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De peste Ocean.
„Jou may be proud of your 
nationalety and costums". 

Walter Terill.

(a) Cuvintele din fruntea acestui 
articol le-a adresat judecătorul de 
pace Walter Terill din Homestead 
Pa cătră președintele societății ro
mâne „Vulturul11 în ajunul Rusaliilor 
din anul acesta.

Românii emigrați adecă în di
feritele orașe ale Americei de Nord, 
după-ce prin munca istovitore de 
peste săptămână și-au agonisit cele 
trebuinciose traiului și au dovedit 
că sunt cei dintâi la muncă între 
diferitele popore emigrate, s’au gân
dit să aranjeze o petrecere, la care 
se se veselescă după obiceiul lor de 
acasă.

Au lăpădat deci costumul de fa
brică și au îmbrăcat frumosul port 
românesc și s’au prins în horă. In 
pausă șese feciori voinici au jucat 
„Călușerul11 și „Bătuta11, apoi au e- 
secutat diferite cântece, între cari și 
„Deșteptă-te Române11 — er Ame
ricanii, cari asistau la acăstă petre
cere, au rămas uimiți de ordinea și 
buna cuviință a acestor lucrători și 
încântați de frumusețea jocurilor, și 
a cântecelor românesc!. Cu . acesta 
ocasiune a rostit judecătorul Terill 
acele cuvinte memorabile, cari pe 
românesce însemneză: „Puteți fi 
mândri de naționalitatea și obiceiu
rile D-vostră11.

Fără să avem declarația jude
cătorului american, noi scieam dina
inte, că Românii pe cari sortea i-a 
silit — căci bucuros nici unul n’a 
luat drumul pribegiei — să trăcă 
Oceanul, nu vor fi nici pe continen
tul străin de cât ceea ce au fost și 
acasă, adică un element de ordine, 
sîrguitor, cruțător, respectuos față 
cu legile — der mai pe sus de tote 
iubitor de limbă, obiceiurile stră
moșesc! și de legea părinților lor.

Nici-odată n’am îndemnat pe 

nimeni să părăsescă glia moș-stră- 
moșilor și d.e câte-ori primim câte 
o veste de la frații noștri din Ame
rica, ne înduioșăm, sciindu-i așa de
parte. înduioșarea nostră însă nu e 
înduioșarea celui cu inimă slabă, care 
se topesce de dorul fratelui îndepăr
tat, ci este înduioșarea dictată de 
rațiunea calculătore, care scie, că 
aici în acestă țeră este lipsă de tote 
brațele Românilor și de tote cape
tele luminate, de tote inimile entu- 
siaste. Aici zac de două mii de ani 
osămintele anteceserilor noștri și a- 
vem convingerea, că tot aici ne va 
fi și viitorul, sperăm că mai bun de 
cum ni-a fost trecutul.

Odată însă având de a ține cont 
de laptele împlinite, trecem peste 
înduioșarea momentană și ne oprim 
la faptul îmbucurător atât de clas
sic esprimat de acel American cu 
sânge rece: „Puteți fi mândri de 
naționalitatea și obiceiurile d-vostre11.

La muncă biruitori și răbdurii, 
la petrecere chibzuiți și cuviincioși, 
la spriginirea causei națiouale soli
dari și energici, frații noștri de peste 
Ocean de multe-ori ne-au făcut mân
gâiere și ne-am bucurat din inimă, 
vădându-i manifestându-se și cu oca- 
siunea aniversării lui Ștefan cel 
Mare printr’un cablogram adresat la 
Putna.

Durerile și asupririle Români
lor „de la vatră11, cum (fie eb 
resimt și ei, și precum se vede din 
corespondenta, ce o publicăm în nu
mărul de astădi, nu i-a lăsat indi
ferenți nici atentatul cel mai nou 
ce se plănuesce împotriva limbei și 
autonomiei rostre bisericescl. Ei 
adună tocmai acuma subscrieri pen
tru un protest, ce au de gând să-l 
lanseze contra proiectului lui Ber- 
zeviczy.

Nu mai puțin îmbucurătăre este 
soirea ce ni-se comunică tot în co
respondența de astădi și care ne 
anunță că frații noștri din America 

au hotărît să-și zidescă în Cleveland 
o biserică. Unii sunt câte de 10 ani 
pe acolo și în acest timp n’au avut 
prilegiu să asiste la o liturghie, ne
cum să fi primit sf. taină a cumine- 
căturei, după cum se cuvine unui 
creștin măcar odată pe an.

Urmând așa, și rămânând cre
dincioși limbei și legii părinților, 
Românii din America vor dovedi, 
că sunt vrednici de lauda judecăto
rului din Homestead și de dragostea 
frățăscă cu care îi îmbrățișem noi 
„cei de la vatră11.

Revistă politică.
Brașov, 21 Octomvrie v.

Dieta ungară a avut o pausă 
de patru d^e- Ea își va reîncepe 
mâne ședințele. In timpul acesta de 
pausă, s’a răspândit în pressa ma- 
ghiaiă fel de fel de soiri despre pla
nurile guvernului și despre acțiunea, 
ce are de gând s’o pornescă oposițiu- 
nea pentru a zădărnici acele planuri. 
Se asigură, că în conferența de ac|i 
a partidului guvernamental, minis
trul președinte Tisza își va motiva 
propunerea de revisuire a regulamen
tului camerei, pe care și-a presentat’o 
deja dietei. De altă parte se afirmă, 
că dăcă pănă la finele lunei Noem- 
vrie nu-i va succede contelui Tisza 
a încheia un compromis cu oposi- 
țiunea, va cere de la dietă o in
demnitate bugetară pe timp de 3 
luni, cu scop de a pute se disolve 
camera. După o altă combinațiune 
Tisza n’ar avă de gând se disolve, 
ci să amâne camera. In timpul cât 
dieta va fi amânată, guvernul ar în
cheia convențiunea comercială cu 
Germania și se va îngriji apoi, ca 
să între în pactărl nouă cu kossut- 
hiștii pentru a-șl asigura acțiunea 
de revisuire în dietă.

*

Proiectul de reformă școlară al 
ministrului Berzeviczy presentat deja 
dietei ungurescl, a provocat o viuă 
nemulțumire și idignare in sinul națio
nalităților nemaghiare din Transilvania 
și Ungaria. Capii bisericelor nema
ghiare au adresat guvernelor xepre- 
sentațiuni de protestare împotriva 
celei mai nouă lovituri, ce se pregă- 
tesce a-se da șcălelor și autonomiei 
bisericesci, — fapt, care face, ca 
pressa șovini stă maghiară se-șî des
carce fulgerile și tunetele contra na
ționalităților. In (filele din urmă a 
sosit vestea, că și episcopii șerbi din 
Ungaria au hotărît să protesteze îm
potriva proiectului de maghiarisare, 
să-și ridice cuvântul în camera mag
naților și se voteze contra. E vorba 
chiar se se convoce mai multe adu
nări bisericesc! sârbesc!, ba și o 
mare adunare a întregei metropolii 
sârbesc! în Carloveț, în care se se 
dea pe față marile îngrijiri, ce i-a 
cuprins pe Sârbi în fața nouei lovi
turi din partea guvernului unguresc.

#
Săptămâna trecută s’au petrecut 

in viața politică a Bucovinei unele e- 
venimente, cari par a prevesti o eră 
nouă și mai liniștită în afacerile 
bucovinene, după multele certe și fre
cări din trecut. Asociarea deputați- 
lor dietali liberali-democrați, din care 
fac parte și deputății români așa 
numiți! „democrațl“ și cari consti- 
tue majoritatea în dieta Bucovinei, 
au încheiat cu minoritatea dietală, 
din care fac parte deputății români 
aleși în proprietatea mare, un „acord 
politic*  și astfel au votat unanim în 
ședințele dietei din săptămâna tre
cută mai multe proiecte de legi în
semnate, între cari statutul pentru 
banca țării, regularea solarelor înv&ță- 
toresci, er asupra altor trei proiecte, 
cari se vor vota (filele aceste și a- 
nume privităre la desființarea domenii
lor boierescl, reforma legi'or comunale și 
reforma electorală, au ajuns de aseme
nea la o înțelegere.

*) ștergar.

FQIELTONUL „GAZ. TRANS.K

Nunta tărăn^scă.
De Gr. N. Coatu.

Tare-i bine, când se întâmplă în ma
hala flăcău sau fată mare; căci mai târdiu 
sau mai degrabă, trebue se fie nuntă, la 
care privind ți-se înveselesce inima și faci 
mult haz de obiceiurile ce au țăranii la 
astfel de ocasii; obiceiuri păstrate și apu
cate de la bunici și răsbuniol, variind după 
localitate. Void descrie cum să fac nuntele 
țărănescl în satul Banoa din județul Tutova.

** *
îndată ce tinerii, adică flăcăul și fata, 

s’au înțeles și s’au învoit să se unescă și 
să petrăcă restul vieței împreună, își arată 
părinților, planul lor. Decă și dintr’o parte 
și din tr’alta părinții se unesc cu ideele 
tinerilor, treaba îl gata. Intâmplându-se să 
nu convină părinții din diferite împrejurări, 
atuncea îl bucluc, totuși fiind la mijloc 
voința tinerilor, rar să întâmplă să nu-se 

facă treba. De se întâmplă că părinții flă
căului vrău și ai fetei nu, cei dintâifi se 
folosesc de două mijloce și anume:

Intâiă: Trimit la părinții fetei o fe
meie mai bătrână s’au vr’un moșneag cin
stit și din cei oare le umblă gura ca me- 
lița și te farmecă cu vorba. Femeia sau moș- 
năgul acesta să numesce „Staroste11. Să 
pune starostele cu gura pe părinții fetei, 
mai ales pe lângă tată și tocându-i la cap 
și adl și mâne, înșirându-le câte-s în lună 
și în sore, căci dă, vorba ceea : „nuntă fără 
minoiună și morte fără pricină nu se p6te“ 
și trebue să-i înduplice. Pentru serviciul 
ce face starostele, decă reușesce, la totă 
urma primesce drept mulțumire, de la mi- 
resă un prosop*)  frumos, țăsut în patru ițe 
și cusut cu arnicifi roșu.

Al doilea: Decă starostele nu reușesce; 
flăcăul se înțelege cu fata si într’o nopte 
o fură de la părinți și o duce la dânsul 
acasă. Mai cârtesc părinții fetei, mai stau 
supărați, mai nu sciu ce; însă, stăruind 
mai nemurile, mai mahalagiii, o iartă. In 

cașul acesta, totul îl pe gustul lor. Dau ca 
zestre numai ce vor vroi dânșii, nu ceea 
ce cere fata sau flăcăul. De se întâmplă că 
după nuntă fata să n’o ducă tocmai bine 
cu bărbatul, n’are obraz să se) mai jelu- 
escă la părinți căci ei mustrând-o îl die: 

a, — N’ai ce oăuta la noi; nu ne-ai as
cultat ; ți-am spus că-i un rău și și dintr’un 
soifi nu tocmai, tocmai. Acuma înghite și 
taci. „Cum își așterne omul așa dorme".— 
Tot asemenea mustră și pe flăcăul, părinții, 
când ia vr’o fată fără voia lor, și când să 
întâmplă să fie rea.

Tot de-auna îl bine ca fiii să asculte 
de părinți, fiind-că ei, nici odată nu le do
resc răul. Chiar în cărțile bisericesci sorie: 
„Binecuvântarea părinților întăresce casa 
fiilor11. Asemenea nu-e bine ca un părinte 
să-șl dea fata cu sila după un flăcău care 
nu-i place și nu-1 iubesce și nici nn flăcău 
să fie silit a lua o fată care nu-i place, 
oăcl atunci, urându-se unul pe altul, casa 
lor nu mai pote fi casă și traiul lor traiîi.

In asemenea cașuri nici nunta n’are 
haz din causă că tinerii, fiind luațl fără 
voie, se uită unul la altul ca dracul la tă- 

mâe; er norodul care ia parte la nuntă 
vorbesc numai pe socotela lor. Mulțl, ohiar 
la câte-va (file după nuntă apucă unul în
tr’o parte și altul într’alta.

Poporul cântă jalnic, durerea ce simte 
în inimă o fată dată cu sila după un flă
cău urât și pe care nu-1 iubesce și care 
strigă în gura mare:

Geaba maică m’ai tăcut; 
Mai făcut și mai crescut, 
Și mai da* - după urât! 
Nu m’ai dat după cel drag 
Se-ml fie și’n lume larg ; 
Ci m’ai dat după urât, 
Se-ml fie și’n pământ strâmt!....

Atunci are nunta haz și atunci ți-e 
drag să privescl, când se face cu voia ti
nerilor și a părinților.

Vara nu se prea fac nunți la sate; 
rar decă se întâmplă câte odată; dor vr’un 
țăran din cei chiaburi să facă; ci mai mult 
tomna și iarna în chișlegele Crăciunului, 
căci, atunci îl vinul în pivniță, porcul și 
pasările în ogradă și atunci, nici gospodării 
nu prea au trebă, fiind timpul nepriincios 
pentru muncele agricole; așa că pot nunti.
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După noua roformă electorală 
numărul deputaților dietali se urcă 
de la 31 câtî sunt acuma, la 55. 
dintre cari 10 deputați se vor alege 
de nou creata curie a IV-a (curia 
generală) și 14 de cătră comunele 
rurale.

Fie împăcarea acesta un semn 
bun pentru o lucrare rodităre spre 
binele țării și a fraților noștri bu
covineni.

*

Diplomația europănă a fost fărte 
agitată săptămâna acăsta de conflic
tul ce isbucnise între Rusia și Anglia. 
Acest conflict pare ac|I aplanat. Atât 
Anglia, cât și Rusia s’au învoit, ca 
incidentul din marea de nord să fie 
șupus judecății unui tribunal interna
țional.

Conform angajamentelor sale, 
Rusia a lăsat 4 ofițeri din flota bal
tică în orașul de port spaniol Vigo, 
despre cari se Zice, că sunt vinovați 
de a fi provocat drama din marea 
de nord. Aceștia vor rămână acolo 
tot timpul cât va dura ancheta in
ternațională.

S’a întîmplat însă ceva surprin
zător în acăstă afacere. Acea divi- 
siune a flotei rusesc!, care, sub con
ducerea amiralului JEtosdestvenski ră
măsese la Vigo, a plecat fără de 
veste. Faptul acesta a produs ade
vărată sensație, deărece, după cum 
au fost scris Ziarela, iu discursul său 
din Southampton ministrul președinte 
engles Balfour declarase, că acăstă 
parte a flotei rusesc! nu va pută pă
răsi Vigo, pănă când ancheta inter
națională nu-și va fi încheiat lucră
rile.

Oficiul de esterne engles publică 
acum un comunicat în care se con
stată, că Balfour n’a făcut în dis
cursul său declarația amintită în sen
sul publicat în Destul, că în
urma scirei despre plecarea flotei ru
sesc! din Vigo, s’a răspândit svonul, 
că flota englesă din Gibraltar s’a 
pus în stare de răsboih, gata fiind 
a pleca în largul mării, ca să țină 
calea flotei rusesc! și s’o oprăscă în 
mersul ei. Faimele despre aceste pre
gătiri se desmint însă, cjicendu se, că 
mișcarea flotei englese nu e îndrep
tată în contra flotei rusesc!.

Mai adaugem, că flota rusăcă a 
primit ordin de la Petersburg să nu 
împiedece, nici să molesteze corner- 
ciul internațional în drumul său spre 
Extremul-Orient.

Ajutore pentru incendiați.
Pentru Românii nenorociți prin 

incendiu din comunele Câmpeni, 
(Munții apuseni), Ostrovul-mare (Hu- 
nedora), Sotelec (Solnoc-Dăbâca) și 
Mădăraș (Sătmar) — au mai întrat 
la Redacțiunea Ziarului nostru ur- 
mătorele sume:

Din Cnciu de la d-1 Dănilă Munieanu 
notar 14 cor.

Din Botiz-Oșvarătt de la d-1 Dă
nilă Napoianu paroch, pentru incendiații 
din Mădăraș 10 cor.

La olaltă 24 cor.
Transport din Nr. dela

16 (29) Oct. 1738 cor. 53 bani.
Suma totală: 1762 cor. 53 bani.

Unificarea bisericilor 
în sf. Sinod al României.

Ședința de Luni a sf. Sinod al Ro
mâniei, a fost forte interesantă.

Sf. Sinod a discutat o nouă scrisdre 
a Patriarohului loachim a' IlI-a, scrisbre în 
care se cere avisul Sinodului român asupra 
unificărei cu biserica ortodoxă a bisericei 
anglicane și a bisericei catolicilor vechi, 
— precum și asupra unificărei calenda
rului.

Cestiunea unificărei bisericilor angli
cană și catolică veche cu biserica ortodoxă 
nu este o cestiune nouă. încă din anul 
1874 sâu 1875 s’a convocat o comisiune 
care să ducă ia bun sfârșit acest deziderat, 
comisiune din care a făcut parte și răpo
satul episcop Melhisedec, der desbaterile 
comisiunei n’au dus la niol un sfârșit.

Anglicanii și catolicii vechi țin ca să 
se unescă cu biserica ortodoxă, cu tote că 
luteranii și calvinii vor să-i atragă spre ei; 
ei țin să se unescă cu ortodoxii, pentru-că 
biserica lor se apropie de biserica ortodoxă 
mai mult decât luteranii său calvinii.

In timpul din urmă, anglicanii și ca
tolicii vechi au cerut din nou Patriarcbu- 
lui, ca șef al ortodoxismului, să ridice ces
tiunea unificărei bisericilor.

In ședința de Luni a Sinodului s’a 
discutat scrisârea Patriarohului, prin care 
răspunde la sorisorea sf. Sinod, adresată 
Patriarohului primăvara trecută și în oare 
sf. Sinod 4i°ea> nu se opune unirei, 
inse nu cedeză absolut nimic nici din ri
tualul nici din dogmele bisericei ortodoxe 
din România.

In acea scrisore, Patriarohul confirmă 
primirea răspunsului sf. Sinod, îi mul- 
țumesce pentru graba ce a pus de a tri
mite acest răspuns și adaugă, că ar fi bine 
să se delege de cătră fie-eare sinod câte o 
personă, pentru a se face un fel de consi
liu, care să delibereze asupra cestiunilor, 
oarl provocă neînțelegeri între biserici pen
tru unificarea lor.

Sinodul a decis, ca la acăstă scrisore 
se nu se respundă.

De aceeași părere a fost și prim-mi- 
nistrul Sturdza, care luând cuvântul a ară
tat, că nu e«te acuma timpul pentru a se 
resolvi asemenea cestiunl, și oă, pentru 
resolvirea lor, ar trebui să se ceră și avi
sul guvernelor țărilor în cari se profeseză 
religiile anglicană și catolică veche; de 
aceea este mai bine, ca să nu se răspundă 
nimic scrisorei trimisă de Patriarch.

Resboiul ruso-japooes.
După soirile mai noue, pe câm

pul de resboiu. din Manciuria s’a în
ceput de câte-va Z'ie o viuă niiș-1 
care. In Ziua de 31 Octomvrie a 
fost o viuă canonadă pe întreg fron
tul, care pare a fi începutul lupte
lor mari. Avangardele inimice s’au 
și ciocnit în mai multe puncte.

I)iarul rus „Brsevija Vjedomosti'1 
primesce din Mukden soirea, că la 
31 Octomvrie, Japonesii. au întreținut 
întreg a cți un violent foc din tunuri, 
fără inse a dobîndi un resultat mai 
de sâmă. Ei au atacat la mai multe 
puncte posițiunile rusesc!, au fost 
respinși înse cu mari pierderi. Mai 
mult noroc au avut Japonesii în- 
tr’un atac îndreptat contra unei co
line. Șbse compănii rusesc! luptau 
contra a doue regimente japonese. 
Atacul a fost deschis printr’un 
foc din tunuri. Compăniile rusesci și au 
pierdut jumCtate din feciori, cu tbte 
acestea și au susținut pos țiunile și au 
respins pe Japonesi.

3) șăiac = pănură negră țesută în casă, seu 
la mănăstire. Din acâstă pânură se fac și rassele 
călugărescl.

4) un fel de laibăr.

„Koln. Ztg.a anunță din Muk
den, că Japonesii au primit în tim
pul din urmă trupe noue în număr 
de cel puțin 50,000. In urma aces
tei întăriri de trupe, probabil, că 
Kuropatkin se va mărgini erăș! la 
defensivă, decă nu va primi curând 
trupe prospete. Acesta o confirmă 
și Ziarul

De alta parte se anunță, că lui 
Kuropatkin i-a sosit un însemnat aju
tor. Cea mai mare parte din armata 
rusescă de la Vladivostok a sosit 
în Manciuria dimpreună cu- genera
lul Linevzcl.

Despre sârtea Port-Arthurului nu 
se scie nimic positiv. Japonesii sus
țin, că în Z’lele din urmă au dobîn- 
dit succese însemnate și că tot mai 
mult se apropie de inima cetății. Ei 
nădăjduesc, că în cele din urmă 
eroicul apărător al cetății, generalul 
Stossel, se va resgândi și că nu-șl va 
jertfi pănă la unul omenii sei, — 
adecă se va preda.

De la Românii din America.
Cleveland, Ohio, 12 Oot. 1904.

Știm. D le Redactor! Subscrisul îmi 
permit a Ve ruga respectuos ca să bine
voiți a face loc în prețuitul D-v6stră or
gan, următdrelor scir! din America:

Printre Românii emigrați în Statele- 
unite ale Americei de nord se observă de 
un timp încdce o mișcare, pe care îmi 
țin de datorință a-o aduce și la cunos- 
cința fraților de la vatră.

Cel ce scriu acestea, nu sunt de mult 
timp în America, der am avut ocasiunea 
a cutriera multe localități locuite de Ro
mâni, ba ași pute d>ce, că m’am învârtit 
mai mult în localitățile, unde Românii se 
găsesc în număr considerabil.

Am căutat să mă interesez de aprope 
de situațiuuea lor de aici și m’am bu
curat, vădendu-i întrupați în societăți, și 
ajutându-se în cașuri de suferințe.

Nu am scăpat nici o ocasie de a fi 
present la adunările, respective ședințele 
diferitelor societăți, unde am căutat, să 
mă conving de felul lor de organisare.

Nu voiu arăta mersul și progresele 
diferitelor societăți, mă mărginesc a spune 
că stau pe base solide și că din când în 
când aranjază petreceri cu scopul măririi 
fondului, și la cari luând parte nu numai 
că găsim câteva ore de veselie, după atâta 
muncă grea, der servim un scop nobil și 
care e spre binele nostru comun.

Ceea-ce mă face să scriu acestea, e 
de o însemnătate mult mai mare și sunt 
sigur, că ajungând la urechile Românilor 
din patrie, nu le va procura de cât plă
cere și în același timp se vor simți mân
dri de avântul luat de frații lor emigrați.

Am (jis, că Românismul se manifestă 
mai mult ca ori când, și decă mă veți în
treba că în ce fel, vă voiu spune că Ro
mânii din America voesc se aibă o bise
rică, și anume ridicarea ei e proiectată 
pentru o localitate, unde numărul Româ
nilor e în preponderanță, anume orașul 
Cleveland din statul Ohio.

„Clubul Român'1 din orașul Cleve
land, care și de altfel s’a format cu sco
pul de a lucra pentru ridicarea unei bi
serici naționale române, a convocat o a- 
dunare generală invitând, și pe Românii 
din alte orașe, cari s’au și grăbit a răs
punde la apel prin participarea lor în nu
măr considerabil, venind de prin Pittsburg, 
Youngstown etc.

îndată după acestă consfătuire s’a 
organisat un comitet bisericesc și s’au pus 
basele unor statute în sensul cărora se 
lucreză deja cu mare sîrguință.

Aceste statute s’au strecurat deja 
prin sîta bunei chibzuiri a participanțilur 
ia ședințele ce au urmat după convocarea 
primă, — s’au d'scutat pe deplin și nu le 
mai lipsesce, de cât aprobarea de cătră 
autoritățile în drept.

(Logodna s’a publicat într’un număr 
de Dumineca al „Gazetei Transilvaniei" din 
aDul 1902 sub titlul „O logodnă la țară“.)

Nunta la țară nu se face în altă 4i 
de cât Dumineca; rare ori să întâmplă să 
se faoă câte odată și Joia și acăsta se în
tâmplă atunci, mai ales, când e aprope să 
se termine câșlegele. De obiceiu nunta, se 
face la trei săptămâni după logodnă. In 
acest timp mirele și mirâsa îșl pregătesc 
cele trebuitore pentru nuntă; îșl caută nași 
și tot în acest timp, mirele , îșl scote for
malitățile cerute de lege, pentru-ca prima
rul în numele legii, să potă pronunța căsă
toria civilă. Fac mari pregătiri părinții, și 
dintr’o parte și dintr’alta, pentru nuntă, 
care ține trei dile; una la mirâsă și două 
la mire.-

Intru cât am fost la logodna lui Ne- 
oulai a lui moș Vasile cu Elena a lui Ră- 
ducau, a trebuit să iau și nunta de la în
ceput și s’o scot la sfârșit.

Sâmbătă, asa cam pe la prândul cel 
mare, văd că intră pe ușă loan flăcăul cel 
mare a lui Alecu Popa, îmbrăcat în haine 

de sărbătore; având la brâu o batistă mare 
de pânză albă, cusută frumos cu arniciu’) 
roș și negru și cu horboțică2) lată pe la 
margini, legată de miresă și în mână cu o 
sticlă cu vin alb, la gâtul căreia, era legat 
un smoc de busuioc.

— Bună diua I îmi di9®-
— Bună, să fie Ioane 1... Hei, da ce, 

ai întrat în serviciu?...
— Apoi cam așa!... Ia cinstesce din 

sticla asta și poftim la nuntă.
— Da unde-i nunta?...
— AstădI luăm mireasa și de aceea 

alaiul cel mare e la dânsa; la mire are să 
fie mâne și poimâne.

— Poftim la mire, ca împreună cu 
toții, să mergem la miresă.

— Și cum vă numiți voi, ăștia care 
chemați la nuntă.

— Apoi cum să ne numim? „Vorni- 
nicei“. Sărut mâna, d-le și rămâi sănătos.

— Mergi sănătos Ioane. Am să viu 
și eu.

Nu trecu mult și iaoă și Manolache

*) fîtău. 
cipcă. 

Tăcu, nunul cel mare. împreună cu un alt 
vornicel; având fie-eare câte o sticlă cu vin.

— Bună diua d-le.
— Mulțumesc domnule Manolache!...
— Ia ia de colea și di noroc, că doră 

sunt nun mare.
— Noroc să dea Dumnedeu, domnule 

Manolache. Să trăeștl ani mulțl și fericiți. 
Cum ai ajuns să cununi, să ajungi cu să
nătate să și botezi. Trail! bun tinerilor!...

— Vă mulțumesc; să dea Dumnecjeu.
Ședusem la masă și cum mâncasem 

nisce varză fârtă cu carne de porc și pu
țin ardeiată, mai că nu-mi mai venia să 
las sticla de la gură.

— Cred că ai să ne însoțescl d-le, la 
luatul miresei.

— Cum nu!... merg!...
— Atunci să ne vedem sănătoși; mă 

duc și pe la loan Răuță, să-l poftesc și pe 
dânsul.

— Se ne vedem cu bine d-le Mano- 
lacbe; mergi sănătos.

Era fudul și călca mândru răzășoiu și 
se cunoscea pe față că-i cu inima plină; 
căci cum fusese tomna îmbelșugată, îșl 
umplură chimirul de parale.

M’am îmbrăcat mai binișor; m’am mai 
dichisit cum se 4'°® ȘÎ m’am dus la mire. 
Ce să vedl?... Ograda gemea de lume. Se 
adunase de prin amândouă mahalale. Două 
cară cu câte patru boi, pline cu fete mari, 
erau pregătite pentru adus zestrea. Un și
rag de trăsuri de te speriai, frnd în frunte 
a nunului. înaintea trăsurilor peste trei-4®cl 
de călăreți, în mijlocul cărora era mirele, 
având la drepta câte un vornicel. Mirele 
era îmbrăcat cu contoman de șăiao3) blănit 
cu pelcele de miei negri, care fiind des
cheiat la piept să vedea cămașa de boran- 
gic galben, cusută cu arniciu roș și negru 
și ilicul4) de postav roș cadrilat ou șireturi 
negri, cu pantaloni de satin negru cu lus
tru de par’că erau de mătasă, în piciore cu 
ciobote, cu călcâiele înalte și cu 22 de 
creți, er în cap cu căciulă năgră de astra
han, creță cum-’i macul.

In mâna dreptă ținea biciul de mire, 
pe care îl avea de la moș Vasile, tatăl său, 
de pe când a fost și el mire.
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E interesant, că conform statutelor, 
preotului ce vom alege, îi este strict in
terzis de a primi vre-un salar de la sta
tul ungar, apoi trebue să fie un om abso
lut, de bună conduită, și mai presus de 
tdte trebue se fie un bun și harnic luptă
tor Român.

La una din adunările generale s’au 
și făcut deja donațiuni în sumă de aprope 
500 dolari.

începutul e forte bun și nu putem 
de cât să ne așteptăm la resultate pe de
plin satisfăcătore.

Intr’adever, că scopul pe cât e de 
greu de realisat, pe atât este însă de mă
reț, și sperăm, că Dumnedeul atotputernic 
ne va ajuta, ca se ne vedem cât mai cu
rând visul în fapt, — ceea ce ne va fi 
spre fala Românilor americani -și mândria 
nâmului românesc.

Ddmne! că în mare miserie ne gă
sim Românii de aici, lipsiți de preoți, lip
siți de ori-ce simț religios, suntem în stare 
a ne sălbătăci cu timpul și a uita și de 
Dumnedeu, dăcă acestă stare ar mai con
tinua.

Am remarcat pote chiar la rnulți 
creștini de-ai noștri o schimbare cu totul 
în ce privesce sentimentul religios moral; 
altfel cred ar fi fost aceșția acasă, și toc
mai contrarul ni-1 înfățișeză acum.

Tdte aceste provin de acolo, că fi
ind de 5—6, seu pdte 10 ani în America 
er de aceștia sunt cei mai mulțî, el nu a 
mai avut ocasia a asista la un serviciu 
divin, și unde ascultând, se pdtă ase ruga 
și el; nu s’a mai spovedit, nu s’a mai cu
minecat, conform regulelor ndstre religiose, 
și nu trebue se ne mirăm decă după vre-o 
dece ani de ședere în străinătate, în com
plecta uitare de sine, cum flic, să nu ne 
mirăm, decă reîntors în patrie va face 
același lucru, sub cuvent, că în străinătate 
a stat atâta timp, unde nu a avut biserică 
nu a avut preot și totuși și-a făcut inte
resele, prin urmare la ce i-ar servi aces
tea acasă când e mai puțin espus primej
diilor, de cât aici, unde vieța celor mai 
mulți nu e sigură, caracterul lucrărilor fi
ind din cele mai periculose.

Mă mir, că consistorele ndstre nu 
s’au gândit la situațiunea credincioșilor 
lor emigrați în America, sciind că numă
rul acestora e considerabil.

Ar fi putut forte bine să ne trimită, 
decă nu mai mulți cel puțin un preot de 
ocamdată, care să ne îngrijdscă sufletesce 
și moralicesce.

Nu trebuia de cât să ia informațiuni 
despre celelalte naționalități, cari se gă
sesc aicia și ar fi aflat de sigur esemplu 
de urmat er preotul venit în mijlocul 
nostru ar fi realisat frumdse rode ale mun- 
cei sale.

Der e de prisos să mai facem aceste 
observări, fiind de altfel și prea tânjii, de 
6re-ce după cum am arătat, noi ne-am în

grijit înși-ne de a ne lega ranele și a ne 
ameliora durerile.

Am aflat mijlocul de a ne scote din 
întunerecul în care am zăcut pănă acum: 
etă-ne pe cale de a ne ridica biserică, 
unde să putem, în calitate de creștini, a 
ne îndrepta ruga cătră atotputernicul im
plorând binecuvântarea sa asupra nostră 
ca popor creștin și ea națiune română.

Der las descrierea foloselor ce pu
tem obține avend biserică, fiind-că aces
tea le cundsce ori-ce creștin.

Afară de aceea cetitorul îmi va per
mite să termin de data acesta, căci sunt 
abia sosit din fabrică și sunt mult obosit; 
promit însă și îmi reserv datorința de a 
mai reveni ținând, pe frații noștri de a- 
casă în curent cu mișcările ndstre de aici.

*
Totuși de încheiere mai transmit 

încă și acea scire, că Românii din Ame
rica subscriu tocmai acum un protest în 
contra proiectului pentru reforma învdță- 
mentului în scotele poporale, al ministru
lui Berzeviczi, și îl vor înainta la locurile 
competente.

Dorința generală a Românilor din 
America este, ca frații noștri de la vatră 
să ducă înainte lupta pentru limbă și na
ționalitate, să lupte împotriva acestei lovi
turi îndreptată contra școlelor, bisericilor 
și limbei ndstre românesc!.

Un membru din
„Clubul Român*,  Cleveland.

Față albă ș’au spălat 
Chica negră au pieptănat 
Cu strae noi s’au îmbrăcat, 
Murgul său a încălecat 
Cu trîmbița au cântat 
Mare oste au adunat, 
Două sute de grăniceri, 
O sută feciori de boerl 
Din cei mai mari 
Nepoți de Ghinărari, 
Și pe la răsărit de sdre 
A plecat la vânătdre. 
Și a vânat țara de sus

Despre apus,
Pănă juganii ne-au stătut 
Și potcovele le-au perdut. 
Atunci ne lăsarăm mai jos 
Pe un deal frumos
Și alergarăm 
De vânarăm
Munții cu bradl 
Și cu fagi
Cerul cu stele

Cuvent funebru
rostit la sicriul lui Nicolae de Șuștai, de profesorul 

A. Bârseanu.
Brașov, 16 Oct. v. 1904.

Jalnici asistenți!

Ne-am adunat cu totii aici, în acest 
sfânt locaș, ca să ne împlinim o durerosă 
datorie. Ne-am adunat, ca să ne luăm ră
mas bun pentru tot-dâuna de la un mem
bru ales al societății ndstre, de la neuita
tul Neculae de Șuștai.

Cine a fost Nicolae de Șuștai?.... 
Puțini dintre cei de față vor fi în stare să 
dea un răspuns potrivit la acdstă întrebare, 
de ore-ce puțini l'au cunoscut. Mulți însă 
îșl vor fi aducând aminte de un simpatio 
bătrân, purtat pe un jeț cu rote pe pro- 
menSdile din jurul orașului nostru și’l vor 
fi vădut oprindu-se din loc în loc și stând 
de vorbă cu cunoscuțl de ai săi: români 
și străini.

Privirea lui era blândă, fața lui inte
ligentă era de obiceiîî veselă și adese-orl 
oâte o observare glumeță se strecura din 
buzele sale. Dar omul acesta, care părea 
mulțămit cu sortea sa, era un adevărat 
martir. De aprope un sfert de veac o bolă 
nemilosă îl țintuise de jețul său; un sin
gur pas nu putea face fără ajutor străin, 
încât în adevăr era de compătimit. Natu- 
relul său vioiii l’ar fi mânat în societatea, 

al cărei membru prețuit fusese odinidră, 
dar puterile îl lipsiau. Un adevărat Pro- 
meteu încătușat de stânca grozavă a sufe
rinței !... Fața lui veselă ascundea un suflet 
sguduit de dureri cumplite, în tocmai cum 
adese-ori sub luciul liniștit al mării se as
cund abisurile cele mai îngrozitore.

Cine ar pute lua în nume de rău unui 
asemenea nefericit, omenesce judeoând, că 
a căutat să se libereze cu un moment mai 
curând din lanțurile grozave, în care se 
afla încătușat de atâta vreme ?... Câți din
tre noi ar fi mai avut acea estremă resig- 
națiune creștindscă, de a mai iubi o viâtă 
așa de chinuită!... Câți dintre noi ar fi 
mai putut rămâne stăpâni pe judecata lor 
în asemenea împrejurări?...

Nu, noi omenii nu’l putem condamna 
pe răposatul Șuștai, că a căutat a arunca 
de la sine un dar, cere-i era numai o po
vară, — cea mai cumplită dintre tote po
verile, -- ci’l putem numai compătimi și 
ne putem ruga pentru el.

Și compătimirea nostră față cu sortea 
cumplită a reposatului Șuștai, durerea nos
tră pentru perderea lui trebue să fie cu atâta 
mai mari, cu cât dânsul în totă viața sa 
a căutat să fie un membru folositor al so
cietății omenescl în genere și al poporului, 
din care făcea parte, în deosebi. Și ca să 
dovedesc, că în adevăr a fost astfel, îmi 
voiîi lua voie a releva momentele de că
petenie din acestă viață încheiâtă într’un 
mod așa de dureros.

Născut în ‘21 Octomvrie a. 1835 aici 
în Brașov din părinții Mihail de Șuștai, 
advocat, și soția sa Ana năsoută Mavrodin 
Hagi-Sivu, Nicolae de Șuștai șl-a făcut 
studiile secundare la gimnasiul romano-ca- 
tolio din loc și la cel de Stat din Sibiiu 
și apoi, voind să îmbrățișeze cariera juri
dică, a oercetat timp de trei ani Academia 
de drept din Sibiiu. După terminarea stu
diilor juridice a îmbrățișat cariera de ju
decător, trecând prin diferite trepte ale 
magistraturei, pănă când în cele din urmă 
ajunse președinte de tribunal.

Astfel imediat după terminarea stu
diilor aoademice îl vedem practicant și as- 
cultant la tribunalul din Brașov și apoi 
aplicat la pretura c. r. din Șercaia. In 1861 
el este asesor la judecătoria districtuală 
din Făgăraș, în anul următor asesor comi- 
tatens în Gherla și apoi jude singular în 
Hida, în care funcțiune rămâne pănă 
la anul 1866, când este mutat erășl la 
Gherla. Jn 1867 el este ales fiscal la jude
cătoria din Făgăraș ; în anul următor, „ca 
să’șl asigure viitorul pentru orl-și-ce even- 
tualitate“ în acele timpuri de schimbări 
politice continue, face censura de advocat, 
și apoi e ales de președinte al judecătoriei 
din Făgăraș. In acdstă calitate rămase timp 
de trei ani, pănă când în anul 1871 fu 
numit președinte regesc la tribunalul din 
Sighișora, post pe care’l ocupă pănă în 
Iunie 1876, când desființându-se acest tri
bunal, N. de Șuștai fu pus în pensiune.

Și în tote aceste posturi, pe care le 
ocupă în diferite localități timp de 17 ani, 
Șuștai îșl câștigă iubirea tuturor priu acti
vitatea sa, prin onestitate și nu mai puțin 
prin natura sa totdâuna veselă.

Pe când se afla ca fiscal la judecă
toria din Făgăraș, Șuștai se căsători cu 
Maria, fiica cea mai mare a fostului con- 
siliar regesc ministerial loan cavaler de 
Alduleanu, unul dintre cei mai distinși băr
bați ai noștri din generația de la 1850—1870. 
Acestă fericită căsnicie țină pănă în Sep
temvrie 1881, când mortea nemildsă des
părți pe cei doi soți unul de altul.

După mortea soției sale, eveniment, 
pe care Șuștai în însemnările sale autobio
grafice îl numosce „lovitura cea mai cruntă 
a sorțiiu, dânsul părăsi Elisabetopolea, unde 
se așezase ca advocat, după ce fusese pen
sionat, și se întorse ârășl la Brașov, orașul, 
unde se născuse și unde copilărise.

Dar aici îl aștepta o viață din cele 
mai amărîte.

Boia neuralgioă, care se pronunțase 
încă de mai ’nainte, se agravă din ce în 
ce, pănă când bietul Șuștai ajunse ou totul 
paralisat, în tocmai ca acel prinț nenorocit 
din 1001 de nopți, care de la brâu în jos 
se prefăcuse în stană de pâtră.

Dar spiritul, scânteia dumnecjeâscă, 
încă nu se stinsese din acest trup chinuit, 
ci din potrivă ardea mai departe, aprope 
tot cu vioiciunea de mai ’nainte.

Deși înlănțuit de scaunul său, Șuștai 
urmăria mai departe cu interes cele ce se 
petreceau în jurul său și mai cu semă se 
interesa de progresul societății române din 
orașul, în care se așe<jase din nou. Ori și 
ce pas înainte al acestei societăți îl înve- 
selia, orl-și-ce perdere, orl-și-ce neînțelegere 
îl umpleau de griji. Der nu numai în mod 
platonic îșl arăta mult regretatul răposat 
afecțiunea față de conaționalii săi din 
Brașov, ci adese-orl a dat dovecjl pipăite 
de acestă afecțiune. Deși în starea, în care 
se afla, el nu putea lua parte la lucrările 
diferitelor ndstre Reuniuni, era membru la 
mai multe din ele. Nu era colectă, la care 
să nu fi contribuit și el, așa încât colec- 
tanții seu colectantele sciau de mai ’nainte, 
că de la Șuștai nu vor eși cu mâna gdlă.

Dar interesul cel mai mare îl arăta 
răposatul în prima linie față de comora 
nostră cea mai soumpă, față de școlele 
ndstre. Când are adunate oâte-va oărți, 
cari îl serviseră ca mângăere și distracție 
în viața sa grozav de monotonă, el le tri- 
mete la biblioteca gimnasiului; când află 
câte un ban vechili seu alt obiect rar, el 
le trimete pe sâma eolecțiunilor șcdlelor 
ndstre medii.

Vederile răposatului Șuștai însă eșiau 
și afară din cercul orașului său natal. El 
urmăria cu luare aminte întreg mersul po
porului nostru și unde putea, contribuia și 
dânsul cu sfatul și cu obolul său.

Pănă când era sănătos, a luat parte 
la mai multe întruniri de interes obștesc

In urma călăreților, trăsurilor și ca- 
rălor, erau cei care mergeau pe jos și un 
taraf de 12 lăutari, cu instrumente numai 
de alămuri, care te asurdiau. Când înce
peau care di care a chiui, a striga, a 
pocni din bice și din pistole, nu se mai 
audia nici în cer nici în pământ. Să cu
noștea oă-i nuntă de răzăși chiaburi.6)

Deși era vreme de iârnă, însă fiind 
pe la amladl, sorele muiase puterea frigu
lui și cum nu bătea vântul, timpul era forte 
frumos.

— Au parte de vreme, aucjiai pe care 
mai de care; are să le fie traiul bun.

Când se întâmplă să fie vremea urîtă, 
mirii, părinții, rudele și pretinii sunt cu 
inima întristată; au credința că tinerii n’au 

5) bocotanl.

noroc și că au să ducă o viață și un train 
uricios ca și vremea.

M’am suit în trăsura nunului. Un vor- 
nicel trase cu pistolul. Acesta fu semnalul 
de plecare; lăutarii au și început să cânte 
marșul.

Plecă întâii! mirele, după dânsul doi 
flăcăi câte cu o stiolă de vin în mână nu
miți „Conocașl“ și apoi norodul celălalt.

Nu se audia decât:
— Hi!... de!,., pooc!... hu, hu! hu !:.. 

i hi-hi!... he!... de!... hi!... hi, hi!...
Când te uitai în urmă, par’că vedeai 

o mare de capete.
Să fie miresa cât de aprope, trăsurile, 

carăle, călăreții și eonocașii nu pot lipsi; 
așa e obiceiul. Ajungând cu toții aprope 
de oasa miresei, ne-am oprit în drum. Cei 
doi conocașl s’au dus înainte la mirâsă. 
Răducan Olaru, tatăl miresei, le eși întru 

r remediu contra morburilor de plumâni, afecțiunilor organelor de res-
pirație, precum: bronchită cronică^ tusa convulsivă^ și mai ales este recomandat CODVUlBSCBDților 
«lupii inâllienză. — Sirolinul promoveză apetitul și face să crească greutatea corpului, depărtezi tusa și flegmă și face 
se încetâze asudarea de nopte. — Din causa mirosului și gustului său plăcut este luat eu plăcere și de copil. In farmacii să 
capătă în sticle de 4 cor. Să fim atențl, ca fie-care sticlă să fie provăijută cu firma de mai jos

1F. IE of fmann-La Roche «fe Co. fabrică chimică Basel (Șvițera.)

întâmpinare. Unul dintre conocașl, care era 
mai bun de gură, dând lui Răducan sticla 
cu vin în mână începu tare:

Bună dimineța cinstiți socri mari!...
— Mulțămim d-vostră, băețl militari; 

Dar ce umblațl, ce căutațl?...
— Ce umblăm, ce căutăm, 

La nimeni n’avem semă să dăm. 
Multe mări am trecut, multe țări am

[bătut, 
Și orașe și sate am colindat 
Și nimenea semă nu ne-a luat, 
Dar, fiind-că ne întrebați, 
Să ne lăsațl,
Ca încetul, cu înoetul
Să ne dăm cuvântul cu adevărul 
Că de multe ce sunt și dese, 
Nu-le putem spune alese.

** *

Tînărul nostru împărat 
De dimineță s’a sculat 

IV.
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românesc. Astfel în anul 1863 a luat parte 
ca deputat la conferenția națională politică, 
ținută în Sibiiu sub conducerea Archiereilor 
Andreiu Baron de Șaguna și Alexandru Șu- 
luț; în anul 1880 a fost ales ca deputat 
din cercul Cohalmului la congresul național 
bisericesc și în 1881 a și luat parte activă 
la acest congres. Ca membru ordinar al 
„Asociațiunei pentru literatura română și 
cultura poporului român" Șuștai s’a înscris 
încă din anul 1867 și pot să afirm, că 
dânsul era aoela, care’șl achita mai regulat 
taxa de membru în întreg despărțământul.

Dâr inima de aur a răposatului Șuștai 
se vede cu deosebire din testamentul lui, 
făcut încă în 1 Mail! 1900. In acest testa
ment el închină rodele muncii sale, eoo- 
nomiile sale dintr’o viață din cele mai 
cumpătate binelui obștesc, națiunei sale și 
bisericei sale mult iubite. El numesce ca 
erede universal al său Biserica Sf. Adormiri 
din Cetate și destinâză partea cea mai mare 
din agonisința sa destul de frumosă pentru 
crearea de stipendii pe sema elevilor și 
elevelor lipsiți, der silitori și cu purtări 
bune. Afară de aceea, pe lângă rudeniile 
sale, nici una din Societățile nostre nu e 
dată uitării. „ Asociațiunea p. lit. rom. și 
cult. pop. rom“, „Reuniunea fem. române", 
„Asociațiunea p. sprijinirea învățăceilor și 
sodalilor români meseriași", „Fondul p. 
ajutorarea studenților săraci și bolnavi11 de 
la șoolele nostre, „Reuniunea română de 
gimnastică și de cântări", „Reuniunea fem. 
rom. din Brașov și Săcele pentru ajutora
rea văduvelor sărace", — la tote s’a cugetat, 
pe t<5te le-a îmbrățișat în inima sa nobilă.

Astfel de bărbat a fost Nicola e de 
Șuștai și astfel cu drept cuvânt dăspărțirea 
de dânsul ne este grea tuturor, și toți, cred, 
ou inimă curată vom compătimi trista lui 
ursită.

Bunul Dumnedeu să-i dea iertare și 
să’l odihnâscă cu cei drepți și buni în 
sfânta sa împărăție !

— 21 Octomvrie v.

Costumul național la esposiția 
agrară română. Dumineca viitdre se vor 
face la esposiția agrară din Bucurescî 
două frumose concursuri, organisate de 
societatea agrară. Primul concurs va fi 
pentru cele mai frumâse costume națio
nale românesci, âr cel de al doilea pentru 
esecutarea diferitelor danturi naționale. 
Prefecții de județe au fost rugați să tri
mită la esposiție câte un bărbat și câte o 
femee din județele lor, îmbrăcațî în por
tul din localitatea lor respectivă. — La 
concursul de lăutari, ținut Dumineca tre
cută, a obținut medalia de aur taraful lui 
Nițulescu.

D-l medic colonel Dr. I. Popp plecă 
astădî seu mâne dimpreună cu familia la 
Sibiiu, unde — cum seim — va fi de aci 
încolo domiciliul d-sale, după retragerea 
în pensiune. In ajunul despărțirii sale din 

mijlocul nostru, s’a întrunit erî sera un 
număr considerabil de familii din societa
tea nâstră română la un supeu prietinesc 
de adio în restaurantul de la „Gewerbe- 
verein", la care d-l Dr. Popp cu soția au 
fost întîmpinați cu multă simpatie și cu 
cele mai căldurdse dovecjî de amiciție 
din partea număroșilor prietini de aici, 
cari regretă atât de mult îndepărtarea 
sa din orașul nostru.

Fanfara gimnasiului român din 
Brașov. In urma unui conclus luat în 
anul trecut școlar, s’a înființat cu înce
putul acestui an lașcâlele medii gr. or. rom. 
din Brașov o fanfară (musică instrumen
tală), făcendu-se comanda instrumentelor 
de alamă necesare pentru o fanfară oom- 
pletă (22 bucăți) la una din cele mai re
numite firme din Boemia. Instrumentele, 
din cari o parte au sosit deja, costă la 
olaltă aprâpe 1000 cor., care sumă va fi 
acoperită parte din banii lîntrați și nechel- 
tuiți ou ocasiunea escursiunei șoolare- 
scientifice din vara trecută la Conslanța, 
parte din fondul disponibil al societății de 
iectură a studenților gimnasiali. Alaltăeri 
s’au început deja firele de instrucție sub 
conducerea unui membru al musicei oră
șenesc! din loc.

Dorim studenților noștri mult spor și 
succes în munca lor lăudabilă pentru în
ființarea acestei fanfare, care va procura 
în viitor nu numai lor, ci și prietinilpr 
școlelor nfistre centrale și în genere pu
blicului românesc multe momente plăcute.

Liturghie românescă în Fiume.
Ni-se scrie din Fiume-. In 27 ,Oct. st. n. 
fiind în serviciu în „Punto franco11, adecă 
la linia de frontieră, ce desparte orașul 
Fiume de Port, văd trecând un preot, care 
mă salută și trece afară din Porto franoo; 
eu credui, că este un preot sârbesc; îl 
agrăiesc pe românesce și dânsul îmî răs
punde tot pe românesce. L’am întrebat, 
că unde călătoresce? ’Mî povestesce că e 
trimis de înalt Prea Sânțitul Archiepiscop 
și Mitropolit Ioan Mețianu de a cerceta și 
a mângâia pe drepteredinoioșii creștini, 
cari se află peste Ocean (America) îmi arată 
documentele subscrise de însăși Exelența 
Sa făcute în trei limbi, română, maghiară 
și germană. Domnul preot Zaharia Oprea 
a fost la mine acasă în casarma di Fi- 
nanza, am prândit la olaltă; i-am spus 
că astădi este Preacuviosa Paraschiva și 
este sărbătore gr. or. și îi mai spun, că 
în Fiume se află și o biserică gr. or. sâr- 
bescă; după prând la 3 și jum. fire ne-am 
presentat la domnul protopresbiter Sâ'va 
Oassanovich, ca domnului preot să-i per
mită ca Vineri diminâța de la 7 ore se 
servescă liturghia și sânțirea apei, ca pe 
creștinii cei veniți cu dânsul în număr de 
vre-o 200 Români, să-i binecuvinteze în 
credința Domnului nostru Isus Christos. 
Cu actele făcute de Exelența Sa s’a legi
timat, că dânsul este preot gr. or român 
și d-l protopop Oassanovich i-a dat voie 
ca Vineri în 28 Oct, st n. să țină servi
ciul divin în limba română. Acest servicii! 
a durat de la 7*/ 2—9’/2 ore; a asistat pu
blic destul de frumos; a fost present și 
d-l protopop. Cred că acest serviciu divin 
a fost pentru prima-dată în Fiume ce s’a 
ținut în limba română. Am mulțumit ffirte 
frumos d lui protopop de concesiunea dată. 
Cu d-l preot Oprea am fost și în cimiterul 
comun, care pot dice oă este cel mai fru
mos din Ungaria. Sâmbătă d-sa a plecat 

cătră America. Alexe Boieriu funcționar 
de finanță.

înmormântarea lui N. de Șuștai 
s’a făcut Duminecă la orele 10‘/2 în Zâr- 
neștî, după dorința repausatului, ca să fie 
așefiat pentru veclnica odihnă lângă soția 
sa. Corpul regregatului președinte de tri
bunal a fost transportat încă de Sâmbătă 
de la-spitalul civil din Brașov la capela 
din Grfiverî cu musică și în asistența ele
vilor de la șcfilele secundare române și a 
corpului didactic. Părintele protopop Ba- 
iulescu a săvîrșit aici prohodul, âr d-l pro
fesor Andreii! Bârseanu a rostit un dis
curs, pe care îl publicăm în numărul de 
adî. De aici s’a transportat apoi Dumineca 
la Zârnești. Repausatul a lăsat întrâga sa 
avere (vr’o 50—60,000 cor.) bisericei sf. 
Adormiri din Cetate, cu scop de a se da 
burse la elevii săraci și sîrguincioșî.

Maghi-irisări de nume. In lista cea 
mai nouă, ce se publică în foile unguresc? 
despre cei ce și-au schimbat numele pă
rinților cu nume maghiar între mai multi 
Rosenfeldi, Kohni și Immerblumi vedem 
și pe următorii nenorociți: Vidor Popa (Bu
cur seu Ilari© Popa) locuitor în Deeș șî-a 
schimbat numele în Pap, er Nicolae Im- 
perat din Hunedfira și-a schimbat numele 
în Csdszdr.

Sfințire de biserică. Comitetul paro
chial gr. or. din Cunța, (tractul Mercurea) 
învită Ia sfințirea bisericei nou edificate, 
care se va celebra Marți în 26 Oct. st. v. 
(8 Nov. st. n., efîntu Dumitru).

Programa: 1) Marți diminâța la orele 
8 actul sfințirei și liturgia solemna. 2) La 
1 oră p, m. banchet, converta 3 cor. 3) La 
3 ore p. m. adunarea despărțământului 
„Mercurea" al Asociațiunei. 4) Săra la 7 
fire concert. Prețul intrării de personă 
cor. 1.20. Pentru buna reușită a acestei 
sărbări îșl va da concursul un cor compus 
din 15 teologi din seminarinl Andreian din 
Sibiiu sub conducerea d lui prof, de mus. 
T. Popovici; care cor va oânta în biserică 
în decursul liturgici, âr sera va debuta cu 
următorul program:

1. Flechtenmacher T. Popovici: Do
rul înstrăinatului. 2. G. Dima: Hai în horă. 
3. Solo de flaut (Victor Mureșan). 4. 
T. Popovici: a) Cucuie până galbenă, b) 
Torce leleo. b. I. Vidu : a) Creanga ruptă. 
D G. Kiriac: b) Morarul. 6. Declamațiune 
(Titu Moranu). 7. I. Vidu: Din șădetore. 
8. Flechtenmacher-Dima: Vivandiera. După 
concert dan*.  Invitări speciale nu să fac. 
Cunța, 15/28 Octomvrie 1904. — Comi
tetul aranjator.

Doi copii carbonisați. Se anunță 
din fașî, că femeea Maranda Lambru îm
preună cu trei copii ai săi aflându se pe 
câmpul com. Păușescî spre a culege po
rumb, a făcut o colibă de coceni care să-i 
serve de locuință. Sera după-ce s’a culcat 
pe la miedul nopții copila a fost cuprinsă 
de flăcări de tote părțile și copiii Tfider, 
în vârstă de 8 și Elena de 5 ani, cari se 
aflau înăuntru, au murit asfixiațî. O altă 
copilă, anume Profira a fost numai ră
nită. Mama lor sărindu-le în ajutor a fost 
cuprinsă și ea de flăcări. In agonie fe
meia a fost transportată împreună cu co
pila Profira la spital.

Din țera libertății și egalității. 
Din sbuciumările prin cari trece Franța, 
ies mereu la ivelă fel de fel de lucruri, 

pe cari, dâcă n’ar fi dovedite eu acte, n’ai 
crede că sunt adevărate. O prigfină crân
cenă s’a pornit acolo împotriva tuturor 
acelor ofițeri, cari îșî practică religiunea 
ca creștini, ducându-se la biserică și dând 
copiilor lor crescere religiosă. Gaston Cal
mette, directorul marelui <^iar din Paris 
„Figaro11, a descoperit acte din dosarele 
secrete ale ministeriului de răsbon!, în cari 
se află denunțări de ale secretarului ma
relui Orient al francmasonilor, Vedecard, 
asupra ofițerilor bănuițî, că sunt huni creș
tini. Cităm câte-va eserople : Despre că
pitanul Quenard de la bat. 16 de vînătorl 
din orașul Lille se dice : „Este însurat cu 
fiica celui mai încăpățînat reacționar din 
oraș. De sigur este și el calotin11 (adecă 
ține cu popii). In urma acestui denunț nu
mitul căpitan de 12 ani înzadar așteptă să 
avanseze la gradul de maior. Despre co
lonelul Muiron se d’Ge : «Toți copiii și-i-a 
dat la școli religiose. El însuși nu lipsesce 
nici-odată de la liturghie". — Colonelul 
a fost șters de pe lista de avansament și 
trecut la pensie. — Despre colonelul Mar
met, comandantul reg. 100 de inf. din Nar- 
bonne se dice: „Om de o evlavie exage
rată. Se cuminecă în fie-care Duminecă. 
Ofițerii, ca se-i facă pe voie, se duc și ei 
la biserică. Cu politica nu se ocupă, semn, 
că e înțelept și nu vre să-și facă dușmani, 
cari să-i strice la avansare". Colonelul 
Marmet a fost șters de pe lista de avan
sare. Asemenea informații secrete sunt cu 
miile la ministeriu și întîmplarea, că acum 
au fost unele desooperite și publicate în 
„Figaro", a provocat mare sensație și pro
babil ministrul de răsboiu Andre îș! va da 
dimisia. Tot în aceste dosare se află și 
informațiunî favorabile despre unii ofițeri 
ca d. e. despre maiorul Hollender din S. 
Servan: „Nimeni nu l’a vădut vr’odată la 
biserică. Este republican convins". Hollen
der și toți cei descriși ca dânsul au avan
sat trecând pe dinaintea altor cameradi 
mult mai meritoșî...

Despăgubirile Rușilor cătră pes
carii englesi. Diarul „Daily Express" pri- 
mesce dm Petersburg soirea, că Rusia este 
dispusă să plătescă două milifine și jumă
tate de ruble, ca despăgubire pescarilor 
de la Huli.

Condamnarea unei aventuriere. 
Tribunalul din Leoben a condamnat la 
patru luni închisore pe d-na de Hervay 
pentru bigamie și purtarea de nume fals. 
Acesta, dâudu-se drept baronesa Luetzow, 
divorțată, a reușit să facă pe căpitanul 
districtual Hervay să o ia de nevastă, fă- 
cendu-1 să credă că este fiica naturală a 
marelui duce Vladimir și oă are o mare 
avere. După nuntă, bărbatul descoperi că 
nevasta lui este o aventurieră ordinară, 
măritată deja de patru ori, că a patra că
sătorie era încă validă și deci ea se fă
cuse vinovată de bigamie. Căpitanul Her
vay s’a sinucis. Aventuriera e Evreică.

întâmpinare. D-l preot gr. or. Ni- 
colau Aron din Galațî (lângă Făgăraș) 
despre care în articolui „Slăbiciune" pu
blicat în numărul trecut de Duminecă s’a 
afirmat, că a început să publice în fițuica 
din Făgăraș „Fogaras es Videke" un stu
diu istoric „Din trecutul comunei Galați", 
ne rfigă să dăm loc coustatărei din partea 
d-sale, că prin acesta niol prin gând nu 
i-a trecut să dea sprijin moral numitei foi 
maghiare, ci publică acel „studiu istoric" 
numai, ca „să cunoscă și străinii trecutul

Câmpul cu florile
Dealul cu podgoriile.

Vâlcelele
Cu viorelele
Și stelele 
Cu fetele.

** *
Când dete sorele în deseră 
Eșirăm la drumul cel mare 
Și deterăm de o urmă de fiară 
Stătu totă oștea în mirare.
Unii dis°ră că e urmă de zînă 
Să fie împăratului cunună, 
Așa să găsiră
Alțl vânători 
Mai cunoscători
Și 4isor& e urmă de căprifiră 
Să fie împăratului soțioră.
Dar unul cel mare 
Cu grija în spinare 
Călare pe un cal 
Ca un duce-pal 
Se ridică în scări 
Se umflă în nări. 
Și făcu ochii râtă 
Peste oștirea totă 
Și când înefice privi

Aicea zări:
O floricică frumosă
Și drăgostosă.
Și vădând că nu ’nflorește

Nici nu rodește 
Mici locul nu-i priește 
Ci mai mult se ofelește, 
Ne trimise pe noi șase.lipani 
Călări pe șase jugani 
Cu comele cănite 
Cu frânele zugrăvite 
Cu unghiile costorite 
Și cu codele împletite 
Ca cu toții să pornim 
Și la curțile D-vfistră se venim 
Ca floricica să luăm 
Și la împărat s’o ducem.

** *

Pornirăm
Și venirăm 

Pe fața pământului 
Pe aburii vântului: 
Bând și chiuind 
Din pistole trăsnind 
Caii încurcând 
Pe nări flăcări lăsând,

Nechezînd
Și din ungh’i scăpărând, 
Pănă am sosit
Și v’am găsit, 
Acuma ori floricica ne dațl 
Ori de unde nu, nu scăpațl,
Căci am venit cu târnăcopele de ar- 

[gint 
Să scotem floricica din pământ;

S’o scotem cu rădăcină
S’o sădim la împărat în grădină 
Ca acolo să înflorâscă
Să rodescă'
Locul să-i priâscă
Și să nu se ofelesoă.

** *
Dâcă d-văstră socri mari
Ne oredețl niscai tâlhari/ 
Avem și firman cu pecețile 
De la împărăție !...
Cine scie carie latinescă
Șă vie să ni-1 cetâsoă
Er cine nu știe
Să nu nu vie
Ci ca de foc să se păzescă.
Șă ne aduceți socri mari
Omeni cărturari:
Vr’un popă cu barba dâsă
Să ne oetâscă carte alâsă,
Să nu fie barba cănită
Să remâe cartea necitită, 
Ori vre-unul cu barba rară
Să ne ție pănă ’n sără
Ci unul cu barba ca fusul 
Să ne dea curând răspunsul, 
Răspunsul nostru este:
Șase pahare cu vin
Șase mabrame de in
De care să găseso pe aici 
Cusute cu fluturi și cu arnicl;

Fie și cu strămătură
Numai să fie cu voie bună
Să fie și de mătasă
Numai să fie de aici din casă 
De la cinstita mirâsă,
Să nu fie de pe la vecine
Să pățim vr’o rușine
Și atunci va fi necinstea nostră 
Și ocara d-vfistră.

«* *
Soori mari ascultați
Și în ureohl băgați
Când va da sorele în desâră
Mare fiste vă împresfiră
Dacă n’ați avea bucate de ajuns 
Să aveți buțl cu vin
Cară cu fân
Boi grași
ClaponașI
Vaci lăptos* ;
Să mai aveți socri mari
Și lăutari;
Să vă vie și tot satul
Ca se se înveselescă împăratul.
Când va fi șirele în desâră
Mare fiste vă împresfiră;
Să lărgiți casa
Să întinde-țl masa
Să vie împăratul îndată,
Oștirea lui totă,
O sută oincl-deol și oincl
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bisericei, șcdlei și comunei politice Galați, 
pe basa documentelor descoperite și șcdse 
la ivelă cu multă trudă*.  Mai constată d-1 
preot N. Aron, că nu e colaboratorul nu
mitei foi, nici abonentul ei, căci nu pri
cepe limba maghiară. A înaintat redac- 
țiunei Ziarului elaboratul d-sale istoric scris 
în limba română, din care alții traduc ce 
igăsesc mai de însemnătate în limba ma
ghiară — ceea-ce nu pote fi o „prostie*.

ScirI merunte din România. M. Sa 
Monarchul nostru a conferit căpitanului 
Al. Chirițescu din reg. 4 de artilerie din 
Iași ordinul corona de fier cl. III, er lo
cotenentului V. Panopol din reg. 7 de că
lărași crucea de cavaler a ordinului Fran- 
ciso Iosif. Ambii acești ofițeri au fost ata
șați pe lângă generalul Wanka din Cer
năuți, delegat la Iași pe timpul visitei fa
miliei regale române.

— Numărul băncilor populare în Ro
mânia se urcă la 1585.

— îndată după deshiderea sesiunei 
camelor române, guvernul va presenta — 
după cum se anunță — un proiect pri
vitor la revizuirea legei pensiunilor.

— Direcțiunea căilor ferate române se 
ocupă actualmente eu studiarea cestiunii 
întroducerei unei linii ferate, care să lege 
gara de nord cu cea de vest, a capitalei 
Bucuresci. Aceste trenuri vor începe să 
circuleze — precum se anunța — deja în 
diua de 14 Nov. a. c.

— Căpitanul de cavalerie George 
Petala din Iași a încercat să se sinucidă 
prin asfiixiare. Un amic l’a salvat de la 
mdrte. Oausa acestei încercări de sinuci
dere nu se scie.

— D-na Ecaterina Garabadeanu din 
Roman a fost încunoscințată de consula
tul rusesc din Iași, că o mătușe de a ei, 
care a murit «filele acestea în orașul Aker- 
mann (Basarabia) i-a testat întrega avere 
în sumă de 6,000,000 ruble. Fericita moș- 
tenitdre a făcut deja pașii necesari, pen
tru a întră în posesiunea acestei moșteniri.

Cimiterul central din Viena a îm
plinit dilele aceste 30 ani de când s’a 
deschis. Acest cimiter are o întindere de 
:350 jughere, și în cei 30 de ani s’au în
mormântat în el 620,000 de morți (48,000 
jidovi în o parte deosebită); 490,000 își 
dorm somnul de veci în morminte comune, 
78,000 în morminte proprii, 4000 în cripte. 
Eundațiunile ce s’au făcut pentru îngri
jirea de veci a mormintelor întrec 'suma 
de un milion corone. Anul trecut cimitirul 
a adus comunei Viena un venit de aprdpe 
un milion cordne. Numărul celor înmor
mântați fără să se scie cine au fost, se 
urcă la 3000. Tot aici sunt înmormântați 
și cei 14 cari au fost spânzurați în acești 
30 de ani. Administratorul cimiterului este 
inginerul Anton Prank.

Esamen de fisicat. In luna Octom
brie s’au ținut în Budapesta așa numitele 
esamene de fisicat, la cari au reușit 44 
candidați între cari și un Român, d-1 Dr. 
Cornel Nyes medie la spitalul din Beiuș. 
Cualificația ce se dobândesce prin acest 
esamen dă candidaților între altele dreptul 
de a fi aleși ca medici coiuitatenși etc. 
iprecum și dreptul de a funcționa ca pro
fesori de higienă la școlele secundare.

Un tîner român, care a depus ma
turitatea de la școla reală și posede limba 
română, germană și maghiară caută, sub 

condițiuni modeste, aplicare. Str. Michail 
Weiss Nr. 28 Brașov.

Altoi nobili. Ministrul de agricultură 
comunică oondițiunile pentru împărțirea și 
vinderea altoilor nobili din pepinierele 
statului. Comandele să efectuesc și resdlvă 
în ordinea în care să fac de cătră oei in
teresați. Rugările pentru a primi astfel de 
altoi trebue înaintate pănă la 15 Deoemvrie 
a. c. Preoții și învățătorii, pe lângă o ru- 
gare în scris, provădută cu timbru de 1 
cor., pot primi altoi cu prețul de jumătate.

Altoi gratuit vor primi numai șcdlele 
comunale, și acelea cari au grădini de po- 
mărit provăcjute cu fântână și recuisitele 
necesare.

Surcei de altoi să vor pune la dispo- 
sițiune celor interesați cu prețul de 1 filer 
bucata, din cât să va ajunge spre distribuire.

Concertul musicei orășenesc!. In 
urma repețitelor dorințe esprimate de pu
blicul brașovân musica orășenâscă aranjâză 
Duminecă în 6 Noemvrie n. a. c. sera la 
drele 8 în sala otelului „Europa" un con
cert, la oare se vor esecuta piese de ale 
compositorilor Strauss și Lanner. Intrarea 
60 bani.

întruniri „activiste*.  Dr. A. Vlad și 
soții : Dr. 1. Margita, V. Domșa, I. Popovic!, 
Dr. Iustin Pop. Dion. Ardelean, P. A. 
Mihuț și Manasse Iar au conchernat pe Z>ua 
de 5 Nov. n. a. c. o întrunire publică la 
Orăștie, la care invită pe „alegătorii die- 
talî și poporul din cercurile Orăștie și Deva*.  
La ordinea dilei e luarea unei resoluțiuni 
față de proiectul școlar al guvernului, 
apoi constituirea comitetelor de cerc elec
torale și „alegerea a doi delegați de fie
care cerc pentru o eventuală conferență 
generală".

Se scie, că Dr. Vlad și soți s’au lă- 
pădat de programul partidului național 
și au pornit pe alte cărări pănă acum ne
umblate. Precum se vede, ei țintesc acum, 
ca prin astfel de întruniri, ce le convocă, du
pă cum cere volnica ordonanță’ministerială, 
încunjurând de a spune, că Românii seu 
alegătorii români sunt conchemați și vor
bind numai .de alegători ai cercurilor în 
genere, să facă propagandă mai mare pen
tru activismul lor. E trist, că astfel se 
abat cu totul de la punctul de stare de pănă 
acuma al Românilor și al partidului național. 
Faptul, că între altele vor să-și ridice gla
sul și în contra proiectului amenințător 
școlar unguresc, e în sine îmbucurător, 
der amestecând ei acesta cu planurile lor 
acti viste-separatiste, îșl va perde mult 
din valdre și acea manifestație de pro
testare.

Damele englese nici-odată nu între- 
buințeză cremă pentru față, ci lapte de 
acstraveți, calitate veritabilă englezâscă 
care se capătă în farmacia lui C. Balassa. 
Cosmetic nevătămător cu efect absoluta- 
mente sigur, care după 2—3 întrebuințări 
face să dispară pistrui, petele de ficat, 
sgrăbunțe, parasiții și ori-ce necurățenii, 
împrumutând obrazului o înfățișare învio
rată și tinerescă. Se se observe, ca pe fie
care sticlă să fie pus numele Balassa. 
Sticla 2 corone. Săpun de castraveți veri
tabil englesesc 1 cor., pudră de castraveți 
1 cor. 20 b. Se capătă la farmacii Trime
ter! cu posta face farmacia U. Balassa, 
Budapesta, Erzsâbetfalva.

Convoca re.
La dorința de a pute cerceta stabi

limentele economiei model din Mezo- 
hegyes, Ilustritatea Sa Prea Sfințitul Domn 
Episcop și Venerabilul Oonsistor cu Nr. 
6180/904, ne-au conces a ține de astădată 
conferința tractuală în di de Duminecă. 
Dec! în nex cu conclusul VIII, al confe
rinței trecute, — convocăm conferința de 
tomnă â despărțământului nostru, pe Du
minecă 31 Oct. (13 Nov.) și Luni 1/14 
Nov. a. c. în fruntașa comună Batania.

Programa: Diua primă. Ședința 1. 
la 9 dre a. m. 1. Participare la sfânta li- 
turgie și chemarea Duhului Sfânt. 2. Des
chiderea conferinței. 3. „Propunerea ceti- 
rei conform metodului fonomimic" prele
gere practică. Se va ținea de învățătorul 
George Popoviciîî cu școlarii săi. 4. „Des
crierea cărții*  prelegere practică din limba 
maghiară de Uroș Totorean.• I • .

Ședința II. la 3 dre p. m. 5. Rapor
tul jpresidiului. 6. „Vulcanismul*,  prelegere 
publică ținută de profesorul N. Mihulin. 
7. .Esecutarea concluselor adunării gene
rale. 8. Discusiune metodică asupra pre
legerilor ascultate. 9. Propuneri și inter
pelări. 10. Constatarea presenților, sub
scrierea declarațiunilor și solvirea taxelor. 
11. Sortarea prelegătorilor pentru confe
rința proximă. 12. Designarea locului și 
timpului pentru conf. proximă.

Diua a doua. Escursiune la Mezo- 
hegyes și visitarea stabilimentelor econo
mice model. .

Arad, Ia 17/30 Octomvrie 1904.
Iosif Moldovan, Ștefan Roja,

președinte. secretar.

Mulțămită publică.
Subsemnata aduc și pe acestă cale 

cea mai sinceră mulțămită comitetului 
„Reuniunii de înmormântare din Șcheii- 
Brașovului*,  care mi-a numărat suma de 
100 cor. 50 bani, ca ajutor pentru înmor
mântarea fratelui meu Dumitru Bidu-Ne- 
delcu, întâmplată în 16/29 Octomvrie a. c. 
Sunt cu atât mai mulțămită, cu cât Reu
niunea șî-a început activitatea numai în 
Iulie anul acesta și deja întâmplându-se 
primul cas de morte, mi-a plătit ajutorul 
întreg. Bunul Dumnedeu să împlinescă și 
să răsplătâscă fapta cea creștinescă a Reu
niunii.

Brașov, 20 Octomvrie 1904.
Elena I. Moțog.

Bibliografie.
, A i părut la BuourescI:

Sistema ortografică a limbei ro
mâne de Nic. Densușianu, o broșură de 
73 pagme și se afla de vânzare la libră
ria Leon Alcaiay din Bucuresci cu prețul 
de 1 leu, trimisă cu posta 1 leu 15 bani 
seu 1 cor. 10 fii.

ULTIME SC1R1.
Tokio, 3 Noemvrie. Un raport 

oficial spune, că la 29 Oct s’a con
tinuat bombardarea Port-Arthurului 
cu mai mare violență ea mai înainte, 
încercarea unei trupe rusesc! de a 
nimici minele suterane în apropiere 
de portul Erlungsan, n’a isbutit.

Londra, 3 Noemvrie. „Daily Te
legraph*  anunță din Șanghai, că 
profitând de întunerecul nopții, Japo- 
nesii au cucerit mai multe forturi. 
Armata asediatbre face acum pre
gătiri pentru ultimul asalt. Ea sapă 
tunele și așacjă mine pe drumurile 
ce conduc la cetate. Stossel să fi te- 
legrafiat Țarului, că numerul gar- 
nisbnei a scăcjut forte mult.

Crescerea Curcanilor.
Prima cerință în cresoerea curcanilor 

este mărirea puterei lor de resistență. Ca 
să ajungem Ia acesta, trebue să lăsăm ani
malele, și vara și iarna, să ddrmă afară, în 
libertate. Dâcă vrem numai decât să facem 
oeva pentru ei, atunci ridicăm un coperiș, 
cu prăjini, ca 2 m. de la pământ, seu în
trebuințăm un șopron, deschis spre sud, ca 
loc de durmit. Aci se greșesce do mai 
multe ori. Se silesc animalele, ori vor ori 
nu, să dormă în cotețurl strimte, înăbuși- 
tdre, une-orl chiar prin grajdurile vitelor, 
âr peste cji se țin închise în loourl mid, 
acoperite câte odată, în care nu numai că 
nu pot să sbore nițel, der abia se pot mișca; 
și ne mirăm atunci, decă vine tuberculosa, 
ori altă bolă, și crescerea devine așa de 
neplăcută și nerentabilă! Curcanii vor aer 
prospăt și cât se pote mai multă libertate. 
Acesta se pote ușor observa când dorm 
într’un șopron deschis: aprâpe jumătate 
disprețuiesc protectorul acoperiș, și se așâcjă, 
fără să le pese de ploie ori de ninsore, sus 
deasupra, pe vîrful acoperișului. Scurt, dâcă 
vrei să ai succes în crescerea curcanilor, 
trebue să-i lași liberi; din practică să scie 
că în cașul acesta orce pierdere este ex
clusă. Faceți experiență și vă veți con
vinge de adevăr. Causa, pentru care cul
tura acâsta e pote ceva mai napoiată, este 
de sigur și locul mare, câmpul, în care 
trebue să se mișce, și pe care-1 pretinde 
animalul, în ori-ce cas.

Cu chilometrii îl place să hoinărescă 
în câmp, pădure, și prin acesta aduce stri
căciuni, decă nu e păzit. De aceea cres- 
oerea curcanilor e exclusiv proprie numai 
în proprietățile mari. Se lasă curcanii 
pe câmp păziți de un păstor, seu, pe unele 
locuri, sunt și câni dresați pentru așa oeva. 
Hrana și-o descopere ei aprope întregul an; 
de aoeea în lunile de vară și de tâmnă 
aprâpe de loc, și iarna numai când zăpada e 
mare și nu pot merge pe câmp, numai atunci

Din cei mai voinici
Cu fete alese
Cu mânecile sumese
^Scobiți în măsele, 
Gătiți socru mare 
Pentru osele sale.

# # *
Noi am vrea să descălecăm 
Dar n’avem jos pe ce să ne dăm, 
Nu suntem ciobani de la oi 
Să descălecăm în noroiul 
Niol niscai-va morari beți 
Să descălecăm pe scăețl 
Ci suntem boerl mari, 
Ghinărari de lângă mare 
De unde sorele răsare.
Nouă să ne aduceți scaune de argint 
Să descălecăm aici pe pământ.
Sau să ne întindețl covoră
Să descălecăm în pridvoră;
Da cai să dațl fân, ghisdeiu verde 
Cosit din noptea lui sf. Ghiorghe 
Cu rouă neluată
Cu flârea nescuturată, 
Strîns în sărbători 
De două fete surori. 
Caii noștri să mănânce 
Și din capete să nu miște., 
Caii noștri să bea 
Și din capete să nu dea, 
Că și D-vostră

Din partea nostră
Urechile vi-s’ar tăia !...

*
:Ș: Ș:

Socru mare ce s’a făcut
Numai e de desfăcut,
Să dai numai 8 boi și 7 vaci
Ș’apoi se răbdl și să taol.
Ține socru mare
Astă sticlă tare
Plină cu vin
De cel bun.
Să nu-o săruți tare
Că și căciula din cap îți sare.
Să o săruți binișor
Să ți-se pară mai dulcișor.

*îfc *
Noi am descăleca
Am mai sta
De-a mai ura
Dar ne-i frică că vom însera
Și avem de treout stânol,
Văi adânci
Munți
Cu bradl mărunți
Și în tune coși
Să vă lăsăm sănătoși.

(Va urma.)

De la mare.
(Pastel).

Pe valurile picotinde
Se legănă al sărei vânt;
Din sărutările lor blânde, 
Revarsă-se un cântec sfânt.

Tn înălțimi, albastre visuri 
Plutesc și-atârnă fermecate,
Se legănă peste abisuri 
Un iaht cu pânzele umflate.

In iaht cârmaciul visătorul, 
Privirile le pnrta’n zări...
Acolo-n zări îl duce dorul 
Și vântul necuprinsei mări.

Plutesce blând ca o nălucă 
Cu lampa’n vîrful de catarg.
Ah, unde dă zor să se ducă 
Perdut pe infinitul larg ? !

El funia întețit o strânge : 
„Mai repede ași vrâ să sbor, 
De doruri inima-mi se frânge 
Tu, vântule, dă pânzei zor.*

Străbate vălul serei sure
Cu ochiul ager și deștept:
„Ah, câud pute-voitî trece pragul 
Să oad la al iubitei pept.

Să-i mângăiu ochii ei albaștrii. 
Să-i mângăiîî părul ei bălaii!, 
Să-mi rîdă florile din glasțrii 
S’aud drag dulcele ei grain.
Eu sciu, că biata, nu închise 
Atâtea nopți, blânzi ochii ei 
Și tremură, tresaltă’n vise 
Când flueră vapâre’n cheiu.
Ah, du-me... du-mă peste valuri, 
Cu zor, cu sirg.. neobosit;
Vedâ-vă-voiti dorite maluri, 
Vedâ-te-voii!, o port dorit ? ! !*
El lasă iahtu’n voia mărei 
Dor vânturile lin îl port’...

Apar departe’n vălul sărei 
Lumini cari licură în port.
„Aici e Louis — dincolo mora" 
Și ochii ii se umezesc,
El îșl revede dr căsciora 
Cu teii, cari se tânguiesc.

Er gureșe, flecare valuri
Din depărtări prin neguri, vin
Și amuțesc și mor la maluri
C-un murmur vag și șopot lin. 

Amsterdam.
Emil A. Chiffa.
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au nevoe de ceva mai multă hrană din 
mână. Prin acesta, oostul întreținerei, pro
porțional, e forte mic, neînsemnat. Pe lângă 
acesta se remarcă la curcanii orescuțl pe 
câmpie, o carne fragedă, plină de suc și 
cu deosebire aromată. Apoi printr’o mișoare 
mare și neînoetată în natura liberă, bolele 
sunt ca și excluse. Găinilor chiar le priesce 
libertatea, pentru curcani însă acâsta este 
o cerință a existenței, fără de care renta
bilitate nu pote fi. Ca să i fie posibilă și 
proprietarului mic,»țăranului, aeestă oultu- 
ră, se reoomandă formarea de asociațiuni, 
fie chiar satul întreg, cum se face acâsta, 
de pildă, pentru orescerea gâscelor în Po
merania. Curca nu este de loc mai preten- 
țiosă de cât gâscă, și se lasă ușor a fi pă
zită în turme. Dâcă satul posede un câmp 
bun și îndestulător pentru acesta, tote gre
utățile sunt învinse. Crescerea curcanilor 
e recomandabilă și pentru aceea, că chiar 
la timpul când puii sunt de tăiat, începe 
și cererea. Desfacerea se face cu forte 
multă ușurință mai ales în orașele mari. 
In streinătate sunt mulțî negustori cari fac 
afaceri de 2000 de bucăți, câte odată și 
mai mult. Iu ce privesce o îngrășare spe
cială, înainte de vândare, cum se face la 
alte pasări de pildă, aci nu e nevoe, și a- 
câsta ușurdză vizibil comerțul.

Hrana curcilor e forte simplă, când 
le trimetem la câmp. Dimiuâța înainte de 
a pleca să li se dea apă și puține grăunțe, 
pentru-ca să nu plece prea însetate și flă
mânde; ar fi rău, de ore-ce ar mânca de 
tdte, fără ales, și s’ar putea că mâncând 
măsălariță, cucută, degetăriță, etc., să se 
otrăvdscă. Potolinduli-se puțin setea și fo- 
mea, urmând instinctului, vor evita, eu în
grijire, tot ce le pote face rău. Și săra să 
li se dea apă și ceva grăunțe, pentru-ca 
să se deprindă să tragă singure spre casă. 
Dâcă nu li se dă nimic, se întîmplă, mai 
ales când sunt duse departe și locul le o- 
feră un nutreț bogat, să nu se mai întorcă 
acasă, chiar câte-va dile. Ișl aleg ca loc 
de culcare un copac, tufiș, său orl-ce alt 
lucru pe care s’ar pută urca, și dorm în 
eâmp.

Oatul ar fi bine să nu se lase să în- 
căpă prea de timpuriu, între 1 —15 Martie 
ar fi timpul cel mai potrivit pentru acesta. 
Pășunea n’a început în timpul acesta și 
dându-li-se mâncarea din mână, prin o adău
gare la porție, putem forte bine să le po
trivim când vrem timpul ouatului. Ouatul pre 
de timpuriu atrage nascerea prea timpurie 
a puilor, și acesta nu-i convenabil: 1) 
pentru că timpul prea rece al priraăverei 
e neprielnic puilor, și pote să ne aduoă 
pierderi; 2) nu e nevoe de așa ceva, căci 
friptura de curcan, înaintea tomnei, nu-i 
cerută, și pănă în acest timp au timp să 
crăscă ohiar puii năsouțl în Maiil; în acest 
timp e cald și hrana bogată pe care o gă
sesc acum pretutindeni, face ea o diferență 
de greutate să nu existe față de cei tim
purii, pe lângă aoăsta pierderile de pui 
sunt mici, ceea ce are ca urmare un câștig 
mai ridicat. Curca face 15—18 ouă, ade
seori mai multe; ouăle trebuesc adunate 
cu îngrijire. In timpul ouatului, curcile tre
buesc trimise ceva mai târcjiu, ca de obi- 
eeiil, la câmp, pentru-ca să nu se piardă 
ouăle. Curca face câte un ou în fie-care 
di, adese-orl însă întrerupe câte-va dile. 
începe o curcă să clocăsoă, să i se dea co
livie cu ușa de rețea de sârmă, ddoă se 
pote, și să se așetje într’un loc liniștit și 
umbrit, într’o grădină de ex. Putem pune 
mai multe oloșce la un loc; curca îșl cu- 
nosce fdrte bine cuibul ei, și n’o să se în- 
tîmple nici odată turburărl din causa a- 
câsta. De recomandat ar fi o grădină cu 
tufișuri și copaci de vr’o l/2 pogon, încon
jurată cu gard de sârmă de 2 m. înălțime; 
un astfel de loc ar fi de ajuns pentru 30 
de curci.

1) Se citâză cașuri în cari un scarlatinos 
trimițând o scrisore altuia la depărtări enorme, 
acesta s’a îmbolnăvit și aedsta din causă că se de
pusese pe hârtia scrisorei, praf, tocmai din peli- 
țele de pe trupul celui atins de scarlatină.

2) Scopul regimului de lapte, e de a com
bate albuminuria (albumina din urină) provenită
din causa rinichiului bolnav. Se constată, că în 
urină există albumină, punând într’o eprubetă de 
sticlă urina și apoi ținend’o d’asupra flacărei unei 
lampe de spirt. Decă lichidul se turbură și se fac 
vine albe, atunci luăm urina și turnăm peste ea 
3—5 picături de oțet de vin tare; dâcă turburarea 
se menține, acolo e albumină, dâcă turburările 
dispar, atunci urina nu conține albumină. Când 
urina încălcjită nu se turbură, atunci nu mai e ne
voe, să cercăm cu oțet, și seim că nu e albumină 
într’ensa.

In apropierea fie-cărui cuib să fie un 
vas ou apă și grăunțe (porumb, orz etc., 
grâul nu-i tocmai bun). Liniștea e cât se 
pote de recomandabilă. De multe ori se 
bat între densele și se ciupesc, der în ge
neral cele mai răutăciose sunt și cele mai 
bune clocitore.

(Va urma).

Scarlatina (Chochinada).

Aeestă bolă e mai de temut de 
cât pojarul, atât din causa gravita
tei ei, cât și prin aceea că se răs- 
pândesce mai ușor. Timpul cât boia 
stă nedeterminată, este de obiceiu 
de 8—10 dile. în oare timp bolnavul 
se simte indispus, are puține accese 
de friguri, dureri de cap, grăță și 
une-ori vărsături; când încep și du
rerile de gât, suntem siguri că avem 
de a face cu un bolnav de scarlatină, 
siguranță care se transformă în con
vingere absolută, atunci când apar 
petele pe corp. Petele diferă mult 
de cele de pojar: eunt vișimu, cu 
centrul mai inchis și dispar, când le 
apăsăm cu mâna — ceea ce nu se 
întîmplă la petele de pojar. Fața 
este umflată. După 5 — 8 cjile petele 
dispar, cojindu-se pielea, și atunci 
este marele pericol al contagiunei, 
căci cojile se pulverisăză și se pot 
ușor înghiți său aspira pe nas de 
a'ții, și atunci scarlatina a cuprins 
și pe aceștia.1) Scarlatina atinge nu 
numai copiii, ci și pe dmenii adulți 
de orl-ce vîrstă.

Ca complicații am putb cita 
bolele de rinichi, anghina difterică, scur
gerea urechilor și apoi surzenia, dro- 
pica (umflătura mâuilor, pântecelui), 
care se produc când s’a dat mân
cări solide bolnavului în loc de lapte.

Profilaxie. — Aceleași mesurl de 
pază înse, mult mai rigurdse ca la 
pojar, dată fiind gravitatea bdlei; 
separarea bolnavului, aerisarea came
rei, rufele sale spălate deosebit și 
puse mai întâiu într’un vas (cazan, 
hârdău) plin cu o soluție de subli
mat corosiv (1 gr. ia 1000 apă).

Bolnavul va sta 40 flile în casă, 
acesta pentru paza sa proprie, și ca 
se nu molipsescă pe alții.

Tratamentul. — Combatem simp- 
tomele: contra căldurei, dăm sulfat 
de chinină și fricțiune cu oțet aro
matic ; contra constipației, purgative 
(unt de rițină seu un pahar de apă 
de Buda. de Breaza, ori un pahar 
mic (pentru vin) deCarabana); con
tra dur erei da gât gargară cu clorat 
de potasă seu apă de var, care se face 
punendu-se într’o oca cu apă un 
bulgăraș mic de var stins.

După ce varul s’a depus la fond, 
strecurăm apa și cu ea facem gar
gară și pensulare cu borat de sodă 4 
gr., glicerină 40 gr.

Când temperatura corpului a 
ajuns sbu chiar trece de 40°, atunci 
înfășurăm bolnavul într’un ciarciaf 
îmuiat în apă rece și bine șters, a- 
vend grije de a nu fi mai înainte 
asudat bolnavul. Repetăm acăsta de 
la 3—5 bre pe cji. Decă tempera
tura nu scade, vom da băi reci (de 
20—25 grade) câte una seu doue 
pe 4i.

Bolnavului nu i se va da de cât 
lapte J) și alimentația cu lapte se 
continuă chiar dbcă n’are o compli
cație la rinichi, timp de 40 4*1 e-

„J. S. C. A.* 4 Dr. Vasile S. Christodulo.

Respuns
la „Munții Rodnei“, notițe critice de Dr. N. Șimon.*)  

îmi permit a crede că în parte e cu
noscut on. oetitorl, că în luna Iunie a. c. 
subsemnatul am luat doctoratul în filosofic 
la universitatea din Clușiti. Spre a fi ad
mis la rigoros, ca de obieeiQ., am înaintat 
spre censurare o tesă de specialitate în ca
șul acesta din domeuiul geografiei.

Tesa, în conformitate cu disposițiile 
regulamentului de admitere la doctorat, e 
lucrată în limba maghiară și portă titlul 
cunoscut celor ce au cetit pretinsele note 
critice din menționatele numere aleflG-az9tei“.

Acest studiu geografic îl presentasem 
un an mai -’nainte ca lucrare domestică 
pentru censura de profesor și — tocmai 
pentru notele critice ale d-lui Șimon nu 
mă sfieso a spune — a fost acceptat din 
partea comisiei esaminatdre cu calcul „lău
dabil14.1) Prelucrat apoi l’am înaintat ca 
disertație pentru doctorat și am obținut 
calculul „bun“.2 *)

Reîntors de la promoție am credut de 
cuviință a distribui câte-va esemplare co
legilor, foștilor mei profesori, comisiei și 
administrației fondurilor, unor amici etc. 
tote vre-o 30 la număr. Credeam că aduc 
tuturor acestora un prinos al stimei mele, 
o jertfă din primele rdde.

întâmplător am trimis un esemplar și 
d-lui Dr. N. Simon, ca unuia, ce face parte 
din administrația fondurilor foste grăniță- 
rescl, față de cari — fonduri și a lor în
temeietori — m’a legat și mă legă un sen
timent de adesiune, de recunosoință — er 
astăcjl și de durere. Tuturor — deci și d-lui 
Șimon, le-am scris dedicația: „în semn de 
profundă stimă.. “

Pănă când însă toți, în măsura sin
cerității și amiciției, îmi mulțumiră, din 
partea d-lui Ș. m’am ales cu un șir de pa
lavre și cu menționatele „note critice14....

Motive de forță majoră, cunoscuta 
dreptate a guvernului unguresc, care mă 
expatriâ de pe pământul sfânt al strămoși
lor, apoi lipsa consoiinței de drept, de echi
tate și de umanitate a patronilor mei 
(onore și reounoscință celor neclintiți și ne- 
înfricațl) nu-mi dădeau zor să mă ocup cu 
încercările critice ale d-lui Șimon.

Acum nu întru atâta pentru pondero- 
sitatea și efectul criticei, ci din motivul 
echității și pentru-ca să nu las vre-o nedu
merire, aflu de potrivite și necesare re- 
flexiunile, ce urmeză.

D-l Ș. a comis un act de necomple- 
sanță — dâoă nu chiar de uitare de sine
— când a întâmpinat cu atâta maliție un 
tribut de stimă, un tractat pur școlastic, 
ba chiar oficios, care — admis fiind de cei 
în competența — in forma dată trece preste 
responsabilitatea personală a autorului.

D-l Ș. a comis un act de neseriositate 
când chiar în publicitate a tractat cu așa 
putină demnitate un lucru, despre care forte 
puțini (abia 30 de inși) au putință de a-șl 
câștiga convingeri întemeiate, — nefiind 
acel studia lucru de prăvălie.

Comite apoi d-l critic elementara 
erore, când nu face distincția, că produc
tele literare ori de ce gen și însemnătate ar fi, 
se numără la literatura acelei limbi, în care 
sunt scrise. Deci d-sa se încârcă a face re- 
cen-.iune unei lucrări neesistente, căci — 
întru cât se referă la persona mea — eu 
unul nu cunosc vre-o lucrare cu titlul 
„Munții Rodnei*,  care se porte numele 
meu, ci, da, promit d-lui Ș. că am de gând 
a scrie de acum.

Se face în fine culpabil prin un pă- 
oat nici decum iertat unui critic, esprimân- 
du-șl judecata d-sale — nâgră — asupra 
unei lucrări întregi, cu tdte că s’a ocupat 
numai cu o parte din ea.

Dâcă deci, neconsiderând tdte aceste, 
a aflat de bine să iesă cu „notele critice14 
deși ași pute trece la ordinea dilei, mă 
simt îndemnat a-le lua spre analisă.

Pretinsa critică șl-o începe înșirând 
9 numiri topografice, cari nu sunt scrise 
corect (spunând apriat, ca d-sa — bene 
notandum — nu aprobă procedura. De unde 
aedstă înaltă competență și olimpică înăl
țime ?1)

Referitor la acele numiri constat, că 
nu puteam trece preste isvorele indicate în 
lucrare — mare parte necunoscute d-nului 
critic — cari deși difer în unele mici 
nuanțe, totuși în deobște sunt considerate 
de competente în materie și quasi oficidse
— dat fiind, că sunt luate de basă și la 
cursurile universitare, deci în acele cercuri, 
cari singure aveau competența a se pro-

*) A se vedâ N-rile 150, 156 și 161 ale „Ga
zetei Transilvaniei.44)

ț; Se pote vedâ în recensiunea comisiei 
pentru esaminarea prof, de șcdle medii din Clușiă, 
(1903).

2) Se pote vede în critica facultății de filo- 
sofie de la universitatea din Clușiii (1904). 

uunța. Astfel era o urmare firdscă, că în- 
tr’o lucrare în limba maghiară să între
buințez acele numiri așa precum se află în 
cărțile de geografie maghiare și chiar 
în cursurile profesorilor universitari. Der 
ori cât ne dore, chiar și manualele de 
geografie de la gimnasiile nostre — deci 
scrise în limba română — scriu cele mai 
multe numiri topografice cu numirea nngu- 
rescă, ca Czibles, Undko, Nagy Pieirose 
etc. etc. (spre es. manualul d-lui Uilăcan 
după Brozik-Paszlovszky și altele).

In schimb însă acolo unde aveam te
ren neesploatat de isvărele amintite, înșir 
sute de numiri scrise curat românesce, ca 
s. es. Verfu Omului, Piciorul Plescuți, Verfu 
Repede, Verfu Roșu, Hîros, Curățiel, Vrf. 
Rebri, Obârșia Rebri, Piatra alba, Măgură 
Porcului, Dealu Cruci. Bârlea, Picioru Ne
gri, La Cruce, Vrf. Poieni, Sielrefu, Tres
tie, Vrf. Zapodiilor, Vrf. Arsiți, Bruhoia, 
Dealu Cucului, Cerbul, Piciorul Vulpi 
etc. etc.

Insistă apoi forte mult d-l Ș. pe lângă 
oâte-va erori de tipar, cari chiar după a 
doua corectură s’au strecurat din necunoscin- 
ța de limbă a culegătorului (Altă tipografie 
nu mi-se angajase pentru clișeul hărții). 
Așa de pildă schimbă pe c cu e și resultă. 
Obeneis in loc de Obcinis (sau Opcinis); 
într’alt loc tipărește Csovuin loc de Comit; 
Haitu în loc de Hoitu; Deaba în loc de 
Deaca,

Aici înse m’a bătut mare noroc, că 
d-l recensent nu e specialist — precum nu 
fu culegătorul, oare în tractatul de botanică 
și zoologie, a tipărit în loc de Quercus 
(stejar) = Quereus și, horribile dictu, în 
loc de Lacerta (șopârlă) = Laczei'ta. Adecă 
ceva ne mai pomenit, am maghiarisat chiar 
un cuvânt latinesc (Fiind timpul prea scurt 
nu era timp de altă corectură; calamități, 
dar ce să faci). Noroc, că nu l’a copleșit 
vre-un stimul de botanic ori zoolog, ori de 
filologie latindscă, căci în zelul d-sale ml-ar 
fi sculat în cap pe Cicero, precum într’un 
cas analog apelâză la Sanscriți.

Ce privesce „nota critică44 referitore 
la. situația ce o are pe hartă Valea Varu
lui, adevărat, că nu am măsurat distanța 
cu vârful acului, căci harta e numai schema
tică și nu șrafirată, având a reda mai mult 
generalitățile oro- și hidrografice. Trebue 
însă să aibă omul ochi forte eșofațl și să 
nu mai fie în stare a distinge regiunile, ca 
să potă fiice, că aceea — pe hartă — e> 
dusă preste dealuri.

Analog e cașul cu Tihuța, care îm
preună cu Tiha, respective Borgo-Tiha, ob- 
vine în mai multe locuri. S’a întâmplat pe 
o pagină să fie Tihuța în loc de Tiha, și 
d-l S. îndată îmi face imputare acusându- 
mă cu multă maliție, că nu ași fi sciut 
face distincție între valea Tihuța și comuna 
Tiha — cu tdte că la p. 13 (deci la înce
put) Tihuța e înșirată la locul său, între 
văi și păsuri.

Observarea cu „Tesna rece și Tesna 
puturosă*  de asemenea e forte nenaturală 
și forțată. După o glumă de spirit (?) des- 
voltă atâta aparat sciențifio (?) spre a do
vedi, ce greșală istorică am comis eu în
trebuințând „Tesna puturosă*  în loc de 
„Tesna împuțită41, — când eu tocmai din 
gura poporului am audit’o în felul aoesta. 
Alt-cum orl-ce filolog ni-ar pute spune, că 
e mai potrivită expresia primă. Ca argu
ment servesce și faptul, că aceea se folo- 
sesce — în cașuri analoge — de mii de 
ani și în alte locuri locuite de Români, 
unde dominâză același geniu creator al po
porului. Așa spre es. în munții României,, 
în județul Prahova este o vale care se nu- 
mesce: „Puturoasa*  (Sub Măceș), apoi 
Apa puturoasă (lot Sub Măceș). Tot ase
menea în partea Moldovei, deci mai aprope- 
de munții Rodnei, în județul Băcău‘. pâ
râul Puturosul (Valea Vioarei.)

Dr. Vasile Meruțiu.
(Va urma.)

MULTE ȘI DE TUTE.
O statisticii a teatrelor arse.

O curiosă statistică: De la 1800 în- 
coce teatrele arse au fost în număr de 600. 
Desastrele cele mai teribile în timpul ul
timilor 40 de ani au fost următorele: Tea
trul din Altona, la 1865; opera din Cinci
nnati la 1866; teatrul regal din Dresda la 
1868; teatrul comunal din Brerna 1'875;: 
teatrul Ring dinViena 1881 (450 victime);, 
teatrul comic dînNew-York 1884 (300 vic
time); opera comică din Paris 1886 (250 
victime); teatrul regal din Stuttgart 1902. 
Recordul este ținut de recentul incendiu 
al teatrului Iroquois din Chicago eu 700> 
victime.

•îs
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Povestea unei cununi.

Cu ocasia aniversării de 400 ani a 
snorții lui Ștefan-cel-Mare, ce a avut loc 
în Iulie trecut la Putna, „Societatea Ro
mânilor din Munohen“ unită cu „Societa
tea Românilor din Berlin14, au strîns îm
preună bani pentru a-se pute depune la 
«Jiua fixată o frumdsă cunună pe mormân
tul marelui și neînvinsului erou Ștefan 
Voevod. Cununa a fost făcută în Miin- 
ohen cât se pote de frumdsă și impună- 
tdre, alcătuită din lauri și palmieri, împo
dobită cu două panglice tricolore, avend 
scris pe una următdrele : „Societatea stu
denților români din Miinchen“ și „So
cietatea studenților români din Berlin14. 
Er pe a doua panglică: „Neînvinsului 
Ștefan Voevod, atletul creștinătății14.

Cordna acesta a fost trimisă prin 
secretarul societății românesc! din Miin- 
ehen, ca să fie cu ea la tim'pul hotărît 
la Putna. Dăr din causa, că la granița 
Germaniei a fost luată drept marfă pen
tru desfacere, aplicându-i-se și ca atare o 
taxă vamală fdrte ridicată, care atunci 
momentan nu pută ca să fie plătită, cu 
tdte protestările și sforțările secretarului 
societăței cununa a fost reținută la vamă.

In timpul din urmă ajunsese chiar 
de a nu se mai sci nimica de dânsa, când 
mai dilele trecute întorcându-se casierul 
societății în Transilvania și !uându-se pe 
urmele cordnei, află, că funcționarul va
mal ce o luase în primire a fost transfe
rat la Miinchen, luând ast-fel și cordna 
cu el. Așa că aflându-se de acesta, acum 
cordna s’a întors erășî la președintele so
cietății, d-1 prof. Ioan Ursu, care de astă- 
dată a fost însărcinat de a mijloci pe 
3ângă consulul român de aici, ca se in- 
tervie pe lângă ministrul de finanțe al 
Austriei, ca cununa să fie trimisă fără 
plată vamală, deore-ce menirea ei e cu 
tot alta ca aceea a negoțului.

In cas când cererea nu va fi primită, 
se va face din nou o cotisație printre 
Românii aflători aci și atunci oununa va 
fi trimisă studenților români din Cernăuți 
au rugămintea de a o depune la locul 
•destinat.

Adevărat, mare bucurie e a ceti 
miile de scrisori pline de mulțămiri ce în 
•conținu sosesc de la acei morboș'i și su
feritori, cari cu ajutorul crucei duple 
magnetice au devenit pe deplin sănătoși.

D-1 Hengler Toina din Rudolfsgnad 
•comitatul Torontal scrie următorele: Pre 
stimate d-le Miiller! Budapesta V Vadăsz 
utcza 42 A. E. Dedre-ce aparatul domniei 
tale R. B. nr. 86967, adecă crucea duplă 
magnetică, pe cumnatul meu de bdlele și 
suferințele ce le-au avut l’a mântuit, vă 
rog trimiteți mi pe adresa mea cu posta 

■ o cruce dublă magnetică.
Domnul Krug loan asemenea rdgă 

pe d-nul Miiller din Apatin a-i trimite 
asemenea crucea magnetică pentru ne- 
vastă-sa, dedre-ee s’a convins, că numai 
crucea magnetică o va pute scăpa de du
reri, precum a scăpat de băle pe bu
nica lui.

Un aparat costă 6 cordne.

Anunțuri de cusătorie.
De la 22—27 Octomvrie.

1) George Irimie gr. or. lăutar eu Ana Prej- 
mereanu gr. or. Brașov. 2) Sterian Bălan gr. or. 
lăutar Brașov cu Reveica Mirința gr. or. Turcheș.
3) Emanuel Bobancu gr. or. culegător tipograf cu 
Maria Loga gr. or. Brașov.

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

Sz, 287—1904 kj.
hagy.

Arveresi hirdetmeny.
Nâhai Sustai Miklbs kir. tdr- 

venyszeki elnbk hagyatekâhoz tar- 
tazd es nevezettnek szentjânos u. 9 
sz. alatti lakâsân talâltatd a helyi 
kir. jărăs, mint hagyatâki birbsăg- 
nak megbizâsâhoz kepest âltalam lel- 
târozott hâzi es konyha berendezesi 
târgyak, ekszerek, arany es eziist- 
nemiiek f. evi november havănak 
9-ik napjân d. e. 9 orakor nyilvânos 
ârveresen elfognak adatni.

Ezen ârverâsre venni szândâko- 
zokat oly figyelmeztetessel hivom 
meg, miszeriut az eladâs a leltâri 
becsâr mint kikiâltâsi âr mellett, de 
azon albi is, a legtobbet igerbnek 
es azonnali kbszpenz fizetâs mellett 
fog eszkbzbltetni.

Brassb, 1904 november 3.
(p. h.) Nemes Peter a- k-

kkdzjegyzo.

„Albina44 inst. de cred, și de econ. „Filiala Brașov11 
Nr. 27112-19G4.

Avis.
Aducem la cunoscința onoratei 

nbstre clientele și peste tot la cu
noscința publicului român, că cu în
cepere de la 1 Oct. a. e. am luat 
asupra ndstră si prin urmare repre- 
sentăm „Agentura generală din Brașov14 
a societății de asigurare „Dunărea41 
(„Donau14 k. k. priv. Oesterreiscbe 
Versicherungs-gesellschaft in Wien) 
Acesta societate îșl are sediul în 
Viena și posede o subdirecțiune în 
Budapesta, pentru Ungaria, er agen
tura ei generală din Brașov se es- 
tinde asupra tuturor părților tran
silvănene ale Ungariei.

Societatea „Dunărea44 dispune de 
un capital social de cor. 2.000 000 
și de considerabile fonduri de ga
ranție, cari tbte la olaită trec peste 
cor. 30.000,000. Ea fare și pr mește 
sub condițiuni și pentiu premii fbrte 
favorabile, asigurări contra focului, 
grindinei, spargerei, furtului, spargerei 
obiectelor de sticlă și contra primej
diilor împreunate cu transportul, asi
gurări pe vieță și de rentă viageră.

Ținem se declarăm și cu acestă 
ocasiune, că precum în ceialalțî nu

meroși râuri de afaceri de bancă, pe 
cari i-am cultivat și îi cultivăm, tot 
astfel și tot cu aceea soliditate și 
prevenire, stăm de aici încolo la dis- 
posiția onoratei nostre clientele și la 
a publicului românesc peste tot și 
în afaceri de asigurare. Gu informa- 
țiunl mai speciale servim atât în bi
rourile nostre cât și prin agenții spe
ciali, pe cari îi vom aranja și de
signa pentru aceste afaceri.

Brașov, 1 Novembre 1904.
„Albina44,

institut de credit și economii 
Filiala Brașov.

Conținutul următorilor articolî 
lligienici sunt întrebuințați de cei 
mai renumițl profesori și medici, și 
sunt declarați de forte buni.
Qnnnrrjji contra tusei, regușelil, dureri de piept, 
k)ulltj|[lll ofticei, tusei măgăreștl, catarului, ast- 
mei, greutății de respirat, lungorei și tusei 
seci. Vindecă sigur și repede. — Prețul 1 cor. 
20 fii. și 2 cor.
PfiTlQip ÎITNlirP contra durerii de ose, poda- 
ud|Julu illluUlO grei, reumatismului recelilor, 
durerilor de cap, de dinți și nervi, precum și 
scrintiturilor. Cele mai îmbătrinite bole le 
vindecă. — Prețul 1 cor. 20 fii. și 2 cor. 
Ppnfnpill contra morburilor de stomach, pre- 
bCllldllu cum lipsa de apetit, mistuirea rea, 
catarul și aprinderea de stomach, greț.ă și vo- 
mare, sgîrciurile cele mai grele, Leac sigur. 
Folosește și la curățirea sângelui. — Prețul 1 
cor. 20 fii. și 2 cor.
Velinflo'iPCQTlQPÎl mijloc escelent peutru cu- 
JXUljlluudluUjJulll rățirea sângelui la sifilis, 
morburile tinerețelo-, — Prețul I sticlă 2 cor. 
MhnlinilO închiderea scau’-ului e causa di- 

ullUUllu feritelor morburi, precum pal
pitarea de inimă, amețeli, c.urerl de cap și 
altele. Deci cine sufere de încheierea scaunu
lui, numai decât se comandeze Laxbonbons, ză
hărele purgative, plăcute și dulci la gustat. 

— Prețul L coronă.
Faceți încercare despre orl-ce articol și 

Vă veți convinge.

Cornel Demeter,
apotecar în Szăszvâros, Piața școlei nr. 39.

lângă 
ORADBA-MARE.

Băile
de cură „

Loc de ©Ulii iarna șt vara.
Isvorul termal, natural sulfuros cel mai abundent din Europa 

avend 49° C. și o cantitate de 17 milibne litri pe cp- Folosesce 
la bble de reumatism, șc "dină, precum se face și cură 
de beut și scăldat.
Sesonul de ernă se introduce pentru, prima oră în aoest an.

In acest an s’au aranjat din nou 165 odăi comode. Băile 
sunt înconjurate de un parc și pădure de 70jugăre. Circulația 
anuală a pacienților trece peste 7000 — Vara circulă cjilnic 
16 trenuri, iârna 4 Are medie stabil, stația călei ferate, poștă, 
telegraf și telefon chiar în stabilimentul de băi.

IPa-ospecte se trimit Da dorință ga-atis și fa>anco.

Pensiune dela 1 Oct. pană la 1 Main (bas și întreținere com
pletă) dela 18 florini în sus pe septemână.

-
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Prima fabrică sistematică
de împletituri de lână (tricouri) 

a lui Emil I. Stoian 
în Bran (Tdrcsvăr),

lucreză diferite articole: Vestone, Gi- 
letce, ciorapi, fuste etc., cu prețurile 
cele mai moderate. 15402-3

La esposițiile hygienice din Cairo în anul 1895 
și în Londra la anul 1896 a fost premiat 

Spirtul lleuiiia a lui Widder 
cu diploma de ondre și cu medalie de aur. i 
Probat de capacități medicale și între

buințat cu succes în spitale

Spirtul-heuma 
și FUIJIîB <le PUTERE, 

are efect sigur la tote părțile corpului 
și anume : contra reumatismului, durere 
de nervi, șoldină, ișchias, asthmă ș. a.

în multe cașuri efectul este atât de mare, că 
după o fricțiune încetezi durerile.

Dureri de dinți și cap vindecă in 5 minute 
Prețul unei sticle ou instrucție 1 cortină, 

sticle mai mari cu 2 cor. 40 bani.
Depou principal în Budapesta: 

la farmacia D-lui Josif Torok. 
Kirâly-utcza nr. 12., șl Andrassy korut nr. 26, 

și la d-1 Dr. A. Eggjer, Vâczl kiirut 17. 
asemenea in tote farmaoiile din provință, precum 
și la proprietarul

WIQDER «-YILA 
farmacist în SătoraIJa-Ujhely. 

Comanda din provincie se efectueză prompt.
Depou în Brașov s la Victor Roth farma

cia la Ursu, Alexina Jekelius, Franz Kelemen, Frie
drich Stenner, Karl Schuster, Ed. Kugler. In Co- 
hnliii: la E. Victor Milas.
/_____________________ 6—20,1532. V

lie
v

In 24 ^oemvrâe c. se începe un nou ciclu al loteriei de clasă ung. la care se vor 
trage din nou

câștiguri de 14 milione 450,000 corone.
Invităm la participarea acestei loterii, care represintă cele mai mari șanse de câștig din lume, 

și oferim din puținele losuri cu numeri de noroc ce le mai avem:
Un los întreg ă cor. 12 —, o jumătate ă cor. 6 —, un pătrar ă cor. 3 —, o optime ă cor. 1-75 bani.

1

din
10,000 Corâne etc.).

Câștigul cel. mai mars în cașul norocos este
TT xx xxx i 1 i o xi cL ® O o x*  6 xx e_ -sat

Casă de bancă JACOB L. ADLER & FRATE, Brașov.
(Casa de bancă JaCfib L Adler & Frate în Brașov represintă cea mai mare colectură principală a loteriei de clasă ung- 

^'auxPlătifc deîa clienților sei prompt și culant câștiguri principale de 200,000, 100,000, 70,000, 30,000, 20,000, 
(1534).3 - io.

O® 
O® 
a: 

O
(Casa de bancă Jacfib L- Adler & Frate în Brașov represintă cea mai

©
©
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I * AGLIAMoJȘlRUP 
cei mai bun mijloc de curățirea sângelui, imvemtat de 

Feop. Gr ’IZKOZIA-AANzrO Z^^GrZL.-I-^ZSTO 
--------- - FLDKl’AZ. Vh S’andajSfÎBîs (ITALIA). ---- ■------ -

WF A se feri de imitații.
Fie-care sticlă este provecjută cu marca fabriceî albastru-deschis, cu

subscrierea Profesorului CmIIIOIjAJVI® 1®A<hSjIAAO.
Se capetă în tote farmaciile mai mari- 'W

OEPOSITUIj pentru Austro-Ung.:
Socrate Bracchetti-M i a (Sud-Tirol).

OOOGOOOOOO-OOQQOQOOOOO 
TJn tiner absolvent de comerciale 

caută un post de cassar la 
vre’o bancă ori prăvălie, depunend 
o cauțiune de 8000 Corone.>

Informațiuni la administrațiunea 
„Gazetei Trans.“ 1-3,1545.
oorociooooooooooooooQO

cumpăr corne de capre
negri și de capre roși. Colți 
de porci sălbatici, cap de
urs, rîs etc.

1531,2-2.
PIPER

în Zernesci.

r
W W ‘aî1 Vu/’^’W W

De vendare!
) 09® — stugaa puși pentru

iernat în COȘaițe, precum și mai
> multe coșnițe gole, numerâse 
J cadre, montare completă cuins- 
) trumente de stnpărit vinde
(’ BltlO SANDOR, înv. diriginte.
\ Locuința: Strada vilniei Nr. 29
/ Informațiuni ae pot lua cjil- 

nic la 12 6re a. m. și la 2 seu
/ 4 ore p. m. 1525,2-3.

I c 
$

CJ
E

Poma.
Arbori decorativi, Borbonari, 

GladicI, Salcâmi etc. etc. se pot pro
cura cu deosebire din
Școla de pomi de 30 Jugere

FISCHER & Comp,
în ^agyenyed (Ungaria).

Catalogs se trimit gratis și franco 
în limba nemțescă, ungurescă și ro- 
mânescă.
Tomna este timpul cel mai bun de plantat.

5—6,1518.

«KXXXXXXXXXXXXXXft

Liferant al Curții î

M. Neumann
Wien, I. Kărntnerstrasse 19.

Costnme de băieți
de șcâlă . . Cor. 10 

Costume de bă
ieți matrosi „ 12 

Jachetă bord „ 16 
Saco de băieți

pentru patinat „ 20

HS3Î2S

Fabricanții de apă. ie Soia în Brașov.
Au ondrea a face cunoscut Onor, public, că cu 

începere de 1 Novembre a. c. se vânsSe 

Sifona cu apă de Sodă cu 8 bani.
Aducând mulțt mitele nâstre pentru încrederea de 

până acuma, ne rugăm ca și pe viitor a Vă procura 
apa de Sodă dela fabricele ndstre, ca și până ăeuma.

Cu totă stima
Fabricanții uniți de apă de Sodă 

în ®Sraș®v.

Un Sifon apă de Sodă 8 bani

JSVORUL de APĂ AMARĂ
I FOMCISC IOSIF

>■

se distinge
după declarațiunile autorităților medicale:

„Resultat în totd’auna sigur și mulțumitor44.
Prof. Dr. Erhsirdt, Berlin, director al clinicei medic. 

„Chiar și în cantități mici are efect și nu este desagreabilă la 
beut44. Prof. Dr. Kussmaul, Heidelberg, director al clinicei medic.

„în cantitate mică, abia 150 gr. are efect sigur. “
Prof. Dr. de Korânyi, Budapesta, director al clinicei medicale, 

„în general lăudată ca avend gust bun44.
Prof. Dr. de Bulil, Miinchen, director al inst. patologic. 

„Un gust mult mai bun, decât la alte ape44.
Dr. Hofmeyer, Berlin, medic dirigent al spitalului JElisabet. 

„Produce efect chiar și în cașul, când intestinul este iritabil, 
fără dureri și fără greutăți44.

Prof. Dr. de Leiibe, Wurzburg, director al clinicei medicale, 
„întrebuințarea este liberă de orl-ce consecințe desagreabile.44 

Prof. Dr. Baccelli, Roma, directorul olinicei medic. 
„Supără acțiunea stomacului, mai puțin decât alte ape mi

nerale44.
Prof. Di-. Theodori, Bucuresci, medicul regal. 

„Chiar la întrebuințare mai îndelungată nu provocă indisposiții“. 
Prof. Dr. de Bamberger, Viena, director al clinicei medic. 

„Efect unitar, f6rte bun, chiar și la întrebuințare mai îndelungată44. 
Prof. Dr. Drasclie, dirigintele sect. V., a spitalului general. 

„Se întrebuințară cu folos pănă în ultimul timp.“
Prof. Dr. Schauta, Viena, director al clinicei I., pentru bole de femei.

Certificatul ministrului de resboid c. și r. (secția sanitară) în Viena.
„Apa amară Francisc Iosif are aprope fără esc-epție efect sigur și 

repede, necausând nici chiar la întrebuințare mai îndelungată indisposiții 
secundare. Bolnavii o beau bucuros din causa gustului plăcut."

se
APA JMBNEflSAlA „FIAANCSSC IOSIF«

pote căpăta în tote depositele cunoscute de ape minerale. 
«IKECTICMEA în BUDAPESTA.

Spre a-se asigura contra amăgirilor, consumentul se ceră expres
„Apa amară „FRANCISC IOSIF“. 18—20.1301.

Costume de fe
tițe . . . Cor. 16

Jachete bord de
fetițe . . . „ 16

Jachete de fetițe „ 20 
Saco de fetițe

pentru patinat „ 20

Ces. și reg.

La comande să se arăte etatea.
Untuloge ilustrate gratis.

Comande din provincie cu ramburs.
Ce nu convine, se restitue bani.

0 pârtie de mârfufi îa Salonul de restei, Strada negră Nr. 35.

Am onorea a aduce la cuaoscința Onor, public din 
oraș și de afară, că am făcut cumpărături în per- 
sbnă la Viena pentru

SESOUUL de ERHĂ
și mărfuriSe deja au sosit.

Me rog la cas de trebuință a me onora cu 
rea depositului meu ce! nou, unde se va câștiga 
gerea, că sunt în stare a vinde mărfuri solide 
mai nouă și moderne, cu acelea și prețuri cum se vind de 
alții la desfacere totală.

v i s i t a- 
convin- 
de cele

Cu totă stima

JULIUS RESCHNER.
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Stofe forte frumose și ieftine pentru costume bărbătesc!.
rej

MAREA BANCRUTĂ!
Hew-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul euro

pean și lEsareă faltrică. de argintăriă, s’a văcfiit necesitată se dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei răsplate mici pentru muncă.

JBu sunt împuternicit s& îndeplinesc acest mandat.
B prin urmare ori cui, urmi 

- 8 nhipnf.A nAnf.rii mina sumă cl©
1

fi

B
P

“M: fi. 6.60
lingură de argint pen

tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru 
lapte patent american;

cescl Victoria englezescl; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru ceifi; 
2aharniță;

42 bucăți la un loc fl. 6.60

■ obiecte pentru mica
cuțite fine de masă ou 

lamă veritabilă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o 
bucată;

linguri de argint patent
american;

lingurițe de argint pen
tru cafea patent ame
rican ;
Tote cele 4® de obiecte sus amintite au costat mai 

nainte fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de 6. fl. 60.

Argintul patent american este un metal alb, care îșl păs. 
treză colorea argintului 25 de ani, despre ceea-ce se garantăză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu 6 șarlataniă, mă 
simt îndatorat în public, că orl-cine, căruia nu-i convine marfa îi trimit 
banii înapoi, nimenea însă să nu trecă cu vederea ocasiuuea acăsta favo
rabilă, de ași procura acestă garnitură pomposă, care cu deosebire se po- 
trivesce pentru

Cadouri ocasîonata și de nuntă!
(în economia casei.)

IJepou minimi Ia A. H lîRSCH BERG'S
Teiephon Nr. 7114. Exporthaus von amerik. Patent-Sîlber-waarenfabrik

W S E M, II., llembraudtstrasse 19
Se trimite în provincia numai ou rambursă poștală său cu trimiterea sumei 

înainte. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
Veritabil numai cu marca: grX.

Estras din scrisorile de recunoscință.
Sunt fdrte mulțămită cu trimiterea garniturei, și să’ml mai trimiți încă o garnitură 

cu fl. 6.60. — Kolozsvar. Exelens Baronin Băntfy.
Sunt fârte mulțumit cu trimiterea garniturei, și să-mi mai trimiteți încă una. 

Bozovics, Sândor Keresztessy,
suprefect.

Stimate Domnule!
Sunt forte mulțumit cu garnitura. Me rog a-i trimite și socrei mele, baronesei 

Nyary născ. de Somogyi, trei asemenea garnituri la Szunto.
Baron luiius Nyary.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


