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Esemplul Prusiemlor.

Este numai o urmare a fuduliei 
și grandomaniei unguresc!, decă pe 
cei del a cârmă ii vedem ac]!, că 
vreu se joce fată cu naționalitățile 
din țeră un rol, ca acela, pe care-1 
jbcă bunădră guvernul prusian față 
cu Polonii din provincia Posen. 
Acostă maimutare a politicei prusi- 
ane, le șede forte reu Ungurilor de- 
la putere. Der ce e mai trist, ea a 
adus peste capul nostru pacostea 
măsurilor estreme de maghiarisare, 
la cari se dedau guvernanții noștri 
în timpul de fată și cari au produs 
deja atâta amărăciune în țeră.

Numai imitând pe Prusiem gu
vernele unguresc! au născocit planu
rile nenorocite de colonisare cu scop 
de a întări maghiarismul In ținutu
rile locuite de Români. Numai dela 
Prusien! și-a luat pildă ministrul un
guresc de culte și instrucțiune pu
blică, când a slobodit cele doue or- 
donanțe-rachete. prin car! decreteză 
a-se introduce în școlele ndstre po
porale pe jumătate limba de pre
dare maghiară și impune catecheți- 
lor noștri dela școlele de stat să 
prede elevilor români religiunea în 
limba maghiară.

La totă ocasiunea, când vine 
vorba despre pretensiunile drepte 
ale naționalităților, foile unguresc! 
se provocă la măsurile contra Polo
nilor prusian!. Ne intereseze dec! pe 
noi în deosebi a urmări cele ce se 
petrec în Prusia ostică cu prilegiul 
visitei împăratului Wilhelm în Posen.

Adevărat, că nu de mult împă
ratul atacase aspru pe supușii săi 
poloni, într’un discurs, ce l’a ținut 
la Marienburg. El se mâniase cum
plit pe Poloni din causa demonstra- 
țiunilor lor dela Wreschen, ce le-a 
fost pricinuit porunca prusiană ca 
în viitor în școlele poporale să fiă 
oprit de 'a se mai preda eleviloi’ 
poloni religiunea în limba polonă.

Mustrarea amenințătore a îm
păratului și regelui a și adus cu 

sine, că Polonii s’au abținut aprdpe 
cu totul dela festivitățile de primire 
în Posen. Nobilimea polonă nu s’a 
presentat înaintea împăratului și nici 
chiar membrii consiliului comunal 
din Posen n’au fost de față la ser
bări. Clădirile mari polone n’au fost 
de loc împodobite, er foile polone 
n’au amintit nici c’un cuventdespre 
sosirea, monarchului. Numai archie- 
piscopul polon Stablewski a intem- 
pinat pe împăratul.

Pote că și acestă purtare a Po
lonilor a contribuit întru câtva, că 
împăratul Wilhelm în discursul, ce 
l’a ținut în dieta provincială, a atins 
corde mult mai prietinose și mai li- 
niștitore față cu Polonii.

Publicăm mai jos acest impor
tant discurs. împăratul a aflat de 
lipsă a declara sărbătoresce, că Pru- 
sienii nu vor să se atingă nici de 
religiunea catolică a Polonilor, nici 
nu vor să amenințe individualitatea 
și'tradițiunilenaționale polone. „Pru
sia1'. flise împăratul, „se compune 
din multe ginți, car! sunt mândre 
pe istoria și pe însușirile lor indivi
duale. Acesta însă nu-i împiedecă 
de a ti brav! Prusiani4.

Când împăratul a adaus, că „tra- 
dițiunile și amintirile pot să esiste, 
der ele aparțin istoriei și trecutului 
a voit să flică cu alte cuvinte, c.ă 
Polonii trebue să se lapede de visul 
lor, că vor pute restabili vechiul 
regat al Poloniei.

E sciut, că visul acesta al Po
lonilor, este nutrit în adevăr din 
partea poporului lor și decă cu tote 
acestea împăratul Wilhelm vine și de
clară, că Prusia nu vrea să sterpescă 
tradițiunile și amintirile polone, atunci 
guvernanții unguri pot învăța ceva 
bun de aici și pot să se rușineze, 
că ei, în consciința neputinței lor, 
merg afli până a ne opri de a mai 
scrie și ceti istoria trecutului nostru 
și de a cultiva tradițiunile nbstre.

Am dori ca în curend guvernul 
Prusiei să le dea prilegiu micilor 
noștri despoțl de a-se convinge, că 

nici în afacerile școlare Prusia nu 
înțelege de-a procede atât de tira
nic și far’ de nici o cruțare, cum au 
început să procedă denșii.

întrunirea de la Bistriță.
Mâne, Duminecă, și poimâne se 

va întruni în orașul Bistriță din Ar
deal „Societatea pentru fond de 
teatru național român", în adunare 
generală.

întemeiată într’un timp, când 
aspirațiunile culturale ale poporului 
nostru îșl luase un puternic avent 
pentru realisarea lor și când rela- 
țiunile dintre poporele acestei teri 
păreau mai puțin încordate ca as- 
tăfll, Societatea a desfășurat în de
cursul anilor o activitate stăruitore 
și liniștită, așa că afli pote privi cu 
mândrie la frumosul iond, ce l’a 
creat și înmulțit din an în an.

Și de rendul acesta se flice în 
convocarea adunării generale, că 
acesta, pe basa §-lui 21 din statute, 
va avă să decidă asupra măsurilor 
de luat în vederea înființării tea
trului național român.

E de dorit, ca decisiunea ce o 
va lua adunarea generală în privința 
acesta, să fie cât mai bine cumpă
nită, ținendu-se semă de împrejură
rile date -și de trebuințele adevărate, 
amăsurat țintei, ce șl-a pus’o So
cietatea, față cu care în anii din 
urmă poporul nostru a manifestat 
un interes deosebit.

Ori-ce pripire ar fi nefavorabilă 
mersului și desvoltării acestei Socie
tăți, cu privire la care se simte ne
cesitatea, ca să esiste mai departe 
în forma și cu statutele ei de afli, 
mărginindu se a face deocomdată 
primul pas pentru succesiva realisare 
a scopului, ce-’l urmăresce.

Sperăm, că adunarea generală 
de mâne și de poimâne va decurge 
cu aceași însuflețire și în aceeași li
niște și demnitate, ca cea din anul 
trecut. Scopul cultural ce-1 urmă
resce societatea este așa de frumos 

și însemnat, încât nu pote să esiste 
între membrii ei astfel de deosebiri 
de păreri, cari să împiedece o înțe
legere frățescă în totă armonia asu
pra celor de făcut, a celor ce nu se 
pot întrelăsa și asupra celor ce tre
bue să fie neapărat încunjurate.

In acăstă firmă așteptare salu
tăm cu căldură adunarea generală 
dela Bistriță a Societății nostre 
pentru fond de teatru român, și-i 
urăm cel mai bun și mulțămitor 
succes, spre binele și întărirea ni- 
suințelor comune frățesc! de pro
gres în cultura nostră națională.

Revista politică.
Săptămâna acesta a fost bogată 

în fapte și întâmplări politice însem
nate. Asupra orașului Agram, ca
pitala Croației, s’a abătut o mare 
primejdie, provocată de ura și pati
mile vechi dintre Croațl și Șerbi. Ura 
acesta nu e isolată; ea e generală, 
așa flicend dela vlădică pănă la 
opincă, și n’a trebuit să se întâmple 
decât un lucru neînsemnat, pentru 
ca ea să isbucnâscă și să producă 
acte de vandalism și terore. pilele 
trecute o reuniune de cântări croată 
șl-a serbat jubileul. Din incidentul 
acesta a trimis o telegramă oma
gială monarchului, întitulându 1 „rege 
croat*.  Foile sârbescl din Belgrad au 
scris pe urma acesta forte violent 
în contra Croaților și i-au mai și 
batjocorit. In corul foilor din capi
tala sârbescă a întrat și fliarul sâr
besc „Srbobran" din Agram — și 
etă că pricina de cârtă a fost dată.

In flilele de 1, 2 și 3 Septem
vrie furiapopulației croate din Agram 
s’a deslănțuit cu putere elementară 
în potriva locuitorilor sârbi ai ora
șului. Grupuri numerose de turbură
tori, în frunte cu studenții și mun
citorii croațl, au dat năvală asupra 
prăvăliilor și caselor sârbesc!, pră- 
dându-le, dărîmând păreții caselor și 

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Călugărenii.
De C. Sandu.

„Spuneau bătrânii din bătrâni,
„C’a fost pe vremuri jaf în țeră, 
„Oă sate ’ntregi trosniau în pară,

„Aprinse de păgâni;
„Der’ nu s’a pomenit când-va,
„Să vedî Turciinea ’nfuriată, 
„Potop în țeră revărsată

„Ca afli, Maria Ta.

„Din fund adânc de văi, din munți 
„Sărit-a păgânimea totă 
„Și cât cuprind! cu ochii rotă,

„Vefli Turci haini și crunt!;
„Și vin năvală, vin puhoiu,
„Măria Ta; e grea urgie
„Și Dumnedeu din ceriuri scie,

„Ce-o mai veni pe noi".

„Vitezul, micul tău norod
„Și-a pus nădejdea ’ntregă ’n tine, 
„Să-l mântui cum vei sci mai bine,

„Mărite Voevod!"

Și-a stat bătrânul din cuvent.... 
Adâncă liniște se face;
Chiar frunza din pădure tace, 

încremenită ’n vent,

Căci aprigul, cumplitul Craiu, 
Sumeț plimbându-’și ochii roată. 
Din mână face-un semn spre gldtă

S’asculte mândru-’i graiă.
’Nălțat în scări, cu peptul larg,
El bate singur cinci hotare
Și hordele năvălitdre

In peptul lui se sparg:

„Oștenii mei! în țeră-i foc, 
„Nl-aduc păgânii nenoroc;
„Curend ne vom isbi cu ei
„Și vom juca, năprasnici srnei,

„Al morții crâncen joc.

„Loviți cu sete și turbat
„Să se cunoscă unde-ați dat
„Și când veți da, să dați în plin, 
„Să-mi fulgerați ca din senin

„Dușmanu ’nspăimântat. '
„Să gâlgăe din gât, din sîn 
„Spurcatul sânge de păgân, 
„Băltagele lovescă ’n șir,

„Ca trăsnetele, drept la mir,,. 
„Că-i trăsnet un Român.

„In urma vostră Turcii ’n vraf 
„Să m<5ră sărutați de jaf... 
„Oștenii mei, șomanii mei, 
„Vultani voinici, năprasnici smei,

„Pe ei! Să-i facem praf!u

Prin vad, spre pădure, păgânii urlând 
Se ’ndesă ’n năvală turbată,
Der fruntea oștirii pe loc secerată; 
Și alții dau iureș, der’ cad blăstămând, 
S’aruncă Turcimea și-i rând după rând 

Cumplit fulgerată.

Curg alții și alții din urmă, curg mii 
Și’n frunte-i Sinan neînfrântul
Sub ei par’că-i gata să crape pământul 
Și urlă năprasnic turbații spahii 
Cu urlet de sute de mari vijelii, 

E-un blăstăm cuvântul.

Mihaiă Voevodul, pornit pe omor,
Isbesce’n năvala păgână
Și’n urmă-i s’aruncă oștirea română. 
Cad maldăre Turcii și urlă și mor

Prin totă Turcimea străbate-un fior: 
Ni-e mdrtea stăpână!

Priviți-1 pe Vodă: un trăsnet din cer 
Armura-i în sore lucesce,
Sburând lâng’un pașă el raurgu-’și 

opresce
Străfulgeră barda în stânga-i de fer 
Și pașa și alții în jurul lui pier, 

Căci Vodă trăsnesce.

E răcnet de morte, e răget amar
Și tropot de cai și blăsteme
Și urlă văzduhul, răsbubue, geme, 
Trosnesc rupte fise și creerii sar, 
Mai groznici, mai aprigi Românii, 

răsar 
Căci n’au ei ce teme.

Fug Turcii năvalnici, se ’nghesue, cad 
Ca valuri mânate pe mare;
De gonă cumplită își pierd răsuflare. 
In două cu sânge e apa din vad, 
Mănâncă pământul turcescul răsad, 

Căutându-și scăparea.

S’au dus nebuni de spaimă Turcii, 
S’au risipit ca pleava’n vânt;
Și mulți din ei, sub foc de tunuri,
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bombardând ferestrile cu pietri. In 
tot timpul devastațiunei sunau clo
potele, făcend astfel să crescă spaima 
populațiunei. Poliția era incapa
bilă de a înfrâna pe turburători. S’a 
chemat miliție, care abia cu mare 
anevoință a putut se scutescă, ce a 
mai rămas nedistrns la casele și în 
prăvăliile Șerbilor. Dintre numero- 
sele acte de vandalism amintim, că 
mulțimea a spart casa comerciantului 
șerb MarkovicI, pe care a jefuit’o și 
îneendiat’o; a murdărit și a ars stin
dardul sârbesc. Vilele Petrovicî și 
CekicI au fost complet devastate și 
derîmate. La Prilaz căpitanul Maulic 
a tras 20 de glonțe de revolver asu
pra mulțimii, rănind de morte o 
calfă de măcelar. La Xawer, Potok, 
Vinkovce, Karistadt și în alte puncte 
s’au dărîmat prăvăliile comercianți- 
lor șerbi și s’au petrecut încăerări 
sângerbse între Croați și Șerbi. Un 
căpitan cu numele Wittas, care a 
tras glonțe de revolver asupra tur
burătorilor, după-ce i-a fost devas
tată casa, fu tîrît în stradă, bătut 
grozav și lăsat jos leșinat. Mulțimea 
voia se-l spânfiure de un felinar, der 
alergând trupele, au respins pe tur
burători cu baioneta.

In urma acestor scene grozave, 
s’a publicat în Agram statariul. Pu
blicarea a avut resultat, căci ordinea 
s’a restabilit de-ocamdată.

fi;

Arangeatorii congresului asociațiu- 
nei internaționale studențesc!, au sur
prins lumea c’o scire interesantă. Co
mitetul arangiator al congresului a 
dat adecă o circulară cătră toți co
legii și cătră cei pe cari ii intere- 
seză, în care, spune, că congresul con
vocat pe finele lui Septemvrie în 
Budapesta, nu se va ține. Drept mo
tiv se aduce împrejurarea, că co
mitetul a aflat, că anumiți membrii 
ai federațiunei ar fi avend intenția 
de a face din congres teatru de dis- 
cuțiunf și demonstrați uni privitore 
la cestiuni politice și de naționali
tate, cari ating afacerile interne atât 
ale statului ungar, cât și ale altor 
state vecine. Realisarea acestor in- 
tențiuni — die arangeatorii — nu 
numai ar discredita federațiunea, ci 
ar face din congres teatrul celor mai 
urîte certe și neînțelegeri.

Cu alte cuvinte, cei de la secția 
maghiară a asociațiunei aruncă vina 
pe alții, făcendu-se a uita, că toc
mai ei sunt aceia, cari în urma pre- 
tensiunei lor de a nu se admite con
stituirea congresului după naționali
tăți, au aruncat schinteia neînțele

gerii și discordiilor și au făcut im
posibilă o organisare pe base sănă- 
tose și echitabile. Din tote însă reiese, 
că Ungurii s’au temut, că vor căde 
în congres cu planurile lor, și de cât 
să sufere un blamagiu chiar la ei 
acasă, au preferit mai bine a face 
să nu se țină congresul.

*

Frații noștri din Bucovina sunt 
veseli de a pute înregistra un fru
mos succes cultural la activul lup
telor și stăruințelor lor. In 1 Sept, 
n. s’a deschis în Cernăuți șcbla gr. 
or. superibră de fetițe, stând sub 
direcțiune unitară, însă divisată în 
două paralele — una română și alta 
rutenă — cu câte opt clase, patru 
primare și patru superiore. „Deștep
tarea11 din Cernăuț îndemnă pe.pă- 
rinții români să-și dea copilele la 
acestă școlă. și să insiste neîncetat, 
ca noua școlă să fie organisată ast
fel, în cât generația mamelor viitore 
să fie crescută pentru vatra româ- 
născă, 6r nu ca prin școlă să se în- 
streineze de neamul lor.

*
Până unde ajunge lealitatea unor 

șoviniștî maghiari față cu dinastie? 
Etă o întrebare la care se pote ușor 
răspunde cu ceea ce scrie foia 
kossuthistă „Ffigg. Magyarorszâg11 
despre moștenitorul de tron, arclii- 
ducele Francis Ferdinand.

Impută archiducelui, că de la 
căsătoria sa, n’a mai fost în Unga
ria, că nu caută să fie în societate 
maghiară, că la Petersburg n’a luat 
cu sine nici un Maghiar etc. Apoi 
fiice: „încă de două ori să mai facă 
Alteța Sa („fenseges ur“) asemenea 
escursiuni, și atunci în interesul propriei 
siguranțe putem să-i recomandăm și 
noi, se nu-și mai pună piciorul în Un
garia și nici chiar la venâtore în Mar- 
mația se nu mai vină*....

Er la alt loc scrie: „Nimeni nu 
i-se va pune în cale moștenitorului, 
decă se apropie de noi. Poporul ma
ghiar însă nu se va mai apro/ ia de el, 
— asta e sigur.... Decă frunzărim is
toria nostră, pe fie care pagină pu
tem ceti, că nu seplătescese anticipăm 
încredere dinastiei habsburgice^.

Risipă de vorbă ar fi, decă am 
încerca să comentăm acăstă isbuc- 
nire a furiei kossuthiste. întrebăm 
numai: unde sunt procurorii d lui 
Szell și ai ministrului de justiție 
Plosz?

*
O veste îmbucurătore sosesce 

din Bulgaria. Guvernul din Sofia a 

luat mdswH forte energice contra comi
tetului macedonean. Etă ce spun tele
gramele mai nouă sosite din Sofia:

Vice-președintele comitetului mace
donean generalul Zonceffi împreună cu 
Nicoloff, membru în comitet, au fost ares
tați și transportați noptea la orele 10 și 
jum. la închisdrea din Drenova, lângă 
Târnova. Imediat după acestă arestare, 
s’au făcut perchisiții la localul comitetului 
unde s’au cercetat cu dearaănuntul tote 
dosarele și corespondențele comitetului, 
de la 1895 și pănă astădi.

E bătător la ochi, că s’au găsit 
numai hârtii compromițătore pentru 
vechiul comitet al lui Sarafoff, și 
nici o dovadă de vinovăție pentru 
Mihailowski. care a redeschis can
celaria și a continuat cu lucrările 
curente. Se vorbesce, că Mihailowski 
și-a scos pașaport, ca să plece în 
străinătate. In afară de generalul 
Zonceff și de colonelul Nicoloff, nu 
s’a făcut nici o altă arestare. Agenția 
română însă asigură, că la Sofia a 
fost arestat și Mihailowski împreună 
cu ceilalți membri ai comitetului și 
că localul comitetului a fost sigilat 
de parchet.

Aceste energice măsuri din 
partea guvernului bulgar au fost 
luate în ajunul sărbărilor de la Șipca, 
unde comitetul macedonean pregă
tise să facă manifestații contra Tur
ciei.

Omenii pățiți vor primi aceste 
depeșe oficiose bulgare cu ore-carl 
îndoieli. Este sinceră seu nu prigo
nirea comitetului macedonean din 
partea guvernului bulgar? Are să se 
dovedescă încă de aici încolo, dăeă 
acele măsuri contra comitetului ma
cedonean s’au luat definitiv, ori nu
mai provisoric, pănă ce va trece 
serbarea inaugurării monumentului 
Țarului liberator, cu scop de a pută 
dobândi mai ușor dela Turci și dela 
Ruși mult doritele reforme în Ma
cedonia, cari să fie mai mult în fa
vorul Bulgarilor. Decă comitetul 
după acea serbare va întră erășl în 
activitate, atunci totul a fost numai 
o apucătură, o farsă bulgărescă.

împăratul Wilhelm în Posen.

De câte-va fiile împeratul Wil
helm se află in Posen, unde s’au aran
jat mari serbări în onorea lui. Opi- 
niunea publică germană și cea din 
străinătate s’a ocupat mult de visita 
împăratului în acestă provincie lo
cuită de Poloni, fimd-că între PrușI 
și Poloni relațiile sunt forte încor
date. Contrastele acestea au fost înăs
prite și mai mult prin faimosul dis

curs dela Marienburg al împăratului, 
în care a atacat în mod necruțător 
pe Poloni. Agitația, ce a produe’o 
discursul împăratului, eia atât de 
mare, încât se vorbia, că Wilhelm II 
ar fi renunțat să facă călătoria acesta, 
temendu-se de demonstrațiunile Po
lonilor. Călătoria în-e s’a făcut și 
Marția trecută împeratul și împără- 
tesa au întrat în Posen, fără de a-se 
fi turburat prin ceva festivitățile, cari 
de câte va fiile se dau în onbrea îm
păratului.

In 4 Septemvrie s’a desvălit pe 
piața Wilhelm din Posen statua îm
păratului Frideric. Au asistat la des- 
vălire părechea imperială, principele 
moștenitor, numeroși principi, can
celarul imperial Bulow, miniștri pru
sian! și clerul ambelor confesiuni. 
După desvelirea statuei părechiaim- 
perală, principele moștenitor, prin
cipii, cancelarul imperiului și miniș
tri, s’au dus la casa provincială. 
Aici împăratul fu Balutat de cătră 
mareșalul provincial bar. Wilamo- 
vitz-Mollen și i-a dat cupa de onbre. 
împăratul Wilhelm mulțumind pentru 
sentiaientul patriotic căruia |i-a dat 
espresie mareșalul și pentru primi
rea, ce i-s’a făcut, adause :

Regret forte mult, că o parte a su
pușilor mei, cari nu sunt de naționalitate 
germană, se acomodeză cu greu condițiu- 
nilor de traiu prusian. Acesta se datoresce 
la două mari erori: minciunei, după caro 
religiunea catolică ar fi atinsă într’un chip 
dre-care. Intrega mea domnie și vorbirea 
mea din Aachen dovedesc, cât de mult 
respectez eu religiunea, adecă raportul fie
cărui om cătră Dumnedeu. Un astfel de 
calumniator insultă pe urmașul acelui mare 
domnitor, care a dis, că fie-care se se mân- 
iuescă după credința sa. A doua erore 
este aceea, că se susține în omeni teme
rea, că s’ar intenționa ștergerea particu
larităților de rassă și a tradițiunilor. Asta 
nu-i adevărat. Regatul prusian s’a format 
din mai multe seminții, cari sunt mândre 
pe trecutul lor istoric și pe particularitățile 
lor. Acăsta însă nu-i împiedecă, ca înainte 
de tote se fie buni Prusieni. Așa să fie și 
aici. Tradițiile și amintirile pot s6 se men
țină liniștit. Aceste înse aparțin istoriei, 
trecutului. Adl nu mai recunosc aici decât 
Prusieni și sunt dator față cu munca înain
tașilor mei, de a mă îngriji, ca provin
cia acesta se fie indisolubil legată de re
galul prusian, ca tot-deuna să fie pru- 
siană și germană bună și credinciosă. Go
lesc acestă cupă umplută cu sucul viiei 
de pe țărmul Rinului, spre bunăstarea pro
vinciei Posen și a capitalei sale.

La prânfiul de gală, ce s’a dat 
după parada militară, împeratul Wil-

In Dunăre-au găsit morment.
Er’ chiotele asurditore
Ale oștirii românesc! 
Cutremură văsduhuri ’nalte, 
Se sparg în bolțile ceresc!.

Stă sdrele ’n sfințit pe-o culme, 
De-atâta mdrte ’nmărmurit: 
Câți Turci periră numai astădi 
In deci de lupte n’au murit 
Și ’n rada lui sclipesce ’n mândre 
Mărgele sângele ’nchiegat 
Ca un potop de nestimate 
Pe câmpul luptei revărsat... 

La Sinaia.
Puține locuri vor fi în Europa în- 

trăgă, cari să-ți producă o impresiune mai 
mare, mai vie și mai plăcută decât Sinaia, 
frumosa reședință de vară română, ascunsă 
în fundul Carpaților, sub uriașul Buceciu.

Și cu deosebire când vii cu trenul 
de la Brașov, impresionat de munții înalț! 
de piscurile de petră, pe cari le vedi în 
șir, de pădurile întinse de brad și ajungi 
la Sinaia, ți-se ofere priveliscea posiției 
vesele și încântătore a ei, vilele aruncate, 
risipite par’că de o mână uriașe, contras- i

tul”între severitatea și farmecul solemn 
al munților văduți pănă atunci și între 
tablourile romantice, vesele, cochete, dră
guțe, ce ți-le dă Sinaia, cu farmecul ei.

încă de departe, intrând pe pământul 
românesc, vedi pe deal o sentinelă ro
mână, care cu arma ridicate salută tre
cerea trenului.

De la Predeal ai trei stații : Azuga, 
Bușteni și încă o stație forte mică, Valea 
Țapului, și în câteva minute ești la 
Sinaia.

Ajuns în gara de aici, încă nu vedi 
nimic. Te uiți în tote părțile, nimic, ni
mic. Pentru a ajunge în oraș, trebue să 
urci nisce drumuri late și frumose și la 
sfîrșitul lor numai ți-se desfășără înaintea 
ochilor icona Sinaei cu frumosele ei clă
diri cu stradele și bulevardele ei. De altfel 
Sinaia întregă e aprope numai un bule
vard fără sfîrșit, luminat electric, pe mar
gini cu grădini frumose și ’n mijlocul 
grădinilor vilele cele mai frumose și mai 
moderne. Bulevardele late și drepte, tră
surile cele mai frumose sosite peste vară 
de la Bucuresci, hoteluri moderne și ele
gante, unde vine Dumineca și în dile de 
sărbători din orașele din apropiere și de 
la Bucuresci mulțime de lume, ca se pe- 

trecă la Sinaia. In genere, decă vre cine-va 
să vadă lume elegantă română, decă vre 
să vadă aprope tot ce are România mai 
distins, aprope totă boerimea ei, să mergă 
într’o vară la Sinaia.

Un loc de frunte al orașului îl for- 
meză parcul, în mijlocul căruia e chioșcul 
orchestrei și unde cântă musica militară 
în fie-care di de două-ori, er Dumineca și 
în dile de sărbători de trei ori, cele mai 
frumose arii naționale și fragmente din 
operele celor mai celebrii compositor! mu
sical!. In parc sunt cafenele elegante, co
fetării admirabile și chioșcuri de diare. 
Acolo se întrunesc toți ospeții din Sinaia 
și când cântă musica, parcul e tot-deuna 
plin. Cam în mijlocul parcului, e statua 
principelui D. Ghica, care a făcut forte 
mult pentru orașul Sinaia; bustul de bronz 
pe piedestalul de marmoră. Pe piedestal 
se află inscripția:

Principele 
D. GHICA 

1816—1897.

er sub inscripție marca lui princiară.
Eșind din parc, nu după multe coti

turi ajungi la mănăstirea Sinaia, vechia și 
tradiționala mănăstire. In curtea mănăstirii 
curge isvorul, care are atâta importanță 

la înființarea mănăstirii și a orașului în
treg. S’au făcut renovări multe, cu tdte-că 
zidurile vechi ale bisericei mănăstirii și 
ale chiliilor din jur, mai esistă încă.

Cum treceam prin curtea mănăstirii, 
vădui înaintea unei chilii un călugăr bă
trân, care sta liniștit pe un scaun. Intraiti 
în vorbă cu el și după-ce povestirăm des
pre multe lucruri, îmi fiise:

— „Ei, bine, când s’a zidit mănăsti
rea acesta erau alte vremuri, vremuri mai 
bune, nu ca acum. Vedi, înainte cu vre-o 
două-sute de ani, nu era nimic p’aicl, ni
mic, nimic, nici mănăstire, nici castel, nici 
case, nici oraș. Erau nisce prăpăstii, nisce 
munți sperioși și greu de pătruns. Der în 
vremurile acelea, adecă înainte cu vre-o 
două-sute de ani, principele Cantacuzin 
a fost fugărit de dușmani și d’abia, d’a- 
bia a putut scăpa fugend și rătăcindu-se 
p’aicl, printre munții aștia mari. Și cum 
sosise el aici, unde suntem noi acum, a 
dat de isvorul, pe care îl vedi colo, înain
tea chiliei din mijloc. Și-atunci, el băîi 
din isvor, că-i era tare sete, și om cu frica 
lui Dumnedeu, cum era, se rugă și pro
mise în genunchi maicii Domnului, că 
decă va scăpa cu vieța, va face în locul 
în' care a ajuns și a băut apă din isvor, 
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helm a ridicat un toast pentru Ța
rul Nicolae. împăratul a primic îna
inte de prând pe generalul Cevtkow, 
guvernatorul Varșoviei, și pe oficerii 
celor doue regimente rusesc! ale sale. 
Și a esprimat bucuria de a vede pe 
oficerii ruși asistând la parada tru
pelor germane și a adaugat, că pre
sent» acăsta este o dovadă de ve
chea fraternitate de arme și de pre- 
tinia credinciosă între Germania și 
Rusia.

Pressa streină
și agitațiile bulgăresc!.

„Gazeta Națională'1 din Berlin scrie, <?ă 
ultimul congres macedonean din Sofia a 
provocat în pressa rusâscă discuții, în cari 
locul de frunte îl ocupă ideea, că Bulgaria 
n’are dreptul să se gândâscă la anexarea 
Macedoniei și nici Macedonia însa-șl nu tre- 
bue să viseze despre autonomie. „Novoje 
Vremja*  spune, că în consciința poporului 
bulgar trebue să se înrădăcineze convinge
rea sănătosă, că valorea stărei de lucruri 
din Balcani nu se pâte întâmpla pur și 
simpla prin încercările unui anumit cerc, 
ori cât de numeroși membrii ar ave acesta. 
Numai adeptii lui Sarafoff ar pute să vi
seze de anexarea Macedoniei la Bulgaria.

Țiarul „Soirile Bursei1* spune, că poli- 
ticianii din Serbia și Bulgaria, în special 
însă partidul filorus, trebue să se gândescă 
bine la starea actuală a diplomației inter
naționale. E eronată credința, că ajunge 
numai să vrea diplomația rusă și imediat 
Macedonia se va anexa Bulgariei fără vre-o 
primejdie pentru pacea universală.

piarul „Novosti*  în fine, scrie urmă- 
lorele:

Ar fi o greșală să se dea autonomie 
Macedoniei. Propaganda Grecilor, Șerbilor 
și Bulgarilor va continua. Și o împărțire a 
Macedoniei între Greci, Șerbi și Bulgari ar 
fi o greșală. Puterile nu trebue să ia asu
pra lor greutatea acestei metode încurcate. 
Singura deslegare prin urmare, ar fi se se 
lase Macedonia sub autoritatea Porței, der 
să se introducă reformele trebuinciose.

De asemenea și „Pester Loyd*  discută 
aceste importante comentarii ale pressei 
rusescl și le consideră ca forte practice, în 
special pe ale diarului „Novostiu, pe cari 
le relatâză mai pe larg precum urmâză: 
„Novosti“ spune mai întâii!, că ar fi o gre
șală să se dea Macedoniei autonomia. Pro
paganda Grecilor, a Șerbilor și a Bulga
rilor n’ar înceta prin acesta, ci s’ar întorce 
numai, nu contra Turciei, ci contra Mace
doniei autonome. Și împărțirea Macedo
niei între Grecia, Serbia și Bulgaria, ar 
fi o mare greșală. Căci mai întâii! ar tre
bui, ca Macedonia se fie ruptă de Turcia, 
ceea-ce n’ar fi ușor, și pe urmă ar veni 

împărțirea, care ar produce și mai mare 
încurcătură. După tote acestea rămâne o a 
treia cale, care e și cea mai simpatisată de 
diplomație, adecă de a se lăsa Macedonia 
sub stăpânirea Porței, der cu condiția să 
se introducă reformele necesare. Pentru reu
șita acestui plan, „Novosti“ propune erăși 
ca și acum două săptămâni, revisuire trata
tului din Berlin într’un congres internațio
nal. ț)iarului „Novoje Vremja“ nu i-a plă
cut de loc acestă idee și imediat a decla
rat, că Rusia nu va fi de acord cu aceia, 
cari pledeză pentru convocarea unei con
ferințe internaționale în cestiunea Mace
doniei.

Noi credem, — termină „PesterLloyd“, 
— că nici una din celelalte puteri, cari au 
semnat tratatul din Berlin, nu simte nevoia 
specială a unei asemenea conferințe, care 
precum reiese din aceste date, n’a fost de
cât o încercare diaristică, lansată de „No- 
vosti“. Cum a venit în gândul unora să ca- 
racteriseze acestă încercare drept o pro
punere a contelui Goluchowski, er respin
gerea ei de cătră „Novoje Vremia“, ca o 
nereușită a politicei austro - ungare, este 
pentru noi cu totul de neînțeles.

Cea mai elementară cunoscere a ten
dinței politicei austro - ungare în Orient 
ar fi de sigur suficientă pentru a evita o 
asemenea greșală. Caleajreformelor pe care 
a arătat’o „Novostiu e de sigur singură 
dreptă. Der pentru reușita ei nu e de loc 
nevoie de revisuirea tratatului dela Berlin 
de cătră o cOnferență internațională, deore- 
ce reformele sunt prevădute în chiar trata
tul din Berlin, la articolul 23. Austro-Un- 
garia și Rusia au reamintit în continuu în 
ultimele luni Porței obligațiile cari decur
geau din acest articol, și neliniștea, care 
domnesce actualmente în Macedonia, putea 
de sigur să determine pe cei de la Cons- 
tantinopol să pricâpă cestiunea, care se dis
cută de un timp atât de îndelungat.

Urmărirea unui supus strein 
pentru tricolor.

Brașov. 5 Sept. n. 1902.

Lunia trecută am audit, că un vizitiu 
al unui proprietar din România, ar fi fost 
tîrît la poliția din orașul nostru și ar fi 
fost chiar închis, fiind-că purta pe pălărie 
tricolorul roșu-galben-vânăt.

Unul din colaboratorii noștri văduse 
Duminecă pe stradele orașului pe acel 
surugiu, despre care se svoniseră cele de 
mai sus. Era un om înalt, voinic și îm
brăcat în frumosul costum tradițional al 
surugiilor boerescl din țâră.

Svonul s’a adeverit și chiar stăpânul 
acelui vizitiu vine acum și se plânge la 
forul diarului nostru de pățaniile sale la 
poliția din Brașov.

Acest domn este proprietarul din ju
dețul Prahova, domiciliat în Vălenii de 
munte. Ion I. Cereșanu.

Din scrisorea d-sale, adresată din Si
naia directorului foiei nostre cu data de 
20 August st. v., aflăm de bine a estrage 
următorele pasage caracteristice, de natură 
a ilustra mai mult decât suficient escesele 
de zel ale poliției ndstre și urmările lor 
condamnabile în prigonirea colorilor ro
mânesc!.

Cât de absurde și compromițătore 
pentru însăși autoritatea polițienescă pot 
fi asemeni urmăriri, se pdte vede din 
următorea descriere a d-lui Gereșanu:

Duminecă, în 19 curent — dice d-1 
Cereșanu în scrisorea sa — eram împreună 
cu vărul meu, Ion Gr. Cereșanu, magistrat 
la tribunalul Prahova (jude la tribunal) 
și cu soțiile nostre, la Brașov în escursiune 
cu trăsura cu 5 cai (poștalion românesc).

Vizitiul seu surugiul nostru era îm
brăcat în costumul nostru românesc, având 
la pălărie panglici tricolore, cum cred, că 
sciți, că se portă la noi în țeră. Duminecă 
s’a dus vizitiul nostru să cumpere dela 
un magazin de acolo mai multe lucruri 
pentru densul. Ce să vedi însă ? El a fost 
înhățat de agenții polițienescl și dus la 
poliție, sub cuvânt, că nu-i este ertat a 
pune tricolorul românesc în Ungaria. Noi, 
audind de acest lucru, ne-am dus la po
liție, unde am întâlnit pe șeful poliției, un 
domn al cărui nume nu-1 cunoscem, și i-am 
explicat, că cel deținut e vizitiul nostru 
și, că acesta este uniforma, pe care o au 
surugiii la noi în țeră. I-am atras atenția, 
că n’am sciut, că Ungurii nu voiesc a 
se purta acest tricolor românesc.

Șeful poliției ne-a spus, că trebue 
să ia tricolorul dela pălărie, er în costum 
pdte să umble prin oraș, însă după legile 
d-lor, să plătâscă o mică amendă și va fi 
imediat liber.

I-am mulțumit acestui domn șef de 
poliție și ne-am retras. în același timp a 
părăsit și d-lui poliția, mergând în oraș.

Surugiul a fost condus la sub-șef, 
pentru a-i fixa amenda. (Am uitat a Vă 
spune, că panglicile le-a scos dela pălărie 
și le-a încredințat vărului meu spre păs
trare, cu rugămintea, de a nu le pune, 
decât la plecarea nostră. In timpul, când 
se petreceau acestea în sala poliției, aju
torul poliției a eșit furios din camera sa 
și a strigat la noi cu gură mare, ca să 
.tăcem, când e de față căpitanul seu șeful 
poliției).

In fine după-ce domnul căpitan a 
plecat, am rămas spre a ni-se fixa amenda, 
a o plăti și a ne lua vizitiul, să vadă 
de cai.

După așteptare de o oră în sala po
liției, ese un agent de origine Român, care 
tocmai arestase pe vizitiu și ne spune, că 
trebue să plătim 10 corone amendă, er 
vizitiul să rămână închis 24 dre, pentru-că 
a purtat tricolorul român (se vede, că au 
mare frică de acest tricolor!), cerând în 
același timp dela vărul meu panglicile, 
spre a le ține acolo, ca „corpus delicti*.  
Noi, cari doriam să plecăm Luni dimineța 
neapărat, spre a scăpa de acestă șicanare 
cât mai curând, am întrat la vice-căpitanul, 
care după-ce ne-a făcut să așteptăm, ne-a 
dat cuvântul.

Noi i-am esplicat cererea nostră, că 
suntem dispuși a plăti amendă și mai mare, 
numai să nu-1 închidă, căci avem nevoie 
de densul, pentru a îngriji de cai și a-1 ave 
la disposiție, pentru a pleca în țeră. Nu a 
voit să ne facă altă concesie, decât să-l 
țină închis 12 dre și să plătim 10 corone 
imediat. Ne-am executat imediat și după 
ce am plătit, ni-s’a dat de cătră agentul, 
care a arestat pe vizitiu, o chitanță de 
primirea celor 10 corone pe un simplu 
petec de hârtie murdară și ruptă, fără 
stampila poliției, fără a fi luată din o con
dică a autorității, cum se face în tote ță
rile din lume. Acestă chitanță o avem în 
posesiunea nostră și o putem arăta la 
nevoie.

în fine, după tote astea, l’am lăsat 
pe vizitiu să-și facă pedepsa, lăsându-i 3 
corone pentru a ave mâncare, spunându-mi 
agenții poliției, că îi este îngăduit să-și 
cumpere, ce poftesce.

După plecarea nostră l’a închis și i-au 
luat banii sub cuvânt, ca să-i aducă mân
care, și i-au dat la 1 oră puțină pâne, o 
bucată mică de carne de porc și varză. 
Afară de asta ’i s’a luat tabacherea cu 
tutun, ca se nu pdtă fuma și la 10 dre 
i-au dat drumul, așa că Luni dimineța 
ne-am grăbit să părăsim acest oraș...

Pe la 6'/, dimineța, Luni, am trecut 
pe la Redacția diarului D-vdstre, însă fiind 
prea de dimineță, nu am găsit pe nimeni 
spre a pută relata șicana, ce ni-s’a făcut“.

în fine d-1 Cereșanu ne rogă să pu
blicăm cele comunicate, pentru-ca să afle 
totă lumea cum sunt tratați la poliția din 
Brașov supușii unui stat vecin, și ne asi
gură, că cele relatate sunt adevărate pănă 
la cel din urmă cuvânt.

*
Dând loc plângerii de mai sus, răs

punderea pentru amănuntele comunicate 
o lăsăm, firesce, în sarcina autorului scri
sorii. Decă însă tote cele împărtășite sunt 
exacte, atunci nu putem să dicem nimic 
pentru apărarea poliției ndstre.

E caracteristic, că fdia maghiară de 
aici, care altă-dată scie să facă pe moni
torul poliției brașovene, n’a luat despre casuJ 
de mai sus nici o notiță. De ce atâta in
diferență față cu condamnarea surugiului 
din România, când acesta s'a făcut cu 
scopul declarat de a se dovedi,; că aici 
nimănui nu îi e permis de a purta trico
lorul român? Nu cumva d-1 căpitan al 
poliției s’a prea pripit, uitând că față c’un 
supus român trebuia să aibă în vedere 
considerațiuni dictate de obiceiurile și pres
crierile internaționale ?

D-lui Cereșanu, după părerea nostră, 
simțindu-se nedreptățit prin procedeul po
liției din Brașov față cu surugiul său, nu-i 
rămâne decât să ceră reparație pe cale 
diplomatică. Noi putem să regretăm și să 
reprobăm astfel de procedeuri, der numai 
ministerial de externe din Bucuresci e în 
stare, ca prin intervenirea sa să facă să 
’nceteze astfel de escese de zel poliție
nesc! față cu supușii români, cari pe
trec aici.

o mănăstire, spre veclnică pomenire de 
scăparea lui. Și i-a ajutat Dumnedeu și a 
scăpat de dușmani, cari îl urmăreau me
reu, chiar și pe aici, der, cum era pe aici 
numai un codru des și neumblat, nu-1 pu
tură găsi. Și după-ce a scăpat prințul, 
neavând destulă siguranță se mai rămână 
în țeră, după câtă-va vreme s’a dus la 
Ierusalim, la sfântul mormânt al Domnului 
nostru Isus Christos, și i-a plăcut tare 
acolo și a fost și pe muntele Sinai, care 
e vestit în biblie. Și-apoi când s’au mai 
liniștit lucrurile în țâră, s’a întors în țeră, 
tefăr și întreg, și a venit erăși aici, a zi
dit mănăstirea tot din petră cu cheltuieli 
fdrte mari, cum erau pe vremea aceea, și 
în semn de aducere aminte de când a 
fost la sfântul mormânt, i-a pus numele 
mănăstirea Sinaia. De-atunci, dec! de ani 
n’a fost nimic pe aici, decât mănăstirea. 
Der când a venit regele nostru în țeră, a 
făcut o călătorie p’aicî prin munți și mult 
i-a plăcut și s’a gândit să-și facă aici pa
lat ca’n povești, în mijlocul brădetului de 
munte. Și-apoi de-atunci, de când s’a zi
dit palatul, au venit boeri peste boerî și 
și-au clădit fie-care case și viile și au 
făcut Sinaia de astădi, care par’că e raiul 
lui Dumnedeu."..

Ara mai stat rault de vorbă cu bă
trânul călugăr, înduioșat de dragostea, ce-o 
arăta el cătră mănăstire, cătră oraș, cătră 
rege și țeră, înduioșat de tonul lui, de 
vocea lui rară și bătrânâscă, făcându-mi 
impresia, că aud vorbind un cronicar de-al 
nostru din vechime. L’am mai întrebat 
multe lucruri și despre tote mi-a dat răs
punsuri forte clare. Ne-am despărțit în
cântați unul de altul, l’am îmbiat cu ți
gări și după-ce mi-a făcut cu mâna sem
nul binecuvântării, am plecat.

In dosul mănăstirii se află o mică 
grădină zoologică, cu câte-va animale din 
munții țării, închise în gratii mari de fer. 
Sunt patru gratii mari, în care sunt mai 
mulți urși, dintre cari doi de-o mărime 
colosală. Afară de acestea mai sunt încă 
câte-va gratii cu vulpi și cu diferite pa
seri și animale mai mici. îngrijitorii gră
dinii stau tot-deuna acolo și dau es- 
plicații.

In partea stângă a acestei grădini 
zoologice se începe drumul, care duce la 
vestitul castel Peleș, un drum admirabil, 
lung, lat și drept, sera luminat electric, 
numit: „Strada Carmen Sylva“. Mergi 
aprope un sfert de ces pe el și la o co
titură a lui, după-ce ai trecut de ghereta 

sentinelei și de cascade, lângă care se află 
frumosul lac cu lebede, zăresci de-odată 
turnurile strălucitdre ale fermecătorului 
castel. Mergi înainte pe drum și-ajungi la 
casarma corpului de gardă, care se află 
aprope de castel, în partea dreptă. Ca
sarma acesta e zidită într’adins în formă 
de fortăreță veche și ruinată. De-asupra 
are turnuri rotunde și cu ferestre mici, 
er turnul mare din față, de-asupra e cons
truit ca și când ar fi vechiu și ruinat de 
bombardări. Casarma acâsta este paza 
castelului și în totă vremea pe dinaintea 
ei se plimbă mereu sentinele cu arma la 
umăr, care se schimbă la fie-care cias. 
înaintea porților casarmei, sunt patru tu
nuri mari, îndreptate cu gurile spre cas
tel și la fie-care tun sunt aședate jos, pe 
bănci de lemn, câte trei piramide de 
bombe. Tunurile acestea sunt luate dela 
Turci, în răsboiul din 1877/78.

Tdcmai când mă uitam la casarma 
acesta, care mă impresiona fdrte mult și 
mă făcu s’o admir multă vreme, două tră
suri ale curții cu lacheii în livrele, trecură 
pe lângă mine, mergând la castel. Era prin
cipele Carol însoțit de două dame de ondre, 
cari se reînapoiau dintr’o escursiune. Sen
tinelele stătură în loc și presentară arma, 

ofițerul de serviciu, îmbrăcat în uniforma 
de mare ținută salută, stând nemișcat, er 
eu . . . îmi ridicaiu pălăria, uitându-mă cu 
drag . . . Principele și damele de onăre 
ne resalutară.

Intre casarrnă și între castel să află 
un obelisc admirabil de marmură albă, 
de-asupra c’un vultur aurit cu aripele în
tinse. Pe piedestalul obeliscului se află 
gravate următdrele cuvinte:

PATR1
VALIDORUM OOLONORUM 

TRA1ANENSIUM REGNI 
IN MEMORIAM 

XXV ANNORUM LABOBIS 
1866—1891

IOSEPHINA, LEOPOLDUS, ANTONIA, MARIA.
Acest obelisc e făcut de mama re

gelui lângă falnicul castel, ca amintire de 
25 de ani, de când a întrat regele în țâra 
românescă.

Plecaiîi mai departe și ajunseiu îna
intea castelului Peleș. Cum să-l descriu? 
Un palat pompos și fermecător, clădit în 
stilul vechiu românesc și compus cu mult 
gust și cu multă artă, din pietră, fer, bronz, 
marmoră, geamuri de cristal colosal de 
mari, balconuri strălucite, galerii cu ver- 
deță și-apoi flori, flori și erăși flori... Pe 
dinaintea lui sentinele înarmate se plimbă
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Adunarea generală a Asociațiunii 
pentru literatura română și cultura popo
rului român, se va ține, cura seim, în 1/14 
și 2/15 Septemvrie a. c E mult de dorit 
ca membrii Asociațiunei și în genere po
porul nostru se dovedescă cât mai mare 
interes pentru marea țintă a Asociațiunei 
printr’o participare cât mai viuă și nume- 
riîsă la aeestă adunare, care de astă-dată 
se va ține în Oravița, Bănat. Atragem 
atențiunea membrilor Asociațiunii, că pen
tru dus și întors la adunarea din Oravița 
pot căpăta dela biuroul Asociațiunii (Si- 
biiu str. Morii nr. 8) bilete de drum pen
tru calea ferată cu preț redus (bilet de 
clasa III pentru cl. II și ’/.2 bilet de ol. 
II pentru clasa III), care trebue să lecâră 
cel mult până în 10 Septemvrie a. c.

La începutul anului școlar. I. P. 
S. Sa archiepiscopul și metropolitul loan 
Mețianu a adresat clerului din archidie- 
cesa gr. or. transilvană un călduros cir
cular, în care face atenți pe preoți la 
împlinirea cu consciențiositate a datoriei 
celei mari, ce o au față de învățarea și 
luminarea poporului. Preoții să facă tbte 
pregătirile necesare pentru frequentarea 
regulată a școlei din partea elevilor și a 
învita pe învățători la împlinirea dato
riei lor.

De ce s’a revocat, congresul aso
ciațiunei „Corda Fratres" ? Diarul ban- 
f'ist „Magyar Szda spune, că pe lângă 
căușele, ce le aduce circulara comitetului 
aranjator, mai sunt și alte cause pentru 
cari s’a revocat congresul, ce era se se 
întrunescă în Budapesta. Amânarea, res
pective revocarea congresului s’ar fi fă
cut la „dorința espresă a Maiestății Sale 
și a ministrului președinte Coloman Szell, 
cari au intervenit la ministerial de culte. 
Ca motiv a servit apropiata serbare Kos- 
suth*.  In privința timpului nu erau de cât 
5 dile dela serbarea Kossuth și pănă la 
întrunirea congresului. Era probabil, că 
studenții din străinătate ar fi venit la Bu
dapesta cu cinci dile mai curând, ca să 
vadă serbarea Kossuth, ba printre anu
mite cercuri ale studenților maghiari se 
lansa ideia, ca studenții străini să fie 
atrași și ei la serbare. Posibilitatea unei 
manifestațiunî internaționale (pentru Kos
suth) li-a dat de gândit cercurilor mai 
înalte și din causa acesta s’a întâmplat 
intervenirea Ia rainisteriul de instrucțiune 
publică. — Acestea sunt părerile lui 
„Magyar Szb“. Diarele kossuthiste nu (se 
îndoesc, că așa este. — ??

Mai adaugăm, că Dr. Rudolf Ludwig, 
presidentul federațiunei internaționale stu
dențesc! „Corda Fratres“, și Dr. Cornel 

Semenyei presidentul secției maghiare, și-au 
dat dimisia.

Sfințire de biserică. In comuna 
Trip (țera Oașului) s’a făcut la 28 Aug. . 
sânțirea din nou a bisericei române unite 
de acolo. Biserica neavend turn mai îna
inte, prin zelul și stăruința preotului lo
cal Ales. Mirișianu și prin iubirea de 
jertfă a poporului, s’a zidit un turn fru
mos și tot-odată s’a renovat și biserica. 
Sfințirea s’a făcut prin delegatul episco- 
pesc Iosif Pap Lemeni protopop în Apa, 
pe lângă asistența a patru preoți din 
tract.

Desastrul din Martinida. Din Paris 
se telegrafeză'/că amănuntele sosite cu 1 
privire la ultimele ernpțiuni ale vulcanu
lui Pelee, sunt îngrozitore. Numărul vic
timelor se evalueză la 9000. Vaporul 
„Tage“, care lucra la salvarea victimelor, 
a dispărut. Sunt bănuelî, că vaporul a 
cădut și el pradă ploiei de foc.

Din-Uiora-de-Mureș ni-se scrie, că 
la 28 Aug. s’a dat acolo o ('petrecere de 
vară. Petrecerea a fost aranjată de în
săși inteligența din localitate, cu concur
sul tinerimei din împrejurime. Tinerimea 
era îngrijată încâtva față de caracterul 
pur românesc al petrecerei, căci se vor- 
bia înainte, că „pavilionul de vară al 
erariului" (Liget) s’ar fi punând la dispo- 
siția comitetului aranjator gratuit, în’să cu 
condiția să li-se facă Maghiarilor hatârul 
de a pute să jdee un „ciardaș“. Temerile 
au fost justificate, căci într’adevăr s’a ju
cat un „ciardaș“ de cătră cinci părechi 
din inteligența maghiară. Lucru firesc, că 
tinerimea n’a putut să privescă pasivă la 
acest abus și a și protestat contra „ciar- 
dașului", în mod demn însă și fără sgo- 
mot. Unii din Maghiari amenințară îndată, 
că nu vor mai ave Românii sală gratuită 
în Uiora. Amenințarea acesta însă n’a- 
vea nici un rost, fiind-că sala nu că a 
fost pusă la disposiția comitetului gratuit, 
ci — după cum sunt informat — a fost 
scump plătită. Corespondentul nostru es- 
primă speranța, că pe viitor hit se va mai 
repeta lucrul acesta.

Nouă cancelarie advocațială. D-l 
Dr. Toma Cornea, advocat, aduce și pe 
acesta cale la cunoscința publicului, că 
cu 1 Sept. st. n. șî-a deschis cancelarie 
advocațială în Sighișora.

Petrecerea brașoveclienilor. Du
mineca trecută la 18/31 Aug. s’a dat în 
grădina de la Pomul verde o petrecere 
de vară de cătră membrii corului biseri
cei gr. or. din Brașovul-vechiu. înainte 
de dans corul dirigeat de d-l Nicolae 
Oancea juri. a esecutat mai multe quar- 
tete. s’au mai declamat anecdote și can
țonete, er sfîrșitul părții de spectacol l’a 
format piesa teatrală „Ștefan Hudici“ de 

V. G. Morțun. Deși V. G. Morțtin autorul, 
și-o întituleză comedie, piesa este de la 
început pănă la sfîrșit dramatică și dile- 
tanții duși în erore de sigur de titlul acesta, 
încercau să scdtă efecte comice de unde 
nu putea și nu era natural să iasă de cât 
seriositate. Stefan Hudici e o piesă soci
ală. Un boer mai în verstă ia o fată de 
țăran, trăesce cu ea, mai târdiu se cu
nună și duc o viață nu tocmai fericită. 
Ana, femeia lui Stefan, are un amant, cu 
care vrea se fugă. Stefan Hudici îi sur
prinde și trage două focuri asupra neves
tei sale, amantul scapă și soțul se împușcă 
și el. Cam acesta ar fi subiectul. Ge co
medie pote să fie asta și unde încape 
aici interpretație comică? Diletanții, omeni 
muncitori, cari pdte și-au lăsat alte afa
ceri și și-au dat totă silința se învețe ro
lurile, au fost lipsiți cu desăvârșire de 
orientare în alegerea și jucarea acestei piese. 
Ar trebui, ca d-nii diletanțî, înaintea vre
unei astfel de producțiuni se ebră sfatul 
omenilor cunoscători în materie, ca să 
nu-și perdă vremea muncind așa pe întu
neric. De altfel a fost lume multă și gră
dina ave un aspect de serbătdre. Petre
cerea a durat pănă târdiu spre diuă într’o 
animație frumdsă și românescă.

Mose iubilantă. Un cetitor al „Ga- 
zetei“ ne spune, că Reveica Voicu, năs
cută Jugănaru, moșe în Brașovul-vechiu, 
își serbeză acum iubileul de 20 ani de 
când servesce ea moșe. In acest timp, cu 
cea mai mare punctualitate și zel, a asis
tat la 1020 de nasceri, partea cea mai 
mare români. — Despre jubilanta ni-se 
spune, că a învățat carte numai cu litere 
chirilice, der prin cetire de gazete româ
nesc! s’a deprins acum a scrie și ceti 
bine cu literile usitate adi.

Petrecerea din ZIatna. Din Zlatna 
ni-se scrie cu data de 31 August, n. 1902: 
Stimate domnule Redactor! In sesonul ve- 
rei acesteia .Reuniunea fem. rom. greco- 
cat. din Zlatna“, înființată numai în fiiua 
Sf-ților Constantina și Elena a. c., a aran
jat deja două petreceri, care de care mai 
frumose. Pentru o reuniune atât de tînără 
așa ceva'jnu este lucru ușor. Der totuși se 
pote vede, . că deși puțini inși, cu puteri 
unite și în bună înțelegere se pot face lu
cruri frumose. In diua de S-ta Mărie, Reu
niunea a aranjat o petrecere de vară, care 
atât din punct de vedere moral, cât și ma
terial a avut un succes neașteptat de bun. 
In acea di după amladl dela 2 ore pănă la 
8 ore sera poporul șl-a petrecut în „Costa 
opritău, er sera pe la 9 bre și 30 minute 
în pavilonul ospătăriei comunale s’a întru
nit o societate alesă de dame, domnișbre 
drăgălașe și domni. Seria dansurilor s’a în
ceput cu o „Horău, după care au urmat alte 
și alte dansuri, cari de cari mai însuflețite 
pănă în dori de di, cu întrerupere la medul 
nopții, când a fost pausa In cununa fru
mosă de dame și domuișore am putut ob
serva dintre străini pe d-șorele: Elisa, Va
leria și Gracella Iancu din SscArâmb; Ma
ria si Iulia Darvaș, Blașiîî; Leopobline 

Schulț, Alba-Iulia; d-l Pompiliu Piso cu 
domna și d-șora "ilvia Piso, Săcărâmb; d-l 
Procopiu Herlea notar Gujir cu d șorele 
Malvina și Lucreția; d-l loan Dumitrean 
proprietar cu d-șora Victoria Dumitrean 
din Șard; d-l Popoviciu preot în Cib cu 
d-na și d-șbrele Maria și Lucreția ; d-șorele 
Mâly, Szunega Erzsi, d-nii Dr. Eugen Po- 
rea medic în Basna; Virgil Rade?, jurist, 
Liviu Victor, Felix și Zeno Dumitrean, Au
rel Pop înv. toți din Șard; Augusto Ma- 
zuchi abiturient, Brașov, și alțl mulțl, pe 
cari decă i-am scăpat din memorie, mă rog 
să fiu scuzat. — Bep.

Avis. Toți P. T. Domni, cari au pri
mit „Liste peutru subscrierea de acțiuni, 
la „Economia" cassă de împrumut și păs
trare, societate pe acțiuni în Cohalm“ și 
încă nu le-ar fi înapoiat, să binevoiescă a 
le returna d-lui loan Buzea, asesor opidan 
în Cohalm, cel mult pănă în 15 Septem- 
vsie st. n. a. c. In numele comitetulu fun
dator. loan Bercan, paroch.

Tinerimea română din Gurgliiu a 
arangiat Ia 28 August n. o petrecere,care 
— după cum ni-se scie — a reușit peste 
așteptare. Au participat nu numai Români 
din împrejurimea Gurghiului, ci și din de
părtări mai mari. Venitul de 24 cor. al 
petrecerei destinat pentru masa studen
ților din Blașiil, a fost trimis la desti
nație.

Concert. Musica orășenescă va da 
mâne, Duminecă sera un concert cu pro
gram variat în sala cea mare a Redutei, 
începutul la 8 bre. Intrarea 60 bani.

Villa Kertscli. 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, br în parterre res
taurant cu grădină.

Noul cosmetic este la noi veritabi
lul lapte de castraveți englezesc al lui 
Balassa, care face se dispară în câte-va 
dile pistruile de pe obraz, petele de maiu 
și tot felul de necurățenii ale feței. Ne- 
tezesce sbărcelele și învioreză pielea. In 
Anglia damele nu întrebuințeză alt cos
metic, decât lapte de castraveți, 1 sticlă 
2 corone, săpun de castraveți 1 coronă, 
pudră 1 cor. 20 bani. Se trimite cu poșta 
de farmacistul G. Balassa din Timișora. 
Se găsesce în tote farmaciile.

vis
pentru aiurarea generală a „Asociațiunii11.

Se aduce la cunoscința On. Public, 
că în Oravița fiind puține hotele, ospeții, 
cari vor lua parte la adunarea gen. din 14 
și 15 Sept. a. c., vor fi în parte mare în- 
cuartirațl în case private.

Toți cei ce doresc a participa la amin
tita adunare, sunt în urmare poftiți, con
form programului deja publicat, de a se 
anunța la adresa institutului „Oraviciana“.

Trenul sosesce la Oravița de 3 ori pe 
di. și anume la orele ll1^ a' m-> ^'/-i

în lung și în lat. înaintea celor doue porți 
mari, cari dau în curte, sunt douâ tunuri 
vechi, având erăși jos câte trei piramide 
de bombe. Pe cel dintâiQ tun este scris:

Tun
luat dela Turci 
îa răsboiul din 

1877/78 
La PLEVNA 

în reduta Opanes.

Er pe al doilea:
Tun

luat dela Turci 
în răsboiul din 

1877/78 
La PLEVNA 

în reduta Bucova.

La un colț al castelului, jos, lângă 
cele doue porți mari, e o sală mare cu 
ușă cu gratii de fer, așa că se pdte vede 
înăuntru. Sala acesta este plină cu haine 
de fer medievale, cu zale, cu cuirasse, cu 
arme vechi de tot felul, cu steguri luate 
dela Turci, un arsenal întreg și ’n același 
timp un museu admirabil. în jurul sălii 
sunt formele a opt omeni, îmbrăcați în 
fer și cu lăncile în mâni, cu coifuri cu 
penaj și cu viziere. într’un colț al sălii, 
se află douâ porți mari de lemn, legate, 

ferecate cu șini de fer și bătute cu cuie 
puternice și pe cari stă scris:

PORȚILE CETĂȚII VI DIN 
Luate dela Turci 
R&sboiul 1877/78.

De-asupra lor săbii, pusei vechi, su
lițe, lănci, steguri și o mulțime de alte 
arme luate dela Turci.

Am stat forte mult și am admirat 
acele arme negre și vechi, acele trofee 
ale armatei române, în falnicul resboiă 
pentru neatârnare.

Pe turnul cel mare al castelului, în 
vârful căruia, când regele se află la Si
naia, fâlfăie un steg mare tricolor, se află 
orologiul castelului, er sub orologiil este 
scris:

XXV SEPTEMBRE 
MDCCCLXXXlir.

adecă data și anul, când castelul a fost 
terminat complet. Zidirea fusese începută 
mai înainte cu câți-va ani, der isbucnind 
resboiul din 1877/78, lucrările au fost în
trerupte și nu s’au continuat pănă după 
sfîrșitul glorios al râsboiului.

Castelul mai are câte-va porți pu
ternice de fer. In jurul lui, în câte-va bol- 

' tituri mari în zid, sunt statue mari de 

marmoră, cari represintă cavaleri din ve
chime, cu săbii, cu lănci și cu sulițe. Pe 
turnul rotund din colțul stâng al caste- | 
lului se află marca terii, fdrte mare, scosă 
în relief, aurită și colorată cu mulțime de 
colori.

în fața castelului se află un basen 
mare, o fântână artesiană admirabilă, din 
mijlocul căreia apa se ridică în sus la o 
înălțime uimitore, pentru a căde în formă 
de ploie pănă peste marginile de marmoră 
ale basenului. Er în jurul lui și în tote 
părțile castelului, sunt straturile cele mai 
frumose de flori, pe cari mi-le pot închi
pui, și cum n’am mai veclut nici în chipuri, 
nici în fotografii. Sunt cele mai diferite 
forme de straturi, aranjate splendid, cu 
cele mai scumpe și mai fine flori indigene 
și exotice. Se cheltuesc mii de franci 
anual numai cu straturile acestea, la cari 
grădinarii lucră și curăță în continuu. E 
un tablou feeric, când stând între castel 
și straturi, îți întorci capul și privesc! 
când strălucitorul castel, când straturile 
de flori și fântâna din mijlocul lor, când 
turnurile de cetate veche ale casarmei 
corpului de gardă... Am veclut câte-va 
plante cu frondele cel puțin de doi metrii 
lungime și un metru lățime. Și frunzele 

erau verdi, verdi de tot, de-un verde des
chis, încântător.

Nu departe de castel se zidesce noul 
palat al principelui Ferdinand, care promite 
a fi splendid. Un drum în apropiere con
duce la palatul actual al principelui, care 
se află și mai departe, tocmai în mijlocul 
brădetului.

Dbr se însera și trebuia se plec. Se 
audia trenul, care sosise în gară.

Și coborînd dela aceste locuri fer- 
mecătbre, pe care vine sâ le admire totă 
țera, vin chiar streini din depărtări mari, 
trecuiiî erăși pe drumul lung și admirabil, 
pe strada Garmen Sylva, trecuiiî din nou 
pe lângă ghereta sentinelei, pe lângă cas
cade și lacul cu lebede, vâduiil erăși mica 
grădină zoologică, vechea mănăstire și 
importantul isvor al ei, coborîi la gară 
pentru a mb reînapoia de unde am plecat, 
cu sufletul încântat, înveselit, mulțămit. 
Fusesem la Sinaia, vedusem Peleșul, falni
cul Peleș, și acestea pentru câtă-va vreme 
erau de-ajuns pentru mine, doritor de 
impresiunî însuflețitore.

Brașov, August 1902.

Stelian.
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ra și 1 nbptea. Se recomandă On. ospețl, 
nisuiescâ a sosi cu vr’unul din cele 

mă trenuri de diua, căci încuartirarea 
i greu se pote efeptui noptea în case 
•ivate.

Bilete pentru banchet se vor estrada 
rmai acelor persone, cari se vor anunța 
imai decât, tot la adresa iustitutului „Ora- 
ciana“.

Comitetul aranjator.

Un viscol puternic.
pilele trecute a fost la Podul Iloai 

iomânia) un viscol puternic, ne mai pome- 
it, care a pricinuit pagube mari. Viscolul 
ra însoțit de grindină cu fulgere și trăsnete.

La spital pavilionul bolnavilor a fost 
esvălit cu totul, er parte din zidărie 
in causa violenței vântului a fost dă- 
imată. Tot la spital a fost descoperit și 
1 parte dărîmat antreul dela pavilionul 
entru consultații, vitrajul a fost distrus 
u desăvârșire, ușile luate pe sus, er gea- 
iurile făcute pulbere. In curte, tote gea- 
îurile au fost sparte, ușile trântite jos, 
•ardul luat de vânt și dus la distanță de 
00 de metrii.

Furtuna a pricinuit mari stricăciuni 
a frumosa clădire destinată pentru școlă. 
biserica în parte a fost descoperită, gardul 
fărmat și luat pe sus. Panica a fost de 
ledescris în orășel. Vârtejul a luat aprope 
ote baracele, purtându-le pe sus, ca pe 
îisce pene

Vitele înspăimântate au rupt frân
ghiile, și îngrozite, mugind fugeau ca tur- 
>ate pe strădl, prin grădini, sărind gardu
rile, împrăsciindu-se în întreg cuprinsul 
.ergușorului. Omenii în spaimă, unii plân
geau, er alții fugeau în nescire zăpăciți.

Mulțl au fost răniți, der din fericire 
iu avem de înregistrat nici o nenorocire.

Aprope tote casele au fost descope
rite; hambarele, gardurile și îngrăditurile 
mnt cu desăvârșire distruse.

Hambarele și casa d-lui S. Schor, au 
•'ost distruse.

Acoperemintele de stuf ale căsuțelor 
;ărănescl erau luate pe sus, purtate de fur- 
;ună, er parte se aninau prin creștetele ar- 
oorilor mai mari.

In cuprinsul întregei comune, strică
ciunile sunt forte mari.

Sătenii de prin cătune, vădend deslăn- 
țuirea acestei îngrozitore furtuni, în cele 
mai multe părți s’au refugiăt prin biserici, 
inghenunchiând și rugându-se.

Pagubele pricinuite sunt forte mari.
Bătrânii din partea locului povestesc, 

că așa urgie n’au mai vădut prin acele lo- 
ourl de când țin minte.

Unii spun, că au audit din bătrâni, că 
s’a deslănțuit un vârtej de felul acesta, 
acum mai bine de 100 de ani.

Uraganul acesta s’a deslănțuit și asu
pra satului Dobrovăț; numerose case au 
fost descoperite, sute de copaci au fost 
desrădăcinațl, er întrega linie telefonică 
distrusă. 0 mare clădire de la conacul Do
meniului Coroanei, a fost desvălită și în 
parte dărâmată.

Drumul de la PonI pănă la Dobrovăț 
a devenit aprope impracticabil din causa 
număroșilor copaci deșrădăcinațl și abătuți 
de-acurmezișul șoselei.

La comunele Păuseșcl și DumeștI ura
ganul a făout pagube tot așa de mari.

pel
cătră onoratul public român și cătră P. T. 

Domni autori de reviste și alte scrieri de 
conținut și interes poporal.

Este cunoscut în general marele fo
los, ce 11 au așa numitele biblioteci poporale, 
mai ales de acele centre norocose, în cari 
Acestea s’au înființat și s’au pus în practică. 
Rodurile binefăcătore ale acestora se văd 
și să cunosc de la o mare distanță.

Noi însă nefiind norocoși până acuma 
a ave asemenea isvore neprețuite, simțim 

■o perdere colosală a avuției, ce se câștigă 
■cu sudore mare în școla de tote dilele și 
de repetițiune. Voind deci ca și noi să în
ființăm aici în comună o bibliotecă popo
rală, am cutezat a-ne ridica glasul nostru 
rugător, în numele tinerimei din Micăsasă, 

cătră Onoratul public românesc, cum și 
cătră P. T. Domni autori, ca să binevoescă 
a ne trimite câte ceva din revistele și scrie
rile dânșilor, ca să putem continua mai 
departe începutul ce deja s’a făcut de desp. 
Blaș al „Asociaiiunel“, care ne-a dăruit mai 
multe scrieri de astă natură, și cari s’au 
și cetit cu mare sete de cătră cea mai mare 
parte a tinerimei, stîrnindu-se prin acesta 
gustul de cetire.

Scrierile trimise să se adreseze pe nu
mele subscrisului în|Mikeszâsza (Kis-Kukîillo 
megye.) Numele dăruitorilor marinimoșl să 
vor publica în <Țarele nostre din partea 
subsemnatului, pe lângă cele mai căldurose 
mulțăinite.

Deci, în speranță, că glasul nostru 
rugător nu va rămâne fără de folos, ci 
din contră va avâ un resultat satisfăcător, 
la care și sperăm, am rămas:

Al Onoratului public cetitor cu cea 
mai profundă stimă

Micăsasa, 29 August 1902.
Toma Simu, 
înv. gr. cat.

NB. Celelalte diare românescl sunt rugate a 
publica și densele acest „Apel", în prețuitele lor 
colone.

Serate de ale meseriașilor români.
Cum „Reuniunea sodalilor români din 

Sibiiu“ nestrămutată hotărîre a luat de a 
ține în fie-care lună o așa disă ședință li
terară — aceste ședințe s’au urmat și în 
lunile de vară. Joi, în 28 August c. n. am 
asistat la a 8-a ședință. Ou totă diua de 
serbătdre (diua sf. Marii) și cu tot năduful 
din aceea di, ședința a fost bine cercetată. 
Ședința a condus-o presidentul reuniunii 
domnul Victor Tordășianu.

Din procesele verbale ale ședințelor 
administrative cetite de notarul Ioan Apol- 
zan, s’a remarcat stăruința comitetului în 
afacerea esposițiilor, ce se vor aranja în 
luna Octomvrie. Apelurile emanate în aces
ta causă au pus în mișcare pe toți cei 
buni ai noștri. Băncile nostre, comu
nele nostre, diferitele reuniuni de femei 
de prin comune, er unde asemenea așe
zăminte lipsesc, femeile fruntașe, grupate 
în jurul celei mai cu vadă, reuniunile de 
meseriași, cu un cuvânt toți și tote lu- 
creză din răsputeri la realisarea esposiției, 
ce chemată este a arăta în strălucită lu
mină produsul armonicei conlucrări a me
seriașului cu a economului nostru, sub 
cârmuirea și ocrotirea inteligenței nostre.

In ce privesce însăși ședința literară 
ea a decurs precum urmeză:

Sodalul croitor Nicolae Neag-oe cu o 
calmitate rară și cu frumosa accentuare 
și observând cu totă stricteța interpuncți- 
unea — ne predă „Rugămintea din urmă" 
de G. Coșbuc; harnicul sodal măsar Iacob 
Cărătuș a declamat apoi poesia „La ea’1 
de Ioniță Bădescu. Părți alese din „Ruga 
de la Chisetău" de Iosif Vulcan ne-a ce
tit bibliotecarul Nicolae Bratu, și acesta 
cu scop de a ne împrietini de pe acum cu 
acostă piesă, ce probabil se va represents 
de trupa nostră de diletanți din prilegiul 
esposiției. Studentul Leonte Muntean, ne
poțelul d-lui loct.-colonel Paul Muntean 
și bun prieten al clasei nostre de mijloc, 
ne-a predat cu mult haz și pricepere anec
dota „Țiganul cu căldarea11, de T. Spe
ranță. Bunul cântăreț d-1 Nicolae Rusu, 
sodal pantofar, ne-a delectat cântându-ne 
romanța „Cât de frumosă", prin ce ne-a 

‘dovedit, că este în deplină stăpânire pe 
vocea-i melodidsă și plăcută. Ga se nu se 
dee uitării nici frumosa descriere a d-lui 
Valerin Magdu, paroch în Eclca-roinânâ, 
descriere ce a însoțit cele 29 lucruri de 
mână, trimisă pentru esposiție de femeile 
țărance de acolo — notarul I. Apolzan a 
cetit’o în întregime. D-1 Nicolae Neagoe, 
urcând pentru a 2-a oră tribuna, a decla
mat frumos poesia „Ce fericiți am li ’ni- 
preuriă", de Vlahuță. Ultimul punct al 
seratei l’a avut d-1 Teodor Libeg, învăță
tor în Șoimușul-român, protopresbiteratul 
M.-Oșorheiului, bine cunoscut nouă de pe 
timpul petrecerii sale în Sibiiu, ca elev 
pedagog al institutului „Andreian", pe când 
coopera la aprope tote ședințele literare 
ale Reuniunii. De astă-dată d-sa ne-a de
lectat cu două anecdote de Speranță, prin 
cari ne-a ținut în veselă și bună disposiție.

Presidentul reuniunii în cele din urmă 
atrăgând din nou atențiunea membrilor 
reuniunii și a damelor din cor asupra 
apropierii esposiției, îi rogă ca tot timpul 
disponibil din săptămânile urraătdre se-'l 
sacrifice reuniunii, ca astfel să ne mai 
arătăm odată hărnicia și deșteptăciunea.

„Teslă*.

NECROLOG. Subsemnatele cu inima 
înfrântă de durere venim a aduce la cunos- 
cința tuturor rudeniilor, amicilor și cunos- 
cuților, încetarea din vieță a mult iubitu
lui nostru frate Alesandru Darabant, jude 
regesc în retragere și membru ordinar al 
„Astrei", întâmplată astăcjl în 1 Septem
vrie n. 1902 în etate de 70 ani. Rămăși
țele pământescl ale defunctului se vor în
mormânta Joi în 4 Septemvrie, în cimite- 
rul gr. cat. din loc.

B‘Stra, îu 1 Septemvrie 1902. Iulia 
Suciu, Octavia Ritiu, născute Darabant, 
surori.ULTIME SGIRi.

Agram, 6 Septemvrie. După soiri 
sosite aici, mari turburărl anti-ser- 
besci au fost și în Brad, de lângă 
Sava. In Agram ordinea e restabi 
lită. JN.ici o manifestație ostilă nu 
s’a mai întâmplat de doue cjile. Co- 
mercianții șerbi au dat o proclama
ție cătră națiunea croată, în care 
condamnă atitudinea (Țarului „Srbo- 
bran“. In decursul cjilei de ieri au 
fost confiscate (Țârele „Obzor“, „Hr 
vatska“ „Hrvatska Pravo“ și„Satiru.

Belgrad, 6 Septemvrie. S’a răs
pândit svonul, că regele Alexandru 
a chemat la palat pe generalul Be
li mark ovicl. Tot mai mult se susține 
faima, că actualul cabinet va demi 
siona și că noul ministerial va fi 
format de liberali.

Dări de seină, și mulțumite publice.
Cu ocasiunea petrecerei aranjate de 

membrii curului bisericei gr. or. din Bra- 
șovul-vechiîi, au binevoit a contribui din 
îndemnul propriii, următorii domni:

Iosif Maximilian, paroch local, 2 cor., 
Alexe Dobrescu, comersant, Ploescl, 10 cor., 
Dumitru Căpățină, măcelar, 1 cor., Vasile 
Micu, lemnar, 1 cor., Emil Bologa 60 bani, 
loan Furnică, 40 bani.

Intratele la acestă petrecere au fost 
de: 175 cor. 80 bam; âr cheltuelile au fost 
de: 13b cor. 80 bani, subtrăgându-se acestă 
sumă din suma intratelor, râmâne un venit 
de 40 cor, care s’au și dat în administra
ția On. Epitropii, pentru a le întrebuința 
la lucrările necesare școlei.

Primescă On. Domni contribuitori și 
pe acestă cale mulțumirile nostre.

Brașov, în Septemvrie 1902. 
Membrii aranjatori.
*

La petrecerea aranjată îu 3 August 
n. c. în favorul augmentării fondului pen
tru edificarea unei nouă biserici gr. cat. în 
Teiuș1, au binevoit a contribui cu bani ur
mătorii P. P. Domni:

loan Roșiu proprietar, Klein Mihăly, 
câte 8 cor. Aureliu Papiu Orăștie 6 cor. 
Imre Iozsef protopretore, Aiud, Anton Pon, 
lonasz Salamon, loan Rus«n mare proprie
tar Mesentea, Deaeh Adolf câte 4 cor. Ni- 
colau Crișan, notar em. Jomal, Inceffyi 
Albert, Kaufman Gyula, Fried. Leopold 
câte 3 cor.; loan Maior protopop Aiud, 
Dr. Iacob Radu vicar Hațeg, Petru Săn- 
toma oreot Rudabaia, Parteniu Grișan no
tar Jomal, Atanasiu Poșian not. Gârbova 
de jos, Herman Salamon, Vasiliu Pop, Sa
lamon Simon, Ioan Bârsan preot, Stefan 
Crișan, Gavrilă Rațiu, Iosif Haâb, Lowe 
Dezso, Borza Jeno, George Pop, preot, Mi- 
halțiu, Traian Danciu Bucinm-sat, Risa 
Iosif câte 2 cor. Iacob Popa v.-not. consis
torial Biașiil 1 cor. 50 b., Dr. loan hațiu 
prof. Biașiil, Amos Frâncu preot Benic, 
George Lupșa student technic, Sever Be
niamin Benic, Andor Salamon, Păi Lajos, 
Bălan Gligor sen., Mitrofan George învăț, 
Santimbru, Gregoriu Sîrbu preot, Ioan Ra
țiu morariu, Nicolau Bretoiu jun., Lowe 
Mor, Augustin Marcu preot Oiumbrudin, 
Teodor Muntean. Efrem Rațiu Vasiliu Lu- 
caciu, Ioan Mnnteanu, Sebastian Chere- 
cheș, Fried Ignâtez,. Fried. David, Nagy 
Lajos, Iacob .Muntean învăț., Iacob Truța 
v.-notar Spălnaca, N. Valeriu, Alesandru 
Patachi învăț. Mihalțiu, Io»u Duna cât° 1 
cor. loan Bătăcuiu Benio 60 b., Irime Iliescu 
preot Stremțiu,. Mihail Radu cate 50 bani, 
Emiliu Nestor Biașiil 40 b. Nicolau Ber- 
gian Tur, Simion Șerbu1 Cisteiu, Nic. Fra- 
țila Tfir câte 20 bani.

Suma incassărilor a fost 351 c., plus 
]5 cor. intrate delaN. după încheierea, dării 
de semă despre petrecerea din 29 Aprilie o., 
total 356 cor. Din cari subtrăgend spesele 

, de 62 cor. 70 b, rămâne venit curat de 
293 cor. 30 bani.

Primâscă marinimoșii P. T. contri
buitori și pe acâstă cale sincerile nostre 
mulțămite.

Teiuș, la 10 August n. c.
Comitetul aranjator.

Literatură.
„Clipe de repaus*  de Sorcovă. Un 

volum elegant, care pote ocupa loo pe ma
sa orl-cărui salon. Prețul 2 corone (Pentru 
România 2 Lei 50 bani) porto estra. Cre
dem a fi de prisos a mai recomanda în 
special acâstă nouă apariție literară. In 
acest volum găsim un limbagiîl frumos ro
mânesc și niște povestiri scrise cu atâta 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jos, până nu ai cetit’o t'h.ă 
Se pite procura la Tipografia A. Mureșianu 
pe lăngă trimiterea prețului indicat plus 
20 bani porto.

Puterea limbei românescl.
Intr’o di, pe o stradă din Viena, ml-au 

atras atențiunea doi soldați din același re
giment, cari veneau în urma mea vorbind 
românesce într’un chip înspăimântător de 
stricat. I-am lăsat să trecă înaintea mea și 
m’arn luat după ei, ca s’ascult ce vorbesc. 
Nu mă puteam mira destul de graiul lor.

Hotărît, gândeam în mine, ei nu sunt 
Români. In garnisona Vienei sunt mulțl 
Români îu multe regimente și de obicehl 
un batalion întreg al regimentului româ
nesc dela Clușiă, din Transilvania, stațio- 
ționeza permanent în capitala Austro-Un- 
gariei. Prin „Prater", mai ales Dumineca, 
te întâlnescl des cu soldați români, decă 
ești cât-de-cât atent să-i asculți în ce limbă 
vorbesc.

Aceștia doi nu vorbeau nici în graiul 
Bucovinenilor, nici într’al Ardelenilor. Mi-se 
părea, că miș-mașul lor de limbă românâscă 
s’ar fi apropiind de graiul bănățenesc, un 
graiu frumos, der care nouă celorlalți Ro
mâni ni-se pare puțin cam peltic. Der nu 
vorbeau nici în graiul acesta.

In urmă i-am oprit, să-i întreb de 
unde sunt și unde au învățat românescă lor 
așa de pocită.

Unul: lu-s di>a Zara. Celălalt: lo di 
Teici di Boemcn.

Să fiți ai Tătarilor, gândeam eu. Unul 
din Dalmația, dela Zara, altul dintr’altă 
margine a împărăției austriaco, din Boemia. 
Intr’adevăr, unul era Albanes și altul Boem, 
der cum au ajuns ei să vorbâscă românesce? 
Neputend să mă înțeleg cu ei repede, și 
văzând că mă trudesc de geaba cu graiul 
lor, am început să vorbesc nemțesce. Nem- 
țesce vorbeau ei și mai rău decât româ
nesce.

Ml-a fost mai mare mirarea, când am 
înțeles, că ei vorbesc românesce, fiind-că 
altfel nu s’ar pută înțelege unul cu altul. 
Erau din casarmă unde staționau soldați 
români și au prins dela aceștia graiul ro
mânesc.

Faptul acesta m’a mirat atunci, dâr 
mai târdiu mi-s’a părut așa de natural.

In casarmele Vienei stau îngrămădiți 
soldați de dece și de cincl-spre-dece națio
nalități, cu religia și cu limba deosebită, 
un amestec ca sub zidurile Babilonului. 
Limba comandamentului e cea germană, 
dâr afară de Nemți, tote decile acelea de 
soldați de felurite neamuri nu sciu nem
țesce mai nimic, nu pot să învețe, și-șl vor
besc între ei limba lor de acasă.

E interesant faptul ce-1 spun și e vred
nic să fie studiat ca un capitol al psieho- 
logiei poporelor, anume, că Românii sunt 
cei cari dintre poporele Austro-Ungariei în
vață mai lesne și mai bine a vorbi o limbă 
străină, și de aceea dintre soldații de alt 
neam decât cel german al imperiului aus
triac, Românii sunt aprope singurii, cari 
vorbesc nemțesce. Ungurul [nu învață niol 
mort; Boemul hodorogesce nemțâsca lui 
ca o moră strioată; Croatul,. Sârbul și Po
lonul o rup așa de rău, încât nu le-o mai 
înțelegi din gură.
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Faptul acesta e de mult observat, și 
în genere se scie, că, noi Românii învățăm 
lesne limbile străine și le rostim corect și 
frumos. Der acest lucru e numai jumătate 
din interesantul fenomen psihologic, cea
laltă jumătate este, că tote poporele cu 
care vine Românul în contact învață limba 
acestuia, a Românului, cu tote că Româ
nul, ca mai cu talent întru învățarea lim
bilor străine, ar pută el să le învețe pe ale 
lor. Iu Ardeal, prin satele amestecate, unde 
Ungurii sunt în majoritate mare și conduc 
trebile comunei, învață toți românesce — 
fiind-că e năvoe să se înțelâgă Românii cu 
Ungurii într’o limbă ore-care, fie cea ro
mână, fie cea maghiară. Cu tote că limba 
maghiară e oficială, la primărie și la școlă, 
și cu tote că majoritatea absolută a comu
nelor e maghiară, limba parlamentară e tot- 
deuna a minorității, a Românilor. Tot așa 
în comunele rurale, unde sunt în amestec 
Sașii cu Românii. Tot așa se întâmplă în 
Bucovina cu Rutenii, cuHuțulii, cu Polonii, 
cari vin în contact cu Românii. De ce în
vață toți acești străini românesce, ei cari 
sunt în majoritate și sunt mai puternici si 
politicesce și economicesce? De ce?

Omenii de stat ai Ungurilor cunosc 
acest lucru, der n’au ce face. Și nu e fără 
temeiu plângerea lor, că Ungurii în Ardeal 
se româniseză, că perd terenul. O sciu ei 
bine, că în vreme ce statul ungar vrea cu 
trâmbițe și surle și țipete să maghiariseze 
pe Români, Românii româniseză pe Ma
ghiari pe tăcute și — mai ales — fără 
voia și sciințele lor.

Etnografii unguri au căutăt să esplice 
fenomenul, că tote poporele, ce vin în atin
gere cu Românii învață limba acestora, și 
nu Românii pe ale acelor popore, prin îm
prejurarea că poporele străine „sunt mai 
culte și au interes să învețe limba celor-ce 
le pot slugi11. Să fie și așa, că Românii sunt 
„mai inculțiu și că „sunt buni de a fi slugi 
altor pop6re“, der te miri de când e obi
ceiul să învețe cel cult obiceiurile și limba 
incultului, și de când învață stăpânul limba 
slugii sale, și nu sluga pe-a stăpânului ? Pote 
să fie într’atâta asta un adevăr, că neamu
rile străine, ce ne încoujoră, au interes să 
scie românesce, ca se ne potă mai lesne 
esploata. Românul nu e comerciant, nu e es- 
ploatator — e plugar și cioban — și n’are 
nevoie de alte neamuri, deci n’are nici in
teres să le învețe limba. Au însă străinii, 
și le-o învață, nu însă fiind-că vrău să scie 
limba „inculților0 și a „slugilor14 lor.

pic, că asta ar fi ceva. Der de loc 
nu esplică fenomenul, care e psichologic, și 
nu economic/

Mă întorc la soldații mei din Viena. 
Ce interes economic au Boemii, și Croații, 
și Șvabii, și Ungurii se învețe în casarme 
limba românescă? Ce să esploateze cu ea? 
Pe cine ? Nu, ei în Babilonia lor au nevoe 
de o limbă comună, ore-cum internațio
nală; și de ce, de ce aleg tocmai pe cea 
românescă?

„Fiind-că e limbă ușoră și o poți în
văța pe nesciute?u Asta au spus’o mulțl și 
de mult; mai dilele trecute au spus’o cu 
multă amărăciune gazetele maghiare, con
statând, că în Ardeal Ungurii sciu cu toții 
românesce.

E adevărat, oă pusă în comparație cu 
limbile slave și cele germanice, limba nos- 
tră e ușoră. Limba germană cu sistemul ei 
și cu felul de a compune cuvintele, apoi 
eu formele ei sintactice gredie, e o limbă 
auevoiosă. Troncănitul accent și curiosele 
sunete aspre și asverlite de-avalma, fac 
limba ungurescă să fie o limbă sgomotosă 
și nesuferită ca huruitura unui car în fugă 
pe un drum cu hopurl. Polonii și Boemii 
an atâta „ scrîșnitură “ în limbă prin 
îngrămădirea de consonante, încât par’ 
că mereu sfarmă sticlă în gură. Șașii 
în Ardeal vorbesc chipul un dialect german 
trăgănat și lăbărțat, și cu atâtea deosebiri 
locale, încâL un Sas nu înțelege pe Sasul 
dintr’alt județ.

Pălăria de paie bună-dră o numesc 
Sașii din sudul Ardealului „fȘtriluit* , cei din 
nord intervertesc vocalele și-i dic„^<‘a/of “, er 
vorba adevărată a limbei germane este 
vȘlro/iut“. Cum vrei să se înțelăgâ omenii 
acești*  între ei, decă ișl schimonosesc ast- ■ ței,

fel cuvintele? Nu e deci de mirare, ca în- 
tâlnindu-se un Sas din nord cu unul din 
Sud să despereze de încercarea lor zadar
nică a se înțelege în dialectul săsesc, și s’o 
rupă amândoi pe românesce, căci limba ro- 
mâneasce e una și în nord și în sud și 
peste hotare — o limbă fericită, fără 
dialecte.

Fără îndoielă, e limbă ușoră.
N’are nici consonante îngrămădite, ca 

s’o facă prea aspră pentru poporele cu 
limba mai dulce, n’are nici vocale prea 
multe — mai ales ca terminațiunl — ca 
s’o facă prea mole și fără colore pentru 
poporele din nord. Partea lexicală, de ori
gină slavă, și puținul accent slav ce-1 are 
limba nostră, o fac lunecosă pentru popâ- 
rele slave și o învață ușor.

Pe șesul Carpaților, de de-asupra Bu
covinei și Maramureșului, spre nord-vest, 
limba obicinuită a ciobanilor e cea româ
nescă, și cât țin Carpații în sus spre pasul 
Iabloniței, spre culmile Păpădiei, mai în 
în sus spre Cerna-Repa și Uzoc și Hâlicl 
și Gerna-Hora, pe sub G-aliția, pănă în 
munții Tatrei și înainte pe șeșul Bes- 
chizilor pănă în Moravia și Silesia se 
aude prin stânile munților vorbă rornâ- 
nâscă. Forte stricată, negreșit, și abia de 
recunoscut, căci a făcut drum lung și prin
tre atâtea nemuri străine.

Cum am ajuns noi s’avem Români în 
Moravia? Pe granița dintre Moravia și 
Boemia am aucjit eu însumi limba ro
mânescă a ciobanilor moravi, cari scoborîseră 
la târgul Miiglitz să-și vândă „breuze“. Era 
amestec de limbă, curios și une-orl ridicol, 
der în fondul său românesc.

August, 1902. G. Coșbire.

Averea seu proprietatea.
(După Morala Creștină, ele N. M. Pacu.)

In strînsa legătură cu datoriile 
cătra. corp este averea seu proprie
tatea. Ea constă din acele bunuri, 
mai ales materiale, asupra cărora 
omul are facultatea de întrebuințare, 
folosință și înstrăinare, negreșit sub 
îngrădirile cerute de binele comun 
și prevăzute în legi.

Deși virtutea se pote sevîrși și 
mântuirea se pote realisa și fără 
avere materială, totuși nu-i mai pu
țin adevărat, că și acesta e de folos, 
ba chiar necesară omului, fie pentru 
procurarea mâncărei, îmbrăcămint-i 
și locuinței, fie chiar pentru înlesni
rea propășirei intelectualo-morale. 
Asigurarea mijlocelor de traiu prin 
avere nu puțin contribue la susține 
rea și întărirealibertăței omenescl și 
a corectitudinei în vieță: din contră 
miseria. adese-orî încovoe pe om, îl 
înjosesce și-l împinge la fără delegi. 
Datoria apoi d’a ajuta pe cei lipsiți 
și în genere d’a face acte de caritate, 
îndemnă pe om se agonisâscă și se 
posede/e avere.

Etă de ce Sf. Scriptură e plină 
de învățăminte privitore la strînge- 
rea, păstrarea și întrebuințarea ave- 
rei. Astfel dela creațiune chiar, omul 
a fost destinnat se stăpânâscă pescii 
mărei, pasările ceriului, dobitocele 
și tot pămentul și tote vietățile cele 
ce se târăsc pe păment: ăr ap. Pavel 
cțice. „se se ostenescă (omulj lucrând 
binele cu mânile sale, ca se aibă de 
dat și celui în lipsă*.  Parabola ta- 
lanților are ca scop de asemenea, ca 
se laude pe cel ce înmulțesc prin 
muncă onestă avutul lor, și se osân- 
descă pe cei ce-1 risipesc, seu din le
nevie nu cată a-1 spori.

Intr'un cuveni, Morala, Creștină, 
deși consideră averea pămentescă 
(proprietatea) mai mult ca un drept 
de folosință, er pe deținătorii ei ca 
pe nisce economi și representanțl ai 
lui Dumnezeu, singur A-tot-țiitor și 
stăpân absolut al celor vecțute și al 
celor nevecțute ; totuși justifică pose
darea ei de cătră creștini, sfătuind 
numai a o câștiga cu sudorea frun- 

a o întrebuința ca mijloc de 

mântuire, a nu se bizui într’ensa, 
nici a-și lipi inima de ea cu împă
timite. Ori de câte-ori ar fi ispitit 
cine-va se rostescă cuvintele boga
tului neînțelept din Evaugelie: „su
flete, ai multe bunuri strîuse pen
tru mulți ani, mănâncă, bea și te 
veselesce“, se-șl aducă aminte cu în
fiorare de răspunsul lui Dumnezeu: 
„nebune, într’aceștă nopte sufletul 
teu va fi cerut dela tine; atunci cele 
ce ai gătit, ale cui vor fi ?!u

Se aibă creștinul aceeași privire 
asupra averei, pe care au avut’o drep
tul Iov, Tobie și toți omenii plăcuți 
lui Dumuerfeu și filantropi; căci „ni
mic nu am adus în lume și este vi- 
derat, că nici nu putem scote ceva 
din eau, după cum cjice apostolul 
ginților.

Ca mijldce legitime pentru ago
nisirea averei Morala Creștină nu re
comandă decât două: munca și eco
nomia. Munca este câtimea de ener
gie, ce desfășoră omul, spre a face 
productive în folosul seu puterile 
firei de Dumne4eu create. Er eco
nomia face ca produsul muncei să 
nu fie cu totul consumat în present, 
ci să se păstreze o parte și pentru 
viitor, fie pentru a preîntâmpina ne
voile vieței, atunci când nu va mai 
pute munci din causa bătrâneței seu a 
infirmităților, fie în scopul d’a între
buința produsul acumulat (capitalul) 
în opere de binefacere pentru semenii 
săi și de progres pentru toți.

Munca servesce nu numai la 
înavuțire: ea este încă prea folosi- 
târe sănătății și constitue o pârghie 
puternică pentru înălțarea morală a 
omului. Muncitorul e tot-deuna și 
mai robust, și mai onest, și mai 
drept, și mai demn; trândavul din 
contră. Și când munca este îmbinată 
și cu economia, atunci barca vieții 
omenescl se conduce mai bine și 
mai cu siguranță.

Cuvântul lui Dumnezeu de la 
început a ordonat omului, ca „întru 
sudorea feței să-și câștige hrana“ ; 
și-l îndemnă a lua, esemplu de hăr
nicie și prevedere de la furnică și 
albină. Marele apostol Pavel, carele 
era și meșteșugar (făcător de cor
turi), flice în acestă privire: „nimă
nui pânea nu am mâncat gratis (de 
geaba,), ci cu ostenelă și trudă c|ina 
și noptea lucrăm, ca să nu îngreu- 
iăm pe cine-va dintre voi.“

Resultă der de aicea, că orî-ce 
câștig nemuncit, cum e acela din 
jocurile de noroc și din cerșetoria 
nejustificată, este rău vecjut în creș
tinism. Cu atât mai mult, când e 
vorba de câștiguri ilicite provenite 
din furt, răpire, înșelătorie, etc.

Cât despre risipă, ea duce tot- 
deuna la miserie și decădere; probă 
parabola fiului risipitor din Evan-

(„Conserv.11,

Cleiul arborilor roditori.
Scurgerea cleiului din arborii roditori 

e o bolă, care finesce prin a ucide pomul.
In fie-care an pomii roditori — având 

fructul cu sîmbure (persecul, prunul, zar
zărul, cireșul, caisul) pier în număr mare 
de acâstă bolă — S’a credut că cleiul afiân- 
du-se în vasele arborilor încet nesce circu
lația sevei.

După o notă presentată academiei de 
sciințe din Paris, boia cleiului la pomi (seu 
guma) ar ave de eausă tăria seu lipsa de 
mărunțire a pământului. Prin urmare prunii, 
piersecii, cireșii, zarzării și ca’șii trebuesc 
săpațl adenc și pământul lor aerat, în ca
șul acesta nu vor face cleiti. S’a dovedit 
astădl, că boia cleiului se întinde cu atât 
mai mult, cu cât solul e mai puțin aerat, 
de aceea în solurile tari, argilose și ne
aerate, boia cleiului se arată mai des.

Când der vom voi să' sădim piersecl, 
■cireși, zarzări și caișl, sâ alegem un sol 
mărunt, mobil, adânc, sâ fie bine desfun

dat și să nu fie primitor de a se întă 
prea mult în urmă.

Asemenea să ne ferim de a tăia pre 
mult ramurile acestor pomi, căci tăiere 
prea mare a ramurilor aduce boia cleiulu

Decă cleiul se arată pe suprafața p( 
mului, trebue să-l rîcăim cu un cuțit tăi 
tor pănă la viu. Pe urmă frecăm rana c 
măcriș și apoi o ungem cu mastic de altoi 
seu cu baligă de vită. Decă plantația aceste 
pomi s’a făcut în pământuri tari, să avei 
grije a-i săpa adenc de jur împrejur în fie 
care tomnă.

Cui avem a mulțumi
atât’ amar de răutate

(Poveste și adevăr.)

Vor fi cam 14 ani de când m’am du 
cu bătrânul Iosif al Bilii la Orade. Avei 
doi călușei slabi, înhămațl la căruță, ș 
mergeam anevoe de tot. Câte căruțe erai 
înapoia nostră, tote ne lăsau în urma lor

— Buni cai mai pot avâ Bihorenii 
Covăcenii și Sălărdanii ășt'a, moșule, i-an 
dis eu, căci mânau pe lângă noi, de gân 
deai că-i portă necuratul.

— Buni, domnișorule, cjise bătrânu 
bătându-șl scrumul din pipă, în palma mâ 
nei stânge, der au și boi buni și case fru 
rnose, și pământuri bune și roditâre, ci nu 
mai ei nu-s buni, că sudue de Dumnedev 
și de întrecuțl ce sunt stau se dea omului 
cu bâta în cap și să-l omora ca pe o muscă

— Nu cred, că ei să fie mai sîrguin- 
cioșl decât Românașii noștri cei din delurl 
am dis eu, ca să-i aud părerea.

— Nu dară, ci ei au rămas plini ca 
stupul din moși-strămoșl, și locuind ei pe 
locuri netede, pot lucra și agonisi mai mult 
noptea decât noi cfiua> ?i aP°i 0i au Pă‘ 
mânturl roditore, nu cum sunt ale nostre. 
cari adl le gunoim, er mâne le spală ploile. 
Noi pe lângă ei o ducem forte cu greu, 
trăim în locuri închise și uimenl n’are grije 
de starea nostră. Ori avem, ori nu, numai 
porția (darea) să o plătim, că de asta se 
îngrijesc cei dela cârmă, și notarășii și ju- 
euțăii (esecutorii), și apoi de ne-am plătit 
porția, putem muri și de., fome. „Focul bătăr- 
șite‘, domnișorule, la mare rău am ajuns. 
Și cui avem de a mulțumi atâta amar de rău
tate, dâcă nu la două femei, și adecă : Evei 
pentru lăcomia căreia am perdut raiul și 
am ajuns supuși atâtor rele pămentescl, și 
fetei lui Mariot. căpetenia Românilor de pe 
vremea când au venit Ungurii în țâra nos- 
tră, căci ore când noi am fost stăpâni peste 
aceste locuri mănose.

Invățat’ai d-ta ore când carte, mo
șule? l’am întrebat eu, căci istorisea ca un 
profesor din Istorie.

— N’am învățat, că nu am umblat la 
școlă nici într’o di măcar, ci nenea meu 
era om iscusit și bătrân, el scia (multe și 
din cele multe câte-va ml-am însemnat și eu.

— Ce țl-a povestit el despre fata lui 
Mariot, de dicl, că i entru neascultarea ei 
de tatăl său au ajuns Ungurii domni și 
stăpâni peste locurile astea?

— Ascultă, că-țl spun: Ci-că căpete
nia Românilor dintre CrișurI, îșl avea lo
cuința aci, cum ne băgăm în Biharea, pe- 
câmpul de a drâpt», unde și aijl se văd ur
mele cetății; și mai avea una în Orade, alta- 
în pădurea de Șușturogin. Românii și pe 
acele vremuri erau tari și viteji, numai cât 
că nu erau într’o înțelegere, tocmai așa cum 
nu sunt nici astădl, că ce vrea unul, celă
lalt nu lasă în loc. Mai marele lor, de unde,, 
de unde nu, nu sciu, destul că înțelese că 
dintr’o lume străină a budulit un popor 
varvar și că acesta se apropie de țâra lui,, 
deci clise el celor prepușl: fiți gata, că nu 
scițl nici diua, nici ceasul în care vine vrăș
mașul. Să fim gata de el, stațl acasă și nu 
vă îndepărtați, căci de vom fi toți laolaltă, 
draci să fie și nu ne-or birui.

La câte-va dile după asta, ca un po
top ce nimicesce tot ce-i cade în cale, se 
năpusti peste ei un popor, care de varvar 
ce era, nu avea cunosoință nici despre 
Dumnedeii. Românii noștri deși să cam în
groziră de ei, căci nu prea asemenau bine— 
nilor. in scurtă vreme îi bătură atât de 
cumplit, incut cei mai multi și-or lăsat nu. 
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numai dinții, ci și flocele de pe el în lo
cul de bătaie. Cei râmași întregi se luară 
la fugă și se ascunseră prin desimea pă
durilor.

Mariot,"după-ce Ungurii fugiră, chemă 
pe mai marii țârii la divan, și le sfătui, sâ 
se ia cu toții în urma lor și sâ-i păfugă 
cale de mai multe dile, nu cumva aceia 
princjend puteri, sâ mai năvălescă ore când 
peste Români.

Ei nu-1 ascultară, căci dise unul, dâcă 
vom fugi noi după acești slăbănogi, vom 
fi vrednici sâ ne numim'căpăi, cari gonim 
epurii. La ce sâ-i păfugăm, au fugit ei, de 
lici urmele nu li-se ved, dise altul.

Mariot se cam supăra pe ei, der în 
fele din urmă se liniști, căci toți fură de 
mea părere, că nici un suflet de Ungur 
îu-i în apropierea lor.

Fata lui Mariot, ca sâ trec acum la 
a, avea douâ căpriore și avea obiceiul în 
ie-care c}i, sâ mergă cu ele la pășune, în- 
r’o păduriță, cale de o jumâtate de ceas 
e casa tatălui sâu. Mariot îi dise: fiica 
lea, ședl tu cu căpruțele tale acasă și nu 
ate pădurile, că mâ tem sâ nu ți-se în- 
jmple ceva râu. Fata însă nu-1 ascultă, ci 
și cu capriorele la pădure.

Cum ajunse în pădure, doi câni luară 
i gonă cele douâ capre. Caprele fugiră și 
3 băgară tot mai afund în pădure, er fata 
upă ele, pănă ce de ostenită a cădut la 
ăment. mortă de jumătate. Aci dete de ea 
oi Unguri, cari o și duseră la mai marele 
ir. Acesta cunoscu că a cui e fata, căci 
văcjuse în curtea lui Mariot, de unde și 

i trimise cu arcul ei câțl-va Unguri pe 
>ea lume, deci dise celorlalți, sâ nu-i facă 
ci un râu, că fata asta va fi pricina no- 
>cirei lor.

Feciorul vizirului Ungurilor, cum o 
Sdu, ca un nebun ce-șl pierde mintea, în- 
■pu. a sbiera și a se arunca la pământ 
aintea ei, căci el o minune atât de fru- 
osă nu că n’a vedut în dilele vieții lui. 
>r nici n’a visat că ar pute sâ fie.

Fata se sperie de el și începu a 
înge. El ii făcu semn sâ nu se târnă, că 
-i face nici un râu, ba ca sâ vadă, că o 
a în drag, îi săruta și urmele piciorelor.

Mariot aflându-se fără fată, se supăra 
■te și. trimise pe mai mulțl servitori să o 
ute, der dintre cei câți mergeau, nici 
ul nu se întorcea înapoi cujvestea, căci Un- 
rii îi prindea și le tăia capul. La trei dile 
ar când o câtă întrâgă de argațl erau 
.ă sâ pornescă întru cercarea fetei, Un
di năvăliră asupra Românilor. Piept la 
pt s’or luptat mai multe c|ile și nopți 
arendul, nemâncațl și nebeuțî, der și de 
ă-dată Ungurii fură bătuți și învinși.

Mai marele lor când vădu, că nici de 
n nu se pote împământeni între Români, 
3 cătră Mariot: „Fata ta e în mâna mea, 
o dai feciorului meu de soție, în vieță 
rămâne, altcum va fi victima celei mai 
znice morțl!“

Mariot, care n’avea mai mare bucurie 
urne, decât pe fata lui, sfătuindu-se cu 
nicii, se învoi, ca să se încuscrâscă cu 
jurii. încuscrirea asta însă nouă numai 
3 nu ne-a făcut, că după mortea lui 
■iot ajungând împărăția pe brânca gine- 
i său, Românii fură goniți și asupriți 
nouăle neamuri, ea vai și amar de ei. 
să facă? Au luat lumea încap ca roiul 
albine căruia îi lipsesce matca, și s’a 
lat care pe unde a putut, cât pe delurl, 
între delurl, și astfel ș’or făcut sate 
5, și-or început a lucra din greu și lu- 
pănă astădl, ca să țină țâra.

Când sfîrși moșul, un Ungur din Sânt- 
>u, având trei cai înhămațl la car, trecu 
șa repeziciune pe lângă noi, încât acă- 
deoă se ciocni cu căruța nostră. A lui 
cu osie de fer, a nostră cu de lem. La 
stră i-se rupse cărâmbul dinapoi. Un- 
1 nu păți nici un rău și totuși ne înjură 
Dumnedeu și ne cjise „biidds olahok", 
ru-că nu Fam ferit noi, când el cu 
a mânat, ca să acațe cărâmbul într’al 
u, sciindu-1 pe acesta mai slab.
Bătrânul îi dise pe românesce: Or- 

î-te Dumnedeu, da n’ai văcjut, că ai 
slobod destul, de-ai mânat în căruța 

’...... Ungurul însă dete sbiciu cailor 

cari fugiră ca viscolul. Noi rămăsărăm cu 
osia ruptă în mijlocul drumului.

*
Iosif al Bilii, bătrânul, acum de 4 ani 

e în pământ. înainte cu 6 ani când am 
venit din Giulița la Chiuag ca preot, l’am 
întrebat, de-șl mai aduce aminte de cele ce 
le-am petrecut înainte de asta cu 14 ani? 
El ml-a răspuns: Aduc d-le părinte, nu pot 
se uit pănă voi trăi și pe lângă alte do- 
rințl ce am, e și dorul, ca să pot da odată 
împrumutul acelui Ungur din Sânt-Imreu 
înnapoi, der cu carnetele carnetelor cu tot.■

El a murit, Dumnedeu însă trăesce, 
vede, aude și scie tote,. ne-a vădut și pe 
noi, pe cel de vină Fa pedepsi, decă nu 
aici, în ceea lume.

Chiuag, 1902.
Autoiiiu Popp.

MULTE ȘI DE TDTE.

Și când regele se coborî în arenă în
armat numai eu spada sa, pe toți specta
torii îi cuprinse frica. Cu două lovituri, re
gele omorî pe taur, omorî apoi pe leu și 
reîntorcându-se la locul lui, privi pe toți 
cei adunați și cjise: „Forța și curagiul nu 
atârnă nicl-odată de statura omului11.

*
Construețiuni grabnice.

In orașul Chicago din America-de- 
nord, 3000 de âmenlau zidit o biserică în
tr’o singură di. Vineri noptea au subscris 
contractul de zidire, er Duminecă diminâța 
au sfințit’o. E adevărat, că tavanul nu era 
încă terminat, dâr aparatele de încăldit 
și cele pentru lumina electrică puteau 
funcționa.

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui A. B. — Sasca-montană. Ni-eimposibil 

să satisfacem dorinței D-vostră, din simpla causă 
— pe care v’am mai spus’o odată — că manuscri
sul respectivului nu-1 avem De altfel lucrul nu me
rită a i-se mai da vre-o importanță, mai ales după- 
ce a trecut de atunci un an și jumătate.

CAsCtorițl
De la 29 până la 4 Sept.

1) Moritz Reinholg Grafi ev. A. C. notar de 
cerc. în Deutsch-Kreuz cu Marie Julie Meldt ev. 
A. C. din Brașov. ‘2) Friedrich Trangott Lu- 
kâcs ev. ref., calfă de lăcătuș, cu Berta Mezei ev. 
ref. din Brașov. 3) Oimpoaca Ioan gr. or. lucrător, 
cu Munteann Ana din Dîrste. 4) Ernst Wilhelm 
Wagner ev. A. C.. supraveghetor de mușine, cu 
Luise Amalia Kdnig rom. cat. din Brașov.

Calendarul septemânei.
AUGUST. (1902) are 31 dile. MASALAR.

Pilele Călend. Iul v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

2o ț S. ap. Vartol.
26 S. Adrian și Nat.
27 Cuv. păr. Himeu
28 C. p. Moise arap.
29 f Tăier, c. sf. Ion
30 Alesandru, Pavel
31 Brâul P. V. Maria

7 Regina
8 f Nă.* *c.  Maria
9 Gorgoniu

10 Nicodin
11 Atauasia
12 Valeriu
13 Ida și Melida

Fri«ieric cel inare și Voltaire.

Renumitul Voltaire petrecând mai 
multă vreme la curtea regelui prusian Fri- 
deric cel mai mare, a scris o poesie lungă, 
pe care o citi înaintea regelui. Tot în vre
mea aceea era la curte și un Engles, care 
avea o memorie estra-ordinară și care vor
bea perfect franțuzesce. Când cetia Vol
taire poesia sa, Frideric cel mare ascunse 
pe Engles după un paravan, ca să asculte 
poesia lui Voltaire, fără ca Voltaire să fi 
sciut ceva despre acesta, sâu să cunoscă cel 
puțin pe Engles.

După câte-va ore regele chema pe 
Voltaire din nou ia el și-i spuse, că e un 
plagiator, de dre-ce poesia cetită mai îna
inte nu e lucrarea lui originală, ci o deco- 
piare din vorbă în vorbă a altui poet. La 
acesta Voltaire deveni așa de confus, încât 
nici nu se mai putu scusa, nici nu mai 
putu vorbi nici o vorbă. Atunci regele de
clara că-i va documenta acâsta și chema 
îndată pe Engles. Acesta veni îndată și de
clară, că opera aceea poetică, pretinsă de 
Voltaire, că e opera lui proprie, a scris’o 
el, ceea-ce pote îndată documenta chiar 
prin aceea, că o scie de rost. Și dicend 
acestea începu a declama poesia, pe care o 
cetise poetul francos mai înainte. Voltaire de
veni atunci așa de confus, așa de scos din 
fire, încât voind săîvorbâscă, nu putu rosti 
nici un cuvânt. După multă vreme numai, 
reculegându-se putu să spună cu glas pu
ternic, că numai el singure adevăratul autor 
și îi e peste putință să pricepă șarlatania 
Englesului. Regele vădându-l iritat peste 
măsură și nemai putându-șl ținea nici rîsul, 
descoperi gluma, ceea-ce liniști pe Voltaire.

*
Și un general.

Un general frances scrise într’o di 
regelui său, de pe câmpul de luptă, ca să 
trimită de urgență încă dece mii de omeni 
pentru a pute respinge pe inimici. Ou scri- 
sorea acâsta încredința pe un ofițer al său.

Ofițerul plecând se-șl îndeplinescă mi
siunea, pe drum ceti scrisorea generalului 
și după cuvintele: Z®ce mii de omeni,mai 
adăugă: „Și un general41.

*
Pipin cel mie.

Regele Pipin, tatăl lui Carol cel mare, 
era numit „cel mic“, din causa staturei lui 
mici. Într’o di, pentru a-șl răsbnna tuturor 
glumelor, care să făceau pe socotela lui din 
causa aceasta, reuni totă curtea sa la un 
circ. Tocmai cu câte-va dile mai înainte, 
arabii îi vânduseră un taur enorm din An
dalusia și un leu din Africa, amândoi de-o 
sălbătăcie ne mai pomenită In circ apă
rură de-odată cele două animale, care se 
luară îndată la luptă. Taurul se repedi- la 
leu, voind să-l ridice și apoi să-l trântescă 
la pământ cu cornele sale. Atunci se re
pedi și leul asupra taurului. Amândoi se 
luptau, se apărau cu o vigore egală.

— „Cine dintre voi cuteză să se co- 
bore și să despartă aceste animale?11, se 
adresă regele spectatorilor.

Der nici o voce, nici un răspuns nu 
se aucji.

— „Eu mă voii! coborî și-i voifi des
părți11, dise el.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 5 Septemvrie 1902

Măsura
seu 

greutatea
<Ca Uitate».

Valuta 
în

Kor. fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 1.1
n Grâu mijlociu . . . 10 60
7) Grâu mai slab . . . 10 20

Grâu amestecat 8 —
7) Secară frumosă. 7 60
îl Săcară mijlocia. . . 7 40

Orz frumos .... 7 —
n Orz mijlociu. . . . 6 80
îi Ovăs frumos. . . . 4. 60
îi Oves mijlociu . . . 4 50
n Cucuruz ................... 10 •—
n Mălaiu (meiîi) . . . 8 —
jț Mazăre........................ 18 _
n Linte........................ 18 —
îi Fasole........................ 10 —
îi Sămânță de in . . . 24 —
n Sămânță de cânepă . 7 —
» Cartofi........................ 1 70
71 Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . — 96
n Carne de porc . 1 04
73 Came de berbece. — 72

100 kil. Său de vită prospăt . 44 —
îl Său de vit.ă topit . 64 —

Cnrsui losurilor private
din 3 Sept. 102.

oump. nde

Basilica.................................. 0*3  1 20 30
Credi' .................................. 4 27. 431 50
Clary 40 fi. m. 202.— Oi -
Navig pe Dunăre. . . ... ... — —
Insbruck ........................ 8-.— 8‘i —
Krakau ............................. 75 — 77.60
Laibach................................. 75 — 78 —
Buda...................................... — —.—
Pa'fiy . ............................. 196. 00.-
Crucea roșie austriacă . . 190.— 19- —

„ „ ung................... 64.70 5 70
„ „ itul .... 27.50 28 50

Rudoif................................. 76 — 79.—
Salni.......................................... 236 - 240.—
Salzburg.................................. 78.- 81.—
St. Genois ........................ 264 — ‘274.--
Stanislau ....... — —
Tnentine 4 */? ’/<> JCO m. c, . 424 — 228.50

„ 4»/„ 50................... 43.— 44 30
Waldstein............................. 67.— 69.--

„ de 10 franci . . . 84.— 35 75
Banca h. ung. . . . . —.—

Cursul la bursa din Viena,
Din 5 Septemvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%................... 121.05
Renta de corone ung. 4% • • • -8 15
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 .------
Impr. căii. fer. ung. în argint 4I/2%. —
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.------
Bonuri rurale ungare 4% .... 98.65
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98.—
Impr. ung. cu premii.................... 204.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163 15
Renta de argint austr.......................... 101.85
Renta de hârtie austr..........................101.75
Renta de aur austr..............................121.50
LosurI din 1860.................................. 152.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 86
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 735.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 690.75
NapoleondorI.......................................19 06
Mărci imperiale germane .... 117.—
London vista.................... 239.62’/2
Paris vista..............................95.15
Rente austr. 4% de corone . . 100.25
Note italiene.......................... 94.60

Cursul pieței Brașov.
Din 6 Septemvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vând. 18 94
Argint român. „ 18.80 M 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 71 19.07
Galbeni „ 11.20 îl 10 30
Ruble RusescI „ 2.54 îl —.—
Mărci germane „ 117.25 71 —
Lire turcescl „ 21.40 71 21.50
Scris fonc. Albina 5°/o 101-- „ 102 -

Proprietar: Dr. Aurel Hureșianu.

Redactor responsabil: Traian JET. Pop.

Stabiliment de hydrotherapie

Wallischhof
— stațiunea de tren Brunn—Maria Enzers- 
dorf 30 minute depărtare dela Viena — 

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

Cu prospecte și informațiuni detai
late stă la disposiție direcțiunea stabili
mentului și medicii:
T)r. Lazar Popovidt, I)r. Marius St-urza, 

medic consiliar medic dirigent în Wăllisch- 
Viena XV Mariahilfer- hof p. u. Maria-Enzers- 

strasse Nr. 136. dorf bei Wien.

Se primesc una sau două fetițe 
la o familie germană ,în apro

pierea de șcdlele române și germane 
cu totă întreținerea, unde pbte înveța 
limba nemțească și dife ite lucruri 
de mână, cu preț moderat

A se adresa în Strada Orfanilor 
nr. 5, (parter în drâpta cătră stradă).

Subsemnata, care am prac
ticat timp îndelungat ca guver
nantă și profesoră de casă, cu
noscând tote detailurile educa
ției copiilor, doresc a primi 

compile 

cu întrega întrețin ere.
Numai conversație germană. 

Dau și. lecții private în tote obi
ectele școlelor primare

Rogându-mă de binevoitorul 
concurs

i♦*♦
I♦
♦I♦♦♦ ■
o♦
♦♦
♦♦J
♦
«♦
e
♦»♦♦♦4♦
4♦
4♦
10XXXXXXXXXXXXXX®

cu totă stima
Ida Stephani, 
Strada Castelului 55.1-3.(650)
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• în atențiunea On. părinți! ®

La subscrisul se primesc băieți e 
c, de școlă în cuartir lunar seu s 
e anna! cu t,6tă întreținerea e 
@ seu fără, dela 12—16 ani, în- 
g, tr’un loc liniștit, cu curte mare 9 
& și grădină, în Strada Sf. Nicoîae c. 
0 Nr. 6/8 (Dosul bisericei). e

George Moldovan. ® 
8© O 9 ® ® © ® ®® © ® © © © ® •©

i 9 psifo imc<Eîat 
£9 apgscaftie în

prăvălia mea de mărfuri coloniale 
și de ferărie, în Szâsz-Sebeș.

Se cere cunoscința limbilor 
română, germană și maghiară.

|| losif Onițiu.

$
jart

• o

j| privată de musică 
, „KAISER66, 
c ncesionată de înalta autorit. școlară c. r.

Viena, districtul 7, 8 și II.
~i> uSusx-u-l școlar sul 29-lea. -i----

Are anual cam la 350 frequentanțl 
din țară și străinătate, profesori distinși 
între cari artiști de primul rang, lustruc- 
ție comună și privată. Cantul (opere, 
ooncert bisericesc și cor. Clavir, și 
în orl-ce specie de instrumente musica- 
le cu corde s6u metalice, în tete ramu
rile teoretice. — Curs de 2 ani pentru 
învățători de cântări. — Cur3 de 7 luni 
pentru pregătire la esamenul de stat c. 
rea în Viena și Praga, pentru postul 
învăț, de cant la școlele medii și pre
parandii, precum și la conducerea șco- 
lelor de cant private, (75 candidați au 
depus acest esamen, o parte dintre ei 
cu distincți une). — Curs pentru orche
stră și măestru de musică (civile și mi
litare). — Secții, pentru instrucție teoretică 
pe cale de corespondență. — Curs special pen
tru instrucție superidrft. — Curs ferial și spe
cial de două luni.
er®’' PROSPECTE precum ori și ce informațlunl 

se dă de cătră biroul institutului 'W
1—7.(663) Viena, VII/1 Zieglergasse 29.

Epi8epsâB
Cine sufere de epilep
sie, cârcei, de nervi 
să ceră broșura în pri
vința acesta, se trimite 
gratis și franco dela 
Schwanen-Apotheke,

Frankfurt, t*.  M.

KWIZOA -
Fluid restituțional

se intrebuiuțeză în grajdu.-ile curții,..precum și 
la miliție și la civili de 40 do uni pentru întă
rire după stram.țil mari, precum și la scrindre. 
încordarea nervilor etc 11 face pe cal capabil 
de umblat, extra-ordinar la trenaj.

— Veritabil numai cu marca de sus. —
; Se capătă în tote farmaciile șl drog, din Austr.-ung.

Deposit principal la
FRAKZ JCH. KWaZOA

k. u. k. Oestr. k. Rumân, u. furstl Bulg. Hoflieferant. 
Kreis-Apotheker KORNEUBURG l>ei Wien.

—- ------A VIS.------ -----
Am onorea a aduce la cunoscința Onor, public, că înce- 

pend dela l-a Septemvre a. c. am luat asupra-mi 
regie proprie

Restaurația „B0ULEVAW‘ 
(VILi.A KERTSCH).

Esperiența câștigată în acesta branșe atât în orașele’ mari
Ungaria, cât și pe piața de aci, mă pune în plăcuta posi-

ție de a mulțumi pe deplin pe onor, ospeți.
Rogându-m6 de sprijinul onor, public, sunt

cu totă stima

JOHANN JANURA.

din

în

g
9

g

îndemnată de faptul, că SSeeea, din prima fabrică de bere 
pe acți! dm PâSsesn, actualminte a dobândit prin recunosce- 
rea specialiștilor celor mai mari, primul renume din tbte cali
tățile de bere din Pilsen, m’am hotărit a pune în vendare acesta 
bere începend de Joi din 4 Septemvre a. c. în localitățile din nou 
aranjate și împodobite ale casei d© CojBcsrie.

Tot odată îmi permit a atrage atențiunea on. public asu
pra fcmcătăirâeB mele cunoscută ca escelentă, precum și asu
pra mele «naturale, asigurând pe onor, public,
că imî voi da totă silința de a mulțumi pe deplin pe Sonor, 
ospeți, of’erindu-ie serviciul cel mai prompt.

Sala albastră dela Redută se pune gtis la dis- 
posiția societăților închise și pentru petreceri sociale.

Apelez la sprijinul on public vru l cu stjma

Vsiuva, GABEL, 
auta’egBreiBoa-ă.

a Restaurantului din Redută.
2—2.(651)

Cătră Domnii Studenți Români!
îmi permit a face cunoscut Domnilor Student! dela gim- 

nasiu și școlele comerciale române din loc, că Iîli-aiîl asortat 
magasmuB meu cu

tot-felul de chipiurî studențesc! 
și adecă, pentru clasele gimnasiale, superiors și inferiors, clasele 
comerciale și reale.

Prețul este de bucată 2 fl. 15 cr, seu 4 Cor. 30 filer!, 
Embleme comerciale bucata 15 cr. seu 30 filer!. Ghi
psuri de clase formale 2 florini

Cât despre trăinicie și bunătate iau asupra-mi orl-ce 
garanție.

Reparaturi se efectueză bine, prompt și ieftin.
In speranță, că d-nii Studenți me vor sprijini și cerceta 
mai mult, semnezcât

cu distinsă stimă

M, M E Ș O T M,
Magasin român de pălării și chipiurî

Stradil Wi-HaniHor nr. 3.
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Cu (Jiua de adi punem în circulație cea mai 
renumita și plăcută apă minerală 

„REPATI"^

provenită din isvorul „Bathori" din Kăszon-lmper, 
în stare cât se pote mai prospetă.

Profesorul de universitate »r. 08ela JLeBig-yeS se espri- 
astfel:
,,Isvorul din Kâszon-Impei’ „Repaiiu 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
ciată. “

Profesorul fir. Slgisumml Pairjesas (jice;
„Confirm, cum că apa minerală „Repati“ s’a întrebuințat 

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

Profesorul Dr. Wilhelm Bfanke se esprimă 
„Apa minerală „Kepati“ este nu numai o npă 

de beut, ci este tot-odată o apă vin decât bre, 
neprețuit, și pote concura în ori
importată din Boemia. numită ară de Krondorf.“

c a t a r a-

astfel: 
escelentă 
d e efect

«•■e privință cu apa scumpă

Tipografia A. Mureș-ianu, Brașov.


