
KEDACȚIUNEA,
‘ &43iiiiistrațiTinea și TlsomUa 
farașcv, plaja mare n<"- 39. 
Scrinori nefrancate nu so pri

mesc.—Manuscripte nn ae 
retrimit.

INSERATE
ce prlmoao Ie Admlnlstroțlune în 

Brațcv ții la urruătorel» 
BIROURI de ANUNȚURI 

în Ylena: la N. "Dukes Nachf., 
Bnx, Augenfeld te Emeric Lea
ner Heinrich Schalek. A. Op- 
pelik Nachf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. G-old- 
betger. Ekatoin Bemaț, raliu 
Leopold (VII Erzstibflt-kdrut).
PREȚUL 1NSERȚIU MILO R: 

o seria garai ond pe o colină 
10 bani pontru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fa și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani,

(Numer de Duminecă 31).

wgazeta« iese în flăcare
Abonamente mirn Aitstro-Ungaria: 
Pe un an 24 oor., po știse luni 

12 cor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an. 

Pentru Bomâaia șl străinătate:
Po un an 40 franci, pe ș6sa 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franci.
Se prenumără la trite ofi

ciale poștale din întru și din 
afara și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov
Adtntnt ^rațiunea, Piața mare. 

Târgul Inului Nr. 30, etaciu 
I.: Pe un an 20 oor., pe șise 
luni 10 oor., pe trei lard & cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 oor., pe 6 Iun 112 o., p».- trei 
luni 6 cortine. — Un csemplar 
10 hani. — Atât a bc numen ta le 
căt și inserțiunile sunt a se 
plăti înainte.

Nr. 171.—Anul W. Brașov, Duminecă 4 (17) August 1902.

Emigrările,
De mulți ani emigrările din Un

garia cresc din ce în ce. Poporațiu- 
nea necăjită și sărăcită din diferite 
ținuturi de mult emigrâză în masse, 
luându-și drumul mai cu sâmă spre 
America.

Guvernul, unguresc, fiind-că nu 
erau Maghiari, cei cari emigrau în 
masse, ci Slovaci, Jidovi, apoi Șvabi 
din Bănat, mai intâifi dădeau pu
țină atențiune acestor emigrări, 
după aceea credeau, că le vor pute 
pune stavilă, împiedecându-le cu 
forța, refusând bieților omeni pașa- 
portele și urmărind pe agenții de 
emigrare.

Dăr tbte aceste măsuri au re- 
mas zadarnice. Nu numai, că n’au 
încetat emigrările în massă, der încă 
au crescut și s’au lățit și asupra al
tor ținuturi din Ungaria și Bănat, 
ba chiar la noi în Ardâl au început 
se emigreze ici colo țăranii români 
și mulți și de printre Sași, cari se 
scie, că sunt economicesce cei mai 
bine situați dintre poporele ardelene.

De un timp încoce guvernul s’a 
pus pe gânduri, căci au început se 
emigreze în masse și Maghiari, ne mai 
vorbind de Secuii ardeleni, pe cari 
îi seim tot cu beta în mână și cu 
desagii în spinare, trecând peste 
graniță, mai ales în România, de 
unde după câțl-va ani se reîntorc 
apoi, parte mare, cu bani frumușei 
în chimir, ce iau putut câștiga acolo 
destul de curând și cu ușurință.

Opiniunea publică începu se 
vadă, că nu merge nici-decum se 
opresc! cu puterea pe omeni să-și 
caute un traiU mai de Domne ajută 
în țări streine și tot-odată a început 
se cunoscă, că emigrările au și ur
mări bune, căci dintre cei emigrați 
cei drept cei mai mulți se prăpădesc, 
parte mare însă ajung în streini la 
o stare mai bună materială, așa 
că pot trimite acasă în patria lor 

natală sume forte însemnate de bani. 
Așa s’a socotit, că într’un singur an, 
la 1896, au sosit în Ungaria numai 
din America peste șepte milibne de 
franci. Slovacii fiind cei mai nume
roși dintre emigrați, comitatele lo
cuite de ei din nordostul Ungariei 
au primit din acea sumă nu mai 
puțin decât 672 milione de franci.

Astfel s’a născut ideia, că emi
grările nu trebue se fie împiedecate 
ci numai regulate. Ceea ce înse a 
contribuit mai mult de a deștepta 
pe cei interesați și de a-i face se 
caute prin ce mesuri s’ar pute pre
întâmpina mai ușor neajunsurile emi
grărilor și s’ar ajunge la o bună re
gulare a lor, a fost faptul întristător, 
că chiar țăranii Șvabi, cei atât de 
muncitori și păstrători din părțile 
de mecță-cji ale Ungariei și Bănatu
lui, unde este pământul atât de ro
ditor, au început în anii din urmă 
se emigreze cu sutele și miile.

Nu numai sărăcia, produsă și 
de dările grele și pe alocurea de jaful 
Jidovilor, cari le storc sărmanilor ță
rani și ceea-ce le mai lasă nemilosul 
esecutor, ci și nedreptățirile din 
partea administrației și politica ne
norocită de maghiarisare i-au făcut 
să ia lumea în cap.

Societățile și corporațiunile eco
nomice din Bănat s’au gândit să 
întreprindă un pas de sine stătător 
pentru a cerceta căușele emigrărilor, 
și deci au conchiemat la un congres, 
care să se ocupe numai cu cestiu- 
nea emigrărilor.

Acest congres s’a ținut în Ti- 
mișbra în 10 și 11 August a. c. S’a 
constatat, că înainte de tbte este 
miseria, er după aceea sunt stările 
triste morale, politice și administra
tive, cari causeză emigrările.

Grupul reuniunei țărănesc! din 
Gyertyamos a făcut în congres o 
propunere importantă, prin care cere 
ca pentru curmarea răului să se dea 
mai multă îngrijire instrucțiunei reli- 

gidse-inorale în școlele poporale și să 
se introducă limba maternă ca limbă 
de predare în șcălele poporale, căci 
numai așa poporul se pbte cultiva.

’• ' câstă propunere a fost primită
de** congres, ceea ce dovedesce, că 
pe lângă celelalte nevoi mai este și 
nevoia stărilor triste politice, care 
pricinuesc emigrările.

Revista politică.
De mult se continuă tratările 

între guvernul Austriei și Ungariei 
asupra învoielei economice și tot n’au 
ajuns încă la resultat mulțumitor. 
Amândouă statele, se scie, că față 
cu străinătatea se presentă ca o sin
gură monarchic și convențiile co
merciale, ce le încheie cu diferitele 
state, sunt comune. Ei bine, tocmai 
aici este buba cea mare, pe care 
mulți doftor! s’au încercat să o vin
dece de 35 ani încoce și în loc să 
se vindece, buba s’a umflat din ce 
în ce mai tare. Austria, se scie, că 
este un stat, unde industriile sunt 
mai desvoltate, de cât în Ungaria, 
âr Ungaria are mai multe producte 
agricole, producte brute, așa că de 
aici resultă, că în comerciul cu ță
rile streine, fie-care caută a-ș! asi
gura-țiîbțe în streinătate pentru pro
ductele sale și nu pot de loc să 
ajungă la înțelegere.

Intr’o vreme părea, că s’a făcut 
o desbinare mare între cele două 
state și înțelegerea a fost ruptă pen
tru mai mult timp. Căci, dee.ă ar fi 
vorba numai de cei doi miniștri pre
ședinți, atunci pbte înțelegerea s’ar 
face mai ușor, der la spatele lor 
stau deputății cei cu gurile mari, 
cari mereu strigă miniștrilor să nu 
se lase. Din partea Ungariei strigă 
nu numai koșutiștii, cari este sciut, 
că ar vre să aibă un teritoriu va
mal independent și să încheie con
venții comerciale singuri, nu în unire 

cu Austria, dâr strigă chiar și depu
tății guvernamentali, că de 35 de 
an! Austria omoră industria Ungariei 
și împedecă desvoltarea ei comer
cială, er în Austria tote partidele 
strigă, că din învoiela avută pănă 
acuma, numai Ungaria a tras folose 
și că nu vor îngădui să fie esploa- 
taț! și mai departe.

Intre asemenea împrejurări, era 
p’aci-p’aci să se strice prietenia și să 
se despartă cele două state, pe tere- 
renul economic.

Pilele acestea însă ministrul pre
ședinte austriac Koerber a venit la 
Ratot, unde ministrul președinte un
gar Szell își are moșia și cei doi mi- 
niniștri președinți s’au sfătuit îm
preună o (ți întregă.

Ce or fi hotărît, încă nu se scie, 
destul că s’au despărțit ca buni prie
teni și la gara din Ratot când a ple 
cat Koerber a strigat lui Szell: „La 
revedere la lschlK

Intr’adevăr, Szell s’a dus peste 
două c|ile la Ischl, unde petrece și 
Maiestatea Sa și acolo întîlnindu-se 
din nou președinții celor două state, 
pote vor ajunge în cele dîn urmă la 
o înțelegere definitivă.

Vom vede.
*

După cum am anunțat, încă în 
numărul trecut, Englezii au avut bu
curia, să-și vadă regele încoronat. 
Se scie, că regele Eduard VII. se 
îmbolnăvise greu în ajunul încoro
nării și toți bspeții car! venise din 
tote țările, ca să asiste la acestă ser
bare, au plecat acasă, er doftorii 
i-au făcut regelui o operație grea. 
Mulți nu credeau, că se va însănă- 
toșa și diceau, că boia i-a fost tri
misă de Dumnezeu ca pedepsă pen
tru asupririle cele mari, ce le-au fă
cut Englezii vitâzului popor al Bu
rilor. Der âtă, că sănătatea regelui 
s’a îndreptat și Sâmbăta trecuta s’a 
făcut încoronarea cu mare pompă.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."............................................... im... .

Cântece, 
i.

Legănat de dor
Ca un fulg în sbor

Sufletu-mi se duce...
Bietul călător!

Și se duce dus
Tot mai sus, mai sus,

Cum spre vîrf de munte
Se ducea Isus...

Pune măi hai hui
Capăt drumului...

Nu-i pe lume asta
Primă-vară..., nu-i!

II.
Somn li e mamă ochilor 

Și-i târdiu mămucă 
Da-mi-așI dorul norilor 

Norii se mi-1 ducă,

Să mi-1 porte ’n depărtări
Pe pustiu de zare

Și ’n amurgul unei sări
Să mi-1 lase ’n mare,

Se-mi răsară drăgălaș
Cu frunzuțe line,

O să trecă vre-un luntraș
Să mi-1 ea cu sine.

Teturio.

Tatăl nostru.
După Hebbel.

Fulgere pândesc prin nouri, 
Vântul prin copaci s’alungă;

Clopote de pe la turnuri 
Dăngănesc bătute ’n dungă.

Codru-i des și ’n mied de codru 
Se ’ngrozesc copacii toți;

Cu un câne lângă dânsul
Stă un căpitan de hoți.

Lângă el un tînăr palid 
Stă ca prins în rugăciune.

— „Hai, ascute-țl adl cuțitul!11 
Îndărătnic se supune.

Roșu printre ei un fulger 
Se strecoră ca un gând;

E) îngână: „Tatăl nostru"...,
Er bătrânul înjurând:

I

„Tatăl nostru?... Nu-i e vremea, 
Li-I rosti ca osândit,

Fbrfeca când va fi ’n păru-ți,
' Barda când va fi sclipit.

Nu-ți dau voe să-ți faci ruga! 
Aci eu sunt domnul tău

Ș!-am să pun acum omorul 
Intre tin’ și Dumnezeu;

Uite, jur să-mi dai peirei 
Primul om..., o vreau șl-o di°!

Eu sunt eu... și eu sunt totul, 
Dumnedeu nu e nimic.

Tremuri? Hei, și eu odată 
Tremuram ședând pe loc,

Der o să te ’nvețl băete
Să omori.... așa ca ’n joc.

Acum nu mai sciu ce i groza
Scii de când?

Vorbi a ’ncruntat
Tata despre pușcărie...

Și-am lovit..., l’am răsturnat".

îngrozit strigă ce-1 tînăr:
„Minți! Tu n’ai făcut atât!"

Er bătrânul îi răspunde:
„Ei, și ce?... L’am omorît!"

— „Da?...,
Atuncea jurământul

Ți-se va ’mplini pe dat’.“
Și sălbatic mi-1 străpunge

Pe bătrânul încruntat.

Și cu pumnii strînș! adorme
Căpitanul de temut.

fer cel tînăr îșî sfârșesce
„Tatăl nostru-l“ început.

Z. Bârsan.
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La 22 August se împlinesc 25 
am de la trecerea armatei rusescl prin 
strîmtorea Șipca. Acostă trecere se 
scie, că a fost hotărîtore pentru res- 
boinl contra Turcilor, căci de aci 
apoi armata rusescă n’a mai găsit 
împotrivire; și în scurt timp s’a în
cheiat pacea del a San Stefano, în care 
s’a recunoscut, de și nu indepen
dența deplină a Bulgariei, der totuși 
cel puțin un fel de independență re
lativă.

Bulgarii vor serba acestă ani
versare cu mare pompă er la ser
barea lor au invitat ca ospeți și pe 
Ruși. Aceștia vor sosi, avend în 
iruntea lor pe marele duce Nicolae 
Kicolaevicl, cu un vapor de resboiu, 
la Varna. In suita marelui duce va fi 
și ministrul de resboiu Kuropatkin și 
generalul Dragomirow, șeful statului 
major, care a luat parte înainte de 
25 ani la lupta din strîmtorea Șipca. 
Principele Ferdinand le va eși spre 
întâmpinare, apoi vor asista cu toții 
la sfințirea bisericei comemorative, 
ridicată în numita strîmtore. După 
sfințire va fi un banchet la care vor 
lua parte 3000 persbne. Guvernul 
bulgar a votat pentru cheltuielele 
acestor serbări 700,000 franci. Tot 
cu acestă ocasiune vor fi și manevre 
în strîmtorea Șipca. La aceste ma
nevre 34.000 de soldați bulgari vor 
face imitarea luptei de dinainte de 
25 ani.

*
Pilele acestea s’a deschis în 

Sofia „congresul macedonean1*, la care 
înse Saraioif și tovarășii sei n’au 
fost admiși. După cum spun ulti
mele telegrame, partisanii lui Sa- 
rafoff eliminați din congres, au luat 
hotărîrea se nimicescă tote resolu- 
țiunile cougresului, declarând că ei 
formeză adevăratul congres.

Din Macedonia n’au putut trece 
mulțl, să ia parte la acest congres, 
deorece guvernul turcesc a păzit 
granițele cu mare rigore.

Guvernul bulgar de asemenea 
a luat mesurî, ca se nu se facă vr’o 
tulburare tocmai acuma în ajunul 
serbărilor de la Șipca, și a oprit pe 
învățători, să ia parte la congres, 
amenințând, pe aceia, cari nu se 
vor supune, că ii va elimina din corpul 
didactic.

*

In Rusia se ocupă tote foile 
din adins cu situația din Balcani și 
cele mai de frunte cjiare spun, că e 
datoria Rusiei să intervină pentru 
poporele creștine. Rusia nu pote aș
tepta reformele promise în Mace
donia și cari se se facă după plauul 
celorlalte puteri. Aici numai Rusia 
are dreptul se facă planul. Așa glă- 
suesc foile rusescl.

Pe de altă parte guvernul tur
cesc este forte îngrijat de celea ce 
vede, că se petrec în Macedonia și 
trimite apeluri în numele Sultanului, 
invitând poporul se desarmeze, căci 
Sultanul este părintele tuturor po
potei or. atât al Turcilor, cât și al 
creștinilor. Este semnificativ înse, că 
pe Turci nu-i invită se depună și ei 
armele.

*
In Franța în tot cursul septe- 

mânei au urmat închiderile șcblelor 
congreganiste. In tot locul poporul s’a 
adunat ca un zid în fața acestor 
școli și a protestat energic împo
triva măsurilor draconice ce le-a 
aplicat guvernul față cu cei mai 
credincioși fii ai țării. Și poporul 
nu s’a dat îndărăt pănă n’a interve
nit armata. Atunci, ca se nu prici- 
nuescă vărsare de sânge între frați, 
au cedat puterii, sciind bine, că 
bieții soldați n’aveau în cotro și că 
trebuiau să înainteze la poruncă mai 
înaltă cu baionetele contra unor ne
vinovat!. S’au găsit înse și printre 
ofițeri unii, cari n’au vrut să se su
pună. Așa colonelul Saint-Remy și doi 
căpitani, trimiși se isgonescă călugă
rițele de prin școli, au declarat, că 
nu pot îndeplini o poruncă fărăde
lege, ca acesta. Ofițerii neascultători 
au fost puși la arest.

Guvernul, pentru-ca se-șl aco
pere tirania, a iscodit, că cei-ce se 
împotrivesc sunt dușmanii republicei 
și că sunt roialiști, adecă de aceia, 
cari au de gând se restorne repu
blica și să introducă regatul.SOIRILE D1LEI.

3 (16) August.

De dina nascerii ^ajestății Sale. 
Ni-se comunică din partea magistratului 
orășenesc din loc, că din incidentul ani
versării a 72-a a născerii Majestății Sale, 
în ajunul acestei serbări, la 17 August 
sera, firele 7'/2 sera se va ilumina casa 
sfatului, primăria și poliția orășenescă, er 
musica comunală va da o serenadă. Ma
gistratul își esprimă firma speranță, că 
cetățenii acestui oraș, pentru a da espre- 
siune credinței lor cătră tron vor urma 
esemplul autorității orășenesc! și la ora 
amintită își vor ilumina ferestrile dinspre 
stradă și este de dorit mai ales ilumina
rea caselor din piață.

Sfințirea de biserică din S.-Odor- 
heiu. Ni-se scrie de pe Valea Someșului, 
că în cjiua de 10 August s’a făcut în 
OdorheiH (lângă Jibou) sfințirea bisericei 
celei nouă. Ca delegat al episcopului din 
Gherla a venit d-1 canonic I. Georgia, 
care a sosit încă din 9 August, spre a 
asista la ceremoniile pregătitrfre și mu

tarea celor sfințite din altarul bisericei 
celei vechi.

Duminecă dimineța la firele 8 s’a în
ceput apoi sfințirea, pontificând d-1 cano
nic Georgiu asistat de numeroși protopopi 
și preoți. Cântările le-a esecutat în cea 
mai mare parte d-na Victoria Karsai din 
Gherla, care posedă o voce din cele mai 
frumdse.

După sfințire s’a dat un banchet, la 
care s’au rostit mai multe toaste. A toas
tat : d-1 canonic Georgiu, d-1 George Pop 
de Băsesci, Dr. Mihail Pop, advocat, Teo
dor Pop, protopop, Vasile Pop, protopop, 
Gavril Cherebeț, protopop, loan Cheșeli, 
protopop și Teofil Dragomir, proprietar etc.

Sera a fost bal într’un chioșc anume 
pregătit, la care au participat peste 400 
persfine. Animația a fost mare.

Pentru aranjarea acestor sărbărl cel 
mai mare merit și l’a câștigat d. V. Mica, 
mare proprietar, sprijinit de d-1 protopop 
Gavril Cherebeț. „V. P. C.“

Un revisor școlar vrednic. Ni-se 
trimite la redacție un număr din diarul 
„Curierul Olteniei" din Craiova, în care 
vedem publicat portretul d-lui Gh. Cher
em revisor școlar, însoțit de următdrele 
elogii:

In numărul de astădi dăm fotografia 
harnicului și inteligentului revisor școlar 
d-1 Gh. Cherciu, după urma căruia învă
țământul primar din județul Dol-jiu, a 
tras și trage multe și mari foldse. D-1 
Gh. Cherciu e absolvent al șcdlei de in
stitutori din Bucurescî. După terminarea 
studiilor la 1891 a și fost numit institu
tor în Bucurescî. In anul 1897 presentân- 
du-se la esamenul de directorat, a reușit 
cu un deosebit succes. In același an pe 
basa acelui esamen a fost numit revisor 
școlar al județului nostru. In acestă cali
tate a desfășurat o activitate demnă de 
tdtă lauda. Este adevăratul întemeiator al 
cantinelor școlare în județul nostru și 
grație d-sale și astădi mai funcționeză 
încă 6 cantine în județ. In anul 1899 a 
părăsit revisoratul de unde a trecut ca di
rector al școlei de băeți nr. 25 din Bucu- 
rescî. A făcut parte în comitetul de re
dacție și din administrația revistei peda- 
gocice „învățământul primar11 sacrificân- 
du-și tot timpul pentru îmbunătățirea ei. 
In anul espirat a revenit er în fruntea 
județului nostru, lucrând cu aceeași neo- 
boselă pentru prosperitatea șcdlei și a 
sătenulni. Ca esemplu putem anunța, că 
în intervalul de 1 an, cât a stat în mij
locul nostru a înființat 48 de societăți 
economice și că din acest punct de ve
dere județul Dol-jiu este mândria țării. 
In 24 Ianuarie 1902 decorat cu resplata 
muncii De câtva timp energicul și capa
bilul Revisor se găsesce transferat în ace 
eași calitate la județul Dîmbovița.

D-1 Cherciu e fiul d-lui Gh. Cherciu 
învățător în Bod, comit. Brașovului.

Dueluri. Nu de mult a apărut în 
diarul „Torontal" o scrisore deschisă 
scrisă de d-1 loan SScășiamt, vice-comp- 
tabil la comitat, în urma căreia autorul 
scrisorii a fost provocat de mai multi domni 
la duel. Intâiu s’a bătut cu advocatul Dr. 
Max. Eibeschils. Săcășianu i-a aplicat mai 

multe lovituri de sabie, causându-i răni 
mai ușfire și o tăietură mai mare la piept 
de 30 cm. lungă și care a întrat pănă la 
coste. In urma acestei răni Eibeschitz a 
cădut la păment fără simțiri. Pe urmă s’a 
bătut cu advocatul Dr. Samuel Kardos, 
apoi cu advocatul Dr. Adalbert Billits. 
Cel dintâiu fu rănit la mână, al doilea la 
braț, așa că medicii au declarat, că nu 
mai pot continua duelul. D-1 Secășianu a 
rămas neatins.

Concediu. Primarul Brașovului d. 
Francisc Hiemesch șî-a luat concediu pe 
șese săptămâni și a predat conducerea 
oficiului seu pentru durata concediului 
d-lui senator Oscar Alesius, ca substitut 
de primar.

Efectul ploilor. Diarul „P—1“ din 
Bucurescî publică un interviev al unui 
colaborator al său cu un mare agricultor 
asupra stării sămănăturilor. Etă intervie- 
vul: „întâlnind pe unul din marii agricul
tori din județul Olt, l’am rugat să ne dea 
fire cari relații asupra efectului ploilor 
din ultimele dile cu privire la sSmănăturL 
Seceta colosală care dureză din Iunie — 
începe interlocutorul nostru — compromi
sese cu desăvârșire recolta porumbului. 
Era o privelisce întristătfire, să treci pe 
câmp și să vecii porumbul crescut destul 
de mare, cu știuleți, der îngălbenit și 
aprope uscat cu desăvârșire. Ploile dela 
sfîrșitul lui Iulie au fost bune; ar fi fost 
și mai bine venite, decă se produceau cu 
cel puțin o săptămână înainte. Incontes
tabil că nici acum nu o să avem o re
coltă de porumb admirabilă, der în orl-ce 
cas nu vom rămâne cu cocenii goi, cum 
am fi rămas decă nu ploua. Căci trebue 
să sciți, că efectul acestor ploi este toc
mai de a face să crescă bobele pe știulete 
care din causa secetei crescuse aprope 
fără bfibe. Der pentru vii nici nu putea 
să vie mai bine la timp pldia. Acum este 
tocmai momentul când strugurii dau în 
pîrguit și pldia din dilele din urmă va 
face ca bobul să crescă mare și deci ca 
recolta vinului să fie aprope îndoită. Der 
mai era și un alt rău, care grație recen
telor ploi a dispărut. In urma secetei, pă
mântul se întărise și nu se putea pregăti 
pentru viitorea recoltă de rapiță. Și pen
tru ogfirele de grâu pldia a fost bună. In 
resumat pldia a fost o binefacere pentru 
întrega agricultură a țărei“.

Un diriginte de poștă r. u. cu 
perciuni. Un domn trimite diarului „Al- 
kotmany" următârea scrisore pe care o 
dăm și noi în traducere, fiind-că e carac
teristică pentru situația dela noi:

„In escursiunile mele, dice corespon
dentul qiarului unguresc, am ajuns în co
muna Orlik, unde m’am dus la poștă să 
dau câteva cărți poștale ilustrate. Intrând 
la oficiul poștal, am zărit la masă o fi
gură cu perciuni, er scrisorile și diarele 
erau împrăsciate în cea mai mare neorîn-

Ocuparea Berlinului.
De Alphonse Baudot.

Era în anul 1871.
împreună cu doctorul Vauban înain

tam pe la Champs Elisfies. Zidurile găurite 
de granate, trotuarele de asfalt stricate, ne 
povesteau trista întâmplare a ocupării Pa
risului. înaintea pieții rotunde de l’Etoile, 
doctorul stătu pe loc și arăta una dintre 
casele, cari apar atât de pompose de-a 
drfipta și de-a stânga arcului de triumf.

„Observi cele patru ferestre închise, 
colo sus la balcon ?u mă întreba. „In pri
mele (fii0 Me lui August, ale teribilului Au
gust din anul trecut, care aduse atâta lipsă 
și nenorocire, fui chemat acolo din causa 
unui acces de dambla, îmtemplat colonelu
lui Jouve.

Colonelul era un mândru cuirasier de pe 
timpul imperiului, un om plin de ambițiune și 
patriotism, care-șl închiria la începutul răs- 
boiului acest apartament cu balcon, scii 
pentru ce? Ca să potă privi mai bine in
trarea triumfală a armatei nostre! Sărma
nul bătrân aucfise despre pierderea dela 

Weissenburg tocmai când se ridică dela 
masă. îndată ce zări numele „Napoleon1* 
sub buletinul unei lupte pierdute, îl lovi 
damblaua.

AflaiQ pe fostul cuirasier fără mișcare 
ca lovit de măciucă, lungit pe covorul 
odăii de mâncare. In piciore putea să fie 
înalt, der așa, lungit, îmi păru un uriaș. 
Trăsături nobile, dinți admirabili, păr mult, 
alb, buclat. In vrîstă de opt-decl de ani 
părea abia de 60. Lângă el îngenunchia 
plângând, nepoțica lui. Ii semăna. Dâcă 
priveai pe amândoi, fără de voie îți adu
ceai aminte de două medalii grecescl pre- 
țiose, cu același cap : una străveche, trăită 
și aspră; cealaltă lucitore ca banul bătut 
de curând, sclipitor și curat.

Durerea acestei copile mă mișcă adânc. 
Tatăl și moșul ei fură soldați. Tatăl ei era 
în răsboiîî, în statul major al lui Mac-Ma- 
hon. Am liniștit’o cât am putut, dfir în 

1 lealitate aveam puțină speranță. Era vorba 
| aci de o dambla parțială, ceea-ce la etatea 
j 80 de ani însemneză ceva. Timp de trei 
| dile bolnavul rămase nemișcat și fără con- 
. sciință. lntr’aceea veni și la Paris vestea 

despre lupta dela Worts, — scii d-ta cu 
ce schimbare grozavă, — și timp de mai 
multe ore credurăm cu toții într’o victorie 
strălucită. 2<"'000 de Prusienl morțl, princi
pele moștenitor prins. Dumnădeu scie prin 
ce minune seu fluid magnetic al acelui en- 
tusiasm național, vestea pătrunsese și pănă 
la sărmanul surdo-mut, în întunecimea ne- 
sciinței sale; atâta este sigur că, mergând 
în sera aceea la patul lui, nu mai regăsii 
același om. Ochiul îi era limpede, limba 
mai ușoră. Putu să-mi zîmbăscă și gângăvi 
de 2 ori:

„In-vin-ge-re !“
„Da, colonele, învingere mare!u
Și pe când îi dedeam informații mai 

de apropo despre reușita lui Mac Mahon, 
observaiîi cum se înviorfizăși-i învieză fața.

Când îi părăsii, nepota-i sta suspinând 
la ușe.

„E scăpat! i-am spus, și i-am strens 
mâna. Nenorocita copilă abia cuteză să 
răspundă. Se aflase tocmai adevărul despre 
lupta dela Worts: Mac-«ahon pus pe fugă 
armata nimicită! Plângea gândind la tatăl 
ei. M’am temut de bătrân, căci o nouă sgu- 

duitură nu putea să suporte constituția lui. 
Co era de făcut? — sS-i lăsăm bucuria, 
ilusiunea, care îi scăpase vieța? — Atunci 
trebue să mințim.

„Deci mint eu,“ chse fata, și-și șterse 
ochii.

Strălucind de bucurie, păși apoi în 
odaia moșului său.

Ea luă asupra-șl o sarcină grea. In 
(jilele prime, se înțelege era încă ușor. Bu
nul dătrân se lăsa înșelat ca un copil. Dfir 
cu sănătatea crescândă spiritul său se fă
cea tot mai sprinten. 'Trebuia să-l întreții în 
continuu vorbindu-i despre mișcarea armatei 
și să născocescl scirl de răsboiîî Ipentru el. 
ț)i șinopte, sta frumosa fată lângă o hartă a 
Germaniei, punea îcl colea stegulețe miel 
și tot de-odată-I făcea o campanie strălu
cită. Bazaine în marș spre Berlin, Trossard 
în Bavaria, Mac-Mahon la Marea ostică. 
Se înțelege că am fost consultat și eu și că 
am ajutat după puteri. Mai mult susținea in- 
vasiunea închipuită însu-șl bunicul. Fusese 
cu Napoleon în Germania și putea să 
ne spună înainte tote: „Acum vor merge 

1 în cutare loc, acuma se va întâmpla cutare 
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duială în tote părțile. In primul moment 
mî am dis, uite cât trebue să fie de ne
gligent poștașul de aici, că lasă deschise 
ușile, ca să între toți jerpeliți! și să 
borfăescă prin scrisori și (jiare. întrebând 
pe jupânul cu perciuni, că unde e diri
gintele poștei, mi-s’a recomandat în limba 
evreiască și slovacă, că diligentele poștei 
e el însuși. Unguresce nu scia nici scrie 
nici vorbi. M’am idignat la gândul, că 
statul r. u. nu găsesce o altă persdnă 
pentru un asemenea post. Va să clică per- 
sone de acestoa sunt chemate a împedeca 
îmânarea scrisorilor ce sosesc la poște, 
îndemnând ămeniisă emigreze? întrebând 
prin comună, mi-s’a răspuns, că de aceea 
îl tolereză pe acest chazar, fiind-că le face 
„domnilor" multe servicii chiarși în afară 
de orele oficiale și se părtă forte politicos. 
In schimb i-se îngăduie și lui s& ținăposta 
închisă în dile de șabes, er faptul, că nu 
scie unguresce nu-i pricinuesce nici o pie- 
decă, deărece pune pe altul să scrie în lo
cul lui. — Regret din suflet, continuă coresp., 
că n'am avut un aparat fotografic cu mine, se 
fi eternisat pentru posteritate acestă figură. 
Er pe d-1 Lang, ministrul comerciului, îl 
rog, se numescă tot figuri de acestea mai 
ales pe la frontiere. Las’să scie și străină
tatea, că la noi în Ungaria se portă caf
tan, decă nu ca îmbrăcăminte, der cel 
puțin în mod simbolic, pentru a ne asi
gura înaintarea și respectul în opinia pu
blică.“

Luptă cu gendarmii. Se scrie din 
Mocrin: Dumineca trecută s’a întîmplat 
aici o ciocnire între gendarmi și între lo
cuitorul Jiva Gavrilov, care a avut un 
sfîrșit tragic. Lui Gavrilov i-se pusese 
sechestru pe recoltă. Executorul Baisan- 
szky a vrut să vîndă recolta lui Gavri
lov, acesta însă s’a împotrivit, așa că exe
cutorul a cerut de le notar se-i trimită 
gendarmi. Numai decât au sosit la fața 
locului doi gendarmi, cărora Gavrilov de 
asemenea s’a împotrivit. Gendarmii l’au 
străpuns pe Gavrilov cu baionetele și a 
rămas mort pe loc.

„Romanul principelui moștenitor 
german. Diarul „Matin" din Paris se 
ocupă acum în fie-care număr cu moște
nitorul german și într’un articol întitulat 
„Cei doi vulturi" spune, că împăratul s’a 
certat cu fiul său, care ar fi declarat, că re
nunță la tron și va urma esemplul archidu- 
celui austriac Ioan Orth, despre care se scie, 
că s’a amoresat de o fată de condiție mai de 
jos și s’a dus cu un vapor peste ocean, 
așa că nu i-se mai scie de urmă. Care 
este causa acestei hotărîri? Ni-o spune 
tot „Matin". — Când a fost în Anglia, 
trimis să ia parte la încoronare, moșteni
torul a vădut o fată americană forte fru- 
mosă și bogată, cu numele miss Gladys 
Deacon. Cum a vădut’o a și îndrăgit’o. 
Domnișora Deacon se certase cu părinții 
și trăesce în Anglia la principesa Marlbo
rough. Moștenitorul nu și-a tăinuit dra

gostea, însă totă lumea se mira de recăla, 
cu care d-șora Deacon îi primia declara- 
țiunile. Când însă Frederic Wilhelm, căci 
așa se numesce moștenitorul, se pregă
tea se se întdrcă în patria sa, fata nu s’a 
putut răbda și a declarat și densa că tot 
așa de mult îl iubesce pe principe, ca și 
principele pe densa. Ea a declarat însă, 
că nu se învoesce-nici decât a-se mărita 
numai în secret, seu să facă căsătorie 
morganatică, Domne feresce ! Ea vră că
sătorie după lege și în totă forma. Prin
cipele n’a dat răspuns imediat. După trei 
dile de gândire însă s’a dus singur la densa 
în parcul palatului și i-a dis următorele 
cuvinte:

— Iți predau zălogul credinței mele. 
Acesta e inelul nostru de logodnă. Acesta 
este un obiect sfânt, un fetiș, pe care l’a 
purtat pe deget bunica mea, regina Victoria 
și când mi l’a dat mie, m’a pus se jur, că 
nu-1 voi da alteia, de cât viitorei mele 
soții. Eu am jurat. Acuma îți dau d-tale 
inelul.

Diarul francez își termină povestirea 
cu următorele cuvinte: Când moștenitorul 
a spus împăratului acestă întîmplare, îm
păratul a rîs și a <jis: „Nu-i nimica! Și 
eu am avut întîmplări de acestea, când 
eram tînăr.“

Concert. Joi în 4 Septemvrie 1902 
d-șora Helene Honigberger cântăreță de 
opere și concerte, absolventă a conserva
torului din Berlin, unde a fost premiată, 
va da în sala cea mare la Redută cu bi
nevoitorul concurs al d-lui director de 
musică R. Lassel un concert cu următo
rul program: 1) Aria Leonorei din „Fi- 
delio“ de Belhoven. 2) Du bist die Ruh. 
Friihlingstraum. Gretchen am Spinnrade 
de Schubert. 4) Arie din „Troubadour11 de 
Verdi. 4) Allein. Still. Friihlingslust de 
Lassel. 5) Meine Liebe ist griin. An eine 
Aeolsharfe. Stăndchen de Strauss. 6) Arie 
din „Oberon" (Ocean du Ungeheuer) de 
Weber. Balcon 4 cor., fauteuil 3 cor., Par
chet I 2 cor., Parchet II 1.60 cor., Par
chet III 1.20 cor., Rangul I 1.20 cor. Loc 
de stat în balcon 1.20 cor., Loc de stat 
în parterre 1 cor., Student! 80 bani. înce
putul la orele 8 sera. Bilete la Simay. 
Frați și la E. & A. Orendi. Pianul dinde- 
positul d-lui I. Hedwig.

Music» comunală va cânta săptă
mâna viitore precum urmeză: Duminecă 
la orele 11 a. m. pe promenada de jos. 
Luni la orele 6 p. m, pe promenada de 
jos, Marți la drele 8 dim. pe promenada 
de jos, Mercuri (regele Stefan) la 11 <5re 
a. m. pe promenada de jos. Joi la orele 
6 p. m. pe promenada de jos, Vineri la 
6 p. m. Parcul Rudolf, Sâmbătă orele 11 
a. m. pe promenada de jos.

Villa. Kertsch. Atragem atențiunea 
publicului, care petrece în vilegiatură la 
Brașov asupra vilei Kertsch, situată lângă 
palatul de justiție, unde se află odăi aran- 
giate cu tot comfortul, er în parterre res
taurant cu grădină.

Ce e bun, un e scump. Se atrage 
atențiunea on. public străin, că la cumpă
răturile ce le face, să aibă în vedere firma 
M. L. Laszlo succesor luliu Popp, tergu 
Inului 29. Piața Francisc Iosif, unde se 
vînd cu prețuri reduse toți articulii de 
seson.

Uimitor este succesul ce-1 obțin 
on. dame prin folosirea laptelui de cas
traveți veritabil engl. alui Balassa. In câ- 
te-va dile face să dispară pistruile de pe 
obraz, petele de maiu și alte necurățenii 
ale feței. Netedesce sbârcelele și învio- 
reză fața. Este un mijloc ce a fost pre
miat la esposițiile din Paris și Viena. 
Precum în Englitera așa și la noi va în
lătura în scurt timp ori și ce cosmetic. 
1 sticlă 2 cor., săpun de castraveți 1 cor., 
pudra 1 cor. 20 bani. Se trimite cu posta 
de farmacistul G. Balassa din Timișora. 
Se găsesce în t<5te farmaciile.

0 petrecere românescă cu dansuri 
unguresc!.

Elisabetopole, 10 August 1902.

Onorată Redacție!
Săptămâna trecută s’a dat în Dicio-

S.-Mărtin (centrul Tîrnavei-micî) o petre
cere de vară românescă, dela care publi
cul român a fost silit a-se depărta scârbit 
de disprețul, ce a vădut manifestându-se 
acolo față cu dansurile, vorba și cântările 
românesc! prin preferirea ciardașului, con
versației și cântecelor maghiare.

Complesanța nemotivată față de pu
blicul maghiar, e cu atât mai revoltătore, 
cu cât un maghiar, ofensat prin faptul, 
că i-s’a trimis invitare la acăstă petrecere 
în limba românescă, cu vre-o câte-va dile 
înainte în foia din D.-S.-Mărtin „Kiskii- 
kiillou, după-ce a publicat invitarea în în
tregime o respinge cu dispreț batjocorin- 
du-ne limba.

Petrecerea din D.-S.-Mărtin era cea 
mai proraițătore din câte s’au aranjat 
vre-o dată pe Ternave, pentru-că invită
rile anunțau de patroni ai petrecerei pe 
Illustr. Sa Vasile Hossu, canonic prelat, 
Ales. Uilacan, canonic, Nicolae Solomon, 
protopop și Vasile Zehan, advocat, er de 
membrii în comitetul aranjator 23 tineri 
în ;,mare parte absolvenți de univer
sitate.

Numele patronilor și valdrea tineri
lor ce figurau pe invitări era Jatrăgătdre 
ochiului românesc, din care causă s’a și 
adunat o inteligență română alesă și des
tul de numărăsă la petrecere. Petrecerea 
primi însă dela început un colorit străin prin 
conversația în limba maghiară a ungurilor, 
cari în urma învitărei s’au presentat cu 
drdia. Publicul român mai simțitor a în
ceput a-se simți străin în petrecerea „româ
nescă1* și a-șl da espresiune desilusionă- 
rei sale, potențate în urmă prin un ciar- 
daș jucat încă înainte de pausă. Acest 
ciardaș a fost adevărata catastrofă a pe
trecerei, în urma căreia o parte a publi
cului român s’a retras îndată dela pe
trecere.

Abusul de paciința publicului român 
însă nu a fost de ajuns, a trebuit ca în 
pausă tînerul român și aranjator Dr. Tit 
Perța să pună lăutarii să-i cânte la ureche 
cântări ungurescl.

Că cine a dat ordin musicei să 
cânte ciardaș nu sciu, atâta am aucjit, că 
a fost un român. E datorința celor ce-1 
sciu însă să-l descopere, ăr aceia, cari au 
figurat ca aranjeri ai petrecerei vor ave 
să se legitimeze înaintea publicului ro
mânesc, decă nu voesc, să iee asupra lor 
responsabilitatea pentru abusul ce s’a fă
cut de bunăvoința d-lor patroni.

A înșela publicul la o petrecere sub 
cuvânt, că e românăscă, pentru a-1 „dis- 
trau apoi aci cu ciardaș și cântări ungu
resc! e un abus nerușinat de încrederea 
ce a avut’o publicul român în aranjatorii 
petrecerei.

Domnii patroni sunt cu totul nevino- 
vați. Dintre ei, din ce causă nu sciu nici 
nu au fost la petrecere nici unul, tinerii 
din comitetul aranjator însă au de a da 
semă înaintea opiniei publice românesc!, 
descoperind pe făptuitori.

In urmă mai am de remarcat, că 
după-ce s’a depărtat publicul dansator 
dela acesta petrecere de tristă memorie 
un notar cerc, român, căruia îi place a se 
numi „de viță veche", în o societate nu- 
merosă de Români, striga în gura mare 
ca să-l audă și alișpanul care era în apro
piere, că D.-S.-Mărtinul e oraș unguresc 
situat în apropierea Săcuimei, aci spiritul 
maghiar domineză, înaintea căruia nu-i 
ertat să ne isolăm decă voim a ne ferici, 
— și astfel continuând preamăresce pe
trecerea dicend, că între împrejurările lo
cale, armoniei și bunei înțelegerei ce tre
bue se esiste între români și maghiari o 
petrecere curat românescă de loc nu ar 
corespunde.

Am mai audit dela acest domn încă 
multe alte verdi-uscate, pe cari însă, per- 
dându-mi răbdarea de ale mai asculta, m’am 
depărtat cu o disposițiune sufletescă, pe 
care nu o doresc altui român.

Să avem grije, ca „vița veche“ ce 
dă semne de putredire să nu infecteze 
alte vițe sănătose.

Raportul mi-1 încheiu cu sincera do
rință, că inteligența română din D.-S.- 
Mărtin drept satisfacție publicului român 
jignit în sentimintele sale, în viitor își va 
împlini datorința ce-o reclamă o petrecere 
românescă. — Sandi.

Am dat loc mai sus acestei co
respondențe, care, ca și altele, pe 
cari cu părere de reu ne-am vecjut 
nevoițî a le publica, ne dovedesce, 
că începe a se lăți între Români, 
în unele locuri mai ales, o tristă 
destrăbălare în ce privesce disciplina 
națională, asupra cărei împrejurări 
trebue se atragem atențiunea celor 
ce datori sunt de a preîntâmpina 
orl-ce neajuns în viața nbstră so
cială.

lucru1’. Și în. sfârșit era forte mândru că 
profețiile sale se împlinesc.

Puteam noi însă să-i cucerim orl-câte 
orașe, ori în câte bătălii să învingem — 
nici odată pentru el nu era destul de iute. 
Bătrânul nu se mai sătura. — Tot-deuna 
când veniam la el, aflam despre o nouă 
învingere.

„Doctore, am ocupat MainzuF, îmi dise 
într’o di fata cu un surîs amar, er îuiun- 
tru audil un glas voios.

— Așa-i! Așa-i! In opt dile sunt-m 
în Berlin 1

Atunci Prusienii erau îndepărtați de 
Paris numai 8 dile de marș. Ne puse
răm întrebarea, dâcănu ar fi mai bine, să-l 
ducem în provincie; dâr în decursul călă
toriei aspectul țărei i-ar fi trădat totul, er 
el îmi părea prea slab pentru ca să potă 
suporta adevărul. Am hotărît deci se ră
mână.

In diua primă a asediului am mers 
forte agitat la dânșii. Ca inima tuturora, 
așa și inima mea era sdrobitâ, la ideea că 
porțile Parisului sunt de-acum înainte în
chise, că lupta e deja înaintea porților și 

că șanțurile nostre ne formeză tot odată și 
granița. Aflaiu pe bătrân în disposițiunea 
cea mai bună, ședând pe pat.

— He hei! îmi strigă, acum a înce
put asediul!

Speriat mă uitaiîi în ochii lui:
— Cum, colonele, scii acesta?
Nepotă-sa se întorse spre mine:
— De sigur, d-le doctor — asta este 

dor’ noutatea — s’a început asediul Ber
linului.

Ea spunea lucrul acesta cosând, cu 
un aer atât de nevinovat, atât de liniștit, 
încât el nu bănui câtuși de puțin.

Bătrânul nu putea aucji tunurile for
tului; nu putea vede Parisul plin de mise- 
rie, posomorit, fioros. Dela ferâstră nu pu
tea zări decât o parte din arcul de triumf.

Atmosfera acesta întrăgă de învingere 
și ocupare îl întărea cu mult mai mult, de 
cât înșelăciunea nostră blândă în credința 
lui despre ocuparea Berlinului.

Acum se simplificase binișor opera
țiunile nostre militare. La ocuparea Berli
nului trebuia răbdare. Dccă bătrânului îi 
era urît, i-se cetea câte o scrisore a fiiului 

seu, o scrisore mincinosă se înțelege, de 
ore ce în Paris nu mai ajungea nimic, er 
adjutantul mareșalului Mac-Mahon stetea 
ca prisonier, de la lupta dela Sedau, într’o 
cetate germană. Inchipuesce-țl numai sta
rea sărmanei fete; fără scire de la tatăl ei, 
carele era prins, lipsit, pore chiar bol
nav, ea se simția silită a-1 face să vorbescă 
în scrisori glumețe și scurte, precum le 
scrie un soldat pe câmp. Câte odată însă 
îi lipsia puterea, atunci rămâneau săptă
mâni întregi fără veste. Bătrânul devenia 
neliniștit și nu mai dormia. Atunci sosia 
repede o scrisore din Germania, pe care o 
cetea cu sughiț înecat, dâr cu față veselă. 
Cu luare aminte asculta colonelul, surîdea 
plin de inteligență, dădea din cap apro
bând critica, ne lămurea unele părți întu
necate. In răspunsurile pe cari le dicta 
apoi fiului său, se arăta ca un adevărat 
cavaler:

„Adu-țl aminte pururea că ești fran
cos — Ai milă de sărmanii dmenl. Nu le 
face invasiunea prea amară". — Și apoi 
urmau nenumărate sfaturi în privința aten
țiunii față de bunurile streine; a curteniei 

față de dame, pe scurt un complet codice 
militar de onore privitor la tratarea celor 
supuși.

Intr’aceea asediul făcea înaintări con
tinue, der vai, nu asediul Berlinului. Veni 
vremea frigului mare, a bombardamentului 
a epidemiei, a fometei. Totuși disposițiunea 
veselă a bătrânului, mulțumită îngrijirei 
nostre zelose, n’a fost nici un moment îno- 
rată. Pane albă și carne prdspătă i-am pu
tut da pănă în sfârșit, se înțelege că numai 
pentru el. Nu-țl poți închipui ceva mai 
mișcător decât un dejun al bunicului, atât 
de egoist fără să scie: bătrânul sprinten și 
vesel, șecțend în pat, cu șervetul sub băr
bie; lângă densul nepoțica lui, care în 
urma suferințelor devenise puțin palidă și 
care îi tăia carnea, îi întindea beutura și 
privea în timpul mâncării la lucrurile ei 
frumose și rare. Excitat de mâncare, bă
trânul cuirasier devenia vioitî și vorbăreț, 
în odaia sa bine încăldită; afară urla un 
vânt înghețat și înaintea ferestrii lor juca 
ninsorea. Acum povestia el despre campa
niile din Nord și expunea deja pentru a o 
suta oră retragerea îngrozitore din Rusia,
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Nu-i nimic mai periculos decât 
când omul nu-șî păstreză demnitatea 
sa în tdte împrejurările vieței. Cu 
atât mai mult se pote susțină acâsta 
despre o societate întrega. N’avem 
decât se privim la conlocuitorii 
noștri maghiari se-i vedem cum pro- 
ced ei în viața lor socială, ca se 
putem judeca, decă slugărnicia res- 
pingătâre dovedită de cătră unii de 
ai noștri cu ocasiunea petrecerilor 
românesc!, pote fi îngăduită. La ase
meni ocasiuni nu-i atât vorba, de a 
te arăta complesant, seu cum se mai 
(jice politicos, ci de a-țl păstra îna
inte de tote stima, vaȚa și demni
tatea ta ca Român.

0 representațiă în Derste.
Dârstele-Brașovului, 31 Iulie 1902.

Mult stimate Domnule redactor!
Noi am voit și am putut; căci încă 

în ierna trecută am înființat aici cu tineri
mea adultă o societate culturală, al cărei 
scop este progresarea în cele mai bune și 
conlucrarea la delăturarea relelor încuibate 
în acâsta comună. Membrii acestei;! socie
tăți s’au constituit la timpul său și des- 
voltă activitate îmbucurătore și cred, oă 
vor desvolta și mai multă activitate, după- 
ce vom obține aprobarea statutelor. Unii 
din membrii i-au parte activă la corul po
poral înființat de mai înainte, er alții vor 
participa la despărțământul de pompierie, 
care tocmai'acum e pe cale de a-1 înjgheba. 
Mai mulțl membrii din societatea amintită 
în iârna trecută au dau o representațiune 
teatrală-declamatorică-musicală, al cărei ve
nit curat (160 cor.) fu de tot îmbucurător 
pentru noi și astfel ne-am convins tot mai 
mult de adevărul cuvintelor: „Voesc,e și 
vei pute". Duminecă, după prând membrii 
se adună la școlă, unde cetesc.: „Gazeta 
Transilvanieidin Brașov, „Bunul Econom" 
din Orăștie, „Albina", din Bucuresel, pre
cum și diferite cărți din biblioteca ambu
lantă înființată de onor, comitet al desp. 
Asociațiunei transilvane pentru cultura po
porului român și astfel se perfecționeză în 
cele bune și să cimentează legătura dra
gostei de neam între ei.

Greu a fost pănă am început; de aci 
înainte însă cred, că vom merge cu pași 
tot mai siguri spre ținta ce-o urmărim; 
căclătăși acum un grup de tineri, mare parte 
din membrii societății amintite —■ fiind în
demnați din partea M. Onor. Domn Teo 
char Alexi, carele cu multă bunăvoință le 
puse la dispoțiune o composiție nouă a 
d-sale. Densul nu pregetă de a participa 
la probele ținute oferindu-le tinerilor noș
tri povețele și instrucțiunile necesare, așa 
încât în sără de sf. Ilie (20 Iulie a. c.) în 

unde se căpătă numai pesmet înghețat și 
carne de cal.

„Poți să-ți închipuesol asta, micuțo ? 
Noi mâneam carne de cal!“ Prea bine șl-o 
putea ea închipui; de 2 luni ea nu 
mânca alt-ceva, decât carne de cal. Cu 
reînsănătoșarea treptată și misiunea nos- 
tră față de bolnav devenia din di în 'di 
tot mai grea. înțepenirea piciorelor, slăbi
ciunea minții, cari ne făcură pănă aci totul 
atât de ușor, îl părăsiau tot mai mult. Deja 
de mai multe-orl sări în sus la bubuitul 
tunurilor de dinaintea Porții Mailot și as
culta ca un câne de vânat. I-se povesti 
despre un ultim triumf al lui Bazaine, pe 
care acesta-1 repurta la Berlin și care este 
serbat înaintea hotelului Invalizilor prin 
salve de bucurie, lntr’altă di, aflându-se cu 
patul la ferâstră, vădii trupe de gardă na
țională adunându-se în stradă.

„Ce vreau să însemneze trupele aces
tea?11 întrebă bunul bătrân și murmură în
tru sine: „Ținută prostă ! Ținută prostă!"

Nu avu urmări, dâr noi înțeleserăm 
că de aci înainte va trebui să fim mai bă
gători de sâmă.

Intraiu într’o seră în anti-eameră, când 
îmi eși înainte copila forte agitată: „Mâne 
este intrarea11, dise.

sala cea mare a berăriei „Czell" din Ioc 
representară piesa teatrală: rMarcu ’n satu- 
s£u*, comedie în 3 acte de T. Alexii după 
care urmă dans pănă în 40rile dilei ur- 
mătore.

La acesta representațiune cu satis- 
facțiune constat, că a participat forte mult 
r.ublic german; mai cu semă familii din 
Brașov, cari peste vară petrec la noi în 
aerul curat al pădurilor de brad, încura- 
jindu-ne prin acesta de a păși înainte cu în
credere. Chiar și contribuiri ;în sumă de 
22 cor. 53 b. am avut din partea dânșilor, 
pentru cari am mulțumit în Z’arul „Kron- 
stădter Zeitung". Și din partea a lor noș
tri am avut vre-o câte-va oferte și anume 
din cartea d-lor: G. Cherchiu revisor școl. 
în România 4 cor. V. Mereț preot în Bod 
1 cor., D. Voina comptabil 80 b., cărora și 
cu acăstă ocasiune le esprim căldurose mul
țumiri.

Venitul brut al acestei producțiunl ai 
fost 196 cor. 84 bani, din cari scă<jendu-se 
spesele: 131 cor. 72 bani, a rămas un pri- 
sor de 45 cor. 75 bani, care sumă s’a și 
predat Epitropioi nostre parochiale spre a 
o adăuga la „fondul pentru adaptarea 
școlei".

Decă vom voi și mai departe, de bună 
semă fondul școlei nostre va cresce vădend 
cu ochii.

îmi împlinesc o plăcută datorie, când 
în numele comunei biser. mulțumesc res
pectuos mai întâiil M. O. Domn Theochar 
Alexi, carele dădu ideea și conduse probele 
până în sfârșit, apoi știm, domn învățător 
Daniil Martin, abiturientului Virg. Popo- 
viciu și în fine tinerilor: Nicolae Bârsan, 
Stefan Muscalu. Gheorghe P. Voina, Gheor- 
ghe Cimpocă, Ana C. I. Moarcăs, Ana T. 
Oltean și Efrosina Al. St. Barbu, cari acum 
în timpul verii s’au subtras dela afacerile 
particulare ale denșilor și cu drag au os
tenit întru ajungerea scopului nobil ce ne 
stă înainte.

Am adus acestea la cunoscința pu
blicului românesc nu ca laudă pentru noi, 
ci pentru-ca tot mai mult să ne convingem 
că „cel ce voesce, poteu și că din^începu- 
turi mici s’au făcut și. să fac lucruri mari; 
dintr’o ghindă mică se face stejarul mare.

In numele comunei biser.
Cu distinsă stimă: 

loan Broșu, 
preot gr. or.

Adunarea generală
a reuniunei învățătorilor români dela școlele 

confesionale ortodoxe din protopopiatele 
aradane I—VII.

Reuniunea învățătorilor români gr. or. 
din diecesa Aradului, aparținători protopo
piatelor aradane I—VII, șl-a ținut aduna
rea generală în 18 și 19 Iulie a. c. în opi- • 
dul Hălmagiu.

Fuse camera bunicului deschisă? Acu
ma, când mă gândeso la acesta, îmi vine 
în minte, că bătrânul părea în sera aceea 
nespus de voios. Posibil că ne-a audit. Noi 
înțelegeam pe Prusienii; er el credea că am 
vorbit de FrancesI, despre intrarea lor tri
umfală, la ceea-ce se aștâptă el atât de, 
mult. Mac-Mahon călare, strada sărbăto- 
resce împodobită, musica cântând, lângă 
mareșal tînărul Jouve, er el, tatăl, stă pp. 
balcon, în plină uniformă și salută drape-u 
lele sdrănțuite, vulturii înegrițl de pulbere;!

Sărmanul tată Jouve! S’a temut, că 
din causa iritațiunii prea mari nu vrem să 
fie martor la intrarea trupelor nostre. Pen
tru aceea nu vorbi despre acesta nici o 
vorbă; der în diminâța următore, tocmai 
pe timpul, când batalionele prusiene căl- 
cară pe strada lungă, care conduce de la 
Porte Maillot pănă la Tuilerii, acolo sus se 
deschise încetinel ușa de sticlă și pe bal
con apăru colonelul cu coiful său, cu ma- 
rele-i paloș, in uniformai veche, pusă de 
mult la o parte, încărcată de glorie, a fos
tului cuirasier Milhaud. Eu i-am admirat 
colosala voință și puterea de vieță care i-a 
permis să îndeplinescă acestea. El năvăli 
la gratii și era forte uimit, vădend strada 
atât de golă, ațâț de liniștită, tote prăvă-

Scopul adunărilor generale a reuniu- 
niunilor învățătorescl, ca a tuturor reuniu
nilor culturale, țintesce ca să influințeze în 
direcțiuni morale și asupra Jpublicului ne
membru, âr acest scop numai în provincie 
se pote atinge, departe de sgomotul orașe
lor mari.

Din astfel de considerațiunl, s’a de
cis ținerea adunării generale a reuniunei 
nâstre în Halmagiu.

încă în 17 Iulie membrii reuniunei, 
din jurul Aradului și de pe Mureș, în frunte 
cu președintele d-1 prof. Teodor Ceontea, și 
comitetul central, au plecat din Arad la 
amedi cu trenul ce merge spre Brad.

Depărtându-ne de Arad, în direcțiune 
nord-ostică, lasud-ost se vede podgoria Ara
dului, unde se produce vinul renumit de 
Măderat și Miniș, er la nord-vest, un fel 
de „fata morgana" preface vasta câmpie 
în un lac imens, unde se reoglindeză vâr
furile copacilor și ale vre-unor case ori 
biserici. La fie-care stațiune numărul călă
torilor se înmulțesce cu câte un grup de 
membri și alțl ospețl, încât ne întrebăm 
unii pe alții: „6re avea-vom loc în Hăl- 
magiu11 ?!

Aici un public numeros, în frunte cu 
protopopul Halmagiului P. O. D. loan 
Groza junior, protopretorul Dr. Lengyel 
Sandor, s.-judele regesc Gâlfy, o mulțime 
de preoți, învățători și popor așteptau so
sirea trenului.

D-1 protopop Ioan Groza salută os- 
peții între aclamările publicului, bubui
tul treascurilor și sunetul musicei, la cea- 
ce răspunde președintele, d-1 prof. T. Cton- 
tea, mulțumind pentru buna primire cu 
care ne-a surprins; apoi, după recomandă
ri e obicinuite, ospeții s’au aședat — cu 
deosebire sexul femeesc — în trăsurile puse 
la disposiție și am ajuns la școlele din lo
calitate. Aici d-1 Michail Vida, președintele 
despărțământului Halmagiu în fruntea co
mitetului de incuartirare, luase deja dis- 
posițiunile de încuartirare, având câte 
strade atâția călăuzi pe cari îi trimitea cu 
grupa respectivă de ospețl la cuartirele de
signate. Spre onore fie dis atât comitetului 
de încuartirare cât și familielor din Hal
magiu, cari fără deosebire de rang și na
ționalitate s’au angajat a primi ospeții.

Locul de întâlnire a fost designat la os- 
pătăria „Moldovan-Milian11, cari prevădând 
că localul de care dispun nu va încăpea 
ospeții, au improvisat o sală-cort destul de 
acomodată. Intre ospeții sosiți au fost și 
delegații învățătorilor bihorenl: V. Sala, N. 
Tiru, S. MarcovicI, apoi simpaticul profe
sor din Brașov d-1 Petrovidi, P. Dan, recto
rul internatului din Beiuș etc.

După cină, tinerimea ispitită de su
netul musicei, au întins o „ardeleană" care 
s’a continuat cu alte dansuri românescl.

Vineri, în 18 Iulie, s’a ținut în biserică 
serviciul divin. După s-ta liturgie s’a cele- 

liile închise, tot Parisul atât de posomorit 
ca un lazaret. Peste tot erau puse stin
darde dâr stindarde atât de ciudate albe 
cu cruce roșie și nici un om nu mergea 
înaintea trupelor nostre.

Intr’un moment creduse că s’a înșelat. 
Der nu! de acolo de jos din jos de arcul 
de triumf, răsună un vîjeit încurcat, o li
nie negră venea tot mai aprope și mai 
iaprope — apoi străluciră raze ca de pe 
vârfuri de coif, micile tobe prusiane su
nară și pe sub Arc răsună, pe lângă tro- 
păitorul, măsuratul pas al bataliOnelor și al 
cailor, un limpe marș german de biruință.

Tăcerea surdă a locului fu străbătută 
atunci de un țipăt, de un țipăt înfiorător: 
„La arme’ — La arme! — Prusienii!" Er 
cei patru ulanî ai avant gardei vădură bine 
cum se clatină acolo sus pe balcon, un om 
bătrân, cum îșl agită mânile prin aer și 
apoi cum cade.

Acuma însă colonelul Jouve era în- 
tr’adevăr mort.

Ploria Petra Petrescu. 

brat chemarea duchului sfânt prin d-1 prot. 
Ioan Groza, asistat de 4 preoți. Nefiind loc 
mai acomodat pentru ședințe, acelea s’au 
ținut în biserică, fiind destul pe spațiosă.

Președintele reuniunei, d-1 prof. Teo
dor Ciontea, în cuvântul de deschidere, după 
ce espune resultatele la cari a ajuns pănă 
acum reuniunea, salută membrii adunați, 
apoi bineventeză ospeții, între cari pe de
legatul Ven. Consistoriu, d-1 Vasiliu Goldiș, 
secretar, P. O. Dnl protopopi Ioan Groza 
senior și junior, preoțimea, pe d-1 G. Pur- 
carl, contabilul consist., apoi pe delegații 
bihorenl.

Cuvântului presidial îi răspunde P. 
O. D. Ioan Groza jun., salutând reuniunea 
ca șeful tractului, apoi M. Vidu, ca preșe
dintele despărțământului Halmagiu.

Representantul V. Consistoriu d-1 Va- 
sile Goldiș, purcecjând din incidentul ține- 
rei adunărei reun. înv. prima-dră în bise
rică, arată progresul omenimei în decurs 
dela începutul veacului trecut, luptele pen
tru domnirea minții, citâză din Tolstoi, Sin- 
ckiewicz, ajunge la cuvintele împăratului 
german Vilhelm II, prin cari declară că îșl 
pune casa sub scutul crucei, făcând conclu- 
siunea că nu ajunge totă’ sciința, tot pro
gresul omenimei, nu lumină electrică, care 
dă o lumină palidă fețelor, dâcă nu stau 
în legătură cu lumina sdrelui religiunei 
creștine; arătând apoi folosul reuniunei sub 
scutul bisericei îi ureză succes bun în ajun
gerea scopului.

După-ce se constată că sunt presențl 
190 membrii, se aleg mai multe comisiunl: 
pentru înscrierea de membri noi, pentu 
censurarea raportelor, a comitetului, a cas- 
sarului, bibliotecarului și controlorului.

Interesanta disertațiune: „ Predarea
limbei materne in șe.<5la poporală*, a învăță
torului Iuliu Grofșorean, a dat ansă la o dis- 
cuțiune întinsă. La acestă discuțiune au 
luat parte membrii Nicolau Boscaiu, Pro- 
tasiu Givulescu, Iosif Moldovan și Dimi- 
trie Popoviciu.

Ședința a 2-a s’a ținut după amladl, 
în care s’a cetit și pertractat raportele, s’a 
ascultat referada comisiunilor, apoi prele
gerea practică a învățătorului P. Givulescu 
despre „Însemnătatea și folosul gunoiului în 
economia*.

Jn ședința a 3-a, care s’a ținut Sâm
bătă în 19 Iulie a. m., s’a cetit prelegerea 
din limba meghiară : „ Sala de învtyăment și 
obiectele dintr'ensa“, de învățătorul Teodor 
Cherechean, apoi s’au discutat propunerile ve
nite dela despărțăminte și dela membrii 
singuratici. De interes general a fost pro
punerea emanată dela despărțământul; pro- 
topopesc Radna. Acest despărțământ pro
pune, ca în adunările despărțământelor 
când se țin prelegeri model, obiectul 
prelegerei să fie designat de mai nainte 
er membrii să se pregătescă cu acea pre
legere ca eventual, dâcă va căde sortea pe 
dânsul, să o potă preda.

Prin acestă procedură de o parte se 
întețesc toți membrii la activitate, de altă 
parte se va pută constata istețimea și apu
căturile metodice ale prelegătorului, de altă 
parte se dă teren și mai liber de critică și 
discuțiunl metodice, decât când propune 
învățătorul respectiv cu elevii proprii, 
când la critică se ia în considerare și even
tuala presență a părinților elevilor.

Fiind păreri și pro, și contra, propu
nerea s’a lăsat la aprețiarea despărțămin- 
telor.

După ce s’a constatat din nou mem
brii presențl, se decide ca proxima adunare 
generală, din mai multe considerațiunl, să se 
țină âră în Arad, la 6 (19) August 1903, 
apoi d-1 președinte T. Ceontea mulțămind 
tuturora pentru interesul prestat și deose
bit d-lui protopop Ioan Groza și comitetu
lui de primire și incuartirare pentru spriji
nul dat, încheia ședințele adunărei urând 
tuturora revedere fericită. P. Givulescu mul- 
țumesce d-lui președinte pentru ostenelele 
făcute și de astă-dată, arătând că dăcă reu
niunea nostră a ajuns la ceva resultate adl, 
numai prin înțelâpta conducere a d-sale a 
ajuns la ce e în faptă. D-1 secretar V. Gol
diș îndemnă pe membrii reuniunei să conti
nue în direcțiunea începută pentru realisa- 

| rea scopului reuniunei, care este promova
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rea învățământului confesional spre ferici
rea neamului românesc.

Vorbirile rostite au fost însoțite de 
„să trăiâscă“.

Pentru a satisface și cerințelor sociale, 
s’au luat la timp disposițiunl, pentru ca 
toți membrii și ospeții să fie la un loc la 
prânfiul comun, care a avut loc după șe
dința primă. Tote notabilitățile din locali
tate, protopretorele, jufiii regescl, medicul, 
advocațil și notarii cercuall din împreju
rime au luat parte la acest banchet. Toas
turile încă n’au lipsit.

(Va urma.)

Mulțumire publică. Din tristul 
incident al trecerei la cele eterne a 
iubitului soț și tată Domețiu Dogariu, 
le aduce tuturor condolatorilor cele 
mai căldurbse mulțumiri

Jalnica Familie.

Despre credințele deșerte ale 
țăranului român.

Disertațiune ținută de învățătorul Isidor Dcpp, în 
3 August n. 1902 în Bandul de Câmpie, la adu

narea generală a despărțământului XXIV 
al „Asociațiunii pentru cultura și lite

ratura poporului român11.

Onorată adunare!
Mă simțesc fericit, când astăfil pentru 

întâia-șl dată la invitarea comitetului aces
tui despărțământ al asociațiunii nostre, pot 
ridica vocea mea debilă pentru cultura po
porului român.

Un om fără cultură e ca cuțitul fără 
tăiș, și un popor fără sciință nu merită să 
trăâscă. Din cele mai vechi timpuri, po- 
porele au prosperat în tote direcțiunile, pe 
tote căile. Și e fapt dovedit, că acel popor, 
care a pus mai multă greutate pe carte, pe 
sciință, șî-a câștigat un traiîi, mai ușor 
pentru-că sciut e. că întunerecul are să 
piară dinaintea luminei, âr omul prost 
dinaintea omului învățat.

„Cei-ce sciu carte și cetesc, cu patru 
•ochi se numesc”, — dice cântărețul popo
rului român — și acăsta s’a fiis cu tot 
dreptul, căci am vădut popore neluminate, 
fără învățătură, că s’au prăbușit în chaosul 
uitării și s’au prăpădit cu totul dinaintea ce
lorlalte popore, cari au fost mai învățate 
decât ele. De aceea noi Românii ca să nu 
perim trebue să ne dăm totă silința a în
văța carte. Un amărît și nefericit om ar 
fi acela, care ar fugi de învățătură; ar do
vedi prin aceea, că nu se deosebesce cu 
nimic de un dobitoc. Așa dice poetul:

Căci -tot ce vieză, și ori câte sunt, 
Tote fac un lucru aici pe pământ. 
•Cine stă din lucru, cu rușine piere, 
Viermii fac mâtasă, albinele miere, 
■Cânii păzesc turme ; oile ne 'mbracă : 
Omul dar sS cade și mai mult să facă. 
Și fără-a sci carte omu-i dobitoc, 
Tdte 'naintâz5 și el stă pe loc. 
vedut-ai cum altul pe sclavi chinuesce, 
Și fără cruțare cumu-i pedepsesce? 
Și șeii care-I causa, de au astă sdrte ? 
-- Căci nu au sciință, căci ei nu sciu carte.

C. Boliac.

Așa e, și pe lângă tote acestea ve
dem, că sunt forte mulțl omeni, cari nu 
prea dau atâta pe învățătură, er unii ca 
aceștia, pentru aceea fac așa, că nu sciu, 
anume pentru ce e buna învățătura. Nu 
■sciu, că omul neînvățat, e tocmai ca omul 
acela, carele umblă în întunerec și nevă- 
•dend, să împedecă de tot ce e în cale și de 
multe-orl pică în prăpastie, deși înainte de 
a pica, era de credință, că bine merge cum 
merge.

Un om neînvățat nici nu pote prea
mări pe Dumnefieu așa după-cum se cuvine 
al preamări, dedre-ce fiind întunecat la 
•minte nu pote pătrunde, nici cunosce 
lucrurile Lui, și noi seim apoi, că numai 
atunci putem lăuda și mări pe cine-va, 
icând îi cunoscem faptele și lucrurile. Er 
lucrurile lui Dumnezeu sunt multe și mari 
și ca să le putem cunosce, trebue să fim 
deschiși la cap, omeni cu învățătură. Toc
mai acesta o vrâ și reuniunea mare, din 
■care și noi facem parte. Acâstă reuniune 
are o titulă din care se vede forte bine 
scopul ce urmăresce și titula el este : „Aso- 
idațiunea pentru literatura română și cultura 

■poporului românu. Când vorbesc der înain
tea acestei asociațiunl, vorbesc înaintea po
porului român, căci acest focar sacru, 
fără deosebire, așa-șl adună fiii lângă sine, 
precum cloca puii săi. Aici ne este locul dâr 
a ne vedâ mai bine năcasurile nostre, a ne 
cunosce cine suntem și a combate totul, 
ce e urît și în detrimentul scumpei nostre 
națiuni.

Bunul Dumnefieu ne-a înzestrat pe 
noi cu mai multe însușiri bune; este sciut 
ca Românul este trainic la vieță, vioiil la 
fire, isteț la minte și bun la inimă. Veni- 
t’au învățațl din alte țări pe la noi și s’au 
convins despre acăsta, și au scris cărți, și 
au povestit neamului nostru un viitor stră
lucit, dâcă ne vom sci folosi de însușirile 
bune, ce ni le-a dat Dumnezeu.

Der cu tote aceste însușiri bune, cu 
care e înzetrat Românul, eu tote silințele, 
ce și le-au dat și le dau bărbații doritori 
de înaintarea neamului nostru, trebue să 
mărturisim, că chiar și astădl poporul ro
mânesc, în multe privințe este îndărătul al
tor popore, pote mai puțin înzestrate dela 
fire ca el, trebue să recunoscem, că față de 
celelalte neamuri, cu care locuim împre
ună, poporul nostru nu-șl ocupă încă locul, 
ce i-s’ar cuveni după numărul său și după 
talentele sale.

Ei bine, cum să ne tălmăcim lucrul 
acesta în adevăr ciudat? care pote fi pri
cina stărei acesteia a Românului, atât de 
puțin potrivite cu firea lui, cu puterile de 
care dispune el ?

Fiind-că suntem noi între noi și ne-am 
întrunit anume, ca să ne mărturisim unii 
altora atât părțile bune, cât și țele rele, 
să cercetăm împreună, cart sunt aceste 
pricine seu cel puțin unele dintre ele și la 
cas, când le-am afla, să căutăm cu tote pu
terile nostre a-le vindeca, ca astfel să ne 
putem pregăti un viitor mai bun nouă și 
urmașilor noștrii.

In fruntea vorbirii mele am pus cu
vintele : „Despre credințele deșerte a-le ță
ranului român“’și multe sunt credințele de
șerte ! Acestea nu le-am croit noi, nici pă
rinții noștrii, ci le-am moștenit dela moșl- 
strămoșl, âc’ așa din tată ’n fiu.

Decă, din întâmplare, vei prinde un 
șârpe înainte de sf. George și-l vei spân- 
dura și decă prin ața cu care-ai spândurat 
șârpele îi vei da bolnavului apă să bea să 
vindecă suspinul (un fel de bolă.)

A treia fii de Bobotâză să nu scoți 
cenușa din vatră, pentru-că mancă dihorul 
găinile.

Marți sera nu se cose nici să torce, 
pentru-că vine Marțole.

Să postescl Joi, în săptămâna cea 
albă, ca să nu fii beteag, căci atunci împăr- 
țesce Dumnecleu beteșugurile.

Joi noptea să nu coși, nici să torcl 
dela meciul nopții înainte, că te apucă Vi
nerea.

Apa din care să ciupăesce pruncul 
Sâmbăta săra — nu să varsă afară, și alte 
sute și mii de acestea. Acestea sunt însă 
lucruri mici, de puțină importanță. Are po
porul nostru însă alte credințe deșerte cu 
mult mai mari, cari pe lângă că-1 zăpă
cesc din aclivitateă sa, pot să aibă și 
urmări triste pentru el. Cine dintre domniile 
vostre n’ațl aufiit de deochi?

Prin deochiu poporul înțelege o du
rere de .cap, însoțită de o ușoră căl
dură și de aprinderea feței. Unele per- 
sone mai nervose să plâng și de o ușoră 
amețâlă, grâță, căscătură etc.

Țăranul crede, că deochiul este urma
rea privirei pătrunfiătore a unei alte per
sona asupra celui suferind; acesta privire 
pătrundătore este provocată de frumsețe în 
general, cu tote că și mulțl urîțl să „de- 
ochie“.

Acestă suferință fiind crefintă ca efect 
al privirei ochilor s’a și numit deochiu, 
adecă de ochi său bolă provocată de ochi....

Morbul acesta în sciință medicală 
e cunoscut sub mai multe numiri, după 
cum portă caracterul. Doctorul prescrie,(în 
cașul când boia a provenit din răcâlă, să 
se facă fricțiuni pe frunte, pe cefă etc. cu 
bre-carl lichide încălfiitore. Seu să face o 
bae de muștar la piciore.

Dâcă boia provine din friguri, care 
să repeteză mereu și la același timp ,docto
rul ne prescrie o rețetă.

Să vedem ce face poporul în cașuri 
de deochiii.

Ca mijloc de vindecare poporul are 
descântecele. Babe sciutore de aceste, des
cântă în apă ne începută, adecă apă din 
cofa, din care n’a beut nimeni și adusă 
fără ca(acelafcare a adus’o să fi vorbit cuiva 
ceva. Vorbele ce fiic descântătorele cu oca- 
siunea acâsta sunt de felul acestora:

Păsărică mică,
In cer ai sburat,
Jos ai cădut,
Trei picături ai picat, 
Petra s’o despicat,
Să se despice ochii celui, care o deoahiat. 
De-a fi de femeie tînără, 
Să-i crepe pruncul ’ntr’ensa
De sete și.de fome ; 
De-a fi de fată mare,

* In■’ S6-i crape țîțele,
S6-i dea laptele ; 
De-a fi de om bătrân, 
Să-i crape teșculele. 
Să-i dee sângele.

Noue deci și nouă de pocnituri,
Moue-fiecI și nouă de întelniturl, 
Nouă-decI și nouă de săgetăturl, 
Nouă-decI și nouă de deochiturl, 
Să vă duceți dela (cutare), 
Să rămâie curat luminat
Ca steaua din cer,
Ca rouă din câmp
Precum Dumnedeu l’a lăsat.

Baba descântând taie cu un cuțit și 
cu crângă de mătură apa din vas și apoi 
stînge în aceea apă trei grămefil de căr
buni aprinși. In fiecare grămadă câte trei, 
cu totul cu totul nouă cărbuni, numărân- 
du-i îndărăt; cu apa să se spele pe trup 
bolnavul de 3 ori și să bea din ea tot de 
trai ori. Apa ce a mai remas se aruncă pe 
un câne, său se varsă la rădăcina unui par 
din gard, ori la țîțîna ușei, âr vasul rămâne 
în acel loc pănă a doua fii diminâța.

(Va urma.)ULTIME SC1RL
r .

St. Petersburg, 16 August. Vi- 
sita împăratului german la Reval a 
avut un epizod, care a fost tăinuit 
pănă acum. Acest episod era se 
coste viâța împăratului german, con
tra căruia se plănuise un atentat. 
Anume în săra de 7 August, când 
cei doi împărați erau la cină pe 
yachtul Hohenzollern, se apropiă o 
barcă, în care erau 4 matrozi și 1 
cadet, toți îmbrăcați in uniforma 
marinarilor de pe yachtul rusesc 
„Standard"1.

Cadetul s’a urcat în yachtul 
Hohenzolern și când l’a întrebat ofi
țerul de serviciu ce poftesce, a răs
puns, că a venit să dea un raport 
urgent admiralului rusesc Tyrtow.

Tocmai atunci eși însă din sa
lon un ofițer rus și îl întrebă pe 
cadet: — De unde ești D-ta? — De 
pe yachtul Standard. — Și eu sunt de 
acolo, nu te cunosc. D-la nici nu ești 
marinar. Ți-e albă fața!11

Pretinsul cadet a scos atunci 
un revolver, care i-a fost însă smân- 
cit din mână. După ce l’au arestat, 
a mărturisit că e polonez, care stu
diază in Berna și a vrut se omori pe 
împăratul german, fiind-că asupresce pe 
Polonii din Posen.

Sofia, 16 August. Guvernul a 
destituit 15 funcționari și învățători, 
fiind-că au luat parte la congresul 
macedonean.

Bucuresci, 16 August. Aici se 
svonesce, că marele duce Mihail 
Alexandro viei moștenitorul presum- 
tiv rusesc, în curând va visita pă- 
rechea regală română la Sinaia.

Literatură.
A apărut „Almanachul*1 societăți- 

„Petru Hdaioru Budapesta 1901 cu un eoni 
ținut bogwr. și ilustrat. Format 8° ou 144 
uaginl. trețul 4 corone. Se află de venfiare 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bani porto.

Cine face, lui îșl face,
cine dă, lui îșl dă.

A fost odată un împărat, care trăia 
tare bine cu un călugăr. Mănăstirea călu
gărului era într’un codru strașnic de mare 
și nu tocmai departe de curtea împăratului.

Prietenia împăratului cu călugărul nu-i 
plăcea de loc împărătesei, îl ura pe călu
găr, să nu-1 vafiă în ochi. Și ura cea 
nemărginită a împărătesei o ducea pănă 
acolo, că-i făcea multe ponose bietului că
lugăr. Der călugărul se făcea, că nu le 
pricepe și tăcea. Intr’o fii clise împărătâsa 
soțului ei:

„împărate, cât îi împărăția ta de mare, 
nu-țl găsescl tu un om vrednic de sfatul 
tău, numai pe călugărul acesta,? Eu când 
văd pe călugărul acesta, ca și când ași ve
dea o sută'de draci!“ Și' după mai multă 
vorbă l’a îndemnat să nu-1 mai primâscă pe 
călugăr.

împăratul n’o mai întreba pe împără
tâsa, ce însemnă ura ei pentru acest biet 
călugăr, dâr se gândi: tocmai acest vrednic 
părinte, care are o inimă prea bună, îi 
atâta de omenos și credincios, de nu știu 
de mai este cine-va de potriva lui. Cu 
el mă sfătuesc în trebile împărătesei, când 
mi-I împărăția în cumpănă mare. In sfârșit 
pe el îl am ca pe cel mai învățat și mai 
priceput din totă împărăția mea.

împăratul nu îndrăsni să spue călu
gărului așa vorbe rele.

împărătâsa văfiend, că de loc nu-1 
pote desbăra de călugăr, se hotărî, să-l 
otrăvâscă pe cucernicul.

Intr’o fii împărătâsa singură făcu pane 
pentru curtea împărătescă și făou o pane 
de-oparte, care a otrăvit-o, anume pentru 
călugăr.

Când mai veni la împărat, împărătâsa 
i-a dat călugărului pâne.

Călugărul, care nu vorbise cu împă- 
rătesa așa de des, se mira de bunătatea ei 
și fiise cu umilință:

„Cine face, lui îșl face, cine dă, lui 
îșl dă, și mulțumesc frumos împărătesei."

El se duse cu pânea la mănăstire și 
o puse de o parte, fără ca să mănânce di n 
ea, lăsând’o pe altă-dată.

Nu trecu multă vreme și feciorul îm
păratului, — căci împăratul avea numai un 
singur fecior, — a pornit la venătore cu toți 
slujitorii de la împărăție.

Ce-a făcut, ce-a dires, că feciorul îm
păratului cu vre-o câțl-va s’a rătăcit toc
mai prin codru, unde era mănăstirea călu
gărului, care era sfetnicul împăratului.

După multă isbeliște și năcaz, fecio
rul de împărat nimeresce mănăstirea.

Trimite pe un slujitor, să întrebe pe 
cine a găsi acolo, de are ceva de mâncare, 
că era fărte flămând.

Slujitorul găsesce pe călugăr și ceru 
ceva de-a mâncării.

Fiul meu, n’am ce-țl da alta, decât 
pânea, care ml-a dat’o mai alaltăerî împă
rătâsa. Poftim ! Și i-o dădu. Slujitorul mul- 
țămi călugărului și se întorse în grabă. Fe
ciorul de împărat, vădii pânea cu pecetea 
dela împărăție și se încredința, că nu va fi 
rea și nici prin gând nu-i trecea, că ea-i 
otrăvită. Cum era flămând, prăpădit, o 
mânca ca de când vă spun eu.

Feciorul împăratului a mai trăit pănă 
ce-a ajuns acasă. Acasă a și închinat stâ- 
gul pentru vecie, fără ca să spue ceva 
cuiva, de ce îi mortea, ori de unde i-se 
trage.

împăratul și împărătâsa repede a po
runcit, ca să cerceteze, de unde i-se trage 
mortea.

Ei se văierau și plângeau, că numai 
atâta copil le lăsase bunul Dumnefieu și nu 
i-l’a mai cruțat.

Cercetându-se mereu, slujitorii cari au 
fost cu el la venătore i-au spus, că din pâ
nea călugărului i-se trage mortea.

Cum aufii împărătâsa aceste vorbe, 
nu mai putu fiice nimic decât:

„Cine face, lui îșl face și cine dă lui 
îșl dă“ și căfiu jos mortă.

(„D, P.“) I. Mleșniță.
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Apel literar
cătră toți binevoitorii poporului românesc.

Poporul nostru progresăză cu pași re
pezi spre decadență. Esperiența ne convinge 
^ilnic despre acest adevăr dureros.

Esperiențele ce le-am făcut și’;convin- 
gerile ce mi le-am câștigat în cariera mea 
de preot, îmi ușureză în mare măsură da- 
torința ce o am de a vindeca rana. Văd 
efectul, decadența morală și a bunei stări 
materiale. Cunosc causa, trândăvia și in
diferentismul, și i-am aflat isvorul în credința 
deșartă. Diagnosa am făcut-o; voii! prescrie 
leacul și — mi-am făcut datoria, — dato
ria, de a încerca și vindeca un corp bol
năvicios, amenințat cu stricăciune totală și 
respective datoria, de a îndrepta la credința 
adevărată, la viața morală religidsă și prin 
acesta la mai multă bunăstare și fericire 
pe un popor plecat spre decadență Iși ame
nințat cu peirea vădută cu ochii.

Această datorință am voit să mi-o îm
plinesc când m’am pus la lucru și acum 
când mă determinez ca să-mi public o lu
crare ^scrisă pe acăstă temă cu titlul de

Sărbători păgânesci,
menită anume pentru popor, cu scopul de 
a-1 abate dela credințele deșerte, din cari 
se nasc lenea, trîndăvia și tot răul ce duce 
la sărăcie — și a-1 îndrepta la credința 
cea adevărată, ce 1 învață la virtuți și-i 
arată calea spre bunăstare și fericire.

In acest scop însă mai am o neapă
rată trebuință de sprijinul și resp. de con
lucrarea tuturor acelora, cari cel puțin în 
aceeași măsură ca mine doresc a face vr’un 
serviciă țăranului nostru.

Drept aceasta lucrarea mea o socotesc 
încă de neterminată și, înainte de încheie
rea ei, apelez Icătră acei on. domni, cari 
ar avea bunăvoința se colaboreze cu mine, 
ca să binevoiască, după primirea său ceti
rea acestui apel, spre completarea opului 
meu a-ml pune la disposiție material și res
pective manuscris pe care îl void indica 
în volum cu subscrierea autorului său a 
personei ce mi-l’a comunicat.

Nici un popor nu are atâta sodom 
de sărbători păgânesci, seu cum li-se dice 
sărbători băbesci, atâtea fiile de primejdie, 
atâtea seri rele ca țăranul nostru.

Drept aceasta onorații colaboratori 
sunt rugați să binevoiască a răspunde pe 
larg și la înțeles — la următorele:

1. Are poporul din acele părți (Ară- 
dane, Bănățene, Bihorene, Ardelene, etc.) 
așa numite „Sărbători băbescF, „cfile de pri
mejdie^ etc. adecă sărbători apucate din 
bătrâni, nerecunoscute și neserbate de bise
rică ci ținute numai de popor?

2. Cum se numesc? Când și cum le 
serbează? (Cu abținerea dela lucru numai, 
ori și cu alte obiceiuri specifice ?)

3. Ce fac bărbații și ce fac femeile 
în astfel de sărbători păgânesci? (Trândă
vesc, se pun la sfat de clevetiri, orl-că 
umblă și la birturi?

4. Ce știu despre originea acestor săr
bători și ce credință au despre însem
nătatea lor?

5 Observă-se la popor efectul acestor 
sărbători păgânesci și credințe deșerte în 
slăbirea credinței creștinești manifestată 
prin ore care indiferentism religios, prin 
necinstirea bisericei, a aședămintelor ei și 
Duminecilor și sărbătorilor creștinescl?

6. Ce urmări păgubitore se poate ob
serva că .au aceste sărbători și credință 
păgână din punct de vedere moral și eco
nomie? (Păcate născute din trândăvie și 
pagube avute în urma negligării lucrurilor 
economice?)

7. Sprijinite sunt acestea și de cătră 
cei chemați a le combate și stîrpi? Decă 
nu, făcutu-s’a vre-o încercare de a deștepta 
poporul din această rătăcire și cu ce 
resultat ?

Răspunsurile rog să mi-să trimită la 
adresă, după putință f&ră întîrdiere.

Onorații colaboratori vor primi opul 
gratuit in semn de mulțumire și recunos- 
cință pentru sprijinul oferit prin conlucrare.

Gyirok (Temes) Aug. 8.
Preot D. Voniga
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Căldura si lumina.
5

Sângele și corpul omului este 
cald, el îșî produce singur căldură 
prin mistuirea hranei, întocmai pre
cum soba produce căldură prin ar
derea lemnelor.

Pentru ca corpul se nu piărdă 
mult din căldura lui, pentru-ca se 
putem trăi în aer rece ne apărăm 
contra frigului și contra umezelii, în 
casă prin încălzirea ei potrivită, afară 
din casa, prin vestminte (haine) mai 
grdse, prin încălțeminte ma> bună și 
prin mișcare. In timpul iernei decă 
ne suprinde pe câmp un viscol, o vije
lie, se căutăm să nu ședem jos, și ori
cât de osteniți vom fi, se ne ferim 
de a adorm), pentru-ca se nu dege
răm. ci se mișcăm corpul, ee um
blăm, peDtru-ca se ne înfierbântăm 
și se biruim astfel gerul, căci miș
carea și munca înfierbântă corpul.

Copiii noi-născuțî sunt mai sim
țitori la frig decât omenii mari; cor
pul lor, care înaintea nascerii a trăit 
9 luni în pântecile cald al mamei, 
se deprinde numai cu încetul cu ră
cirea aerului; trebue dâr se ținem 
copiii mici la căldură, se-i învelim, 
sAi ferim de frig.

E-ite vătămător a trece repede 
și cu corpul înfierbântai, din căldură 
în frig: dâcă ne afllăm într’un loc 
prea cald, cată se scotem blana, co
jocul, mantaua, zeghea, sarica ori 
sumanul și se ne îmbrăcăm er cu 
ele înainte de a eși în frig. Căldura 
corpului a sângelui, este la tot omul 
sănătos, tot anul, una și aceeași; ea 
cresce însă la mulți omeni bolnavi, 
și dâcă corpul lor atd<-, trebue să-l 
răcorim prin deschiderea tereștrilor, 
prin beutura de apă rece, de lapte 
rece, de zâmă de varză (de curechi), 
prin înlăturarea veștmintelor și aș- 
ternuturilor grose.

Decă vestmintele nostre sunt ude 
din causa ploi ei seu a sudorei (a nădu- 
șelii), să nu așteptăm până când se 
vor usca pe corpul nostru, ci să ne 
premenim cât de curând vom pute. 
Dâcă nu le putem schimba îndată, 
să nu ședem jos cu cămașa udă pe 
noi, ci se umblăm seu să lucrăm 
pentru a încălzi corpul.

Lumina o avem dela sore, ea 
este tot atât de trebuinciâsă pentru 
sănătatea nbstră ca și căldura; plan
tele, vitele și omul nu pot trăi în 
întunerec. Casele lipsite de lumină 
în cari nu străbat raz--le sorelui. 
nu sunt sănătose. Fruncjele plantelor 
crescute la întunerec n’au verdeță 
frumosă, ci colore verde spălăcită; 
omenii cari trăesc la întunerec du 
sunt rumeni, ci paliul și bolnăvicioși. 
Copiii mai ales, au trebuință de 
multă lumină; ea le întăresce cor
pul, și dâcă simt crescuți în caso lip
site de multă lumină, devin mola
tici, slăbănogi. Casele în cari au ză
cut bolnavi cu bble lipiciâse, curăță 
mai lesne de molimă decă sunt lu
mină-e. Dâr și lumina prea tare 
pote vătăma sănătatea; ochii se pot 
bolnăvi, când cine-va se uită mai 
mult timp îu sorele lucitor, la lampa, 
aprinsă, la orl-ce foc mare

Când, vara, razele sârelui cad 
drept de asupra capetelor nbstre, 
când lucrăm mai mult timp la ar
șița sârelui, atunci creerii noștri se 
pot aprinde, se pot bolnăvi de sâre 
Sec, de bătae de sore, bolă forte grea. 
De aceea trebue să apărăm capul îd 
timpul verci contra racjelor sorelui 
prm pălării (capele) de paie, să lu
crăm la câmp mai bine în ârele 
când sorele nu arde tare, odichnin- 
du-ne la armat}!, în orele căldurii 
celei mari.

(„Albina.’) Dr. I. Felix.

Din fisiografie.^
Electricitatea se scurge prin vîrfu- 

rileși muchile ascuțite. Un corp, decă are vir- 
furl ori muchi ascuțite, nu se pote încărca 
cu electricitate căci electricitatea să scurge 
forte lesne prin acele vîrfurl și muchi.

Decă încărcăm cu multă electricitate 
un corp care are un vîrf ascuțit și îl pu
nem la întunerec, observăm un fel de lu
mină Ia vîrf, care nu este alt-ceva decât 
electricitatea ce se scurge prin acel ’punct.

In nori se află eteciricitate. Un 
învățat american anume Franklin a arătat 
cel dintăiă, că norii sunt încărcațl cu elec
tricitate. Iată cum a procedat Franklin. 
A ridicat în aer un smeu de hârtie cum 
ridică copiii primăvara legat de sforă, pe 
un timp noros și furtunos. A pus pe fiul 
său să țină de sforă. Franklin, apropiind 
degetul de sforă, a obținut după câte-va 
momente scântei electrice mult mai puter
nice, decât acelea'.ce se obțin prin frecare.

Prin ajutorul electricității obținute 
din nori s’a produs âtracțiunl, repulsiunl 
(respingeri) întocmai ca și cu electricitatea 
desvoltată prin frecare.

Scânteia electrică produsă prin fre
care are aceeași formă ca și trăsnetul.

0 scânteie electrică puternică topesce 
sîrme subțiri de metal, aprinde unele cor
puri. ca spirtul, eterul, bumbacul, etc.

0 scânteie electrică mare ne sgudue 
puternic, ne trîntesce la păment, ba pote 
chiar să ne omore.

Tote cele spuse mai în sus dovedesc, 
că trăsnetul în sine-șl nu este alt-ceva de
cât tot o scânteie electrică însă cu mult 
mai puternică de-cât aceea pe care o pote 
produce omul.

Norii sunt țîncărcațl cu electricitate, 
căci aburii' atunci când să formeză la su
prafața apelor se încarcă cu electricitate 
pe- care o păstreză chiar și după ce devin 
nori. Așa dar din causa evaporației apelor 
se produce electricitate din atmosfera.

Când doi nori încărcațl de electricități 
diferite sunt în apropiere, electricitățile lor 
se atrag, să reped una către alta și 
produc trăsnetul care străbate atmosfera.

Trăsnetul să produce nu numai între 
doi nori ci și între un nor și obiectele de 
pe suprafața pământului.

Mijloc d'a ne apăra casa de trăs
net. Paratrăsnetul. Paratrăsnetul este un in
strument care apără casele de trăsnet Se 
compune din următorele părți: 1) o vargă 
de fer ascuțită la vîrf și 2) o funie de sîrmă 
de fer. Vîrful vărgei, ca să nu rugiuescă 
să face din aramă aurită său din platină. 
Varga se așadă în posiție verticală pe aco
perișul casei, iar partea din jos este legată 
bine cu funia metalică care se aduce pe 
lângă zid. Capătul funiei să introduce într’un 
puț (fântână) seu într’o gropă cu cărbuni.

Decă edificiul este mure, să Intrebuin- 
țeză două seu mai multe vărgl.

Vărgile de pe casă formâză părțile 
cele mai ridicate ale casei și în acelaș timp 
nisce vîrfurl ascuțite. Noi seim că electri
citatea se scurge prin vîrfurl ascuțite. Prin 
urmare când un nor încărcat cu electrici
tate, de exemplu positivă, trece pe deasu
pra casei, desvoltă în casă cele două feluri 
de electricități: atrage pe cea negativă, care 
se scurge în aer prin vîrfurile ascuțite ale 
vărgilor metalice și respinge pe cea posi
tivă, care se scurge în păinent prin funia 
.metalică.

Trăsnetul, decă să întâmplă câte odată 
ca să cadă pe casă, se duce prin paratrăs
net în păment așa, că edificiul scapă și în 
acest cas de trăsnet.

Scânteia electrică, adecă trăsnetul să 
duce prin paratrăsnet în pământ, căci pa
ratrăsnetul formâză partea edificiului cea 
mai ridicată și in acelaș timp cea mai bună 
conducătore de electricitate.

Precauțiunile ce trebue se luăm in 
timpuri furtunose. Din faptul că eletri- 
citsitea să grămădesce pe locurile înalte 
învățăm, că în timpul când vine o ploie 
însoțită de fulgere, trăsnete și tunete, nu 
trebue să ne adăpostim sub un arbore înalt 
seu lângă o căpiță de fân, etc. căci aceste 
corpuri sunt forte mult expuse la trăs
net mai cu seină când sunt isolate (singure).

*, Din fisiografia lui S. Niculescu—Brăilițânu.

MULTE ȘI DE TOTE.
Oclaeltirii misterioșii.

In vremea celor dintâi ani ai re- 
publicei francese, ambasadorul Rusiei de 
la Paris făcu într’o di o visită președin
telui frances Louis Adolphe Thiers. La 
plecare, ambasadorul îșî uită ochelarii pe 
masă, în camera în care fusese primit de 
Thiers. Președintele observând lucrul acesta 
cum era cunoscut peste tot ca un om de-o 
exactitate, și-o acurateța fără margini, luă 
imediat ochelarii, îî puse într’o cutie, îî 
sigila și chemând un jandarm, îi trimise 
imediat să-î ducă la ambasada rusescă. 
Jandarmul credend, că duce vre-o hârtie, 
vre-un secret de stat, merse într’o fugă 
până la ambasada Rusiei.

Ajuns acolo, nu găsi pe ambasador, 
de dre-ce el eșind de-la președintele, nu 
se duse direct la ambasadă.

Funcționarii ruși de-acolo, în lipsa 
ambasadorului, luară cutia, o desfăcură și 
spre cea mai mare mirare și zăpăceală a 
lor, vădură o pereche de ochelari.

Ochelari trimiși de președintele Franței, 
sigilați cu stampila țării, ori-cum, trebuiau 
să formeze vre-un mister, trebuiau se a>bă 
o importanță fără margini...,.

Și ei speriați peste măsură, cura nu 
era șeful lor la ambasadă, pentru urgență 
telegrafiară imediat la St. Petersburg:

— „Președintele frances trimis oche
lari misterioși. Oe e de făcut?”

Peste o <5ră sosi răspunsul:
— „Trimiteți imediat ochelarii!“
In aceiași vreme însă, când împa

chetau ei din nou ochelarii ambasadoru
lui spre a-i trimite, sosi și ambasadorul, 
care rîse mult de naivitatea funcționarilor 
săi și’și elibera astfel ochelarii, de călă
toria ce erau s’o facă până la St. Peter
sburg.

*
Premiul jienlrii băuturi».

In: „Descrierea Moldovei” a princi
pelui și istoricului Dem. Oanterair, se află 
descris următorul cas interesant și unic în 
felul seu:

„Odată s’au apucat pe rămas un Mol
dovean și cu un Muntean să vadă, cari 
sunt mai tari în băutură, Moldovenii ori 
Muntenii? și au mers pe podul de la 
Focșani, care este marginea între Moldavia 
și țera roraânescă, unde cei doi atlețî de 
băutură atâta s’au luptat cu paharele, până 
când Munteanu a cădut mort de prea 
mult vin ce a băut. Iar pe Moldovean în
semn de .premiu pentru biruința sa, l’au 
dăruit Domnul seu cu boerie”.

*

&unn <Be miere într’uia copac.

D-na George Marshland, americană,, 
ceruse cu cât-va timp înainte de căsă
toria ei, aceluia pe care trebuia să-l ia de 
bărbat, ca să pue să se olădescă în vîrful 
unui copac un fel de apartament aerian, 
în care ei trebuiau să’și petrecă luna de 
miere, 3—4 săptămînî cel mult, în loc de- 
a face o călătorie de nuntă.

S’a ales un ținut pitoresc, satul Mill- 
Valley, aședat la piciorul muntelui Te- 
inalpain în California, nu departe de San- 
Francisco, reședința celor doui viitori soți, 
și acolo d. George Marshland a pus să se 
contruiască, pe cele mai înalte și mai 
grdse crăci ale unui stejar, la 15 metri 
d’asupra solului, o adevărată căscidră, al
cătuită din trei odăi, salon, sală de băi,, 
bucătărie, etc.

Nevasta lui fîi așa de mulțumită în 
cât ceru să-și prelungestă șederea în noua-T 
locuință de tînără femee. Ei petrecură 
acolo iarna, apoi primă-vara, în urmă vara, 
și adi, instalați deja de 2 ani în casa lor 
aeriană, d. și d-na Marshland îșî continuă, 
luna de miere.

Cfts6toriți
De la 8 pâuâ la 14 August.

i; Dumitru Salveț. gr. or. Zugrav, Brașov 
cu Eufrosina Lupu gr.-or., Satulung. 2) Nicolae 
Bârsxnu, gr.-or., calfă de croitor, cu Ana Olteanu, 
gr.-or., amîndoi domiciliațlîu Dir.‘te. 3) loan Barbu 
gr.-or., lucrător cu Mana Cimpoca gr.-or, Arnîn-- 
doi domicili-ițl în Dîrste. 4) Szilâgyi Andrâs, ev. 
ref., calfă de pantofar, cu Bibo Ida ev. A C. amîn
doi domiciliațl în Bucurescl. 5) Dr. NicMae lonesctv 
gr.-or., advocat în Caransebeș cu d-șora Maria 
Sfetca, gr.-or., din Brașov. 6) Imreh Mihâly, r.-cât. 
oficiant de poștă și telegraf în Kisujszâllâs cu 
Strelitz losephine, Brașov. 7) Gustav Knapp, ev, 
A. C. meșter turnător cu Ludovica Hermine.- 
Teutsch, ev. A. C. Brașov.
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Sosiți în Brașov.
Pe diua de 15 August 1902.

H. Pomul verde: Schaden. Văii, ingineri, 
Budapesta; Georgescu, comerciant, Brașov; Schmidt, 
comerciant de mobile, Mantsch, tîmplar, Mediaș; 
Schwab, Galați; Bieldstein, BucurescI; Ionescu. 
profesor, BucurescI.

H. Orient: Petrescu, sergent maior, Co- 
taru, ofițer, Ploiești, Filip, comerciant, Constanța; 
Manescu. funcționar, BucurescI; Papasoglu, pro
prietar, Brăila.

H. Europa: D-na Dr. Popescu, soție de 
advocat, Reghin; Honig, Oradea; Ungar, H»ben- 
streit, Kornstein, Viena; Gross, Pesta; Bonke, 
Clușifi; Coppan, Giurgiu.

H. BucurescI: Enescu, proprietar. Câm
pulung; Selto, Herzog, BucurescI; Waidmann, Co
marnic: Krayszychi, farmacist, Werner, Viena; 
Lorincz, Pesta; Szekely, Roth, Freisinger, Vary, 
Lustig, Pesta; Pollak, Voina, Szollosy, Sz. Udvar- 
hely.

H. Grand: Landau, Cs Szt. Simon, Gugig, 
Viena; Goruneanu, BucurescI; Wechsler, BucurescI.

Din 15 August 1902.

Oa.lexxd.ar’a.l septemănei.
AUGUST. (1902) are 31 (file. MASALAR.

pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi
Viner 
Sâm.

4 Ss. 7 m. de JEfes
5 S. m. Eusigiu
6 f Schimb, la față
7 S. m. Domețiu
8 S. mart. Emilian
9 S. ap. Matei

10 S. m. Laurențiu

17 Liberat
18 Elena
19 Sebald
20 f Sf. Stefan
21 Bernat Adolf
22 Timotei
23 Eilip

Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Măsura
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor |fil.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 12
fl Grâu mijlociu . . . 11 90
fl Grâu mai slab . . . 11 80
fl Grâu amestecat 8 50
fl Secară frumosă. 8 80
TI Săcară mijloeiâ. . . 8 60
fl Orz frumos .... 7 —
n Orz mijlociu. . . . 6 80
A Ovâs frumos. . . 5 20
fl Ovâs mijlociu . . . 5 10
A Cucuruz .................... 8 70
fl Mălaiu (maid) . . . 8 —
A Mazăre........................ 20 —
A Linte . 13 —
A Fasole........................ 11 —
M Sfimență de in . 24 —
fl Semeuță de cânepă . 6 —
V Cartofi........................ 1 70
TI Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
fl Carne de porc . . . 1 04
fl Carne de berbece. . — 72

100 kil. Său de vită prospăt . 44 —
fl Său de vită topit . 64 —

Proprietar: Dr. Aurel ALureșianu. 
Pedactor responsabil: Traian H. Pop.

.Stabiliment de hydrotherapie

W ăllischhof
— stațiunea de tren Brunn—Maria Eneers- 
btorf 30 minute depărtare dela Viena — 

arangiament modern, prețuri moderate.
(medicul, folosirea băilor, locuință, provi- 
■siunea întregă 21—32 fl. la săptămână, 
•amăsurat locuinței).

Ou prospecte și informațiunî detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:

Dr. Lazar Popovici, Dr. Marius Sfurza, 
medic consiliar medic dirigent în Wăllisch-

Viena XV Mariahilfer- hof p. u. Maria-Enzers- 
strasse Nr. 136. dorf bei Wien.

Nr. 6249-902.

PUBLICĂȚIUNE, 
referitore la consemnările pentru statorirea 
dării de câștig el. III a aruncului general 
asupra dării de venit și a taxelor pentru 

liberarea de miliție pe anul IS02.

Se face cunoscut, că Direcțiunea 
financiară reg. ung. din loc a pre 
gătit și ne-a și trimis spre publicare 
consemnările pentru statorirea dărilor pe 
1902, consemnate mai jos, anume:

a) consemnările pentru darea de 
câștig cl. III cu Nr. 31.500—1902, 
lângă care sunt puse și contribuirile 
pentru fondul bolnavilor din țară;

&) consemnările arunculni ge
neral după darea de venit cu Nr. 
14673 — 1902; în fine,

c) consemnările taxelor pentru 
liberarea de miliție.

Tote acestea consemnări să află 
eepuse în localul perceptoratului 
orășenesc, unde fie-care contribuabil 
le pote lua în vedere timp de 8 (jile, 
adecă dela 16 pănă la 23 August 1902, 
totdeauna înainte de amia^i dela 
8—12 oare.

Eventuale reclamațiunî în con
tra aruncului general după darea 
de venit și în contra taxei pentru 
liberarea de miliție sunt a-se pre- 
senta la subscrisul oficifi în timp 
de 15 tple, adecă pănă la 30 August 
a. c. adresate cătră Comitetul ad
ministrativ al Comitatului Brasso.

Acest termin de reclamațiune 
are valore pentru toți acei contribuabili, 
cari în anul precedent deja au fost su
puși aruncului general după darea de 
venit său taxei pentru liberarea de 
miliție.

Er acele părți, cari în anul cu
rent sunt taxați pentru prima-oară de-a 
plăti aruncul general după darea de 
venit, au se și înainteze reclamațiu- 
nile la comitetul administrativ comitatens 
și privitor la taxele de liberare dela 
milițiă la direcțiunea financiară reg. 
ung. în termin de 15 cț'l0, dela data 
înscrierei aruncului general, său. pen
tru eliberarea de miliție în cărtice
lele pentru taxă militară.

Reclamațiunile în contra dării 
de venit cl. III sunt supuse termi- 
nelor fixate în §§-ii 26 și 27 ai art. 
de lege XLIV din 1882.

După-ce in modul acesta pe 
anul 1902 tote soiurile de dare sunt 
deja prescrise de aceea, pentru a-se 
induce dările în colele seu cărtice
lele de dare a fie-cărui contribuabil, 
să provbcă toți contribuabilii comu
nei orășenescl Brass6 a-și presenta 
la acest oficiu de dare orășenesc 
oblele seu cărticelele lor de dare în 
timpul dela 16 pănă la 30 AuțjU^t 
a. c. Provocăm pe contribuabili să 
nu între!ase acestă presentare, căci 
cei negligent! vor fi pedepsiți.

Brasso, în August 1902. 
Nr. 629 1—3 Perceptoratul orășenesc
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® In atențiunea On. părinți! © a w ©
e La subscrisul se primesc băieți ® 
e de școlă în cnartir lunar seu 0 
@ anual cu tdtă întreținerea . 
o, seu fără, dela 12—16 ani, în- e 
@ tr’un loc liniștit, cu curte mare o 
c și grădină, în Strada Sf. Nicolae ® 
@ Fir. 6/B (Dosul bisericei). &

• George Moldovan. ®® ° © 

>© O G O © O © o.' 
Se caută trn tirtaș, 

care pbte să depue cauțiune, să fie 
specialist harnic, a cărui soție 
să potă conduce o bucătărie bună, 
pentru Otelul comunal din Zeraești cu 
începere din J Octomvrie st. n. 1902.

Informațiunî se pot lua dela 
d-1 Franz Tichy, Berăria din Feldidră.

631.1- 3

>0 O © O © ©
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De vendare.
© gB’ădănâ mare aflătore în 

Schieiîi (Mucerlic, Pajiște), în mărime 
de 12 jugere, cu pom! rodtiori, bine 
arangiată, se wiirarie din mână 
lifiaeră.

Doritorii a-se informa la propie- 
tara pe Valea Costei Nr. 25.

630.1- 3
ÎXXXXXXXXXXXXXXX^

<

3

medic primar al spitalului civil, ț 
-“«■=== operai or, sss=— ț 

medic pentru “W * 

bole de femei și copii. ; 
CONSULTAȚII: ț

dela 2 — 4 ore p. m. cu escepție > 
de Duminecă și șerbătorl. ț
Șirul spital uliul nr. S3. i

•r-e yyvvv- Y vr vyyY

*537 ^5? <3? 'CF ’Q87XEP ‘'87 ’QjfiF

Se primesc în întreținere cons- 
ciențidsă băăeță șs fete 

în apropierea de școlele române și 
gbbmaue. In casă se află și un 
3 i a n o.

Adresa la administrația „Gazetei 
Transilvaniei4. 630,1—3
XSfr,

L

In atențiunea on. Părinți!
D6mna B. Obert primesce 

5—6 fetițe pe lângă tdtă 
întreținerea cu prețul cel 
mai moderat.

Cu deosebită stimă

B. Obert,
Strada Orfanilor nr. 10.
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^artificiali fe
x simpli,
X
X
X
X
X
x
X
X
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ir’cWalr

precum și forte fin lucrați, 
se pot procura dela 
Dr. H. GUST, 

atelier «ieutistic
Piața mare, Tergul nomelor 19.

Kwizda.

J.REIF Specialist, VIEUA 
I., SS p a ki <1 S t ii. 11 e 3.

Prețuri curente în coverte închise franco și gratis.

Trimiterea în provincie cn Rambursa.
i K. 2, 4. 6, 8, 10 eto.

iurisli
Kwizda fluid 
pentru soldină.
Fricțiune probată 

contra soldinei. în
trebuințată de Tu
riști, BicicliștI și 

călăreți cu succes, 
pentru recr-are du
pă ture mai mari.

Prețul o sticlă cor. 2.-, ‘/î sticlă cor. 1.20.
-- Veritabil se capătă In tote farmaciile. — 

Deposit principal Ea

PraiiSK «Mi. Eiwfiada
k. u. k, Oest.-ung. kbn. Rumân, u. fiirstl Bulg. Hoflif, 

Kreis-Apotlieke KORNEUBURG, bei Wien.

EP0S1T 
«le articole 

igienice.
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Ciocoladă' de Tannin 
a lui Satraka, 

are cel mai bun efect 

în contra diarei, 
atât la copil cât 
la adulți. O bu
cată costă 40 fii.
Se află de vendare 

în tote farmaciile.

ry. O
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P » ry
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a «o 
CD

Deschidere de Magazin.
Subscrisul are onorea a face cunoscut On. Public, 
dcscsîs în£Stradfai Hirscher vis-a-vis de Sala

că 
deau

Concerte, un

Magazin 0 joștavnri.
La ventjare vine numai fabricație proprie, 

In asortiment bogat și cu prețuri ieftine.

3—3.(619)

Rugându-me de o cercetare numărosă, sunt 
cu tbta stima

Anton Brossek,^ Fabrică «ie postavuri.
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m foraiă de pirav»

Deposit eu gros pentru Brașov 
ia JOHAO OREUDI.

capătă în farmacii, Drogueril, Parlumeril
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t,Iiitreprin.dere de Cfedit-Hipotecar11
este titlul unui institut ce s’a înființat cu scopul de a da 
siune proprietarilor de pământuri sepotă ajunge la 
prumuturi ieftine șipe lângă condițiunile cele 
favorabile.

Acest institut dă împrumuturi pe pământuri ori și unde.

oca- 
î ra
mai

i©0 !tr

0
5 
î 
o

Interesele cu amortisarea capitalului cu tot fac mai puțin 
la băncile mici, numai interesele simple.
Favorul cel mai deosebit și de neprețuit este, că CU înce

tarea din viață a debitorului, suma împrumutată se ștea-ge de 
pe pământul hipotecat, er’ ratele plătite în amortisarea capitalului 
se restituesc numai decât în bani gata.

Cu modalitatea imprumuturilor acestora, proprietarul unui 
pământ ajunge la bani ieftini și este sigur că ori și când ar 
înceta din viață, pământul rămâne liber de greunamâut, iar’ 
erecții mai capătă și bani gata.

Recomandăm tuturor acelor proprietari de pământuri, cari 
au lipsă de bani se se folosesc ă de favorul acesta.

Pe pământuri cari sunt hipotecate la alte, institute încă se 
dau împrumuturi plătindu-se din suma împrumutată datoria 
veche la respectivul institut.

La cereri de împrumuturi se recere copia cărțiloi’ funduare 
și foia catastrală.

Prospecte detailate cu inforioațimsiie necesare sfi trimit 
In cerere, pe lângă trimiterea «le mărci poștale în valore«le una 
coronă pentru porto poștal.

Cererile sunt a-se adresa la:

„loitreprinderei de Credit KSipotecar, Eliberarea 
pământului de greunamcnt<

în Sibiîu (N. Szeben) strada Ikiickenthal 36.
6—10. («12)

■““as!! ANUNȚ.

Cu diua de acll punem în circulație cea 
renumită și plăcută apă minerală 
illlș R E P ATI 

provenită din isvorul 
în

mai

OooOO

ca

i

mă

,.Bathori“ din Kăszon-lmper, 
stare cât se pete mai prospStă.
Profesorul de universitate S>r. Be!a EcBBgyel se espri- 

astfei :
„Isvorul din Kâszon-lmper »R e p a î i “ dă o apă alcalin

acidă de tot escelentă, care prin composițiunea ei chemică 
fericită, precum și în urma conținutului estraordinar de acid- 
carbonic, formâză o specialitate de apă minerală din 
cele mai escelente și merită deci de a fi de aprope apre- 

. 1 1ciată.“
Profesorul Or. E’urjesK dice:
„Confirm, cum că apa minerală „RepatC s’a întrebuințat 

de mine cu bun succes la vindecarea de afecțiuni 
lice ale membranelor mucoie.

Profesorul Or. Wilhehu Masakâ se esprimă
„Apa minerală „f»epatî“ este nu numai o apă

de beut, ci este tot-odată o apă vinde cătbre, de efect 
neprețuit, și pdte concura în ori-ce privință cu apa scumpă 
importată din Boemia, numită apă de Krondor f.“

c a t a r a-

astfei: 
esceleniă

Depositul principal se află 
kcs" în Târgul boilor nr. 4. -ea» 

Administrația isvorului e în Kăszon-lmper.
14—25.(593)

Tipografia A. Mureșianu, Brasov.


