duse dăparte, departe, și în tote 
ușile palatului mi-se păru, că aud lovi
tura mea...

— Gine e?
Ah ! ce glas 1
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Esposiția de oi în Poiana. Ou scop 
de a studia diferitele soiuri de oi de rassă 
alăsă și de a chibzui asupra culturei na
ționale a oilor, der mai ales cu scop de a 
valorisa lâna și celelate produse ale oilor, 
comitetul central al „Reuniunei române 
de agricultură din comitatul Sibiiu", a luat 
hotărîre a arangia în 10 Iulie n. c. o 
esposiție de oi în fruntașa comună Poiana 
("lângă Mercurea), dat fiind, că poporațiu- 
nea din partea locului se îndeletnicesce 
cu cultura în mare a oilor. La acostă es
posiție Reuniunea va distribui premii în va- 
lore de 200 cor. și în același timp va lua mă
suri, ca și primăria comunală și institutul 
de credit „Mielul" să creeze premii, ce să se 
distribue între esponențî. La esposiție va 
asista, după t<5te prevederile, și directorul 
institutului de valorisare a lânei din Bu
dapesta.

Comerciul între România și Gre
cia. După raportul consulului român din 
Atena, comerciul dintre România și Grecia 
a crescut forte mult în 1901, an în care 
s’a inaugurat tratatul de comercitt între 
cele două țări. După tablourile comerciului 
esterior al Greciei cu diferite țări, comer
ciul României cu Grecia s’a ridicat în 1901 
la cifra de 3.680.131 franci, față de 1000551 
franci pe 1900, presentând astfel o cres- 
cere de 2.679.580 franci. Din acestă cifră 
resultă, că importațiunea produselor româ- 
nesol în Grecia a fost de 2.195.320 franci 
și esportațiunea de 1.484.811, pe când în 
1900 importațiunea nu fusese de cât de 
605.486 franci și esportațiunea de 395.065; 
avem deci la importațiune o crescere de 
1.589.834 franci și la esportațiune o cres
cere de 1.089.746. Din aceste cifre reiese, 
că comerciul între cele două țări s’a întreit 
în urma semnărei convențiunei comerciale 
și România e aceea, care s’a folosit mai mult 
de acest lucru, căci esportațiunea produ
selor sale în Grecia a întrecut importațiu
nea cu 605.486 franci.

Petrecere de vară. „Corul bisericei 
române gr. or. din Brașovul-vechiu^ învită 
la petrecerea de vară împreunată cu joc, 
ce o va arangia mâne Duminecă în 22Iunie 
si. v. a. c., în pădurea „Stejerișului de sus". 
Plecarea va fi la ărele 12 din di de la 
„Școla rom. gr. or. din Brașovul-vechiu". 
Se vor juca jocurile naționale : „Călușerul" 
și „Bătuta". Programul jocurilor este fărte 
variat și potrivit pentru poporul nostru. 
In cas că timpul va fi ploios, petrecerea 
se amână pe Dumineca viitore.

Vinuri scumpe. In fiiarul „Matin" 
din Paris d-1 Harnuin povestesce următd- 
rea anecdotă: „Intr’o di prândiam într’un 
restaurant pe bulevard. Uitându-mă la 
lista de vinuri, văd însemnat: Château 
Margaux și Château Laffitte sticla 180 
franci. Am întrebat pe chelnerul: Spune-mi 
drept, cine bea vinuri așa scumpe cu 180 
franci sticla? Chelnerul n’a vrut la înce
put să-mi spună, mai târcjiu însă zimbind 

ca în batjocură, răspunse: Regele Milan !... 
„Ai beut din vinurile acestea?" îl întreb 
eu mai departe. „De sigur." — „Sunt 
bune?" Chelnerul a dat din umeri. — 
Adevărul era, că Milan nu se pricepea la 
vinuri, însă bea vinurile acestea nu pentru 
bunătatea lor, ci pentru-că erau scumpe 
și socotâla o plătea.... Serbia.

Farmaciile din cetate vor fi închise 
mâne după amiatjl, ca de obiceih, afară 
de farmacia la „Biserica Albă*  a d-lui 
Franz Kelemen, str. Vămii Nr. 8.

Concerte. Duminecă în 5 Iulie, capela 
orașului va da un concert la cafeneaua 
Neustădter. începutul la 8% sera. Intrarea 
60 bani.

— Concert militar. Mâne, Duminecă, 
concert dat de musica militară la „Ge- 
werbeverein". Intrarea liberă.

Vultur balcanic în Ungaria. In 
una din săptămânile trecute un păzitor de 
pădure a văcjut în hotarul comunei Mozo- 
rin (comit. Torontal) doi vulturi, luptân- 
du-se în văzduh, pe morte și pe viâță. 
Unul era vultur pescarii!, celălalt însă o 
specie necunoscută păzitorului. După luptă 
îndelungată, vulturul necunoscut a fost 
învins, și istovit de puteri a cădut jos. 
Ajutat de mai mulți lucrători de pe câmp, 
păzitorul l’a prins și l’a vândut notarului 
comunal. Pasărea-colos însă, nu voia să 
mănânce nimic din ce-i dădeau la notarul. 
Astfel notarul a dat’o unui vânător bă
trân, ca dor acela va sci ou ce s’o hră- 
nâscă. Nici la noul stăpân însă nu a mân
cat nimic, așa că în cele din urmă a mu
rit de fome. Dus apoi la institutul de 
preparațiune a lui Dr. Lendl, acolo s’a 
constatat, că vulturul e de o specie, care 
peste tot nu se află în Ungaria, ci trăesce 
în părțile sudice, prin Asia-mică și Penin
sula balcanică. Numele sciențific îi este 
Nisaetus fasciatus".

Slăbiciune și slugărnicie.
Sătmar, Iunie 1903.

Onorată Redacțiune!
Lanț să țin slăbiciunile unor Români. 

Etă un cas. In săptămânile trecute s’a în
mormântat fostul notariu din Socond (corn. 
Sătmariu) Iosif c. Pop. Mintea ne-a stat în 
loc, când audirăm predică ungurescă la 
prohod românesc.

Da, s’a aflat preot român, care se 
hrănesce cu prescură românâscă, ca să 
predice în limba lui ,a.rpad, și acesta a 
fost preotul din Mădăraș (comit Sătmar, 
diec. Orădii mari) cu numele Ludovic Mar
cus. Că ce voesce a ajunge d-1 Marcuș 
cu predică în unguresce, nu pot înțelege. 
E om căsătorit, canonic nu pote fi, cu 
atât mai puțin vlădică. De altfel unii cari 
se părtă în acest chip nu ajung în veci 
canonici, cu atât mai puțin, căci Dumne- 
deu feresce biserica română gr. cat. de ast

fel de omeni, er dușmanii înșiși îl dispre- 
țuesc.

Parochia Mădăraș e una din cele 
mai de frunte parochii din diecesa Orădii, 
unde numai ca lectical preoțesc se adună 
peste 100 (una sută) cubule de grâu curat 
ca aurul, parochie mai bună abia o mai 
fi în diecesă afară de Măcaul, Pocliul și 
Leta, unde să voiâscă a ajunge părintele 
Marcuș. Și apoi de când ajung preoții în 
în parochii bune prin predici unguresc!? 
Său e un „lapsus linguae" acestă predică 
ungurescă? Fărte mult am dori să seim, 
căci numai de plăcerea solgăbirăului din 
Arded a predica unguresce, e ridicul. 
De altfel să vorbesce, că cei mai mulți 
preoți s’au purtat la acel prohod forte 
slugarnic față de fisolgăbirău.

Etă, onorată Redacțiune, prin ne- 
chibzuința unor preoți români slabi limba 
maghiară introdusă în Sionul românesc. 
Trist și rușinos pentru cei ce o fac.

Un Român.

Din Mediaș.
D-le Redactor!

Cu săptămâni înainte se lățise vestea, 
că învățătorul Isidor Dopp din Mediaș, Du
minecă în 31 Maiî!, va da esamenul final 
cu elevii gr. cat. de la școla d-sale. — 
piua a sosit. Lume era multă, căci nu a 
fost numai poporul din Mediaș, ci au venit 
și omeni din satele din împrejurime, așa 
în cât frumosa biserică gr. cat. în care s’a 
ținut esamenul, s’a vedut prea mică pen
tru cei vre o' 500 de omeni, ce erau de 
față.

Esamenul a succes forte bine, pot 
cjice, că a fost un esamen escelent.

După esamen s’au împărțit premii la 
copii și Prea Onor. Domn Ioan Moldovan, 
protopopul tractului Mediaș, a ținut fru
mosul d-sale discurs la adresa părinților, 
copiilor de școlă și a învățătorului lor.

A urmat încă cuvântul de adio rostit 
de d-1 Dopp, cătră elevi îmbărbătându-i 
cu frumose cuvinte pentru anul viitor. 
După acesta în cel mai frumos rând por
nesc la codru verde, tineri și bătrâni, după 
copiii de școlă, cari toți erau încinși cu 
brâne. Musica cânta un marș românesc, 
și-ți era mai mare dragul să privescl 
ordinea esemplară, șirul lung de omeni. 
Un domn întrâbă pe d-1 învățător : Unde-i 
stâgul? la ce domnialui zimbind răspunde, 
arătând pe școlari: „Privesce-i, sunt stogu
rile mele" 1 In fruntea mulțimei de popor 
se aflau 10 feciori chipeși, unul ca unul, 
costumați în haine de călușerl, încinși cu 
toții în frunze trei-colorl.

V’aș ține prea mult cu vorba și ași 
abusa pote de bunătatea D-vostră, oând 
ași vre să descriu multele și frumosele 
discursuri, urmate în pădure, precum și 
multa voie bună, ori horile drăguțe, ce 
s’au încins aicea la umbrele copacilor. Nu 
pot trece însă cu vederea energia și buna 

disposiție a iubitului nostru protopop Ioau 
Moldovan, căci l’am vădut tînăr și plin de 
voie bună. Bucuria strălucea pe fața d-sale 
Or acâstă bucurie se răsfrângea adânc în 
sufletele nostre. Domne ține-1 la mulți ani 1 
— Săra la reîntorcere în fața locuinței pro- 
topopescl musica a încetat, convoiul s’a 
oprit, Or un cor puternic de 37 persone au 
cântat mai multe poesii și s’au jucat fru
mosele ndstre jocuri naționale. Adânc miș
cat de acestă surprindere neobositul șef al 
tractului Mediaș, cu temperamentul d-sale 
domol der energic, mulțumesce tinerimei 
care alăturea cu un învățător tînăr s’a pur
tat așa de brav.

La o săptămână după aceea, chiar a 
doua cj.1 de Rosaliile nostre a avut loc tot 
sub conducerea d-lui Dopp o frumosă pro- 
d.ucțiune teatrală. „Prologul" lui Iosif Vul
can a fost predat de cătră învățătorii Uie 
Tarna, loan Axente și Mihail Tatar. Acest 
prolog a stors admirațiunea celor de față 
și domnii învățători s’au achitat strălucit 
de rolurile lor.

A urmat apoi piesa în patru acte, 
drama „Paza maicii sfinte", care nu a lă
sat nimica de dorit. Intre acte d-1 Dopp a 
cântat cu corul mai multe poesii și s’a 
jucat „Romanul*,  „Bătuta" și „Călușerul". 
Tote au succes minunat și mulțumind în 
parte zelosului învățător, am admirat in 
densul marea paciență ce a avut’o.

La lucru fraților. Acum ori nici
odată !

Ternăveanul.

E s a m e n e.
Din jurul Turdi/t, Iunie 1903.

Joi în 28 Maiîi s’a ținut esamenul la 
șcdla confesională gr. cat. din Mischiu, 
protopopiatul Turdii. Esamenul era să se 
țină sub presidiul Prea On. domn protopop 
actual Artemiu Oodarcea, der din causa 
timpului ploios, și așa nefavorabil, s’a ținut 
sub presidiul On. d-n preot local Simeon 
Luca.

Bătrâni cărunți, tătânî și mame, juni 
și tineri, toți îmbrăcațl în vestminte de 
sărbătore, cu pași grăbiți se apropiau că
tră locașul școlei, să asculte progresul ce 

i l’au fâcut micii lor copilași, nepoți și frați 
în decursul unui lung an de muncă.

Spațiosa sală de învățământ era fru
mos împodobită cu ramuri de ștejarl și 
flori, ce se îngânau în a lor frumuseță. 
Băncile erau îndesuite de băețl, er numă
rul mare în care s’a presentat poporul, era 
o dovadă despre interesul și dragostea ce 
o are față de școlă.

Esaminarea se începe din studiul re- 
ligiunei. Din răspunsurile băeților s’a vă- 
4ut, că On. d-n Simeon Luca, precum în 
tot-dăuna, așa și acum a satisfăcut pe de
plin nu numai misiunei sale de catechet, 
ci și chemării sale de preot. Au urmat 
apoi celelalte obiecte de învățământ. —

mic nu se mișcă, ci stă așa cum au apu
cat să stea.

In fața năstră o perdea.
Vruseiu s’o dau la o parte; perdeaua 

era împietrită: vruseiu s’o turtesc de pă
rete; cutele ei, ca nisce drugi de fier. 
Puseiii mâna pe un scaun înalt și subțirel, 
degeaba; nu putuiii să-1 mise. La o scară 
de marmoră mă oprii speriat: un câne 
mare sta cu ochii țintă la mine și cu gura 
căscată.

— Oe ți-e frică? <J'se bătrâna zîm- 
bind. Așa a rămas, tocmai cum lătra.

Bătrâna bagă mâna printre dinții lui 
asouțiți și lucioși. Cânele nu se clinti, 
uitându-se înainte, lăsat pe picidrele di
napoi. In vârful scării o pisică negră cu 
laba aruncată după un fluture alb cu bo- 
bițe albastre. Fluturile plutea nemișcat în 
aer, cu aripile întinse. Pisica se uita cu 
nisce ochi vii și lacomi.

— Câți, 4>se bătrâna, nu se asemănă 
cu pisica asta!

— Cum ?...
— Intre ei și ceea-ce vor, încă nițel, 

încă nițel, și ăst nițel nu se mai ispră- 
vesce...

Bătrâna vorbia și eu rîdeam de pi
sică: „prinde-l motane, ah! ce bun ar fi... 
ce frumos e... încă nițel, încă nițel, și ari- 
pidrele lui vor curge ca nisce flori mă
runte..."

— Vroi să vedl masa împăratului?
— Masa împăratului?
— Da.
— Vreu, dâr mi-e frică.
— De ce ți-e frică?
— Să nu fie ămeni...
— A, nu! răspunse bătrâna dând din 

cap. Omenii au pterit ca fumul, au rămas 
numai tacâmurile...

— Tacâmurile?
— Da. Tot este gata. Când s'or um

plea locurile găle, cuțitele au să sune și 
paharele or să se ciocnescă, vinul are să 
curgă...

— Der cine a întins masa ?
— Cei cari s’au dus.
— Și n’au mâncat tot?
— Așa cred ămenii c’or mânca tot...
Și neînțelegând nimic, ajunserăm la 

nisce uși poleite. D’asupra lor o scorpie 
de aur, ou aripele gata să isbescă.

Cum întrarăm pe ușe, mă minunai 

de ce-mî vătjură ochii. O masă mare. In 
mijlocul ei un cerb fript. Fusese cald, căci 
aburii închiegaseră împrejurul lui. O mul
țime de furculițe cu bucăți de carne și 
de’ pahare cu vin stăteau aplecate în aer, 
ca și cum cineva le-ar fi adus la gură. 
De la un pahar în jos un șir de picături 
de vin ca nisce băbe de rubin.

— Acolo era locul împăratului. A 
fost cel din urmă pahar pe care l’a beut, 
(lise bătrâna făcend, cu deștul, capul, mâ- 
nile și trupul împăratului.

Și deștul ei par’că lăsa dungi în aer. 
Inchiseiu ochii, o apucaiu de mijloc și-i (jiseiu 
tremurând:

— L’am vădut!
Ea se uită drept în ochii mei și-mi 

dise :
— Peste dece <Jile,la miedul nopții, o 

să-l vefii și mai bine.
Mă înfiorai!!. O rugaiu se ne coborîm 

în odaia nostră.
Să întunecase.
In dreptul nnor uși cu lanțuri grdse 

și cu lacăte cât plosca, audii un oftat 
lung și năbușit.

— Cine a oftat?

— Nimeni, răspunse bătrâna, iuțin- 
du-și pașii, nimeni, ți-s’a părut.

Nici vorbă, că sărisem înaintea ei. 
Să mă fi tăiat nu m’ași fi uitat îndărăt.

Mă întinseiu în pat.
Ea aprinse o feștilă într’o scoică de 

argint. Flacăra galbenă juca în vârful 
feștilei. In fundul urechilor mi-se oprise 
acel oftat năbușit. Bătrâna tras*  jețul și 
se așâcjă la capul meu. încet, încet, mă 
liniștii. Ii sărutaiu mâna. Era rece. Vream 
să sciu unde mă aflam. Ce s’a petrecut în 
acest palat de marmoră ? Cine oftase în 
odaia pecetluită cu lanțuri?

— Cine e închis acolo?
— Unde? răspunse bătrâna tresărind.
— Acolo...
— Ți-s’a părut, n’ai au(lit nimic.
— Atunci, spune-mi unde sunt?
Bătrâna se plecă pe capul meu, mă 

sărută pe frunte, și-mi (lise:
— Văd eu, că nu adormi pănă nu 

ți-oiu spune o poveste.
Ridicaiu capul din pernă și bătrâna 

începu.
(Va urma.) 
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Acum pășesce cu blândețe înaintea băe- 
ților d-1 învățător loan Pescariu, esaminân- 
du-i din limbile română și maghiară, din 
aritmetică, geografie, istorie, istoria natu
rală etc. După finirea fie-cărui obiect s’a 
cântat și declamat de cătră băeții de școlă 
mai multe poesii frumose. Dintre declamărl 
ne-a plăcut mai ales acea a unei copile în- 
cepătore, oare cu o voce blândă și dulce 
rosti frumos poesia „Jună de român sunt1' 
intonând cu deosebirea cuvintele din fine :

„Limba-mi și națiunea 
Jur pe Dumnedeu 
Nu le schimb cu lumea, 
Că’s Română eu“.

Scena acesta, ca să die așa, a plăcut 
atât de mult și a mișcat așa de tare ini
mile ascultătorilor, în cât lacrămî de bu 
curie se vedeau pe fețele lor. In adevăr, ’ți 
era mai mare dragul să vecj.1 o fetiță mică 
care cu curagih și fără sfielă, în fața unei 
mulțimi, se afirmă în nevinovăția-i de în
ger, că e „jună de român“.

Preste tot din tote răspunsurile băe- 
ților s’a văiut limpede, că d-1 loan Pes
cariu șl-a împlinit cu cea mai mare scum- 
pătate datorința sfântă ce o are ca învățător, 
prin ce a secerat numai stima și lauda tu
turor. Faptul acesta nu-1 pot atribui, decât 
păcii și bunei înțelegeri, ce esistă între 
preotul, învățătorul și poporul din comuna 
Mischinlui.

Esamenul s’a finit la orele 6 p. m., 
când On. D. Luca prin puține, dâr alese 
cuvinte arată poporenilor, folosul și rodele 
multe ce le aduce școla, îi îndemnă ca și 
pe mai departe numai cu iubire, dragoste 
și alipire să fie față de școlă, erbăețilorle 
spune, că să fie buni și ascultători, în toc
mai ca d-l nostru Isus Christos, să se fo- 
losescă tot-dâuna de cele aurite și învățate 
în școlă, ca așa cu timpul să potă deveni 
membri folositori atât bisericei, cât și na- 
țiunei din sînul căreia fac parte.

Er noi satisfăcuțl pe deplin și încân
tați, ne am dus spre casă, luând ca esemplu 
bun pe învățătorul Pescariu, și dorind ca 
și pe viitor să ne întâlnim și să mai ve
dem asemenea spor, care numai îmbucura 
ne pote.

Un participant.
*

Giitrgeu, Iunie 1903.
Esamenele cu elevii școlelor din pro

topopiatul G-iurgeu s’au început în 15 
Maiă a. c. și au durat pănă în 31 a ace
leiași luni respective pănă în 8 Iunie. Ob
serv însă, că din 24—30 Maifi esamenele 
au fost sistate, ocupați fiind învețătorii cu 
conscrierea pruncilor obligați la școlă, con
form ordinațiunei mai recente a ministru
lui de culte. Din raportul oficios al proto
popului referitor la starea învățământului 
și purtarea oficioși morală a învățători
lor, precum și a respectivelor senate școl. 
parochială, se constată cum-că ;

Esamenele din Vaslăb, Ghimeș clesp. 
111—VI doc. primar, Var viz, Valea Jida
nului, Dămuc și lulgheș au obținut nota 
de lăudabil; Corbu, Telec și Bilbor, bun ; 
Bicaz și Sones indestulitor; în Sermuș deși 
a stagnat învățământul din Februar a. c. 
din causa bolei docentului loan Lascu, to
tuși după repetare de 8 (Jile a materiei 
propuse — din 1—8 Iunie a. c. s’a putut 
.constata progres mulțămitor.

Escepțiune făcând Sermașul, unde 
din causa stărilor abnormall esamenul final 
s’a ținut, în 8 Iunie, anul școl. s’a termi
nat în 31 Maift a. c. cu esamenul din Tul 
ghes. In acestă comună cu o posiție atât 
de romantică, s’a ținut tot pe atunci adu
narea reuniunei docentale a despărțămân
tului Giurgeu, precum și senatul școlastic 
protopopesc.

Esamenul s’a început imediat după 
•terminarea serviciului divin, în decursul 
căruia v. protopopul E. Câmpeanu a ținut 
o predică acomodată pentru poporul asis
tent în număr mare.

La esamen au luat parte pe lângă 
representanții autorităților politice, d-na 
Eugenia major Teodorei, membrii familiei 
Aug. Dobrean, loan Urzioean, preș, de 
onăre al Reuniunei, preoții loan Dobrean, 
Ioan Mera, Pompeiu Butnariu ți Vasile 
Urzică, învățătorii din district aprope în 
număr complet, popor uumăros. Răspunsu
rile corecte ale pruncilor, precum și disci
plina observată au arătat destoinicia înv. 
loan Hurubean.

Resultatul esamenului a fost clasificat 
de lăudabil.

După finirea esamenului s’a continuat 
ședința reuniunei învățător«-sel deschisă 
prin președintele loan Urzică înv. primar 
în Ghimeș, prin o vorbire potrivită.

Nu numai succesul moral al acestei șe
dințe instructive a fost peste așteptare 
bun, ci și cel material, incassându-se cu 
acăstă ocasiune 83 corone. St. domn Au
gustin Dobrean, cavaler al coronei Româ
niei, s’a înscris de membru fundator plătind 
taxa prescrisă de 40 cor.

La ora 5 p. m. protopopul E. Câm
pean deschide ședința senatului școlastic 
protopopesc. Din espunerile protopopului 
reiese adevărata stare a instrucțiunei din 
district, care nu pare a fi prea măguli- 
tore.

Cu bucurie s’a luat act despre iniția
tiva unor credincioși din Șermaș, filia Gă- 
lăutaș în frunte cu Nicolau Truța a Petri, 
de a-șl înființa școla confesională în acest 
mnet isolat, însăroinându-se protopopul, 
ca să facă pașii necesari pentru câștigarea 
unui ajutor.

Referitor la ocuparea posturilor de 
înv. din Ghimeș și Bicaz se decide ca 
acele în cât ar fi posibil să se ocupe prin 
învățători din district.

Fiind timpul înaintat protopopul mul
țumind celor presențl pentru interesul do
vedit și cu acestă ocasie față de înaintarea 
nemului ridică ședința la 7 ore p. m. după 
care membrii sen. școl. protop. au fost în
truniți la ospitala masă a d-lui Augustin 
Dobrean mare comerciant în Tulgheș, unde 
a domnit o animație veselă pănă în orele 
înaintate din nopte.

Cor.

Petrecerea meserișilor din Sibiiu.
Sibiiu, 22 Iunie 1903.

După munca îndelungată și obositore, 
momentele de recreație sunt de natură de 
a-țl întări forțele și a te face să-ți câștigi 
nouă disposițiune pentru începerea și con
tinuarea muncei. Reuniunea sodalilor noștri, 
acestă sentinelă neadormită a clasei nostre 
de mijloc, silință îșî dă să procure publi
cului și în deosebi țăranului și meseriașu
lui, ba, în nenumărate cașuri, chiar și pă- 
turei sus puse a societății nostre, momente 
de recreație și de înălțare sufletâscă. Iu 
acestă vieța destul de sbuciumată și prin 
acâsta a-l face, ca după recreațiune cu atât 
mai mult zel să-și vadă și unul și altul de 
afacerile sale dilnice.

Producțiunea de Sâmbătă (20 Iunie n. 
c.) a Reuniunei, după programul său destul 
de bogat și variat, a fost și un fel de esa
men pentru o semă de elevi din „școla 
dramatică11 ce se face în ședințele lunare 
literare, inițiate la stăruința presidentului 
Reuniunii, d-1 Victor Tordășianu.

Public număros din tdte clasele so
ciale a asistat la acesta serbare, dorind cu 
toții să sprijinescă în mod și moral și ma
terial Reuniunea în nisuințele sale. Se scie 
o parte a venitului curat al producțiunei 
e menit pentru ajutorarea săracilor noștri 
la Crăciun.

Corurile dirigeate cu pricepere de d-1 
Candid Popa, au mărturisit despre ostene- 
lele acestui dascăl, care s’a dedicat și el 
cultivărei clasei nostre de mijloc. Mult au 
plăcut solurile domnilor loan Stauciu și 
Nicodim Rusu, dâr corurile mixte încă 
n’au lăsat nimic de dorit. Multe din com- 
posiții au fost de câte 2 ori cântate.

D-șora Baciu și d-1 Axente, prin de- 
clamațiunile lor au făcut cinste Reuniunei, 
Aplause nenumărate și fără sfîrșit au fost 
răsplata lor binemeritată, D-1 Axente ne-a 
predat afară de program și anecdota „Lună 
ori sore11, de Speranță și „Numai una', de 
Coțbuc.

Jocul animat șl-a luat începutul la 
orele 10’/2 și a ținut în bună veselie pănă 
în zori de efi-

Pălăria „D-deu vede“, dăruită de di
baciul măestru compaotor d-1 Petre Ilieș și 
purtată de presidentul Reuniunei d-1 Vie. 
Tordășianu, a adaus din crucerii adunați 
frumușica sumă de cor. 13 pe sema fon
dului văduvelor și orfanilor meseriașilor 
noștri.

Laudă conducătorilor Reuniunei, laudă 
coriștilor și recunoscință publicului asistent !

Un călușer.

Dela adunarea desp. I al „Âsociațiunii“,
După raportul general urmă rapor

tul cassarului. D-1 Cornel Aiser-Săvuleami, 
cassarul despărțământului, rapoi teză despre 
mișcarea cassei pe timpul de la ultima 
adun, generală ținută în Bod la 16/29 Iunie 
1902, și constată, că a întrat suma de 1205 
cor. 72, rămânând un said în bani gata de 
370 c. 24. In legătură cu acest raport și 
cu privire la numărul membrilor, face ur- 
mătorele constatări:

„Sunt mulțl ani de la înființarea 
„Asociațiunei11 și cu tote aceste încă par
tea cea mai mare a poporului nostru nici 
n’a ajuns să scie, că ea există, că ce e, și 
ce vrea, deși există de 40 de ani. Pentru 
ca Asociațiunea să-și ajungă cât mai în 
grabă și mai cu succes scopul ee-1 urmă- 
resce, are lipsă de cât mai mulțl membrii, 
nu numai fiind-că prin înmulțirea membri
lor se sporesc și fondurile și mijlocele 
necesare, der și pentru-că făcendu-se ci
neva membru, se va interesa tot mai mult 
de Asociațiune, va pricepe că ce e Asocia
țiunea, și va fi mândru, că și el contribue 
la susținerea ei, la întărirea și înflorirea 
acestui focular de cultură românescă. E 
drept că suntem un popor sărac 'și partea 
cea mai mare a poporului nostru o for- 
meză aceia, cari cu greu pot jertfi 2 cor. 
pe an pentru scopurile Asociațiunei. Der 
decă la asemenea ocasiunl ne seim însu
fleți, decă avem voință și avem iubire de 
nem, să cere să avem și simțul de jertfă, 
se cere să jertfim din totă sărăcia nostră 
cât putem, pentru acestă instituțiune cul
turală. Despărțământul nostru, ca să în- 
mulțescă numărul membrilor, a trimis în 
mai multe rânduri apeluri la toți fruntașii 
noștri, la totă inteligența nostră din Bra
șov și din împrejurime, și cu tote acestea 
numărul membrilor atât în Brașov, cât și 
în comune e destul de mic și neînsemnat 
față de numărul cel mare de Români, cari 
încă nici nu-i sein rostul11.

După-ce arată un tablou esact și de- 
taiat despre starea și numărul tuturor 
membrilor pe care îi are despărțământul 
atst în Brașov, cât și cu deosebire în fie
care comună, și după ce arată numele co
munelor, cari n’au nici măcar câte un mem
bru, își încheie raportul său astfel:

„Ar fi forte de dorit să avem cât 
mai mulțl membrii pe teritorul acestui 
despărțământ și să ne ținem cu toții de o 
sfântă datorință a înmulți numărul mem
brilor. Și îndemnăm pe toți pretinii și cu- 
noscuții noștri a-i da tot sprijinul posibil 
atât moral, cât și materia), căci altcum în 
zadar vor fi tote încercările și tote sforță
rile nostre. Ne îndreptăm și de astă-dată 
glasul nostru nu numai cătră poporul de 
la sate, der și cătră cărturarii și inteligența 
nostră întregă din acest despărțământ, cu 
rugarea de a se înscrie membrii ai Aso
ciațiunei și îi rugăm să contribue fie-care 
după puterile sale la colectele ce să fac 
pentru bibliotecile poporale, — cu un cu
vânt — să contribuim cu toții la susține
rea „Asociațiunei11 nostre, căci prin acesta 
contribuim și la cultura și luminarea po
porului nostru11.

Representații, concerte și petreceri.
Inteligența română din jurul Lechin- 

ței săsesci invită la petrecerea de vara 
care se va aranja Duminecă la 19 Iulie 
st. n. 1903 în „Hotelul Omdan" din Le- 
chința-săsescă. începutul la 6 ore sera. Pre
țul de intrare: de o personă singuratică 

) 1 cor. 60 bani, în familie 1 cor. 40 bani. 
Venitul curat este destinat în favorul bise
ricei gr. cat. din Herina.

Coitetid aranjator: Gerasim Domide 
protopop, președinte. Demetriu Cupșa preot 
v.-președinte. Sever Groze preot, cassar. 
Vasile Coșbuc teol. abs., v.-președinte. 
loan Bal teol. abs., secretar I. Michail Ba
ciu preot, controlor. Ionică Gioze teolog, 
secretar II, și loan Bal teol. abs., Aurel 
Blaga teol., Ioan Bochișiti teol,, loan Bozga 
teol., Alexandru Cheresteșiîî teol., Iulian 
Ciorba teol., Adrian Costin teol. abs., loan 
Dredețian teol., loan Farcașifi teol. abs., 
Victor Fărcașiu teol., Iacob Man teol., Emil 
Mnreșan teol., Gavril Mureșan teol., Atha- 
nasiu Păltinean teol., Gavril Răbrean teol., 
Petru Suciu teol., Alexandru Szilâgyi teol., 
Victor Suciri teol. abs., Aurel Vodă teol.

— Tinerimea universitară română 
din Blașiu învită la petrecerea de vară, 
ce o va aranja cu ocasiunea consacrării 
întru episcop a III. Sale Dr. Vasile Hossu 
la 12 luliu st. n. a. c. în sala cea mare a 
hotelului „Univers.11 Prețul de intrare : de 
personă 2 cor., de familie 4 cor. Începutul 
la 9 ore săra.

Comitetul aranjator-. President: Aurel 
Ciato; membrii: luliu Brendușan, loan 
Ch'rilă, luliu Chirilă, ,Traian D. Erdely, 
Octavian Furnea, Eugen Muntean, Virgil 
Muntean, Aurel Moldovan, Ioan F. Negru- 
țiu, Iustin Nestor, Emil Nestor, Vaier Or- 
dace, Cornel Ordace, Daniil Sabo, Ioan V. 
Vances, Quintiliu A. Viciu, Emil Vlassa.

Ajutore pentru învățăceii aplicați la 
comerciă.

Societatea comercianților români din 
Brașov face prin acesta cunoscut, că are 
la disposițiune și dă ajutore de câte 100 
pănă la 200 cor. anual la băeți, cari se 
vor aplica la vre-un ram comercial ca în
vățăcei aici în Brașov.

Din acest ajutoriti se vor acoperi 
înainte de tdte taxele șcdlei, care învăță
celul are a o cerceta.

De la învățăcel se cere a ave pre
gătire de cel puțin 2 clase gimnasiale, reale 
civile.

Cererile de ajutoriu sunt a se adresa 
președintelui societății d-lui Teodor Nico
lau comerciant în Brassd, Brassd-megye.

Brașov, din ședința comitetului So
cietății comercianților români ținută la 8 
(21) Maiu 1903.

Teodor Nicolau, luon Lengeră,
președinte. secretar.

Armânii din Macedonia.
Datins și obioeiuri la naacere.

Un proverb vechil dice: Cine n’are 
bătrân, să-și cumpere, căci e o adevărată 
fericire și bogăție pentru o casă, unde se 
află o bătrână, care posedă odată cu mul
țimea anilor ei, experiența și înțelepciunea 
vieței; grație lor, se păstrâză și se înfil- 
trâză tinerilor generațiunl datinele, obice
iurile, virtuțile nației.

Tot ce seim, despre strămoșii noștri, 
nu soim de cât prin povestirea blajină și 
dulce a bunicelor ndstre.

Cesuii întregi nu ne vine să ne des- 
lipim, ascultăm despre obiceiurile din di
ferite timpuri, la diferite ceremonii ale 
neamului nostru.

La poporul macedonean se consideră 
ca cea mai mare fericire, când o casă nu 
e lipsită de moșe (bătrână).

Acolo unde nu se află, tinerii sunt 
înstrăinați de tote datinile nâmului lor, 
drăgălașii copii sunt lipsiți de farmecul 
copilăriei.

Aici fata, care se merită, ducându-se 
în casa bărbatului ei, vede în socră o a 
doua mamă, er bătrâna îmbrățișâză nora 
ca o vrută bilie (iubită fiică).

Decă o femeie are un băiat, îndată 
ce a ajuns vârsta de 21 ani, ea nu-șl’min- 
duesce (gândesce) la alt-ceva, de cât să șl 
însore feciorul; căci tinerii aici ’se insoră 
forte de timpuriu, pe la sate chiar de la 
21 —22 ani, âr la orașe, cel mai târziu în 
etate de 26 — 27 ani.

Gând se aduce nora în casă, e o ade
vărată harană (bucurie), căci acum așteptă 
realisarea visului ei, de a cresce un copil 
la hiliul ei (fiiul ei).

Și o vedl mai ușoră, mai veselă, par’că 
totă lumea ar fi a ei, când nevasta cade 
greauă (însărcinată).

Chiar de atunci casa se înveselesce 
mai mult. Soia totă (tot nâmul) se ocupă 
mai cu drag de nevastă, și cu toții, cari 
mai de cari se întrec, ca să-i îndeplinescă 
tot ce poftesce.

Așa din ori și ce mâncare, ce s’ar 
face la rudele mai de aprope, i-se va tri
mite, ea va trebui să guste.

E atât de mult infiltrat în nâmul ma
cedonean iubirea de copii, în cât casa, care 
n’are copii, se consideră ca închisă, ca ur
gisită de Dumnecjeu. Mai toți armânii au 
casa plină de copii și-ți face o mare plă
cere, când, Dumineca său sărbătorea, când 
pot să iasă la preumblare, vedl pe tatăl și 
pe mamă înconjurați de toți feciorii (copii).
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Când nevasta nouă e grea de 6 meșl 
(luni) dada fetei (mama), socra și mai 
tote rudele încep să lucreze la rufărie, fă
cută din pânză țesută de ele, brodată cu 
chenare de mătase, plapomă, în fine tot 
ce va trebui pentru noul născut.

In cașul când femeia e apucată de 
durerile nascerei, dada chiamă baba (moșa) 
pentru-ca nimeni să nu o simtă, ca nimeni 
să nu prindă de veste, că nevasta sa nasce, 
căci atunci cred, că femeia însărcinată va 
suferi mai mult,

Acum cu nascerea copilului încep să 
se facă o mulțime de obiceiuri frumose, 
cari formâză o podobă în literatura popo
rului armân.

Din aceste obiceiuri putem vedâ ori
ginea, sentimentele, oredințele, imaginația 
cu care este înzestrat acest popor.

Multe din datinele lor le găsim și la 
poporul Roman în timpurile primitive, și 
ele sunt păstrate de cjecl de ani, respec
tate de bătrâni ca nisce legi sfinte, căci le 
consideră ca o scumpă avere moștenită de 
la strămoși.

Așa, în (jiua nascerei copilului, în 
tocmai ca la Romani, e o adevărată sărbă- 
tore și trimit copiii în tote părțile pe la 
rude și prieteni, pentru-ca să anunțe ce 
s’a născut.

Copilul, după ce se nasce, când moșa 
îl scaldă, toți cei din casă aruncă în co- 
pae, în apa unde e copilul, parale; fie-care 
familie după cât dispune, de la 1 franc 
pănă la jumătate liră — adecă ca feciorul 
să fie curat ca assimea și amalămă (ca ar
gintul și aurul).

După ce se înfașe copilul și-l așeză 
lângă lehuză, imediat se chiamă popa ca 
să le cetescă, binecuvântând o apă, cu 
care lehuza se va spăla pănă la 40 dile, 
pentru-ca să nu se deoche — de aseme
nea îșl atârnă în cap o Aurie cu un fir 
roșu tot pentru același motiv.

După binecuvântarea popei, se trimit 
feciorii în tote părțile „s’dă sihăriclie", 
adecă să dea de veste că nevasta, cărui a 
născut băiat ori fată.

In tote părțile unde anunță, li-se dă 
bacșiș la trimeșl. Cei anunțați, la rendu-le 
vin să împărtășâscă bucuria, aducând mici 
daruri, împreună cu dulcețuri, prăjituri, ra
hat etc.

ț)iua aceea e o di fericită. Lehuza 
primesce, împreună cu toți din casă, feli
citări „cu bană (vieță) și er la ficior14, de 
a făcut băiat, „docsa al Dumuză că ți as- 
căpașl ghine" și că „di vrîndră cu ficior", 
de a născut fată.

E mai mare veselie, mai cu semă, 
când primul copil este băiat.

Dada atunci prepară la toți, cari vin, 
țigănii (un fel de gogoși). Si cu toții mă
nâncă și se înveselesc. In diua aceea nu 
se mută tigaia de la foc, totă diua se fac 
țigănii. Și o vedi pe bătrâna veselă, arnes- 
tecându-se la tote treburile, mulțumind lui' 
Dumnedeu, că se vădii cu nepot.

A treia seră este în tocmai ca la noi 
sera de ursitori, când se crede că ursitd- 
rele vin ca să predestine viitorul noului 
născut. In acestă seră, dada fetei, seu de 
n’are mamă, o mătușă mai de-aprope, de 
e vară aduce un miel fript, er ierna un 
curcan împreună cu o pâne mare, vin, un 
colac, însoțite și de tote lucrurile, plapomă, 
etc., ce a făcut pentru mititel.

De asemenea rudele, ospeții chemați 
vor aduce câte ceva. După aceea pe mi
titel, după ce-1 îmbracă în rufe noui, și 
mai tote de metase, îl așeclă de-asupra pe 
o sită și moșa, legănându-1, toți să apropie 
pe rând urându-i „cu tiheu, „cu bană" (cu 
noroc, cu vieță).

„S’crâscă cu părinții", dând fie-care 
i câte parale îl lasă inima, sâu dispune, atât 
copilului, cât și moșei. Moșa strînge apoi 
aceste parale, le amestecă într’un pahar 
de vin, urând tote fericirile și le așeză la 
capătul copilului și al lăhuzei, împreună 
cu colacul adus de dada fetei — pentru-ca 
ursitorele să găsescă belșug.

Tuturor li-se dă masă acum, învese- 
lindu-se și bând în sănătatea micului.

Și așa continuă în fie-care di pănă la 
40, să vie ospețe, aducând care mai de 
care dulcețuri, prăjituri și cu inima veselă 
urând copilului și părinților tote bucuriile.

De la nascerea copilului în casa aceea 
par’că ar fi răsărit sorele, toți reînviâză 
odată cu el.

Nevasta pare că se consideră mai cu 
multă pretențiune față de bărbat, mai iu
bită de toți, este mândră că e la înălțimea 
misiunei ei.

Bătrânei îi revin forțe de traiîă și se 
rogă lui Dumnedeu să-i dea dile să-și 
crescă nepotul. Numai ea îngrijesce de co
pil, ea îi îmbracă, ea îl scaldă, nu-1 piere 
din ochi un minut.

In fine, iubirea și privirile tuturor 
acum se îndrâptă asupra noului născut.

In ajunul botezului sâra se dă de 
veste nașei seu nașului, trimițendu-i peș
cheș, cămașe, ciorapi și prăjituri, er nașa 
ca semn că primesce, umple farfuria, în 
care erau prăjiturile, cu grâu nefiert.

De asemenea copiii alergă pretutin
deni anunțând pe cei chemați, că mâne la 
cutare oră să ursâscă (poftescă) că o să fie 
botezul cutărui copil.

Tote mahalalele prin strigăte vesele 
ale acelor ce se trimet să anunțe, iau de 
veste despre acest botez

Botezul se face de obiceiîî la biserică. 
Tatăl și mama copilului rămân acasă.

După săvîrșirea acestei vesele cere
monii, acela care vine, ca să spuie mai 
întâii! numele celui botezat, capătă bacșiș 
mai mare. Așa e o frumosă petrecere pen
tru copii, cari se împart în grupe, ca să 
fie siguri de bacșiș.

Cei cari fac parte dintr’un grup, se 
înșirue de la porta bisericei pănă acasă și 
când nașul spune numele, cel dintâifi strigă 
celui d’aldoilea și așa că cel diu urmă din 
grup alergă mai întâii!. anunțând părinților 
numele copilului, și deci bacșișul îl are mai 
mare.

Pe urmă o drow de copii vin să 
anun(.e, der deja se soie, și atunci li-se dă 
și lor câte 5 sen 10 bani. Gu plăcuta dis
tracție și inocenta lăcomie a acestor copii 
totă lumea învață numele mititelului.

Acum se întorc toți cei dela biserică, 
pentru-ca să felicite pe părinți, în cap cu 
nașul, care ține copilul în brațe între 2 
luminări aprinse și vine de i-1 depune în 
brațele mamei, care înainte de a-1 lua, face 
trei mătănii de prosternare în fața nașului, 
îi sărută mâna și-și ia feciorul.

Pe urmă copilul se așeză pe un sac 
de făină, pentru-ca să trăiescă în belșug.

(,,Univ.“) Ec. Dimonie
(Salonic.)ULTIME ȘCIRL

Budapesta, 3 Iulie. Numărul de
putățiilor oposiționalî, cari sunt firm 
deciși a nu desarma și a duce 
înainte lupta pentru concesiuni na
ționale maghiare în armată, este 
de 62.

Sofia, 3 Iulie. Spiritul resboinic 
ia întindere tot mai mare în stra
turile poporului și armatei. — Se con 
firmă soirea, că guvernul a oprit 

ori-ce esport de vite și de cai în stră
inătate, în vederea unei eventuale 
încurcături cu Turcia.

Lupta împotriva grindinei.
E la ordinea dilei apărarea cu tunuri 

împotriva grindinei.
întâlnim și aici o tendință firâscă a 

âmenilor de a se întări în lupta pentru 
esistență. Totă firea viețuitâre, începând 
de la infusoriile ultramicroscopice și termi
nând cu omul, cercă cu tote forțele se în
lăture obstacolele, âarl agravâză basa esis-

In contra furiei distrugătore a incen
diilor omul opune tulumbele; în contra 
deslănțuirii apelor. ridică iazuri, reguleză 
alvii; în contra epidemiilor ucigașe, se 
înarmeză cu securi și alte mijloce preven
tive. Cum e agresiunea, astfel se confor- 
măză defensiva; cum e dușmanul, astfel se 
aranjeză oposiția; cum sunt armele, astfel 
să conformeză și tendințele de a-le para- 
lisa.

Ore ce mijloce de apărare se pote 
născoci împotriva grindinei?

In evul de mijloc omul religios con
sidera ori-ce descărcare a furiei elemente
lor drept pedepsă seu ispită din partea lui 
Dumnedeu, în contra căreia nu mai era 
nici un rost de împotriviri nemernice a 
omenilor neputincioși. Cel mult o faptă 
bună, un lucru sfânt, credeau dânșii, pot 
îmblândi mânia divinității. Astfel recurgeau 
cum în mare parte, recurge și astăcjl țără
nimea nostră — la tămâieri și mătănii 
tot-deuna, când se apropia vreme grea, 
oând nori grei, încărcațl cu fulgere și trăs
nete întunecă orisontul și amenință câm
piile mănose cu puvoe de apă, locuințele 
omenilor cu distrugere, er pe 6menl cu 
peire.

Pe lângă tămâie și mătănii recurgeau 
la clopote.

Tragerea clopotelor într’o dungă era 
armă preferită la apropierea norilor ame
nințători.

Din notițe scrise și râmase de prin 
vecul XV-lea reiese, că la sfiuțirea clopo
telor se remarca în special și menirea lor, 
de a apăra hotarul de furtuni, de potop 
de grindină distrugătore".

Mai târcjiu, când lumea observa că 
cu totă tragerea clopotelor, grindina pus- 
tiesce tot atât de bine, ca și fără clopote 
se turnau clopote speciale pentru grindină 
piovedându-le cu inscripții conforme spi
ritului acelor timpuri.

Cu îna.ntarea timpului, și îuaintarea 
cunoscințelor omenescl, omul a venit la 
convingere, că nici aceste clopote nu mai 
satisfac așteptărilor, ba că de multe-orl 
ascund pericol iminent pentru cei ce le 
trag. Anume esperiența a arătat, că fulge
rul forte des se descarcă în astfel de tur
nuri, unde trăgeau clopotele. Intre altele a 
rămas însemnat că în eâte-va comune ale 
Bretagnei inferiore din Francia, cu ocasiu- 
nea unei furtuni îngrozitore din 14—15 
Aprilie 1718, fulgerul a lovit în decurs de 
câte-va ore în 24 de turnuri. Bisericile 
le-a aprins, âr pe clopotari i-a omorît.

De-odată cu introducerea obiceiului , 
de a .trage clopotele pe vreme grea, să | 
ivesc și unele mișcări de reacțiune. Deja I 
în 1560 se publică o interdicere în Her- j 
bruck, der fără resultat.

In 1783 împăratul Iosif II opresce 
prin un decret tragerea clopotelor. Inter- 
dicerea a provocat mâhnire adâncă în deo
sebi în locuitorii alpini, cu atât mai vârtos 
că contravenienții acestui ordin se amen
dau cu suma (însemnată pentru acele vre
muri) de 50 fi.

Esemplul lui Iosif II a fost urmat în 
curând și de alții pănă când însăși preoți- 
mea a luat în — mână cestiunea. Astfel în 
1841 cardinalul Griraud îufierâză acest obi- 
ceiii; afirmând că l’a născocit numai cre
dința deșertă și că în potriva grindinei 
trebue să ne apărăm altfel, dâcă peste tot 
e vorba de apărare. „Tragerea clopotelor 
nu numai că nu folosesce nimic, dâr e și 
primejdiosă pe timp de furtună".

*

Fiind cestiunea de mare interes pen
tru agricultură, ba presentând și unele mo
mente curat sciențifice, nu e de mirare, 
dâcă lumea sciințifică a ținut de cuviință 
a se interesa de ea.

In 1885 Academia de sciințe din 
Miinchen publică un premiu de 50 galbeni 
pentru o astfel de temă.

Nu seim ce fel de lucrări vor fi in
trat la acest concurs, dâr sciința s’a inte
resat mai departe de acestă cestiune im
portantă.

*
Mai întâii! se admitea, că temperatura 

rece, din straturile superiore ale atmosferei 
provocă înghețarea stropilor de ploie.

Astădl se admite așa numita hipotesă 
a lui Volta. Se scie, că ori-ce evaporare 
consumă căldură, trecerea apei din stare 
lichidă în stare gazosă să face pe cont de 
căldură.

In regiunea norilor, pe lângă tempe
ratură scădută, care dominâză în genere, 
se mai pote ivi o descrescere și măi pro
nunțată a ei prin evaporarea stropilor sus
pendați. Atunci stropii de apă neevaporați 
se recesc repede transformându-se în fire 
de ghâță.

Faraday cel dintâiti, er mai târdiu 
Solinche Luvini și alțl fisicianl au demons
trat însă, că ghiața uscată și răcită la o 
temperatură de sub zero, e negativ (—) 
electrică; er stropii de apă sunt positivl 
(-|~). De sine înțeles că în urma potenția
lului remarcabil, stropii positivl se legă de 
firele de ghiață încărcate cu elecricitate 
negativă, dând rotogole prin atmosferă, 
pănă când în urmă descărcărilor cad nepu- 
tinciose pe pământ.

Astfel se p6te întâmpla că firele de 
grindină adese-orl să ajungă mărimi înspăi- 
mântătore. Fire de mărimea alunelor sunt 
dese, de mărimea nucilor erășl nu sunt 
rari, ajungând la intervalurl rare, chiar și 
la marimea unor ouă de găină și de gâscă.

Analele institutului meteorologic din 
Pesta, înregistreză următorele date : La 
cele mai rare descărcări elementare apar
ține furtuna, care s’a cutropit în 7 August 
1885 nâpiea pe la 11’/2 ore asupra comu
nei Gorbo și Pinczehelv (comitatul Tolna) 
Au cădut fire colțurose de grindină în mă
rimea unor glonțe de tun și în greutate 
de câte 1 kg, între fulgere, tunete și plâe 
îngrozitore. Coperișurile de țiglă au fost 
distruse, pomele sfărîmate în bucăți.

O grindină tot atât de cumplită des- 
cărcatu-s’a în 28 Iunie 1898 pe hotarul co
munei Monor (Pusta Ungariei). Firele de 
grindină făceau în cădere atâta sgomot, 
în cât nu se audia bubuitul tunetului, er 
mărimea lor atingeau mărimea bilelor de 
popice. Cântărind o astfel de ghiulea de 
ghiață, ieși la ivelă, că face 73, adecât 
șâpte-decl și trei de decagrame.

(Va urina)

Literatură.
„Visuri de noroc", de Zaharia Bâr

san. Un drăgălaș volum de poesii apărut 
în „biblioteca Semănătorului" la institutul 
„Minerva" din Bucuresci. Volumul conține

Magazinul de mătăsărie 
Szenâsy, Hofimaim & Ci® 

Budapest, IV., Becsi-utcza 4.

In continuu est9 asortat cu cel mai mare și frumos deposit de
Mâtâsâril, Catifee, Dantele, Panglici și articole de garnitură.

Este de obște cunoscut, ca numai la firma de sus se pot căpăta cele 
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rile și calitatea sunt esclusiv pentl’U firma de sus produse și numai 
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46 de cântece și 34 de alte poesii, din 
cari cea mai mare parte au fost publicate 
pentru prima 6ră în „Gazeta Transilva
niei". Adunate la un loc, îți fac impresia 
unei grădini, în care fiecare poesie repre- 
sintă câte o fibre mirositdre. In curând va 
apăre o recensiune asupra acestui volum. 
De ocamdată atragem atențiunea publicu
lui asupra lui. Se află de vendare la „Mi
nerva1*,  Bucuresci, str. Regală 6. Prețul 2 
lei. In Brașov se vinde la librăria Ciurcu 
cu prețul de 2 corone.

— „Căleuz pentru Sibiiu și îm
prejurime11. Editat de secțiunea Sibiiu a 
reuniunei „Siebenbilrghischer Karpatenve- 
rein°. Ou 27 ilustrațiuni. Broșura, tipar și 
hârtie clogentă, în 8° mic, cuprinde în 
afară de anunțuri 81 pagine cu tfite indi- 
cațiunile și descrierile necesare călătorilor. 
Se află de vemjare la librăria W. Krafft 
în Sibiiu. Prețul unui esemplar legat 1 
coronă.

— „Călătorie în Rusia", de archiman- 
drltnl Nifon Popescu, starețul mănăstirei 
Sinaia. Bucuresci, Tipografia cărților bise
ricesc! 1903. Acestă broșură 8° mare 76 
pag. conține descrierea călătoriei ce a fă
cut-o părintele stareț în Rusia în tomna 
anului 1902.

— In curend apare în Cernăuți un 
„Almanach literar", cu următoriul cu
prins: 1. Prefața. 2. De la Prut, poesii de 
Adrian Forgaci. 3. Drăgoiu și Oucu, tra
diție poporală de S. FI. Marian. 4. Poesii 
de P. Dulfu. 5. Mihail Eminescu, patru 
epistole către părinții sei din anii 1872— 
1873. 6. Schițe din popor de Nico Cărăuș. 
7. Strofe, de Ioan Popșor. 8. Diua și nop- 
tea la popor, credințe poporale adunate 
de d-na Elena Voronca. 9. Eminescu în 
Cernăuț, de Dr. Radu Sbiera (conținând 
tabele ou testimonii școlare ale lui Emi
nescu de la șcdla poporală și gimnasiul din 
Cernăuț). 10. Poesii, de Filimon Taliac și 
11. Concertul, novelă de Adrian Forgaci. 
Publicarea „Almanachului literar" însem- 
neză un progres eminent în Bucovina, 
fiind mai ales articolele despre Eminescu 
de mare interes literar. Prețul Almana- 
chului este pe lista de subscripție 2 cor. 
(2 lei), er la librării 3 cor. (3 lei). O listă 
de subscripție se află și la redacția 
nostră.

— „Diecesa Lagosului". Șematism 
istoric publicat sub auspiciile P. S. S. 
D. Dr. Demetriu Radu, episcop gr. cat. 
de Lugoșiu. Tipografia loan Virănyi. Lu
goșiu 1903. Cartea acesta cuprinde pe 
683 pagini 8° mare prețiose date istorice 
asupra înființărei diecesei Lugoșului, care 
acuma nu de mult și-a serbat jubileul de 
50 de ani; mai departe date istorice și ar- 
chiologice asupra localităților mai însem
nate de pe teritoriul diecesei. Din con
spectul statistic vedem, că diecesa Lugo
șului numără 163 parochii și 272 filii 
cu 151 de biserici. Dintre cari 126 de 
pietră și 25 de lemn, 8 capele de pietră 
și 2 de lemn. Școle proprii de pietră: 63. 
de lemn 12. Diecesa numără 157 preoți, 
76 învățători, 121 cantori, 97,566 suflete, 
13,604 școlari. Șernatismul este împodobit 
cu portretele celor 4 Archierei, cari au păs- 
torit’o în cei 50 de ani și cu câteva ilus
trații (catedrala, reședința episcopescă, bi
serica din Dânsuș, mănăstirea Prislopului). 
La sfîrșit ca apendice vedem publicată 
«rațiunea episcopului Radu, rostită cu oca- 
siunea consacrării sale, epistola pastorală 
cu ocasiunea jubileului de 200 ani al uni- 
rei, descrierea serbărilor jubilare de 200 
ani de la Lugoșiil etc.

Revista România musicală, a întrat 
în al XIV-lea an de luptă pentru propă
șirea musieei în România. Redacția și 
administrația: Bucuresci, str. Olteni 46- 
Abonamentul în țeră: 12 Iei pe an 
pentru învățătorii și preoții rurali, 8 lei 
pe an. Nr. 12 de la 15 Iunie 1903, cu
prinde următorul sumar: Esaroenile Con
servatorului: clasa de operă a d-lui C. 
Stephănescu, de Don Remi. Credo d’a- 

mour, poesie de L. Petitjean. Două docu
mente. Salvator Rosa, nuvelă. Corespon
dențe: Paris Theatre Antoine: „Le supplice 
du silence", „Monsieur Vernet", „L’Atta- 
que nocturne", de L. Hautemulle ; Craiova 
de Violette; Târgul Jiu: Esamenul de 
musică vocală, de G. G. Nicolescu. Sibyl 
Sanderson, de H. C. Două scrisori. Soiri 
scurte: Din Străinătate; Din țeră. Diverse. 
Bibliografie.

Când cunoscl vita de-i sănetosă, ori 
bolnavă.

Starea sănetosă. Decă vita este cul
cată și se ridică veselă, mănâncă, bea, ru- 
gumă, părul îi este neted, pielea curată, 
botul umed și roșietic, eră inima are la 
tinere 50 — 60, la bătrâne 70—90 bătăi și 
suflarea-i cam de 12 —18 ori într’o minută; 
decă pântecele nu este umflat, baliga e 
cam vertosă, cornul galbăn și de altfel 
vacă liniștită, atunci ea este sănătosă.

Starea bolnavă. Vita bolnavă este ca 
supărată, slabă, nu se ridică, nu mănâncă, 
pielea îi este în unele locuri caldă, în al
tele rece și se găsesc pe densa umflături 
și coșuri; botul este uscat, cald, cu scur
suri în nări și pundie vertose; pel ea bo
tului e caldă, uscată, cu beșicî, umflături, 
bătaia inimei și numărul suflatului este 
înmulțit ori micșorat. Vitele tușesc, din
apoi sunt umflate, baliga e rară și aposă 
ori prea uscată cu mlacl, sânge, pundie și 
altele.

Cum se cunosce la fiert carnea de 
vită sănetosă seu bolnavă ? Carnea sănătosă 
de vită, fiârtă, dă în olă un miros bun, 
spuma e frumosă sură, partea cea de-asu- 
pra a carnei este surie și are în sine pu
țin sânge. Carnea de la o vită bolnavă e 
plină de sânge, are miros neplăcut, colore 
murdară și este întunecată ori negrie. Așa 
o carne putredesce repede și este pentru 
omeni primejdiosă, deci nu este bună de 
mâncat. ^D, p.“)

MOL TE ȘI DE TO TE. 

Vitejia Țiganului.

Pe o cărare mergea un Român, er 
înaintea lui la o depărtare cam de o as- 
verlitură de băț, îșl vedea de cale pe 
aceeași cărare, un biet Țigan, care purta 
în spate într’o desagă, linguri, fuse și al
tele d’alde acestea. Urmându-șl astfel fie
care drumul, Țiganul se aplecă în jos și 
ridică ceva: găsise un briceg. Fără s, se 
opri, se uită ou mirare la scula găsită; ’i 
deschide o limbă, hm ! îșl dice ; nu l’așl 
da, al primarului se fie, și tot nu l’așl da ; 
îi deschide și a doua limbă, der ce spun, 
al zapciului de ar fi și tot n’are să-l mai 
vadă în ochi; când fu la forfecl, căci bri- 

I cegul avea și forfecele, esclamâ cu glas: 
der chiar al lui Vodă să fie, de la mine 
nu-1 mai ia.

Pe când Țiganul se chibzuia astfel, 
Românul, care-1 văduse că dase peste ceva, 
întincjendu-șl pasul, ecă că-1 ajunge din 
urmă, și fără de veste îi strigă : Ge ai gă
sit, mei țigane?

Țiganul, întindendu-i repede bricegul: 
Nați-1, decă este al tău!

*
Un oin care n’are loe în Europa.

Din Franța vine soirea interesantă, 
că ducele rusesc Nakașidje și soția lui cari 
ambii profeseză ideile anarchismului activ, 
au fost deținuți în Thonan les Bains. Au
toritățile francese sunt în încurcătură mare 
nesciind unde să-i trimită, căci sunt es
pulsațl din tote țările. Vieța acestui duce 
e plină de aventuri interesante. In luna 
Ianuarie a acestui an au fost deținuți în 
Geneva. Multă vreme au stat autoritățile 
pe gând ce să facă cu ei, căci din Rusia, 
Austro-Ungaria, Germania, Italia, Franța I 
și Spania sunt de mult espulsațl. In urmă i 
le-au dat voie?să trăiescă într’un mic oră- '
șei din apropierea Genevei. De aici au 49.162 capete.

trecut în Franța, unde au fost deținuți. 
Ducele Nacașidje deja ca tînăr era aderent 
al ideilor anarhiste. La 1885 a pus la cale 
un complot în contra Țarului. Osîndit la 
morte prin ștreng, grațiat de Țar, i-s’a 
schimbat pedepsa în temniță pe vieță; a 
fost internat în temnița din Petersburg. 
După o robie de doi ani reuși să fugă. A 
trăit mai multă vreme la Paris, der poliția 
— descoperind că se ocupă cu pregătirea 
unui complot — îl espulseză. Fuge în Șvi- 
țera, unde e internat în o casă de alienați. 
De aici scapă și merga la Londra, unde 
face cunoscință cu anarchista baronăsă 
Rudolfsheim, cu care împreună cutreerară 
Belgia și d’aci — espulsațl fiind — trec 
în Spania. Der nici Spania nu i-a suferit, 
ci i-a dat neste graniță. Au trecut în Italia 
d’aci în Svițera, și pe urmă în Franța, 
unde din nou au fost arestați clilele aceste.

*

Un pian de 95.000 Iei.

D. Th. Roosevelt, președintele state- 
lor-Unite, a primit de curend un dar mă
reț. E vorba de un pian mare cu codă, ce 
i-s’a oferit de cătră una din principalele 
fabrici americane și a cărui bogăție și fru
musețe s’ar păre că nimic nu le-ar pute 
întrece.

Atât pentru construcțiunea cât și 
pentru decorațiunea. acestui capo-d’operă 
s’au folosit cei mai buni lucrători și cei 
mai renumițl artiști din lumea nouă.

Lada pianului, acoperită peste tot cu 
o foie de aur forte subțire, e ornată de 
picturi alegorice incadrând, în 13 panouri 
Ludovic XV, ecusonele celor 13 State pri
mitive ale Uniunii. Pedalele sunt de argint 
aurit, er piciorele de stejar masiv, au 
fost sculptate în chip de vulturi strânși.

După acestă descripțiune cetitorii 
noștri nu vor fi de sigur prea surprinși 

j când vor afla că. pianul în cestiune a fost 
| prețuit, de cătră expertul atașat la Casa- 
| Albă, palatul președinței, unde acest mi- 
I nunat instrument a fost aședat, 15.000 do- 
arl, seu 75.000 lei.

*

Rentas bun.J,
Un preot fu strămutat dintr’o parochie 

săracă la altă parochie mai bună. Gând 
șl-a luat rămas bun de la credincioșii săi, 

I li-a dis: „Nu-mi pare rău de fel, că mă 
; duc de la voi, și anume din trei motive. — 
I Nu-mi pare rău 1) Pentru-că nu m’ațl iu
bit. 2) Pentru-că nu'vă iubiți nici voi între 
voi, și 3) Pentru-că nici Dumnedeu nu vă 
iubesce".

Poporenii se uitau mirați unul la al
tul și cu toții la preot. Acesta însă con- 

! tinuâ: „Nu m’ațl iubit pe mine, căci decă 
I mă iubiațl, nu mi-ațl fi rămas datori cu 
lâfa pe doi ani. — Nu v’ați iubit unul pe 
altul, pentru-că decă vă iubiațl, ași fi avut 
mai multe părechi de cununat. — Și nu vă 
iubesce nici Dumnedeu, pentru-oă decă vă 
iubea, atunci ar fi chemat pe mai mulțl la 
sine și eu a-șl fi avut mai multe înmor
mântări".

După o asemenea cuvântare, îșl pote 
închipui ori cine, că poporenii nu 1’au prea 
rugat șă mai stea în parochia lor.

Calendarul septemânei.
IUNIE. (1903) are 30 dile. CIREȘAR.

pilele

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere.
Joi 
Viner
Sâm.

l'ăleinl. Iul v
22 h. mart. Eusebiu
23 S. m. Agripina
24 ț Nasc. sf. Ion b.
25 S. m. Febronia
26 Guv. p. David
27 Guv. p. Samson
28 Ad. Chir, și loan

Călend. Greg.
o Chitii și Met.
6 Isaia prof.
7 Vilibald
8 Elisabeta
9 Anatalia

10 Amalia
11 I. Pius pp.

Târgul de rimătorl din Steinbruch.
Starea rî mă tori lor a fost la 30 

Iunie n. de 49.589 capete, la 1 Iulie au 
întrat 213 capete și au eșit 590 capete, 
rămânând la 2 Iulie n. un număr de

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 106 —10 8 fii. tînărăgrea dela 
115—116 fii., de mijloc dela 114 — 115 fii. 
— Serbescă: grea 116—117 fii., de mijloc 
114—115 fii., ușoră 112—114 fii. kilo
gramul

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 3 Iulie 1903

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 13 30
71 Grâu mijlociu . . . 13 10
77 Grâu mai slab . . . 12 70

Grâu amestecat 9 30
Secară frumosă.. . . 8

71 Săcară mijlocia. . 7 90
Orz frumos .... 7 10
Orz mijlociu. . . . 7 —

Jț Ovăs frumos. . . . 5 20
71 Ovăs mijlociu . . . 5 —
n Cucuruz ................... 9 30
71 Mălaiu (meiu) . . . 8 —

Mazăre........................ 16 —
n Linte........................ 16 —
77 Fasole........................ 14 —

Sămânță de in . 16 —
71 Sămânță de cânepă . 7 20
n Cartofi........................ 1 60
77 Măzăriche................... — —

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

100 kil. Său de vită prospet . 40 —
71 Său de vită topit . 62 —

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

Sz. 2635-1903.

Arlejted hirdetmeny,
A garcsini kozsâgi kozlekedesi 

(viczinâlis (koznt 0 0—5’43 Km. kb- 
zotti szakaszânak kiepit6set, Brassd- 
vârmegye alispânja 5001 —1903. sz. 
văghatârozatâval, az 1903. evi mâjus 
ho 18-ân megtartott helyszini bejâ- 
râs alapjâul S'.olgâlt muszaki native- 
letek szerint 26.222 korona 72 filler 
kOltseg osszeg erejeig, engedelyezte.

Ezen ut kiepit6s6nek biztositâsa 
czâljâbbl, 1903. âv Julius h6 14-dik 
napjânak dălutăn 3 brâjâra, a het- 
falusi jârâsi fOszolgabirbi hivatalban 
megtartandb zârt ajânlati verseny- 
târgyalâst hirdetek.

Felhivom a versenyezni ohajto- 
kat, hogy zârtajânlataikat a kituzott 
nap orâig hozzâm nyujtsâk be, mert 
a kâsobb Arkezo ajânlatok nem v6- 
tetnek figyelembe Az ajânlatokhoz 
az engedâlyezett osszeg 5°/0-ânak 
megfelelb bânatpbnz keszpenzben, 
elfogadhatd ârtâkpapirokban, vagy 
takarăkpbnztâri konyvecskekben csa 
tolandb.

Az emlițett munkâlatokra vo- 
natkozo mils'.aki miiveletek 6s fel- 
tătelek hivatalomban, a rendes hi- 
vatalos orăk alatt napokent megte- 
kintlaetdk.

CsernAtfalu, 1903. Ajunius 25-n.
Dr. Szemsey Aladăr, 

fdszolgabirâ, 
mint az utbizottsâg elnoke.

00000009000
De închiat,

Casele din strada Ații, cari con
stau din 4 camere, bucătărie, pod, 
pivniță, șopron; mai departe casele 
din strada negră nr. 21, 2 camere, 
prăvălie, cămară, pivniță și pod.

Doritorii se vor adresa la D na 
B. Beblea, Strada negră nr. 21.

2-641016)

Mijloc efie curățirea sângelui. Preparat din anul 1838,

de Prof, Girolamo Pagliano, FLORENZ, Via Panilolfini, (ITALIA).
Depositul de trimitere: Farmacia BRACHETTI. AILA, S ii <1-Ti rol.
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> NOU!!
A apărut și se capetă la tote 

) librăriile

‘ SINGURĂTATE
J cântece pentru o toc“ cu ncouipania- 
) re de pian, de
)
)>:

HERMANN KIRCHNER.
Prețul I cor. 20 bani. 

Editura G. A REISENBERGER 
, 3-3. (1019) Mediaș.

De închiriat

care constă din 28 camere, un 
Salon, Prăvălie, bucătărie, 
grajd etc.

Doritorii se vor adresa la D-na
Bălașa Blebea, Brașov, strada negră 
nr. 21, s6u în Bucurescl la 0-1 advo
cat I, Ciulley, strada Mântuleasa 44

I®
1ăS
IȘ
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s
iă
iiî _ ._.

TBICOTAJ MIGIOW.
Avem ondrea a face cunoscut On. public, că am arangiat 
mm OEâsieA di

și ne recomandăm pentru confecționarea lucrurilor ce cade în 
branșa acesta, precum și confecționarea de cămăși de bărbați 
cămăși de Turiști, Veste, Fuste de dame etc. etc.

Reparaturi se esecută prompt și ieftin.
Cu totă stima

Magazin de albituri și împletitori.
Brașov, strada Vămii nr. 7.

Fie-cnre cnmpcrător al ncestul cognac osie îndreptățit a-1 present» (în cinbalngiul 
original) institutului indicat (Viena IX) spre ana lisă gratuită.

n1 Mars dgpodt ie Pânzărie al® Benedict Schroll. 
Se vinde eu bucata, eu prețui de fabrică-, 

per cassa se dă scon to de 8°|0. I1 •
K FRAȚII ȘIMAY

EB
Li!

Brașov, Târgul grâului nr. 3. n of 
â -1fi

L £ Trusouri complete pentru mirese; II

iII (D

£ S3 deposit de âWTfBZ fi de masă; a

asortiment bogat de Confecțium pentru p 
p*te u ar

co
a5 m dame, articole de modă, indigene și streine. » -CD

£S Se primesc comande pentru vestminte 3 
«“ jn ș< R •

li
rM

CDs * de dame și bărbați, care se vor esecuta cât se ■3.9 râ®

o

pote cu gust, solid și punctual, cu prețuri moderate. _ o
Ș'Q

Deposit mare âe Pânză de Olanda și Pânzeturi r '0 Al'v
II

Uri

Aprobat de primele captivități tile clinicei din Vienn.

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

Bar

, -m- rrrrTrnrm n-rrT.aTrTiT-n rr-Trrr  <

Cea mai bogată baie feruginosă m acid car
bonic și baie de nămol, idroterapie rațională, 
cură de zer și lapte.

Cognac medicinal 

indigen, după sistem francez cu dop de controla al institutului 
de analisă al Heun. gen. austr. a farmciștilor din Viena.

O sticlă cor. 5.—, jum. sticlă. c®r. ®*6®.
Se află de vendare în tote băcăniile și magasinele de delicatesse din Brașov.

Fie-care cuinpcrător al acestui cognac este îndreptățit a-l present» (în embalagiul 
original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.
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6—10 (1008)

îxi. O^rp^țix SvLOo-r^xxxeî.^ 
stație a Căilor ferate, situată Ia confluența Bornei și 

Bistriței aurie.
5

Palate monumentale de cură, apaducte din isvbre al
pine, canalisație, lumină electrică, cale pentru biciclete, 
concerte, escursiunî: în România Transilvania și Ungaria 
apropiată cu trăsura, cu căi și plute.

Succese splendide la bole de nervi femeescl și cele de 
inimă, la anemie, arteriosclerosă și exodaie.

Esseasssssoa FrOSpSCtG g'XatlS-
La consultation! medicale respunde medicul stabili

mentului de băi cons. imp. Dlr. Arthur LoebeB.

pboJi

Pe al doilea semestru din acest an escriem nou abona
ment la „Calicul" cu prețul de 3 corone, pentru străinătate 
3.50 franci — Abonamentul se plătesce înainte de 1 Iulie v.

Celo- ce nu-s „feciori d’ai lui bani gata", dacă ne cer, le 
concedem plătirea abonamentului orî când în decursul se
mestrului.

Cu numeri dela începutul anului nu mai putem servi.
Din motivul acesta vom scote pentru cei ce doresc a 

posede „Calicul" dela începutul anului o a doua ediție
Prețul abonamentului la a ddua ediție se reduce 

pentru primul semestru la 2 cor., pentru al doilea semestru 
rămâne tot 3 corone.

Abonamentul la a doua ediție a Calicului, primim până 
15 Iulie st. v.

A doua ediție e condiționată de un număr de cel puțin
ațâța noi abonențî, câți să recer la acoperirea speselor reti- 
părirei.

Calicul oferă o lectură hazlie, care în veci nu se învechește. 
Dovadă continuele cereri după esemplare de acum 16 

ani, de cari la noi nu se mai află.

în

3-3.(1007)
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î

r 
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„ Gazeta Transilvaniei “ cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Săpun SCHICHT.
O :

*^5 seu

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

cel Hewi He ft i u.

«&

Cli e i«

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

Mpetâ g^etatmciem

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

62 -00.(725), s
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Cruce sân stea ciupii electro - magnetică
r’a.

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză

Nu e mijloc secret

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

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra : durerilor de cap și dinți, migrene, ne 
uralgie, împedeoarea ciroulațiunei sângelui, anemie, amețeii, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asniă, audul greu, sgâroiuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
oiroulația neregulată a sângelui și multor altor bole, ca’l la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cance'ari i mea se află atestate încuisc din tote păi- 
țile lumii, cari prețuesc cu mulfâinire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste a'estate. 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s'a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se 
co ff de cu aparatul „Volta", de dre-c „(lașul-Volta' atât în Germania cât și în Anstro- 
Ungaris a fost oficius oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea orucei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi.

Prețul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru și locul do vdndare

DULLER ALBERT, Budapesta,

Prețul aparatului inie e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

pentru țdră și streinătate c: 
V, Stradu VADÂSZ 42 fi . E. 

colț»! sîrasla KăUmâm.

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.
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