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Chemarea „Âsociațimi“.
Ar crede cineva, că este curios 

a mai vorbi despre problema seu 
chemarea și menirea unei societătî, 
care esistă deja de trei-deci și mai 
bine de ani. Și totu-șl nu este așa.

„ Asociațiunea11 nostră literară 
și culturală e acum o vechie insti- 
tuțiune la noi. Cu tote acestea, cine 
ar cuteza a susținâ, că în afară de 
așa numita inteligență, acestă socie
tate și scopurile ei ar fi cunoscute 
în tote ținuturile românesc! și ar fi 
prețuite și de mulțimea cea mare a 
țerănimei nostre?

In păturile mai largi ale popo
rului nostru „Asociațiunea“ și nisu- 
ințele ei, au remas în partea cea 
mai mare pănă în c|iua de aeji cu 
totul necunoscute. Acâsta n’are se 
ne minuneze decă vom avă în ve
dere, că, deși toți dmenii noștri cu 
carte vor fi sciind că esistă o „Aso
ciație ne “ română, totuși abia numai 
o parte de tot mică a lor este afl! 
angajată la măreța și nobila lucrare 
a acestei societăți.

Acestă împrejurare a făcut, ca 
la adunarea generală de Dumineca 
și Lunia trecută se se amintescă 
faptul, că încă e forte mic numărul 
celor ce sprijinesc cu denarul și cu 
munca lor scopurile „Asociațiunei“ 
nostre, și că încă de aci încolo toți 
cei-ce au inimă pentru înaintarea 
culturii ndstre naționale, trebue se 
se facă apostolii nisuințelor nobile 
ale „Asociațiunei“ pe terenul paclnic.

Cum se pdtă înainta cu putere 
„Asociațiunea“, cum se-ș! potă îm
plini ea chemarea sa pe deplin, decă 
nu vor cresce din an în an mijlo- 
cele intelectuale și materiale, de 
care are neapărata lipsă, decă nu 
va fi sprijinită de tot Românul, și 
nu se vor înrola toți din tote păr
țile sub flamura culturei, ce o 
portă ea?

Și bine se ne notăm, că, dâcă 
încă celor mai mulțl din sînul po
porului nostru le este necunoscută 
„Asociațiunea11, dâcă astfel, firesce, 
nici nu pot avă tragere de inimă 
pentru lucrarea ei, causa nu pote fi, 
decât că pănă acuma încă prea puțin 

s’a stăruit în direcțiunea de a se 
propovădui scopurile „Asociațiunei“, 
prea puțin s’a lucrat pentru ca să 
scie mic și mare din popor, care 
este chiemarea ei adevărată.

De aceea președintele „Asocia- 
țiunei" în vorbirea, prin care a des
chis Dumineca trecută, în Oravița, 
adunarea generală a „ Asociațiunei“ 
a aflat de lipsă a arăta în deosebi, 
cari sunt scopurile și care e chema
rea adevărată a „Asociațiunii“.

Fie-care din noi trebue se-șl dea 
sema, fie-care din noi trebue să 
fie conseiu de marea importanță a 
ideei culturei poporului român în 
acest stat.

Nicl-odată n’a fost esplicată mai 
bine și mai cu temeiu acestă idee, 
ca prin discursul de deschidere al 
d-lui Ales. Mocsonyi.

Acest discurs, ce-1 lăsăm să ur
meze, ne dispenseză de ori-ce espli- 
care, el este clar și concis și arată, 
la înțelesul tuturor, ce trebue să ne 
fie „Asociațiunea“ și în ce culmi- 
neză chiemarea ei.

Discurs de deschidere
rostit de președintele I)r. Ales. Mocsonyi la adu
narea generală a „Asociațiunei1*,  în Oravița la 14 

Septemvrie 1902.

Onorată Adunare generală!

Adunările nâstre generale sunt 
adevărate sărbători naționale. Cu în
suflețire alergăm din tote părțile 
române ale patriei în fie-care an la 
un alt centru național, ca să ser
băm măreța idee, în al cărei ser
viciu ne-am pus, ideea culture! poporu
lui român din Ungaria. Facem acesta 
în consciința înaltei importanțe a 
acestei idei.

Șcim, că cultura este cel mai 
însemnat factor de putere al popo
telor în tote timpurile, între tote 
împrejurările. Sunt însă timpuri și 
împrejurări, când — precum o sim
țim și noi — cestiunea culturei 
pote să devină pentru un popor 
chiar o Gestiune de vieță. Ast-fel 
lupta pentru cultură nu este alt
ceva, decât luptă pentru esistența na
țională.

Firesce, numai cultura adevă
rată are acestă putere conservatore, 
er cultura adevărată nu pdte să fie 
alta, decât numai și numai cultura 
națională.

DAcă cultura poporului este — 
precum., deja etimologia -cuvântului 
ne-o indigiteză -n- cultivarea însuși
rilor intelectuale și morale ale unui 
popor, și decă tocmai aceste însu
șiri sufletesc! în specifica lor sintesă 
psichică constitue caracterul națio
nal al acelui popor, atunci e lucru 
învederat, că numai cultura națională 
este cultura adevărată.

Și precum caracterul național 
se manifestă în limbă, în modul de 
gândire și simțire, în datinele și mo
ravurile, în tradițiunile și idealurile 
naționale, în poesia și industria na
țională, în portul național și altele, 
așa și cultura națională are se îmbrăți
șeze întrega vieță națională in t6te ma
nifestațiunile ei. Ea are să conserve, 
să cultive, și unde e de lipsă să no- 
biliteze tote elementele naționale ale 
vieții poporului. Ea are să dosvolte 
consciința națională, basa culturei na
ționale, sentimentul religiosității, basa 
moralității, patriotismul, basa virtuți
lor cetățenesc!, spiritul economic, basa 
prosperării materiale, simțul estetic, 
basa nobleței inimei, cu un cuvânt 
cultura națională are să deslege tote 
puterile rămase încătușate prin vici
situdinea timpurilor, are se deștepte 
tote puterile latente ale poporului, 
ca ast-fel să fie asigurată, în mânia 
tuturor pericolelor amenințătore, 
esistența națională a poporului român 
din Ungaria.

Vedem cât de mărâță este ideea 
culturei naționale și cât de mar! și 
vitale sunt interesele legate de rea- 
lisarea ei.

Dâr cât de măreță este ideea, 
atât de grea este realisarea ei. Este 
o operă grandiosă, ba putem <țice, 
o operă gigantică, la care ne-am 
angajat. Acesta firesce nu pdte fi 
opera unei singure generațiuni, der 
este o operă demnă de stăruințele 
cele mai nobile ale generațiunilor, 
este o operă, care pretinde dela fie
care generațiune încordarea și con
centrarea tuturor puterilor sale. Și 

decă undeva, apoi aici se potrivesce 
pentru noi devisa: viribus unitis, căci 
decă undeva, apoi aci în sînul Aso- 
ciațiunei nâstre ne este dată posi
bilitatea de a concentra tote pute
rile nostre.

Prin Asociațiune ni-s’a deschis 
arena, la pragul căreia dispar tote 
veleitățile despărțitdre; pe acestă 
arenă ne presentăm desbrăcațl de 
tote particularismele, de tote diver
gențele confesionale, politice, locale 
ori provinciale, pe acest teren ne 
întâlnim cu toții uniți într’un cuget 
și o simțire.

Asociațiunea este espresiunea uni
tății și solidarității naționale pe terenul 
cultural al poporului român din Ungaria; 
er prin organisarea ei ni-e dată 
posibilitatea concentrării puterilor 
nostre. Astfel ca o c]i epocală va 
străluci în analele ei cjiua, în care 
Asociațiunea va vedâ organisată sub 
stindardul său întrega inteligență 
română ca o armată bine disciplinată 
în serviciul causei naționale.

Concentrarea națională deci se 
ne fie lozinca. Er despărțămintele 
nostre deja înființate și cari se vor 
înființa încă, prin car! Asociațiunea 
vine în atingere nemijlocită cu po
porul, sunt chemate a ne apropia 
pas de pas de acâstă organisare na
țională.

Și în acâstă privință îmi ser- 
vesce spre deosebită plăcere a pute 
releva în acest moment faptul, că 
între bine meritatele nâstre despăr- 
țeminte, al căror zel și devotament 
merită laudă, ocupă loc distins des
părțământul Oraviței.

Prestațiunile acestui valoros des
părțământ ne îndreptățesc la frumose 
speranțe. Cu astfel de speranțe a 
venit Asociațiunea în aceste regiuni 
romantice, ca să-și țină astă-dată la 
sediul acestui despărțământ, la acest 
focular național de bun renume, adu
narea sa generală.

Eu din parte-m! sunt convins, că 
speranțele nostre vor fi justificate. 
In acestă convingere și cu salutare 
frățâscă declar adunarea deschisă. 
(Aplause furtunose și îndelungate).

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Despre poporul moldoven,
la 1787.*)

Poporul moldovean nu este, ca cele 
mai multe popore din dilele năstre, o 
amestecătură în care se găsescl urmele 
unei mulțimi nesfîrșite de nemuri, unele 
muncitore de păment, altele rătăcitore, 
sălbatice, civilisate, cuceritore și cucerite. 
Limba italienescă, cea spaniolescă, nu sunt 

mai latinescl de cât graiul moldovenului. 
Se mai pote cunbsce la densul înălțimea' 
și firea voinică a soldaților romani, și cine 
a vădut chipurile celor cari au biruit pe 
Daci cioplite pe columna, înălțată în amin
tirea cuceririi lui Traian, nu fără ore care 
plăcere le regăsesce în Moldova în chipul 
urmașilor lor.

Intr’o mare parte a Europei, legi lo
calnice au dat prea multe drepturi boeri- 
mii; în Moldova feudalitatea i-le-a dat 
tote încă de la început. In urmă un fel 
de aristocrație, care eși din acest așeză
mânt, pare că s’a învoit cu domnia, pen
tru a întări cu temeid părtinirea legilor, 
er poporul, ca o jertfă a acestei uneltiri 
tiranice, a fost mereu lipsit de stăpânirea 
pământului. Cu tote acestea libertatea sa 
personală i-a rămas, și acest drept a fost 
de ajuns, ca să-i păstreze însușirile sufle- 
tescl, pe cari în zadar le-ai căuta la ve
cinii săi; acâsta este dovadă nouă de în
țelepciunea marelui om, care a ales mai 
bine stăpânirea turcescă, de cât despotis

mul creștinesc, al cărui jug, în potriva cre
dinței și a dragostei de omeni, apasă încă 
și astădi atâtea milione de iobagi în Eu
ropa. Moldovenii n’au pierdut nimic din 
firea acâsta de origine, care se răsvrătesc 
în potriva orl-cărei apăsări noue. Ei plă
tesc cu munca lor folosința unui pământ, 
care nu e în stăpânirea lor. Ei nu se 
plâng, că plătesc o parte din munca și 
din rodele, pe cari le trag ei, după măsura 
hotărîtă de lege; der ori-ce cerere neaș
teptată îi face să se revolte. Ei sunt tot- 
deuna gata să stea în potriva boerilor lor 
la judecată înaintea ispravnicului, și să pâ- 
rască pe acesta înaintea Domnului. Ei nu 
se tem să străbată totă țera, ca să vie la 
divan să dea singuri jelbile cele mai în- 
drăsnețe. Ei vorbesc cu o putere de cu
vânt cu atât mai pătrundătore, cu cât ea 
este mai plină de o suflare nemeșteșugită 
și naturală, fără a fi lipsită de mijlocele 
artei. înfățișarea lor este cât se pote de 
cumpănită. Ei așteptă cu ochii la păment, 
să li-se poruncâscă de mai multe ori a 

vorbi; ai <"ce, că n’au nici obiclnuința, 
nici îndrăsnela de a-șl spune gândurile; 
der după acestă sfială meșteșugită, vine un 
potop de vorbe, spuse când cu o ușurință 
uimitore, când sprijinite cu un glas mișcă
tor, și tot-dâuna întovărășite de mișcări, 
cari vorbesc, și de o înfățișare, care te 
atrage. Mărturisesc că acestă tradițiune 
vie a vechii libertăți romane este un lu- 
oru, pe care nu mă așteptam de loc să-l 
găsesc aici, și mi-a plăcut forte mult să-1 
aflu la patru sute de leghe de Roma și 
după opt-spre-dece vecurl de la Ciceron.

Unii învinuesc pe țăranii Moldoveni, 
că sunt leneși și șirețî. Mărturisirea celor 
cari vorbesc în potriva unui popor apăsat, 
eu nu o voii! primi nicl-odată. Poporul 
dintre tote treptele societății, este acela 
ale cărui însușiri trăesc mai multă vreme 
față de împotrivirile folosului fie-căruia, 
care pune mai pre sus de tote contrazi
cerile stării sale, și care în sfirșit este mai 
în drept de a-șl îndreptăți cusururile, ară
tând că sunt prilegite de nevoe. Poporul

oal6n.it
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Revista politică,
Cu sgomot și alaiu se serbâză 

în centrele și localitățile populate 
de Maghiari aniversarea a suta de la 
nascerea lui Ludovic Kossuth. Serbările 
au culminat eri, 19 Septemvrie, în 
Budapesta. Tote șcblele și prăvăliile 
au fost închise pentru fliua de eri în 
„capitala" țerii. Stradele erau deco
rate cu embleme kossuthiste și ora
șul era pavoasat. Din tbte părțile 
țării s’au dus la Budapesta deputa- 
țiunl, corporațiuni și representanți 
de ai reuniunilor maghiare, ca se 
participe la convoiul festiv. In bise
rica evangelică s’a făcut serviciu di
vin, la care au participat șefii auto
rităților locale, membrii comitatensl, 
deputațiunl, reuniuni, corporațiuni și 
o mare mulțime de popor. De aici 
au plecat cu toții într’un conduct 
imposant la cimiteriul din strada 
Kerepesi. La mormânt erau adunați 
deja număroși deputațî sub condu
cerea contelui Apponyi, presidentul 
dietei, și numărdse deputațiunî. S’a 
pus pietra fundamentală la mause- 
leul lui Kossuth. Numerose cununi 
au fost depuse pe mormântul lui 
Kossuth. Serbarea s’a încheiat fără 
incidente, — așa spun cel puțin soi
rile venite din Budapesta.

*

Mare minune ar fi fost, decă și 
cu ocasia acestei serbări nu s’ar fi 
întâmplat demonstrațiuni kossuthiste în 
diferitele puncte ale țerii, în presăra 
aniversării. 0 demonstrație de aces
tea s’a întâmplat alaltăerl săra în 
Oradea-mare. Plebea fanatisată din 
Oradea, vecjend, că ferestrile de la 
locuințele ofițerilor armatei comune 
nu sunt iluminate, a început se facă 
sgomot oribil, se strige „abzug11 și 
se bombardeze cu pietri ferestrile mai 
multor ofițeri. — Nici kossuthiștii din 
Cașovia n’au rămas îndărătul celor 
din Oradea. Ei au spart I6te ferestrile 
caselor la cari nu se arboraseră stequri 
ungurești. Tot așa au făcut la gara 
din Cașovia. — In Șiria (Vilagos), 
unde capitulaseră armatele revolu
ționare în 1849, demonstrațiile kos- 
sutbiștilor au avut caracter și mai 
și. Aici au demonstrat contra Româ
nilor. Foile unguresc! vorbesc despre 
bătăi și răniri.

Că ce va mai fi fost în alte lo
calități, avem se seim afli mâne. Des
tul, că nici serbarea acesta de ca
racter esclusiv maghiar, n’a putut 
trece fără demonstrații „patriotico- 
kossuthiste".

*

Cu câte-va cțile înainte de a săr
bători adversarii noștri a suta aniver
sare a nascerii „idolului" lor, s’a 
desvelit la Mirislău monumentul ri
dicat în amintirea învingerii, ce au 
repurtat’o oștirile lui Basta aliate cu 
Maghiaro-Secuii din Ardeal, asupra 
nemuritorului erou Mihaiu Vodă Vi- 
tăzul, înainte cu 302 ani, lângă Mi
rislău. Nici festivitatea acăsta n’a 
putut să se întâmple, fără ca din par
tea unor oratori maghiari să nu se 
arunce în inimile Românilor să
geți veninose. Deputatul Aiudului 
Torok, a vorbit despre Mihaiu Vite- 
zul în mod batjocuritor, dicend des
pre marele Domn, că „era supersti
țios, credea în visuri și în boscone, 
o notă caracteristică a Valahului11; 
apoi, că scurta domnie a lui Mihaifl 
„a fost cea mai tirană". Alt vorbi
tor, protopopul reformat din Miris
lău, a spus, că „inima i se strîn^e de 
durere, când vede pe acest călău- 
bandit năvălind cu bandele-i selba- 
tice în țera nostră".

Nu ne trece prin minte a apăra 
amintirea vitezului Domn contra 
acestor isbucniri ale urei de rassă, 
constatăm însă cu scârbă, că se află 
în sinul adversarilor noștri âmeni, 
cari pretinc}endu-se culți, nu se sfiesc 
a grăi de rău, a huli și batjocuri pe 
acela, care prin faptele lui eroice, 
prin vitejia și simțul lui de jertfă, a 
apărat creștinătatea contra păgâni- 
tății și a scăpat în atâtea rânduri 
chiar pe maghiaro-săcuii ardeleni de 
furia armatelor semilunei. Ce sunt 
aceste batjocuri, decă nu săgeți ve- 
ninăse aruncate în inima poporului, 
care prin vremuri și-a vărsat sângele 
pentru apărarea și susținerea patriei 
comune ?

*
Der să-i lăsăm în pace pe ad

versari și să vedem, ce se petrece 
în lumea mare, pilele trecute a ve
nit din Berlin scirea, că guvernul ame
rican ar fi sărit în apărarea jidovilor 
din România. A dat adecă guvernul 
din Washington o notă cătră gu
vernul din Bucuresci, în care pro- 
testeză contra „vexațiunilor11 la cari 
ar fi espuși jidovii din România, în 
urma punerii în ființă a legei mese
riașilor. Cică prin acăsta România 
ar fi călcat tractatul din Berlin și 
ar sili pe Evrei se emigreze din țâră. 
Mulți din acești Evrei se duc apoi 
în America, unde prea le dau de 
lucru Americanilor. — Asta-i buba.

Der guvernul american nu s’a 
oprit aici, ci a trimis nota lui tutu
ror puterilor semnatare ale tracta
tului de Berlin, cerând ca puterile 
acestea să sprijinescă acțiunea Ame- 

ricei față cu România. Intre pute
rile acestea e și Germania. Nu se 
scie pănă acum cu siguranță, ce va 
face Germania. O telegramă din 
Berlin spune însă, că nota guvernu
lui american nu întîmpină aprobarea 
guvernului german, care nu pote se 
se amestece în afacerile interne ale 
altui stat strein. Aceeași telegramă 
spune, că și celelalte puteri semna
tare sunt de părerea Germaniei.

*
Mare sgomot a făcut în lumea 

politică și diplomatică un discursres- 
boinic, ce l’a ținut ministrul marinei 
francese Pelletan în Bizerta, cu ocasia 
unei călătorii de inspecțiune în por
turile de resboiu mediterane, de pe 
costa francesă a nordului Africei. 
El a c|is între altele, că Franța nu 
doresce să aibă conflicte nici cu An
glia, nici cu Italia, der nesciind ce 
gânduri au ceilalți, este de datoria 
sa a pregăti resboiul sfânt pentru 
patria francesă în contra inimicilor 
săi, ori cari ar fi aceia. Apoi a adaus : 
După înfrângerea Franței de cătră 
vechea barbarie germană, suntem datori 
a ne consacra tote puterile pentru a 
menține neștirbit focarul de justiție și 
lumină, care constitue geniul frances.

Discursul acesta a făcut sensa- 
ție pentru atacul ce cuprinde la 
adresa Germaniei, și pressa întregă 
l’a comentat viu.

„Ăsociațiunea" la Gravita.
(Raport special al „Gaz. Trans.u)

Corespondentul nostru ne trimite următorul 
raport întregitor și în parte mai amănunțit, despre 
adunarea generală a Asociațiunei și despre festi
vitățile și petrecerile împreunate cu ea:

Oravița, 17 Septemvrie.
Duminecă în 14 1. c. înainte de șe

dință s’a ținut la 9 ore a. m. în biserica 
română gr. or. din Oravița-montană ser
viciul divin, pontificat de d-1 protopop 
al Sibiiului Papiu, cu asistența preoților 
Neda și lana. Răspunsurile le-a dat corul 
renumit de odinioră al inteligenței române 
din loc, ce încetase, dâr care acum fu din 
nou improvisat din incidentul adunării 
Asociațiunei. Acest cor a cântat o litur
ghie veche dintre ale lui Musicescu, — 
condus fiind de d-1 învățător Dragoescu, 
un bărbat zelos și cu frumose cunoscințe 
musicale. Și etă că s’a întâmplat ceva 
neașteptat, în mânia zizaniei celei vechi 
a acestui cor, când datorința a reclamat 
să reînchega corul erăși curend și se sa- 
tisfăcîi doririlor tuturor. Cântările „Pri- 
ceasna" și „Irmosul" le-a cântat d-1 învă
țător Băieș cu mare precisiune și cu mult 
simț evlavios.

Ședința primă.
După serviciul divin mulțimea cea 

mare pornesce spre grădina de tir în al 
căreia pavilon larg, decorat cu verdeță, 
s’au ținut ședințele. Punct la orele 11 
comitelui, în frunte cu președintele d-1 
Dr. Ales. Mocsonyi,— ocupă masa verde 
din frunte și în aclamări generale ilustrul 
președinte rostesce frumosul și importantul 
discurs de deschidere. (Acest discurs îl 
publicăm la alt loc. — Red.)

D-1 Ilie Tl'ăilâ, distinsul fruntaș din 
aceste părți, se ridică și cu vocea-i blândă, 
der puternică, salută cea mai înaltă insti-, 
tuțiune culturală a nostră, pe președintele 
comitetul și pe membrii ei pe pământul 
ținutului Oraviței.

„Limba nostră frumăsă și biruităre 
<5re când — dise vorbitorul — acum luptă 
o luptă fatală pentru esistență- ca se-i dațî 
vlagă, suc învietor în vinele devenite pe 
alocurea anemice: Bine a-ți venit!

Bine ați venit și munca vdstră fie 
rodnică și folositore... să trăițî și s’aveți 
isbândtl de truda vostră:"

Președintele Al. Mocsonyi răspunde 
la acesta însuflețită bineventare, dicând 
că ea numai însuflețire a deșteptat și că 
nici nu se pute altfel, căci „frați la frați 
am venit, ca împreună să depunem munca 
năstră pe altarul culturei naționale.“

Atât vorbirea d-lui Trăilă, cât și răs
punsul președintelui au fost sgomotos 
aplaudate.

D-1 Eni. Ungurianu salută adunarea 
în numele „Societății pentru crearea unui 
fond de teatru român, cu următorul discurs :

„Ilustre domnule președintei 
Onorată adunare generală!

Societatea pentru fond de teatru ro
mân fiind invitată din partea Asociațiunei 
la adunarea sa generală de astădi, socie
tatea pentru fond de teatru român m’a 
însărcinat a o representa astădi aici și a 
Ve aduce salutările ei.

Decă privim mai apropiat și mai afund 
starea culturală a poporului român din 
Ungaria, și decă asemănăm gradul lui de 
cultură cu cel al altor popdre civilisate, 
atunci trebue se ne cuprindă un simț de 
compătimire față de poporul nostru, pen- 
tru-că la moment observăm marea dife- 
rință culturală între poporul nostru și între 
alte nemuri, la moment observăm la po
porul nostru urmele grele ale negligenței 
și ale greșelilor din timpurile trecute.

Nimeni n’a grijitde cultura și deștep
tarea acestui popor, pentru-că biserica nos
tră, în parte stânci sub guvernare ierar- 
chică streină, aici în părțile Ungariei n’a 
putut desvolta nici o acțiune culturală, 
eră inteligența, care indispensabil are da
torința și pe cale socială a lucra pentru 
luminarea nemului său, a fost în timpurile 
trecute neînsemnată și neputinciosă.

Acum suntem noi la rând a repara 
cu grabă urmările negligenței trecutului, 
acestă grabnică reparare în mare parte 
cade acum în sarcina Asociațiunei, ea e 
chiemată a pune uriașa muncă la ridicarea 
edificiului cultural al poporului român din 

nu este șiret în Elveția, unde nici un no
bil nu îndrăsnesce să se folosâscă de înăl
țimea stării sale pentru a năcăji seu chiar 
a disprețul poporul. Nu este nepăsător, 
fiind-că se folosesce, fără împărțelă, de 
tote rodele muncei sale. Der când munca 
unui popor se săvârșesce pe un pământ, 
care nu este al lui, și când i-se cere cu 
atât mai mult, cu cât muncesce mai din 
greu, ce minune este că nu lucreză decât 
în măsura trebuințelor lui?

Numai în Polonia se aud cele mai 
ciudate plângeri în potriva lenii poporului 
Pământurile, rodurile lor, brațele poporului 
și chiar el însuși sunt avutul boerilor. De 
aceea trebue să pui călăi pe urma lui, 
pentru a-1 sili să fie neobosit. Când apoi 
stăpânul îșl vede ogorele rău muncite, er 
pe colțul de pământ pe care-1 împrumută 
robilor săi, ca să scape de hrana lor, o 
rodnicie, care arată o muncă mai îngrijită, 
atunci strigă, că țăranii sunt nisce ticăloși, 
pe cari nu-i poți face să muncâscă decât 
cu biciul în mână.

Țăranul moldovean trage folose mari 
din sărăcia Ini. Decă ar uda pământul cu 
sudorea lui, ar fi mai puțin strîmtorat;

der acestă bună stare ar fi o chezășie, pe 
care ar da-o stăpânilor lui; der în loc de 
acesta țăranului îi vine în minte și pune 
în lucrare planul de a-se strămuta aiurea 
într’o clipă; er pe boerul, care perde mai 
mult cu băjeniile, de cât ar pute scote cu 
silnicia, lăcomia de câștig îl silesce să fie 
drept.

Nu voifi face deci bunătatea Măriei 
Tale să sufere, decă-i voih spune că vei 
domni peste un popor tîmpit de robie și 
nenorocit din pricina sărăciei. Când nepă
sarea este voită, nu este tot-deuna un cu
sur. Aci ea este un mijloc folositor, și 
decă vedl pe Moldoveni când chiar folo- 
sele lor cer ca să li-se tredescă hărnicia, 
atunci te încredințezi, că ei nu sunt făcuțl 
pentru lene. Pe când pământul este aco
perit cu zăpadă și un frig tot așa de as
pru ca cel dela Moscova opresce cursul 
apelor, mai bine de două mii de Moldoveni 
dorm afară lângă un foc de trestie, seu 
chiar fără foc, și nici chiar turmelor lor, 
cari râcâie pământul, ca să pască câte-va 
fire de ierbă uscată de îngheț, nu sunt 
mai răbduril de cât dânșii la asprimile 
vremii. S’ar crede, că decă două sate au 
neînțelegeri pentru pășune, ar trebui să |

alerge la zălogirl de turme sâu la hotărîrl 
judecătorescl. Moldovenii însă iau altă cale : 
Se trage o linie de hotar și, în mai puțin 
de patru dile, cele două comune sunt des
părțite printr’un gard în lungime de o le
ghe și jumătate, Jiltă cum sunt Moldovenii 
și, pe lângă hărnicia acâsta, care se potri- 
vesce cu împrejurările, ei au și o răbdare 
fără margini pentru suferințele ce nu se 
pot înlătura, o veselie statornică în sărăcie 
și însușiri casniee, cari aduc mulțumire în- 
tr’acestă sărăcie. Nici un popor nu este 
mai primitor de ospețl. Sunt cuviincioși și 
îndatoritori, și este interesant să-i vedl 
păstrând între dânșii o bună cuviință, care 
este legată chiar de formele vorbirii lor, 
și care, prin urmare, va rămâne deapuru- 
rea. N’au nici pe illustrissime al Italiei, 
nici formulele umflate ale limbilor din 
Miadă-di, dâr e destul să fii om, pentru 
ca dânșii să-ți dea numirea de Domnia-ta. 
Nici nu pot se cjică altfel tovarășilor și 
stăpânilor lor; aceștia erăși nu pot să vor- 
bâscă cu dânșii, fără să le dea acestă de
numire ; și Domnitorul la ei se deosebesce 
numai prin denumirea de Măria Ta, pe 
oare Nemții o dau la totă lumea.

Voinieu înșelat,
— Baladă pop. —

Frundă verde trifoia? 
Col’ din jos de Mădăraș, 
Tângue-se tânguia, 
Voinic tînăr, sprîncenat, 
Voinic tînăr înșelat, 
înșelat și ciufulit, 
La lume bajocorit, 
Ciufulit și înșelat 
La fete de rîs lăsat.
— Da dău cum se tânguia?
— Da din graih că-mi grăia 
Și din fluer că ’ml doinea:

„Fruuduliță ruptă în șepte 
Nu credeți ficiori la fete, 
Că fetele pănă’s mici 
Te iubesc și te sărută, 
Că li mintea prea zăludă, 
Decă mai îmbătrânesc 
De dragoste-’țl vorovesc 
Cu ochii la alțl ochesc. 
Căci umblat’am 
Și pățit’am 
Cum alții să nu pățescă, 
Cum alții să nu iubâscă, 
C’am iubit fată bărnace
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Ungaria, — mai târdiu va trebui să vină I 
părtașe la muncă și societatea pentru fond 
de teatru român, amândouă societățile vor 
trebui să lucre în armonie la ridicarea 
nivelului cultural al poporului român din 
Ungaria, pentru-că amândouă societățile 
au același scop, adecă propagarea culturei 
la poporul român din Ungaria.

Decă voim să fim față de noi sinceri 
și se spunem adevărul, trebue se recu- 
noscem, că factorii noștri culturali în tre
cut pentru cultura poporului de rend, a 
țăranului român, au făcut tare puțin său 
mai nimic; er noi acum, decă nu vom în
cepe și continua acțiunea nostră culturală 
pentru luminarea și deșteptarea poporului 
de rend, a țăranului român, atunci totă 
munca nostră culturală e ca o zidire în
cepută fără fundament; deci acțiunea nos
tră culturală numai atunci are rațiune, 
numai atunci va fi de valdre, decă lucrăm 
în prima linie și cu tote puterile nostre 
la luminarea și deșteptarea poporului de 
rend, a țăranului român, ca să-l punem în 
stare, să-l facem capabil a-șl apăra esis- 
tența și a susțină lupta de viață în con
curență cu alte popore Conlocuitore, unele 
mai culte, altele mai favorisate de sdrte.

Numai așa facem bine poporului, nu
mai așa ne împlinim datorința.

Der trebue să vorbim adevăr și să 
recundscem, că în timpul mai nou de 
vre-o câțl-va ani încdce Asociațiunea a 
început a lucra în acăstă direcțiune, multe 
și însemnate lucrări ale ei se refer la pro
movarea culturei poporului de rend; să 
vede că conducerea Asociațiunei e pă
trunsă de ideea, că edificiul cultural tre
bue început dela fundament, că cultura 
națională trebue începută dela popor.

Pentru acesta nobilă nisuință merită 
Asociațiunea totă recunoscința nostră și 
e îndreptățită a pretinde tot sprijinul dela 
întreg publicul românesc.

Sunt însărcinat din partea societății 
a aduce Asociațiunei acest tribut de re
cunoștință și a esprima dorința, ca lucră
rile ei să aducă rdde mantise pentru cul
tura poporului român din Ungaria".

D-1 Dr. A. Mocsonyi răspunde ur- 
mătorele:

„Acest salut cordial, răsunet cordial 
a găsit în inimele nostre. Asociațiunea și 
societatea pentru fond de teatru sunt fii
cele aceleeașl mame și — precum d-1 Un- 
gureanu bine a accentuat — însuflețite 
de același ideal. Sora mai mare deci cu 
brațe deschise bineventeză pe sora mai 
mică, care prin demnul său representant 
s’a presentat la adunarea ndstră. — Și 
acest salut cordial să ia la plăcută scire11. 
(Să trăiască !)

Primul secretar d-1 Diaconovich pre- 
sintâ raportul comitetului central pro 1901; 
care fiind publicat în Anale, la propune
rea preotului Borza se consideră ca cetit.

Se alege apoi unanim comisiunile. 
1) In comisiunea pentru esaminarea ra
portului general al comitetului: d-nii Ilie 
Trăită, Pavel Rotariu, Dr. G. Dobrin, Dr. 
Ștefan 0. Pop, și Dr. Petru Corneanu. 2) 
In comisiunea financiară: d-nii Voicu

Cu nădejde, că mă place, 
Der dat’o Domnu mi-o dat 
Că odată m’o lăsat 
Cu sufletu întristat; 
Și pățitu-am pățit, 
C’odată m’o părăsit 
Cu suflețelu sdrobit. 
Bate-i Domne norocu 
Cum mi-o mâncat sufletu, 
Bate-i Domne viața 
Cum mi-o mâncat inima14.

Cel voinic cum dăinăia 
Lacremile-1 podidea 
De flueru și-l umplea 
Cu lacrăml înfierbântate 
De la inimă vărsate. 
Alt voinic mi-1 audia, 
Mila greu mi-l cuprindea 
Dăr nu mila, 
Făr’ jelea, 
Der nu jelea 
Făr’ ciuda, 
Cum de tinerel voinic 
Se scârbia pentru nimic.

Cel voinic mi-1 întreba: 
„Spune-’ml ai iubit or ba?“
— rAm iubit, 
De-am nebunit14.
— „Da de ce se ’nebunești, 
Că dbr’ alta o se găsesti, 
Că dor’ alta-o să-ți pețesti 

Hamsea, Dr. Laurențiu Pop și Dr. Aurel 
Oprea. 3) In comisiunea pentru înscrierea 
de membri noi: Victor Poruț, Baltazar 
Munteanu și Dr. Mihail Gropșianu.

D-1 Em. Ungurianu propune, ca șe
dința festivă a secțiunilor literare se nu 
se țină la 5 ore d. a., fiind-că membrii 
acestor secțiuni nu s’au presentat în nu
măr de ajuns. Apoi propune, ca diserta
țiile să se rostescă acum îndată. Ambele 
propuneri se primesc.

Medicul din Bran d-1 Simeon Stoica 
își cetesce disertația. „Pământul din punct 
de vedere igienic*  ; âr’ d-1 Togan cetesce 
discursul comemorativ al d-lui V. Goldiș 
(absent) asupra răposatului Dr. George 
Vuia. Ședința se ridică și cu toții ne în
dreptarăm spre „Cordna“, unde am luat 
un prânz comun. In cale avurăm o sur- 
prisă plăcută, văcjând sosirea „corului de 
plugari" din Racașdia sub conducerea lui 
Emilian Novacovici, învățător. Doi câte 
doi, bărbați și femei în costume naționale 
bănățenești împodobite cu culorile româ
nești, pășiau pe strădile Oraviței fiind de 
toți admirați.

Petrecerea poporală.
La orele 4’/2 în curtea bisericii gr. 

orientale se adunară cu toții, spre a lua 
parte la veselia poporului. Ași fi de pă
rere, că cu prilegiul adunărilor generale 
ale Asociațiunei să se pună mai mare 
pond pe atari petreceri poporale, căci așa 
pretinde scopul „Asociațiunei", ca să cău
tăm a lăsa în popor nisce impresiuni mai 
durabile. De astă-dată întrebăm numai: 
Unde a rămas distribuirea de cărți? Unde 
au fost renumitele coruri din Oravița și 
jur? — Unde s’a ținut vre-un cuvânt po
porului? — Ori-că de aceea îl adunăm, ca 
sS-i admirăm numai costumele și să ne 
încăldim privind obrajii rumeni ai drăgă
lașelor fetițe din popor? — Der a fost un 
cor — cel din Răcășdia, care a cântat 
mai multe piese naționale.

Spre seră a sosit și comitetul Aso
ciațiunei, în frunte cu ilustrul președinte— 
au sosit la popor și au fost răsplătiți cu 
însuflețitore ,să trăescă".

Tinerimea universitară, deși în nu
măr forte modest, totu-șl s’a achitat fru
mos față de popor — jucând cu el o horă 
mare românescă, în jurul bisericei.

Serata dansantă.
La orele 9 săra în sala cea mare a 

hotelului „Cor<5nau a avut loc o petrecere 
cu dans, care a decurs în cea mai fru- 
mdsă animație. Orl-ce s’ar dice, sexul fru
mos românesc e în adevăr — frumos. Si 
care inimă tinără nu a palpitat privind 
la drăgălașele domnișore din Bănat și 
chiar din Munții Apuseni, cum le numim

Tinerică,
Ci năși că,
Nice mare, nice mică,
Făr’ cum îi mai frumușică,
Nice mică, nice mare,
Fără cumu-i fata ’n stare
Cu ochii
Ca tăciunii,
Buzele
Ca fragile*.

— „Hei măi frate
Măi fărtate,
Nu mi-’i gându de iubit,
Făr’ am gând
Tare urît
Ce-o să mă bage ’n pământ, 
Că pusu-mi-o jurământ
Că cu mine s’a lua
Cu mine s’a cununa,
Că cu mine s’a iubi, 
Cu mine bine-a trăi.
Frundă de pe lemn ciuntat, 
Dăr pe mine m’o lăsat, 
Cu altu s’o cununat,
Bat’o Dumnezeu s’o bată 
piua n’aibă, ce mânca 
Noptea n’aibă und’ mâna,
Cum m’o sciut înșela!14

Theodor A. Bogdan, 
înv. în Bistriță. 

noi „Zinele Munților14 ? Ordinea exemplară, 
în care a decurs petrecerea, pdte fi numai 
spre lauda comitetului aranjator. Avurăm 
de tdte. . . Cuvinte dulci de ângerași — 
hore, musică perfectă. . . bucătărie esce- 
lentă... în pausă chiar și cântece, doine 
românești. Cuadrilele ocupau totă sala 
(der „Romana" nu s’a dansat?—Culeg.). Așa 
de multe părechl jucau după accentele 
vidrei galantului „Bîrcă“. Frumos s’au 
arangiat aceste Cuadrile — nu înzadar era 
sufletul arangiatorilor d-1 Dr. Corneanu — 
er glasul lor, d-1 Dr. Cornel lancu.

Ședința II. (Luni 15 Sept.)

La orele 10’/2 d-1 președinte deschide 
ședința și aduce la cunoscința adunării, că 
comitetul central, însoțit de-o mare parte 
a inteligenței române din Oravița, a depus 
o cunună pe mormântul regretatului Si
meon Mgngiuca, un fost luptător al nea
mului românesc și fost membru fundator.

Se cetesce procesul verbal al șe
dinței premergătdre și apoi urmeză rapor
tul comisiunilor.

D-1 Pavel Rotariu raporteză în nu
mele comisiunei p. esaminarea raportului. 
Dânsul vede două icone în raportul comi
tetului. Prima este icdna activității comi
tetului, a doua icdna dorințelor, a lipselor. 
Arată resultatele activității prestate de co
mitetul central și de despărțăminte. Accen- 
tueză bucuria că au fost întrupate secțiu
nile literare ale Asociațiunei, cari după 
cum dicea: „vor deveni titluri de glorie 
pentru Asociațiune".

In ce privesce icdna lipselor, cu du
rere amintesce prea puțina interesare 
din partea poporului și a inteligenței față 
cu scopurile Asociațiunei. Viitorul însă 
numai așa ne va surîde, dâcă toți ne vom 
face apostoli, ca să propagăm idea și cul
tul „Asociațiunei14 în popor.

Propune: 1) Să se ia act de activi
tatea zeldsă a comitetului și de precisiu- 
nea, cu care a esecutat conclusele. 2) Să 
se ia la cunoscință raportul general. 3) Să 
se esprime condolența pentru membrii ră
posați de la ultima adunare încdce, prin 
ridicare. 4) Să se îndrumeze comitetul a 
face lucrările începătdre pentru „casa na
țională" și să se împuternicescă a lansa 
un apel în cestiunea acesta.

Propunerile se primesc.
D-1 Dr. lsidor Pop raporteză în nu

mele comisiunei financiare, și propune ab
solutoriu comitetului pe 1901 și să se pri- 
mescă proiectul de budget pe 1903.

D-1 Baltazar Munteanu în numele 
comisiei pentru înscrierea de membri ra
porteză, că s’au înscris 15 membri. Unul, 
d-1 Antoniu Mocsonyi de Foen, fundator, 
12 ordinari și 2 ajutători.

Primul secretar aduce la cunoscința 
adunării demisiunea d-lui Iuliu Bardoși 
din locul de membru suplent al comite
tului, care se primesce.

Apoi se cetesc telegramele de ade
rență sosite în număr mare din tote des- 
părțămintele;

In urma invitării despărțământului 
Sătmar-Ugocea, adunarea generală viitdre 
a „Asociațiunei14 se decide a se ține 
în Sătmar.

Ne mai fiind nimic la ordinea cailei 
președintele d-1 AL Mocsonyi închide 
adunarea, rostind următorele:

„După-ce am terminat agendele nos- 
tre avem să împlinim încă o plăcută da- 
torință. Esprim în numele adunării gene
rale mulțumitele năstre Reuniunei de tir 
pentru ospitalitatea cu care ne-a pus la 
disposițiune acest local; tot în numele 
adunării generale mulțumesc fraților Ora- 
vițenî, cărora compete partea leonină din 
meritul bunei reușite a acestei adunări 
generale. Er eu din parte-mi Vă mulțu
mesc pentru buna ordine și armonie, în 
care au decurs ședințele nostre.

Sunt convins, că focul sacru, care a 
încăldit inimele D-Vostre în aceste dile 
festive, nu se va stinge, și Vă rog, ca 
reîntorcendu - Vă acasă să fiți tot atâția 
apostoli înfocați ai Asociațiunei.

Vă rog să deșteptați în cercuri tot 
mai largi interesarea pentru nisuințele 
nostre culturale, căci — credeți-mi Domnii 

mei — în cultura națională este desvolta- 
rea nostră națională. (Aprobări furtunose).

Banchetul
La orele l’/2 în pavilionul grădinei 

da la „Cordna14 s’a început banchetul. Erau 
cu totul 162 tacâmuri. Musica lui „Bîrcă*.

Cel dintâifl toast l’a ținut președin
tele d-1 Dr. Al. Mocsonyi, pentru Majes- 
tatea Sa, dicend:

„Nu este popor în patrie, nu în în- 
trâga monarchie mai dinastic, de cât po
porul român. Și nu este popor, care ar fi 
mai recunoscător pentru binefaceri, de cât 
poporul român. Er o binefacere a fost 
prea înaltă aprobare, cu care s’a înființat 
Asociațiunea.

„Este deci un sentiment îndoit al po
porului român, sentimentul dinastic și al 
gratitudinei, care ne inspiră, când la ast
fel de ocasiunl solemne ale Asociațiunei, 
primul nostru gând este să aducem tribu
tul nostru omagial Prea grațiosului nostru 
împărat și Rege Francisc Iosif I.

„Vă învit deci să esclamăm cu însu
flețire „Trăiască Majestatea Sa“!

Continuându-se toasturile: D-1 Ale- 
sandru Popovid, protopop, închină în să
nătatea presidentului Al. Mocsonyi, al că
ruia nume e adl strîns legat de al „Aso
ciațiunei14, și a ilustrei familii Mocsonyi, 
care este un razim și o podobă a poporu
lui român. D-1 protopop Victor Poruț, în
chină pentru ospeti. D-1 Dr. Ștefan O. 
Pop într’un discurs frumos, vorbesce de 
chiămarea „Asociațiunei14, după cum a ac- 
centuat’o presidentul, asemănându-o cu„do- 
mus" al lui Cicero. Fără cultură, dice, nu 
este libertate, altare pentru limbă să se 
ridice pretutindeni atât în palate, cât și în 
colibe. închină pentru Asociațiune și comi
tet. — D-l Voicu Hamsea toastâză pentru 
representantul autorității civile d-1 Jalius 
Bauer, protopretore onoror.—D-1 Petru Căl- 
ciunariu cu umorul său admirabil și cu o 
înfățișare oratorică vorbesce pentru femeia 
română „isvorul tuturor puterilor ome- 
nescl44. — A mai vorbit în urmă și frun
tașul țăran din Oravița-română d-1 Pipelca 
cu multă însuflețire națională pentru inte
ligență.

*
Cu disposiția veselă, câștigată la ban

chet, ce a durat pănă sera — ne-am adu
nat pe la 8 ore la o serată în pavilionul 
grădinei de tir, unde am petrecut vesel la 
mesele așe4»te jur împrejur, și mai târdiu 
improvisând jocuri naționale cu mare ani
mație, căci arcușul vestitului Bîrca scia să 
învăpăeze pe mic și mare. D-1 Al. Mocso
nyi cu d-1 Zeno Mocsonyi și qu fiiul aces
tuia Antoniu, au fost de față, er pe la 10 
ore au părăsit serata și încet, încet s’au 
retras și ceilalți, pregătindu-se pentru es- 
cursiunea de Marți.

*
Marți în 16 Sept. n. s’a făcut escur- 

siunea la Anina, Steierdorf, Marilla. Domne 
și domnișore, bătrâni și tineri au plecat se 
vadă localitățile amintite. Răsuna ținutul 
Oraviței, pe unde trecea trenul, de cân- 
tecile veselilorul escursioniștî. La Maidan 
i-a așteptat învățător Liuba, cu fiul său 
sculptor în Miinchen și cu alți fruntași 
din comună; îi așteptau cu coșuri de prune 
și cu băutură; de aid la Lișava, apoi la 
Crașova și în fine la Anina, unde s’au 
dat jos din tren. Aici împărțițl în grupuri, 
escursioniștii visitară diferitele turnătdrej 
cuptdrele cele mari pentru topirea fierului 
etc. De la Anina s’au dus la Steierdorf- 
Sommerfrisch, unde se află un sanatoriu ad
mirabil cu vile frumose. Aici la 12l/2 s’a 
ținut un banchet. După banchet s’a cântat 
la pian și cu vocea. Din Steirdorf s’au 
dus la Marilla, unde încă se află un sa
natoriu cu instalațiuni escelente. De la 
Marilla s’au întors erăși cătră Oravița, 
unde săra a fost o convenire colegială la 
restaurantul „Novac14.

Cu acâsta s’au încheiat programa 
festivităților arangeate din incidentul adu- 
nărei „Asociațiunei". Au plecat fie-care 
pe la ale sale, ducând cele mai frumose 
și neuitate amintiri.
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Sciri din Glugii
Venirea noului protopop al Clușiului 

d-1 Dr. Elie Dăian, dela care se așteptă o 
sinceră lucrare de regenerare în biserică și 
șcdla ce ajunseră a fi atât de primejduite ; 
apoi crearea mesei ștudenților academici 
prin banca „Economul", o instituțiune pen
tru care se speră, că se vor încăldi tdte ini
mile generdse românesc!, și în urmă sosi
rea unui frumos număr de universitari.ro- 
mânî: au fost în timpul din urmă singu
rele puncte lumindse pe orisontul atât de 
întunecat altfel pentru Românii din Clușiu.

Aceștia de oparte sunt espușî în pri
mul plan cel uimai turbat șovinism, — despre 
care însuși un advocat ungur Dr. Varadi 
Aurel a recunoscut în discursul seu ținut 
în procesul de presă Săndor Jozsef contra 
Richtzeit Arthur, că bântue contra națio
nalităților la „Kulturegyletul" ardelean, — 
dr de altă parte să frământă în sbuciu- 
mărl interne puse după t<5te semnele la 
cale de agenții streinilor vîrîți în taberele 
române anume cu scopul de a submina 
instituțiile românesc!, ultimele forturi ale 
esistenței naționale aici. —

In asemenea situațiune i-a găsit aniver
sarea centenară a lui Kossuth, anunțată cu 
atâtasgomot.Pressadin localitate săptămâni 
de arendul fanatisase plebea pentru amin
tirea „sfântului" dela Turin, asemenându-1 
cu Moise și cu însuși Christos, și vestind, 
că atât comitatul, cât și orașul vor ține 
ședințe festive provocau la înstegarea și , 
iluminarea întregului oraș, discuta în felul ei 
chestiunea de a se sparge ferestrile acelora 
cari nu s’ar acomoda. Ajungerea pe tapet a 
acestei chestiuni a făcut apoi cacomandantul 
garnisonei Clușiu F. M. L. Miîrk von Morken- 
stein să intervină în personă la primăriul 
orașului Svacsina Geza și să-l facă respon
sabil pentru ori-ce spargeri, ce s’ar comite 
față cu oficerii săi, cari nu vor ilumina.

După asemene antecedențe Românii 
din Clușiu, cari țin la nemul lor, au luat 
măsurile de precauțiune. Casele lor păreau 
ca și când ar fi în stare de asediu : feres
trile luate jos, mobilarul mutat în alte 
camere. Așa așteptau pe urmașii acelora, 
cari în trecut de atâtea ori s’au ilustrat 
cu acte de vandalism față cu Românii, 
nevoind să înțelegă, că dragostea cu de 
a sila nu se pote.

Miliția dea semenea și-a luat măsurile 
ei, edificiile militare fiind păzite de detașa
mente, tot așa și locuințele private ale 
oficerilor, er poliția s’a pus tdtă în miș
care.

Sosind sera de erl 18 Sept, am 
constatat cu adevărată mândrie, că toți 
Românii din Clușiu, afară de doi par nobile 
— nu au iluminat și n’au arborat stegurî. 
S’au aflat însă doi inși cunoscutul Indre 
Lâszld, fost președinte al despărțământului 
Clușiu al Asociațitinii și alesul unui grup 
de Români la congregația comitatului și 
camera advoc. și membru în comitetul 
casinni române din Clușiu, — tot asemenea 
ca și socrul său, asesorul orfanal Ladislau 
Popp cum se scrie el „de Lemeni", de 
colea din Suceag fost dascăl în Feiurd, 
fost membru în direcțiunea „Economului" 
pe care’l apără „contra ginere-său“ și actual 
epitrop al bisericei unite din Clușiu, cari 
amândoi au arborat stegurî unguresc! la 
casele lor și și-au scăldat ferestrile în lu
mini întru amintirea acelui Kossuth, care 
a fost cel mai jurat dușman al românis
mului.

Vădând asemenea lucruri, privitorul 
nepreocupat nu pote se înțelegă cum acești 
doi domol, stând în serviciul unui aseme
nea curent, au putut s’ajungă la roluri 
decisive în viața publică românescă și încă 
ceva curios, unul într’o tabără și altul în 
cealaltă!

Tot asemenea nu pote să înțelăgă, 
cum se pdte ca din cei vre-o două-Zeci de 
membrii români ai congregației comitatu
lui Clușiu, locuit aprope de 200,000 Români, 
nici unul nu s’a găsit, nici măcar leaderul 
comitetului național d-l luliu Coroianu, 
ca să protesteze în contra ședinței festive 
pentru memoria lui Kossuth, ce a fost vo- 
ată unanim.

Asemenea intrelăsărî sunt rele pilde 
pentru tinerimea română, disgustă pe 
fruntașii români și animeză haita șovinistă, 
ca să persiste în obicînuințele ei van- 
dalice.

Acesta și de astă-dată șî-a făcut 
mendrele, spărgând mai întâi ferestri la 
banca „Transilvania^ între strigăte „le 
kell rombolni az olâh bankot", apoi la 
medicul de stat major Turcea și la căpi
tanul Braunhoffer. In urma acestora însă 
poliția, care scia ce-i aștâptă pe demon
stranți, mai departe în vederea măsurilor 
militare luate, a intervenit și după o cioc
nire sângerosă, în care au fost atât din 
partea poliției, cât și din partea demon
stranților mai mulți grav răniți, au isbutit 
să suprime mișcarea. Acesta apoi au avut 
un fel de continuare adl înainte de ameadi, 
când vre-o 300 de inși, studențî, s’au pre- 
sentat înaintea caselor din strada proine- 
nădii ale cunoscutului naționalist d-I Dr. 
Aurel Isacu și între huidueli și șarivari 
au cerut arborarea stâgului strigând ■: „ki 
a lobogoval, le a hazaăruloval". (Să se 
scotă stegul; jos cu trădătorul de patrie.) 
Nu sciau ei nenorociții, că un Isacu ține 
mai mult la ondrea națională, decât la 
viață chiar! Când demonstranții erau se 
trecă la fapte adevărat bunice, vădând 
poliția avisată, au aflat de bine ca de astă- 
dată să se împrăscie între făgăduell, că o 
să revină. Ei ar trebui însă se țină semă, 
că cine semână vânt, furtună va secera.

Cunctator.

SCIRILE D1LE1.
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A ou institut de credit român. Sub 
numirea de „Reșnoveana“ se va înființa 
un nou institut de credit și economii, so
cietate pe acții, în Râșnov (comit. Brașov). 
Capitalul fundațional va fi de 25.000 cor. 
și se va procura prin emisiunea a 500 acții 
indivisibile în valore nominală de câte 50 
cor. Ca termin irevocabil pentru semna
rea de acții s’a fixat diua de 1 Noemvrie 
1902. Acțiile se pot semna în Brașov la 
filiala „Albina", la banca Mihalovits & 
Nussbăcher, la „Parsimonia" în Bran și la 
d-nii Ioan Hamsea, George Proca și G. 
Ilie în Râșnov. — Din parte-ne dorim suc
ces fraților Râșnovenl.

Studenții italieni în România. Con
gresul internațional studențesc, care era să 
se țină la Budapesta, der seim că a fost 
revocat, se va ține în Veneția (Italia). Stu
denții români au învitat pe studenții ita
lieni se vină în România. Studenții au pro
mis, că vor veni. Se fac deja pregătirile 
pentru primirea lor. O foie din București 
spune, că în drumul lor spre România stu
denții italieni se vor abate și prin Tran
silvania, visitând câte-va centre românescl.

Din Zlatna am primit 6 corespon
dență mai lungă despre chipul cum „Ma
ghiarii" de acolo (între carl name ca Oel- 
berg, Schon, Moskovits, Roth, Folberth, 
Lipner, Schawarz, Sontăgh etc.) au serbat 
aniversarea lui Kossuth. Când convoiul 
trecea pe dinaintea casei d-lui protopop 
Mantani, o calfă de cojocar (Besensky) a 
strigat „Abzug Montani", er un elev al 
școlei de industrie cu numele „Almășan", 
a spart ferestrile casei protopopului. — 
Minunat chip de a serba.

Croații și serbarea Kossuth. Din 
Agram se anunță, că guvernul local a in
terzis Ungurilor din Agram banchetul 
proiectat pentru serbarea Kossuth, fiind
că s’a temut de turburărl.

Glotele. Magistratul orășenesc din 
localitate a dat o publicațiune privitdre 
la însciințarea glotașilor. Toți glotașii, 
cari au servit activ, seu ca reserviști de 
întregire în armata permanentă, la ma
rină, la honvedi și la gendarmerie; mai 
departe toți acei glotașl, cari n’au fost în 
serviciu activ militar și în reserva de în
tregire și cari posed certificate (de colore 
roșie) pentru glote, sunt datori a-se în- 
sciința în dilele de 13, 14 și 15 Octomvrie, 
în personă seu în scris, la Sfatul orășe

nesc (Piața Francisc Iosif), 6ra 9 dimi- 
neța. Gei cari voesc să se însciințeze în 
scris, se pot servi de biletele de înștiin
țare. Sunt îndreptățiți la ast-fel de înștiin
țare.: aspiranții de ofițer de glote, preo
ții, candidații de preoție, întru cât sunt 
supuși glotelor, personalul plasat la insti
tutele militare, funcționarii administrativi 
și de stat, profesorii și învățătorii, servi
torii de la autoritățile administrative și 
de stat, servitorii de carcere, personalul 
comisariatelor financiare și al autorităților 
forestierale, toți cari servesc la căile fe
rate, la poștă, la telegraf, cei în serviciul 
vaporelor marine, cei angageați la flotele 
de răsboiu, funcționarii și lucrătorii de la 
minele de cărbuni, bolnavii și toți cei 
împiedecați prin afaceri familiare, cari nu 
se pot presenta în personă etc. La îns
ciințarea în personă are a-se arăta pașa
portul de glote, respective ultimul docu
ment militar. Acestor prescription! sunt 
supuși și cetățenii austriac! cu domiciliul 
aici. Negligearea însciințărei se pedep- 
sesce cu 2—400 cordne, seu închisore co- 
respundetore.

Adunare de controlă. Magistratul 
orășenesc aduce la cunoștința celor inte
resați, că în urma împărtășirei comandei 
c. și reg. de reîntregire, are să se țină în 
dilele de 29, 30 și 31 Octomvrie a. c. a- 
dunarea de controlă asupra contingentu
lui concediaților și reserviștilor cu domi
cilii pe teritorul brașovean. Concediații, 
reserviștii și cei din reserva de întregire 
din suburbiul Scheifi se vor presenta la 
29 Octomvrie, cei din Brașovul-vechiu, 
Stupini și fabrica de zahăr în 30 Oct., 
cei din Cetate, Blumăna, Timișul-de-jos și 
de sus, Dârste și Predeal, precum și cei 
cari în dilele menționate nu s’au presen- 
tat, în 31 Octomvrie 1902 înainte de prând 
la orele 9 la comanda de întregire a re
gimentului Nr. 2, în noua casarmă de in
fanterie. Fie-care trebue să aibă cu sine 
și pașaportul de miliție. Aceia, cari nu se 
presenteză la adunarea de controlă în 
amintitele dile, sunt strict obligați de a-se 
presenta Ia controla suplementară în di
lele de 14 și 15 Noemvrie în localul cer- 
cual de reîntregire, — căci la din contră 
vor fi pedepsiți conform prescriptelor pe
nale militare.

Spândurat și scăpat cu viăța. In 
Șomcuta-mare era mai de mult un advo
cat, pe care îl chema Indre Lăszlo. Acest 
advocat a purtat un proces contra unui 
ora din Lemniu (Chioar). Resultatul pro
cesului a fost, că Indre Lăszlo a scos în 
vândare cu licitație un pământ al omului 
și neaflându-se cumpărător, pământul a 
rămas în proprietatea lui Indre. Acesta, 
neavând ce face cu pământul, l’a vândut 
cu contract preotului de atunci Carol La
zar din Lemniu. Preotul a pus contractul 
în puiul mesei (saltar) și a uitat să-l întă- 
buleze. Au trecut la mijloc mai multi ani. 
Un urmaș al omului al căruia a fost pă
mântul, cu numele Simon Petru, vedând, 
că acesta nu-i intabulat, s’a dus la Indre 
la Clușiu, unde locuesce acuma și a cum
părat pământul cu 15 fi. — Fiiul preotu
lui Carol, d-l Eugen Lazar, vedând acesta 
i-a oferit lui Simon 120 fl. pentru pământ. 
Acesta însă n’a vrut să-l dea. Intr’aceea însă 
Lazar a găsit contractul tătâne-său și pe 
basa acestuia a intentat proces lui Simon 
Petru și lui Indre prin advocatul Barbul 
din Deșiu. Procesul l’a câștigat contra lui 
Simon Petru (Indre a scăpat), care a fost 
obligat să dea pământul înapoi și să pla- 
tescă 70 florini. De supărare Simon s’a 
spândurat de grinda din șură. Nevas- 
tă-sa l’a găsit acățat de grindă și che
mând omeni, l’au tăiat cu secerea. Femeia 
era însă tare mâhnită, credând, că l’a tă
iat prea târdiu, căci Simon nici nu sufla, 
nici nu mișca. Cu tote acestea frecându-1 
mereu cu oțet, după 24 ore a înviat și 
astădî e sănătos, numai pe lângă gât i-se 
vede o dungă grosă, pe care i-a făcut’o 
funia, de care s’a fost spândurat.

In Iclodul-mare se va da — cu 
ocasiunea sfințirei școlei nou edificate — 
o petrecere cu dans la 28 Septemvrie st. 

n. Venitul curat e destinat în favorul șed- 
lei. Corul școlarilor, condus de învățătorul 
I. Astilean, va esecuta în pausă cântece 
poporale și declamațiuni. Pentru popor se 
va arangea petrecere separată în locali
tățile școlei vechi.

Casă trăsnită. In diua de 16 Sep
temvrie s’a deslănțuit o furtună teribilă 
pe valea Someșului și în comuna Lemniu 
a trăsnit casa lui Alexă Ghețe, care toc
mai ședea la tină cu nevasta, căci era pe 
la orele 8 sera. Casa a început să ardă și 
cei din casă nu sciauj nimica, pănă n’au 
venit vecinii, de le-au spus, că arde aco
perișul de-asupra capului lor. Atunci au 
eșit sărmanii omenii afară, văetându-se. 
Casa le-a ars pănă la pământ. Acuma, du- 
pă-ce apa îi luase pe la Rosalii tătă re
colta, a venit și focul, de i-a luat locuința, 
așa că Alexe Ghețe a rămas pe drumuri 
fără hrană și fără adăpost.

Mnsica orăsenescă va da mâne Du- 1.
minecă 17 Sept., un concert în sala de la 
hotel „Europa", cu program variat. Prin
tre piese vedem și una românescă': „Cor
bul român", fantasie de Carbus. începutul 
la 8 ore săra. Intrarea 60 bani. — Aceeași 
musică va cânta, ‘mâne, Duminecă la 11 
ore a. m. pe promenada de jos.

Societatea filarmonică va ține Luni 
22 Sept., probă la 8 ore sera.

Medicii recomandă întrebuințarea 
apelor minerale după Terapia modernă, cu 
deosebire apa amară „Francisc Iosif" care 
este recunoscută ca cel mai mai bun mij
loc purgativ și plăcut la beut. Se capătă 
pretutindeni.

In Villa Kertsch etagiul al doilea, 
constătător din 4 odăi, bucătărie, cămară 
etc., dela 1 Octomvrie de închiriat.

Concertul Scarlatescu.
Concertul de Joi sera, ni-a dat oca

siunea a cundsce și a aprecia un valoros 
și talentat compositor român din regat.

D-l Ioan Scarlatescu, căci de d-sa 
este vorba, ni-a presentat în programul 
destul de copios al concertului, după usul 
Parisian, aprope esclusiv composiții de ale 
d:sale. Ca interprețl a avut artiști ca d-na 
Carlotta Leria, care odinioră, ca cântărâță 
eșită din șcdla francesă și germană, a se
cerat însemnate succese artistice, în străi
nătate și în țeră, și pianistul virtuos d-l 
G. Boscoff, care încă deși fdrte tînăr, se 
bucură deja de un frumos nume în cer
curile musicale din Paris.

Impresiunea generală, ce ne-a făcut’o 
interpretarea operelor d-lui Scarlatescu, ne 
îndreptățesce a-1 înșira între compositorii 
tineri de semă, car! au făcut studii seriose 
și profunde și pe lângă arta ce-o desfă
șură, se pătrund tot-deodată adânc de 
simțirile și pasiunile omenesc!. Musica 
d-lui Scarlatescu e frumdsă, elocuentă și 
are în general un timbru dramatic.

Cântecele (Liedurile) d-sale le-a pre^ 
dat cu probată pricepere și pătrundere d-ni 
C. Leria. Cu deosebire au fost aplaudați 
cântecele „Wandert ihr Wolken", „Nocl 
ein Meerlied" (poesie de Carmen Sylva) 
„Lass tief in dir mich lesen" și balada „di 
Wasserfee". ;

In mijlocul cântecelor germane a fos 
un deosebit punct de atracție, mai ale 
pentru publicul român, frumosa doină (poi 
sia de Eminescu). Acesta forte reușit 
doină, a fost salutată cu aplause sgomt 
tose și a trebuit se fie repetată.

Composițiile de alt gen, le-a interpn 
tat cu adevărată virtuositate pianistul Bo 
coff. Este în adevăr de admirat ceea-i 
prestăză acest tînăr ca technică și pr 
dare. Deja în prima piesă, Andante din s 
nata în D-moll, jocul său a electrisat ] 
ascultători. A mers apoi tot crescând. Fu; 
în C-moll, Mazurka în D-dur, Preludiu, v 
riațiuni despre melodia „O Tannenbaun 
în tote acestea d-l Boskoff s’a distins pi 
pătrunderea și predarea sa fină și lege 
Fiind viu aplaudat, a adaus și o piesă 
bravură, în care și-a dovedit cu deoseb 
tecnica sa estraordinară.

t
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In fine observ, că d-nei Leria i-s'au 
oferit mai multe buchete și coșuri de flori 
și că între ascultători am vâdut un fru
mos număr de dspeți, domni și ddmne, 
anume voniți de la Sinaia și Bucuresci 
pentru concert. X. —

Adunare de învățători.
In sensul §-ului 25 din statutele „Re- 

uniunii înv. gr. cat. din ținutul Hațegului*  
să convocă: Adunarea generală ordinară 
a numitei Reuniuni, la Clopotiva pe c}iua 
de 5 Octomvrie st. n. 1902, pe lângă ur
mătorul program:

*) Extract din comunicarea făcuta Soc. de 
agricultură, din departamentul Aude, de G. Bar
but. — („Jurnalul Societății centrale agricole11. — 
Bucuresci.

Ședința I-a Duminecă în 5 Octomvre , 
la 8 ore a. m.: 1) Celebrarea serviciului 
divin în biserica rom. gr. cat. din Clopo
tiva. 2) Prelegere practică în școla română 
din loc. 3) Deschiderea adunării generale.
4) Critica lecțiunei practice de sub p. 2.
5) Raport despre activitatea Reuniunei în 
anul espirat. 6) Alegerea comisiunilor: a) 
pentru esaminarea raport, general, b) pen
tru esaminarea rațiunilor pe 1901 și pro
iect de budget pe 1903, c) pentru raport, 
bibliotecarului, d) pentru incassarea taxelor 
și înscrierea de membrii noi, și e) pentru 
verific, procesului verbal. 7) Cetirea diser- 
tațiunilor. Prând comun.

Ședința a 11-a la 3 bre p. m. 1) Cri
tica disertațiunilor de sub p. 7 din ședința 
primă. 2) Raportele comisiunilor esmise 
în ședința primă. 3) Desbatere asupra pla
nului special de învățământ. 4) Fixarea 
locului pentru proxima adunare generală. 
o) Designarea temelor pentru viitorea 
adunare generală 6) Alegerea a 2 dele
gați la adunarea gen. a Reuniunei-soră din 
ținutul Lugoșului și stabilirea speselor de 
călătorie. 7) Diverse propuneri ce se anunță 
în scris la preșidiu. 8) Alegerea oficialilor 
și comit, central pe un nou period de 3 j 
ani. 9> închiderea adunării.

Dat din ședința comitetului central, 
ținută în:

Hațeg, la 7 Iulie 1902.
Dr. lacob Radu, Aurel Pintea,

vicar, președinte. notar II.

Notă : Domnii participant să binevoiescă a 
se anunțe Onor. lacob A. Nicolescu, paroch gr. 
cat 'n Clopotiva.

Convocare.
Domnii subscriitori de acții la înfim- 

țânda cassă de împrumut și păstrare „Eco
nomia" societate pe acții, se învită prin 
acesta, în sensul §. 154 din legea comerci
ala, la adunarea generală constituantă, care 
.se va ține Duminecă, h 28 Septemvrie 1902 
st. n. la 10 ore a. m. în școla gr. or. din 
Cohalm.

Obiectele: 1) Deschiderea și con
stituirea adunării. 2) Decisiune asupra în
ființării societății. 3> Statorirea și asigura
rea capitalului de acții prin subscrieri și 
plătirl. 4) Stabilirea statutelor societății. 
5) Alegerea comitetului de supraveghiare. 
fi) Decisiune ou privire la responsabilita
tea fundatorilor, stabilită în § 152 al legii 
-comerciale.

Conform § 155 din legea comercială, 
fie-care acție dă un vot, însă nici un acți
onar nu pote esercita mai mult de 10 vo
turi. Participarea la adunare se pote face 
«eu în personă, seu prin plenipotențiați.

Cuhalm, 16 Septemvrie 1902. 
Fundatorii.

A e J
.cătră poporul român de ambe confesiunile.

Fiind că în Lechința tâsescă, comitatul 
JBistrița-Năsăud, suntem 81 famili române 
gr. cat. și numărăm peste 300 suflete, însă 
în lipsă de conducători firescl și în lipsa 
de școlă și biserică, suntem atât de săraci 
:și lipsiți de cultura și lumina sufletâscă, 
în cât în modesta și sfânta nost.ră biseri- 
-cută căpătată pomană de la frați români 
din Bistrița, nice cărți de cântări biseri- 
■cescl spre a putâ înălța sfintele rugăciuni 
de mângăere cătră înaltul tron ceresc încă 
nu avem, — ne luăm îndrăsnelă a apela la 
marinimositatea publicului mare român de 
ambe confesiunile, la onorații librari ro
mâni, precum și la onoratele eorporațiunl 
bisericescl și tipografii diecesane, să se în
dure a-ne dărui unele cărți bisericescl, fie 
cât de modeste, și cu orl-ce fel de litere, 
precum: un „Mineu14, un „Penticostal-14, 
un „Apostolier14 un „Octoic mic seu mare14 
sâu alte cărți bisericescl, pentru care ma- 
linimositate le vom aduce profunda nostră 
mulțumită pe cale publică.

Lechința, la 14/IX 1902.
Gregorie Radu, 

epitrop

Românii din Macedonia.
(Rolul Românilor macedoneni în trecut. — Cău
șele căderei. — De când au fost cunoscuțl în țeră. 
— Grupul Moscopolenilor. — Românii din Epir. — 
Grupul Fărșirot.ilor. — Alte grupuri: Gramoștenii, 
Arnăuchenii, Olimpianii, Românii din Rodop, din 

Seres, etc. — Statistica Românilor Macedoneni.

Numărul și importanța Românilor Ma
cedoneni a fost în evul mediu cu mult 
mai mare de cât astădl. In adevăr, pe 
lângă imperiul, pe care împreună cu Bul
garii l’au făcut în seq. XI, în munții He- 
mus nimicind de mai multe ori armatele 
bizantine, ei au mai avut două alte prin
cipate independente, Marea Valahie, care 
se întindea în Tesalia, o parte a Epirului, 
pe costele Pindului, și Mica Valachie care 
se întindea în partea Epirului de jos îm
preună cu Aspropotamos, Acarnania, Etio- 
lia. Capitala sa era frumosa Arta.

„De la mahalalele Coustantinopolului 
și pănă în jos de Pind, întelnescl numai 
Români14 c|ice un scriitor bizantin; — cu
noscutul călător Benjamin de Tudela, ne 
spune că „un singur împărat n’ar fi în 
stare ca să-i bată14.

Mărturii despre tote acestea se găsesc 
la toți scriitorii bizantini, ca Pachymer, 
M. Nepote, Nicetas etc.

Căușele decăderei.

Mai multe cause au contribuit la slă
birea și micșorarea elementului românesc 
din Peninsula balcanică: venirea Turcilor, 
întinderea Slavilor, cea mai însemnată 
însă a fost incursiunile după jaf ale ban- 

| delor albanese. In special, Ali-Pașa, Valiul 
din Ianina, a dat acum o sută și mai bine 
de ani o lovitură mortală poporului româ
nesc din Turcia. Numărdse orașe, bogate 
și înfloritore, ca Moscopole, Nicolița, Gra- 
mostea, etc. au fost distruse pănă la te
melie. Singura Moscopole avea 70.000 de 
Români, avea tipografie, bicliotecl publice 
și făcea un comerciti renumit cu totă Eu
ropa.

Ca să scape de prădăciunile albane- 
silor, Românii au emigrat în masă în ță
rile străine pănă în America, Brasilia, der 
mai cu semă în Austro-Ungaria, unde după 
mărturia statisticelor ungurescl, s’au stabi
lit peste o sută de mii de Români Mace
doneni. Aci ei au strălucit prin bogățiile 
și sciința lor. Au fundat biserici și comu
nități, cari esistă și pănă astăcjl, la Pesta, 
Viena, Mișcolț, Brașov, Zemlin, etc.

Acolo au trăit și au scris cronicarii 
Boiagi, Roza, Cavaliotti, cari au fost prie
teni cu Șincai, Petru Maior. Ei ne-au lă
sat cărți în dialectul macedonean, de o 
mare valore.

Familiile cele mai însemnate au fost 
Șaguna, Mocloni, Gojdu, Dumba, etc.

De când au fost cunoscuțl în țeră.

Dimitrie Bolintineanu este cel dintâiîl 
care a făcut mai bine cunoscut în țeră pe 
Românii din Macedonia, cu date și infor- 
mațiunl aprope precise, așa cum i-a vădut 
și cunoscut în călătoria ce a făcut în Ma
cedonia, la 1852. Interesul ce a deșteptat 
în țeră, a avut de urmare întemeiarea de 
școli și de biserici și crearea unei cestiunl 
naționale românescl în Macedonia.

Numărose alte studii și cercetări s’au 
mai făcut de la Dimitrie Bolintineanu în- 
coce, cari au făcut elementul românesc, din 
macedoneni nu numai în, țeră, ci chiar în 
streinătate. — Cel care a scris cu mai 
multă rea voință a fost Dr. Weigand, er 
scriitorul mai bine informat este I. Neni- 
țescu, în cartea sa de la Românii din 
Turcia.

Grupul moscopolenilor.

Românii macedoneni nu sunt aședațl 
la un loc, în massă compactă, precum sunt 
de esemplu Albanesii.

Desavantajul acesta îl au și Grecii și 
Turcii și chiar Bulgarii. Sunt așa de ames
tecate naționalitățile în Macedonia, în cât 
cu greu se pote elice, că cutare parte este 
numai românescă, cutare altă parte numai 
bulgărescă.

Judecând după numărul însemnat din-, 
tr’o localitate, Românii macedoneni se îm
part în mai multe grupe, cari se deosebesc 

între ele prin dre-cere particularități de 
limbă, prin ocupație, der mai ales prin por
tul lor deosebit. Grupul moscopolenilor, 
care se găsesce în Macedonia propriii disă, 
în Bitolia și centrele mari însemnate din 
împrejur, precum Majarones, Ternova, Mo- 
lovișta, GopeșI, Clisura Nevesca, Orușova, 
etc. etc.

Românii aceștia se ocupă numai cu 
comerciul și industria. Ei fac comerciii în
tins în totă Turcia și cu cele mai însem
nate porturi și orașe din străinătate. Cu 
drept cuvânt, ei au fost numiți „albinele 
Macedoniei14..

Românii din Epir.

In Epir se găsesce elementul româ
nesc, care se ocupă în mare parte cu păs- 
toritul. El trece ca un element răsboinic.

Comunele românescl sunt așeejate d’a- 
lungul polelor munților Pindului, formând 
o massă aprope compactă.

Orașele și comunele mai însemnate 
românescl din Epir: Ianina, Mețova, Turia 
(Crania);' GrebenițI, Flora, Samerina, Daca 
Avdela, Furca, Perivole, etc.

■ Pe lângă crescerea vitelor, ei se 
ocupă și cu industria și comerciul, în spe
cial Mețova, al cărei strălucit representant 
Averof, a ridicat’o la un însemnat grad de 
cultură și bună stare materială.

Grupul Fărșiroților.

Tribul cel mai răsboinic al Români
lor, după unii chiar din totă Macedonia, 
sunt Fărșiroții, cari se cliGe> c& vin- de la 
Farsala, orașul unde armatele lui Pompeib 
au fost nimicite de Cesar. E un element 
ager și deștept.

Se ocupă mai ales cu crescerea de 
vite și este nomad, erneză în Tesalia, er 
vara sue cu turmele sale munții Macedo
niei, precum fac de altfel și Românii din 
Epir.

Sunt vestiți cei trei frați Cucuneșl, 
cari au pus groza în AlbanesI și despre 
cari nici Weigand n’a putut să nu laude 
faptele lor răsboinice.

Alte grupuri.

Alte grupuri mai sunt:
G-ramoș'enii cari locuiau altă dată în 

masă eompactăpe muntele Gramosten, cari 
astădl sunt răspândiți în mai multe părți. 
Hruprița, Belcaunen, Negovan, Blața, Ni- 
jopole etc.

Ei sunt forte cutezători.
Se ocupă mai mult cu păstoritul.
Arnăuchenii sunt Românii din Albania.
Orașele și comunele locuite de ei, în 

total seu in parte, sunt Scutari, la nordul 
Albaniei, Tirana, Davaia, Durazzo, Elba- 
san, Avlona, JBerat împrejurul căruia se 
găsesc aprope 20 de sate românescl. Par
tea din Albania, numită Mazuchia, este un 
ținut întreg cu aprope 70 de sate curat 
românescl.

Olimpianii sunt grupul care locuesce 
pe lângă muntele Olimp și cuprinde: Vla- 
holiyadia, Veria, Călivele, Badralexi, Pre
tori, Caterina, Cochinopulo, Salonic.

Magleniții aședatl pe un afluent al 
Vardarului, locuesc în Lumnița, Nânta, 
Huma, OșanI etc. Toți Românii din Nânta 
sunt mohamedanl.

Despre limba și moravurile acestui 
curios element românesc a făcut un studiu 
special Dr. Weigand; lucrarea cea mai se- 
riosă și cea mai cu folos pentru studiu 
însă, este cartea d-lui Pericle Papahagi: 
„Cercetări despre dialectul Românilor din 
Meglen14, apărută acum doi ani.

Grupuri de Români se găsesc și în 
munții Rodop, în Sangiacul Seres, unde 
sunt peste 10 comune românescl, în Tra- 
cia și pe tot litoralul turcesc al Medite- 
ranei.

Statistic Românilor Macedoneni.

Din causa lipsei unei statistice ofici
ale, numărul Romanilor din Macedonia, ca 
și al celorlalte naționalități conlocuitore, a 
ajuns a fi cu totul nesigur. Afară de Wei
gand, care-1 scade la 200.000, toți câți au 
scris despre Macedonia l’au apreciat a fi 
peste 500.000. Von der Goltz-Pașa, care 
împreună cu mai mulțl oficerl din statul 
major turcesc a călătorit în tot imperiul 

turcesc, în conferința ce a ținut la Socie
tatea geografică din Miinchen, acum trei 
ani, a susținut eu probe și documente, 
că numărul Românilor în Turoia este de 
600,000.

După I. Nenițescu, aoesț număr se 
ridică la peste 800.000, ăr după neuitatul 
patriot Dimitrie Bolintiniantt la 1200,000.

Pentru noi, cari cunoscem de aprope 
împrejurările și evenimentele, oeausbuciu- 
mat și continuă de a ține sub o înrîurire 
puternică sorta din present a fie-cărei na
ționalități, poporul Român din Macedonia 
este cu mult mni număros. Mulțl s’au sla- 
visat, alții sub influența bisericei grecescl 
s’au grecisat, âr alții sunt pe cale de a 
se contopi cu Albanesii. Toți aceștia - însă, 
la căldura școlei naționale, sub influența 
unei culturi și propagande energice națio
nale și mai ales dâcă în viitor vor decurge 
evenimente politice, cari să fie tot așa de 
favorabile Românilor, cum au fost pănă 
acum bună oră Bulgarilor, ar putâ fără 
multă greutate să revie la matcă, la vechia 
lor familie românâscă.

Nu esagerăm a spune, că numărul 
Românilor în Peninsula balcanică, trece 
peste un milion și jumătate.

Ori cum elementul românesc din Ma
cedonia, așa cum se presintă astădl, este 
destul de însemnat, pentru ca să merite 
tot interesul și sprijinul moral al Români
lor din țâră. Luminat și făcut conscient de 
misiunea ce are de îndeplinit în Macedo
nia, el pote fi hotărîtor în balanța eveni
mentelor viitore, ce vor redigea ultima hartă 
a Peninsulei Balcanice. („Cronica11)

Literatură.
Din composițiunile pline de melodii 

românescl ale mult regretatului compositor 
român Ciprian Porumbescu, tipărite și edate 
în edițiunl poporale de d-na Mariora Rațiu 
născută Porumbescu, se află de venejare la 
Tipografia nostră următorele piese:

„Imn de urare*  cu două.voci, „Hora 
Prahovei*,  „A cădui o rază lină*  cu voce, 
„Fluturaș de nopte*  polcă, „Frunză verde 
mărgărit*  cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei“ poloa mazurca, „Fata popii*  cânt 
poporal. Fie-care bucată costă 1 cor. plus 
10 bani porto) „Basme Iașene*  vals, 3 cor. 
plus 10 bani porto. „Potpouriu*.  din opereta 
„Grai nou“ 4 cor. plus 10 bani porto.

AGRICULTURĂ.
Arăturile adânci.*)

Arăturile au de scop se mărun- 
tescă pământul, ca apa, aerul și ră
dăcinile se potă pătrunde și circula 
lesne în părțile lui. In adevăr, ca 
plantele să se pdtă desvolta normal, 
au trebuință de un pământ aerat și 
răscolit; într’un pământ îndesat și 
uscat cu totul, plantele mor sâu nu 
le merge bine.

Cercetările învețaților au ară
tat, că pământul cuprinde oxigen, 
care ne arată pătrunderea aerului 
și a căreia cantitate sporesce cu 
gradul de merunțire al pământului. 
Cu cât lucrarea pământului e mai 
perfectă, mai desevîișită, cu atât 
mai mult sporesce porositatea sa și 
proporția aerului ce cuprinde.

Oxigenul e necesar nu numai 
la germinațiunea seminței și la vi- 
âța rădecinei, der jocă rol în nutri- 
ficarea materiilor organice prin care 
azotul organic inasimilabil (nu pote 
servi la hrana plantelor), se schimbă 
în acid nitric, pe care vegetalele îl 
absorb repede. Pământul e ceva viu, a 
cjis ilustrul Aerthelot, gândiudu-se 
la fermenții diferiți, cari colcotesc 
aci. Cei mai însemnați sunt fermen
ții nitricl, cari au nevoe de aer pen
tru a se înmulți și a îndeplini ser
viciul lor folositor.

Cu cât pământul e mai merun- 
țit, mai scormonit, mai prăfuit, cu 
atât mai activă e nutrificarea. Și 

APA AMARĂ „FR AN CISC IOSIF“ Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capetă pretutindeni.
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între diferitele resultate ale arături
lor, sporul și producerea nitraturilor 
se socotesc printre cele mai intere
sante.

Merunfind pământul, arăturile 
înlesnesc dezvoltarea și crescerea 
plantelor, căci e ușor de înțeles, că 
într’un pămeut cu părțile sale re
duse în praf, întinderea rădecinelor 
este înlesnită, ramificarea lor pote 
merge în tdte direcțiunile și prin ur
mare, organele lor absorbitdre fiind 
mai desvoltate, sug dm pământ o 
cantitate mai mare de materii ali
mentare în folosul vegetalelor cul
tivate.

Deschizând pământul la influ
ențele atmosferice diferite: îngheț, 
dezgheț, umezâlă și uscăciune, lu
crările culturei aduc mârunțirea bul
gărilor. (Când pământul e tare și 
se rupe în bulgări, arat de cu tomnă 
și lăsat peste iernă la îngheț, în 
primăvară bulgării se desfac).

Indoind arătura putem cresce 
facultățile productive ale pământului 
nostru agricol. Recomandăm și noi 
cultivatorilor români se se obiclnu- 
âscă se are adânc, măcar se spo- 
rescă adâncimea arăturei cu 2 cen
timetri în fie-care an. Plugurile cu 
abur sunt chemate să dea servicii 
mari agriculturei române în perfec
ționarea arăturilor. Arătura bună 
este și un mijloc escelent de a ne 
scăpa de buruenile, cari năpădesc 
locurile și de a face îngrășemintele 
mai asimilabile.

D-l Dehârain a dovedit, că avu
ția pământului stă în legătură di
rectă cu umeflâla lui. Prin arăturile 
adânci înlesnim pământului ocasiu- 
nea se facă provisie de umedelă și 
astfel pământul bine și adânc arat 
nu sufere nici de secetă peste mă
sură în timpul verei, nici de ume- 
(țelă mare în timpul ernei.

Lipsa de apă aduce sterilitatea 
absolută a pământului (îl face sterp) 
Avem recolte abondente în solurile 
cu umedâlă, seu cari sunt răcoros© 
în deajuns. Decă plouă rar și se
ceta ține luni întregi, e nevoe ca 
pământul agricol se pbtă strînge 
apa de ploie.

S’au făcut esperiențe, carî au 
dovedit, că fără ingrășeminte din tr’un 
pământ arat la 12 centimetri adân
cime, s’a recoltat 5 bl. de grâu, și 
din același pământ arat la 20 cm 
s’a recoltat 7 hl. de grâu, 9 hl. la 
30 centimetri și în fine, 12 hectoli
tre, când adâncimea s’a făcut la 40 
centimetri adâncime.

Cu îngrășăminte., din același pă
mânt, s’a recoltat 19 hl. grâu arând 
la 12 centimetri adâncime, 20 hl. 
arâud la 20 cm., 22 hl. la 30 cm 
și în fine, grâul a produs 23.7 hec
tolitre bobe îngrășind pământul și 
arându-1 la 40 centimetri adâncime.

S’a stabilit, că pământul mărun
ții. e în stare se prindă și să țină o 
cantitate mai mare de apă și prin 
urmare, se ajute plantele în timp 
de secetă. Și nu numai că apa de 
ploie pătrunde mai lesne într’un 
pământ merunțit — făcând o re- 
servă în straturile mai adânci — 
der și evaporația ei e cu mult mai 
mică ca într’un pământ îndesat, 
tare. Pământul merunțit pierde prin 
t va.'orație 12 7% din apa căc|ută, 
pe câtă vreme cel îndesat, pămâp- 
t.ul nearat și tare, pierde 35%. In 
unele casuil. pământurile îndesate 
pierd prin evaporație 80% din apa 
ce primesc, din causă că apa de 
ploie nu pote a se scurge în jos 
rămâne mult d’asupra, de unde iute 
se face aburi pe călduri, pe când, 
îu pământurile măruntite apa strînsă 
i straturile de jos e la adăpost de 
evaporație.

iVa urma.) S. 8®. K.

Z5 O A ZI T.

Plantarea pomilor.
La întocmirea unui pomet, care la 

timpul seu să recompenseze cu belșug 
ostenelele muncitorului, trebue se fim cu 
luare aminte: a) La distanța cerută de 
diferiții pomi, &) facerea gropilor, c) ale
gerea și pregătirea pomișorilor, d) la tim
pul plantărei, precum și e) la modul plan
tarei.

а) Distanța pomilor atârnă de la 
specia pomilor, calitatea pământului și 
posițiunea locului.

La stabilirea distanței nu trebue se 
avem în vedere pomul cel mic și ne des- 
voltat, pe care-1 plantăm, ci se ne cuge
tăm la pomul mare, cu corona deplin des- 
voltată. Pomii plantați prea des, îșl țin 
umbră, âr rădăcinile li răpesc hrana. Decă 
nu vor pătrunde razele sdrelui printre 
crengi, decă nu va pută încăldi pământul 
de sub pomi, influințând asupra materii
lor nutritore, pomul nu se va pute {des- 
volta, nu va aduce rddă cum se cade.

Pomii cu cordnă înaltă, așa d. e. 
merii, perii și cereșii, în pământ mănos, la 
loc șes, au trebuință de o distanță de 
10—12 m., pe costă e destulă și de 8—9 
m. Decă pământul e mai puțin roditor, 
atunci și distanța trebue să fie mai mare. 
Pomii cu corona mijlocie se mulțumesc 
cu o distanță de 5—6 m., er pentru po
mii pitici și tufiș e destul și 2—3 m.

б) Facerea gropilor. De la facerea 
gropilor atârnă în mare parte reușita po
milor. Seim, că o parte mare din 'econo
mii de la sate, în loc de a face gropi co- 
respundetdre, lac nisce găuri mici și 
strimte, unde îndesă rădăcinile bietului 
pomișor, îndoindu-le și rupându-le.

Se înțelege, că în cașul acesta po
mul nu se prinde, er ei învinovățesc pă
mântul seu pomișorul, dâr nici decum nu 
se gândesc Ia munca lor greșită.

O regulă generală la facerea gropi
lor este, că cu cât gropile sunt mai largi 
cu atât rădăcinile se vor pute resfira și 
prin urmare desvolta mai bine. La nici 
un cas însă, nici chiar in pământul rigo- 
lat, gropile să nu fie mai strimte de 1 m. 
De altcum gropile să aibă o lărgime de 
120—150 cm. și 70—80 cm. afundime.

Forma gropilor păte fi cilindrică, der 
mai de preferit sunt cele pătrate, cu de
osebire unde pământul e lutos.

Gropile atât la plantarea de tomnă, 
cât și la cea de primăvara trebue făcute 
cu mult mai ’nainte. La plantarea de 
tomnă trebue făcute cel puțin cu 7—8 
săptămâni mai nainte, ca pământul să 
aibă când se etice. La plantarea de pri
măvară e bine ca gropile să 'se facă de 
tomna, ca astfel peste iernă să .degere 
pământul.

Când se fac gropile, pământul de-a- 
supra, — ca cel mai buu — se pune de
oparte a gropei, er cel de desupt, — ca 
mai sterp — de altă parte, și la plantare 
apoi pământul ce a fost de-asupra vine la 
fundul grdpei, și cel de desubt ajunge 
d’asupra.

In locul unui pom bătrân, e bine să 
nu plantăm altul, er decă acesta din vr’o 
causă ore care nu s’ar pute înconjura, 
atunci scătem tăte rădăcinile pomului ve- 
chiu și pământul scos îl cărăm aiurea, 
aducând în locul lui altul prospăt și mă
nos.

In locuri apătose, seu unde pătura 
productivă e prea subțire, pomii se plan- 
teză în movile făcute la suprafața pămân
tului. Aceste se fac așa, în locul unde 
voim să plantăm: facem un cerc în lă
țime de 2—3 m., pământul din cerc îl 
săpăm la o afundime de 30—40 cm.,așe- 
dăm apoi pomul în mijlocul cercului. Să
păm pământul din jurul cercului și-l arun
căm pe rădăcinile poinișorului astfel, ca 
în nemijlocita apropiere a rădăcinilor se 
vină pământul cel d’asupra, cel mai bun. 
Aruncăm apoi pământ în jurul pomișo- 
rului pană s’a format o moviliță de 50— 
'60 om. înălțime. Deoă locul ar fiespus la 

inundări, pământul săpat îl scdtem din 
cerc și pe fundul grdpei punem pietriș. 
Pe acesta punem apoi pământul scos și 
plantăm pomul pe el.

Movilele, ca să nu fie spălate de 
apă, trebue îmblojite cu glii de iârbă. E 
bine, ca rădăcinile principale ale pomișo
rilor să le ciontăm mai tare, prin ce apoi 
se desvdltă mai bine rădăcinile laterale. 
Unii omeni, — în locurile stâncdse, — 
având temă, că rădăcinile străbătând în 
afundime nu vor găsi hrană d’ajuns, pun 
pe fundul gropei lespezi de petră seu 
scânduri, prin ce apoi rădăcinile se rămu- 
resc în laturi.

Decă pământul din gropă ar fi prea 
lutos, se amestecă cu năsip, er cel năsi- 
pos cu lut.

(Va urma.)

HIGIENA.

Povețe despre păstrarea sănătății. 
Locuința.

j

(Fine)

Iu timpul ernei încăldim locuințele 
nostre prin aprinderea focului în sobă; nu 
este însă bine, ca să producem în casă căl
dură prea mare, ținând tot-dâuna ușile și 
ferestrile închise. Vatra nu dă destulă căl
dură și face fum. Mangalul este nesănătos, 
căci gazul de cărbuni, aburul care ese din 
cărbuni când ei ard fără flacără și care 
abur nu se vede, este forte otrăvitor, face 
amețâlă, greță, durere de cap, amețesce 
corpul și produce chiar morte. Soba să fie 
bine zidită și bine lipită, să tragă bine și 
să n’aibă crăpături prin cari fumul pote 
întră în casă, căci și fumul este otrăvitor, 
el produce bole de ochi, tuse, durere de 
cap șl strică sângele. Ușa sobei să se des
chidă în odaia de locuit; soba orbă cu 
ușa în tindă se face numai în locurile, 
unde lipsesc lemne și unde se arde tesic, 
baligă de vite uscată. Soba de zid este 
mai bună de cât cea de fer (de tuciîi, de 
tinichea ori de tablă de fer), care aduce 
căldură dogoritore și usucă aerul, decă nu 
se pune d’asupra sobei un vas larg, des
chis, umplut cu apă curată. Coșul (hornul, 
hogeagul) să fie bine lipit, să nu se des
chidă în pod, în ursoică, ci să trâcă prin 
podul casei spre a se ridica d’asupra aco
perișului, pentru ca să se depărteze bine 
fumul. Afară de sobă mai pote și lampa 
să producă fum și să strice aerul din casă. 
Lampa de petrol (de gaz) fumegâză, dâcă 
nu este bine făcută, dâcă n’are sticlă care 
să tragă bine, decă fitilul nu este bine po
trivit, decă petrolul (gazul) este prost.

Fie care casă trebue să aibă privata 
(latrina, plimbătorea) ei, aședată într’un 
colț al curței și întreținută cu totă cură
țenia. Necurățeniile din hasnaua plimbăto- 
rei dau un îngrășământ bun pentru câmp, 
de aceea când o golim, amestecăm acele 
necurățenii cu băligarul vitelor, pe care-1 
cărăm la ogor, spre a-1 face mai roditor.

Afară de odăile pentru locuința ‘®me- 
nilor ne mai trebue grajduri seu coșare 
pentru adăpostirea vitelor, cotețe pentru 
pasări, aședate în fundul curții, nu lipite 
de casă. Un bun gospodar îngrijesce de 
vitele sale bine și nu le lasă în timpul 
ernei neapărate contra frigului, viscolului, 
ploiei și zăpedei. Nu este însă bine, ca ca
mera în care dorm omenii să slujescă tot 
de-odată și vitelor tinere drept culcuș. Vi
țelul, mielul, chiar cânele pe care-1 adu
cem erna în casă, strică aerul mai mult 
de cât omenii cari o locuesc; nici o casă 
țărănâscă să nu fie lipsită de grajd. 'Graj
dul, coșarul, cotețul să se întreție curat. 
Un grajd murdar vatămă nu numai sănă
tatea vitelor aflate într’însul, ci și a '6me- 
nilor din casa aflată alături cu grajdul. 
Decă în grajd, coșar seu coteț s’a ivitvr’o 
bolă molipsitore, trebue să-1 curățim forte 
bine, să ardem necurățeniile scose dintr’în- 
sul, să spălăm lemnăria cu leșie fierbinte, 
să spoim totul cu var stins prospăt (stins 
d’acum), se așternem pe jos nisip curat pe 
grosime în destulă tdre, să aerisăm grajdul 
©ii cotețul © săptămână de tjile.

Hambarul, pătulul, să fie uscat, ridi
cat d’asupra pământului, apărat contra 
ploiei și zăpeejei prin strașină largă, bine 
aerat, pentru-ca grânele se nu se strice, să 
nu se încingă, să nu mucetjâscă.

Curtea (ograda) să fie largă, îngrădită 
din tdte părțile cu uluci ori cu gard (cu 
nuele împletite), nu cu șanț, și curată, să 
nu o lăsăm acoperită cu felurite necură
țenii, ci să o măturăm adese-orl, să sțrîn- 
gem gunoiele și băligarele la un loc mai 
adânc seu într’o gropă intr’un colț al curții 
să le facem grămadă și să le scotem la 
ogor după ce au început a putredi. Decă 
apa de ploie și necurățeniile din grajd nu 
se scurg bine și produc în curte băltacurl, 
să înlesnim scurgerea lor; este însă folosi
tor ca pișatul vitelor să se scurgă spre lo
cul seu spre gr6pa în care am adunat bă
ligarul, spre a-1 întrebuința pentru îngră- 
șarea ogorului.

O parte din curte să o plantăm (să o 
sădim) cu pomi roditori, să o prefacem în 
grădină de legume (de zarzavaturi); este 
bine ca casa să fie înconjurată de arbori 
și de flori, cari îuveselesc inima, cari cu
răță și răcoresc aerul și ne dau fructe dulci. 
De vreme ce o ogradă murdară aduce bole, 
grădina bine întreținută dă mari foldse și 
nu pere mult timp pentru îngrijirea ei.

N’am făcut totul decă ne-am clădit 
casa bună cu hambar, cu grajd, cu coteț, 
cu privată, decă am îngrădit curtea și am 
sădit grădina; pentru ca locuința să ră- 
mâie sănătosă, trebue s’o îngrijim bine, să 
ținem pereții și pardosela odăilor curate, 
se depărtăm în tote clilele tdte necurățe
niile din casă, s’o măturăm cu mătura 
udată, spre a nu ridica praful în aer, s’o 
aerăm, să deschidem, cel puțin de două 
ori pe di, pentru câte o jumătate de oră, 
ușile și ferestrile, pentru ca aerul stricat 
să potă eși și pentru-ca să între alt aer 
curat, să scuturăm adesea ori paturile, pla- 
pumele, perinele, rogojinele din casă, să 
ștergem praful după ladl, mese, scaune și 
alte mobile. Țăranca să nu spele rufele și 
să nu le întindă spre uscare în odaia de 
locuit și să deprindă copiii de mici cu cu
rățenia.

(„Alb “) Dr. I. Felix.

MULTE Șl DE TOTE.
Bîaț’o frunți», cil ț’mn dres’o.

Un student primi într’o <ji cu bucu
rie pe servitorul casei lui, care îi aducea 
nuvele din partea familiei.

— Ce veste îmi aduci d’acasă ? în
treba tînărul, bune, bune !

— Nici o veste d-le, răspunse servi
torul, de cât aceea numai că a murit- 
ciora.

— Aste sunt tote nuvelele ? și cum 
a murit biata pasăre?

— Fiind-că a mâncat multă carne.
— Cine i-a dat atâta carne ? întreba., 

studentul.
— Cei patru cai ai trăsurei nostre, 

răspunse servitorul.
— Cum au murit caii ? esplică-te!
— Ah! sărmanii dobitoci era să trăiescă 

multă vreme decă nu-i sileau să care atâta 
apă.

— Și l’a ce v’a trebuit atâta apă?
— La stînsul focului în tȚua când, 

s’au aprins casele.
— Ce fel, casele nostre au ars? Aht 

Dumnedeule!
— Așa din nenorocire! și dâcă omenii 

casei erau mai cu luare aminte când țineau 
luminările, nu era să se întâmple nimic.

— Dăr ce trebuință aveau de lu
minări ?

— Le țineau când înmormântau pe- 
mama d-v.

— Cum! a murit mama ! Ah, D-deule! 
și mie să nu-mi facă nime cunoscut.

— Nu s’a putut d-le, răspunse servi
torul, fiind-că mama d-v. a murit de supă
rare, fără veste.

— Pentru numele lui Dumnedeu! 
cine i-a causat astă supărare!

— Mortea părintelui d-v., care a- 
mur.it de apoplexie.

*
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Ci-că lupii ’s făcutl din doi săraci, și 
âtă cum:

Când-va în vremile de demult doi copii 
rămaseră orfani — și de tată și de mamă. 
Părinții nu le lăsară altă moștenire, de cât 
ce au avut și ei: truda și osteuela cu cin
ste și omenie. Copiii cam slabi încă, ce se 
facă? Să cerșâscă le era rușine, căci asta 
n’au moștenit; să fure, se temeau de păcat. 
Ar fi slugit, der nu-i primea nimeni, pen- 
tru-că ’i pismuiau toți, pentru părinții lor, 
cari fuseseră harnici și nu se jrugau pen
tru ajutor de cei cu turme de oi, cu cară 
și boi.

Odată flămândl și goi, eșiră afară din 
sat și mergând plângând pe drum, le eși 
Dumnezeu în cale și-i întreba, de ce plâng 
și unde merg? Ei spuseră, că-s flămândl 
și spuseră tot—-tot cum și ce... Dumnedeu 
îi trimese, ca să câră pane de la cei ce 
au de ajuns. Se duseră dâr nu le-a dat 
nimeni. Se întâlniră er cu Dumnedeu și 
spuse, că nimeni nu le-a dat nimic. D-deu 
îi trimise să se bage slugi. Der nu trebu- 
esc nimenui! Atunci Dumnezeu măniân- 
du-se pentru răutatea omenilor, pe acei 
copii îi prefăcu lupi și-i trimise în păduri 
pe unde păsceau turmele avuților fără 
păstori, apoi dă-le colți și umple fole, să
race !

De atunci până a$I: cine are copii 
nu-șl mai lasă vitele singure la pășune, 
ci-șltrimite copiii, îșl bagă slugă, și bietul 
sărac, decă nu-i lenos, nu se mai întinde 
de fome, nici nu sgriburesce de frig, ci e 
tot plin la burtă și îmbrăcat binișor.

Literatură școlară.
In editura librăriei H. ZE1DNER în BRAȘOV

z aia apărut -
îumai acuma următorele cărți trecute la noi 

din
EDITURA LIBRĂRIEI N. I. CIURCU

I» editura proprie:
. Dariw, „Fisica pentru școlele popo

rale" edițiunea a IV leg, . 60 fii.
— „Is’oria patriei pentru școlele po

porale" edițiunea a V, broș. 50 fii.
r. Kods și K GoWîș: „A doua carte“ 

pentru limba maghiară legat. 50 fii.

-----An mai apărut încă --------
i cărți nouă de școlă în editura proprie:
Bariu: „Carte de cântece" pentru tine

rimea școlară, prețul broșat 50 fii.
— „Carte de cântece diverse pentru

toți" prețul broș................... 50 fii.
Bogdan, prof. „Manual de limba ma

ghiară1', partea III, pentru clasa III 
gimnasială, reală și civilă, prețul 
broșat.......................................1.50 cor.

— „Partea a IV pentru clasa IV gim
nasială, reală și civilă, broș. 1.80 cor.

StoicoviA: „Elemente de niusicii" pen
tru școla poporală, pr. broș. . 50 fii.

pa-SnZicd: „Curs sistematic de gra
matica limbei române" pentru gim- 
nasiî, șcdle reale, civile, ce va apără 
în curând broșat.... 1.80 cor.

C. Alexandru: „Cartea copiilor" ilus
trată pentru clasa II primară, prețul 
legat .... 1 cor. .broșat 80 fii.

- întâia carte a copiilor" seu „Abe
cedar ilustrat", pr. legat . 50 fii
(Carte aprobată de Consistoriu diecesan din 

nsebeș în anul 1902 sub nr. 5476.)
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Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 19 Septemvrie 1902.

Măsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. | fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 11 80
n Grâu mijlociu . . . 11 20
n Grâu mai slab . . . 11 _

Grâu amestecat 8 40
n Săcară frumosă. . . 7 80
71 Săcară mijlocii. . . 7 60
71 Orz frumos .... 7 _
> Orz mijlociu. . . . 6 80

Ovăs frumos. . . . 4 70
71 Ovăs mijlociu . . . 4 60
71 Cucuruz ................... 10 60
n Mălaiu (meiil) . . . 8 —
J1 Mazăre........................ 16 —

Linte ........................ 14 _
77 Fasole........................ 10 _

i 71 Sămânță de in . . . 24 —
77 Sămânță de cânepă . 7 —
» Cartofi........................ 1 20
Yl Măzăriche................... — _

1 kilă Carne de vită . . . _ 96
71 Oarne de porc . . . 1 04
* Came de berbece . . — 72

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

B ursa de Bucnrescl 
di o 18 Sept 1902.

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... ‘■'“/o Ajr.-Oct 99.1/,
„ „ Impr. 1892 . , 5 „ Ian.-lul. 99.-
„ „ din 1893 . . . 5 „ 99.-
„ „ 1891 int. 6 mii. 9 » Ap’r.-Oci. —.—
„ „ Impr. de 32’/, inii. 4„ [an.-lul. 86.7,
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 „ H 11 86.74
„ „ Impr, de 274 in. 1890 4» 87.-I
„ „ Impr de 45 m. 1891 4„ D 11 86?/,
„ „ Im de 120 mii. 1894 < n 86.’/,
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 » 87-7,

Oblig, de Stat (Conv. rurale)
„ Casei Pensiunilor fr. 300

6 » Hai-NoY. 87-V,
10

„ comunei BucurescI 1883 5“/o lan.-lnl. —._
„ „ „ din 1884 5 n Uai-No? —,—
„ „ „ din 1888 r> » Ian.-Dec. —.—
„ „ „ din 1890 0 » Kai-NOY. —.—

Scrisuri fonciare rurale 5 » Iai.-lul. 98.3/„
Scris, fonciare rurale din 1890 4„ 87-7“

„ „ urbane Bucuresc f> n D D 82.7,
n n ♦ •L, 11 11 81.7,

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6„
V.JN.

n n

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. iiv. 8'i.— 5CO într. v. _ a_
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 2390
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 256.--
Naționala de asig. uit. div. hi 43 200 154.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 400 —
Soc. rom. de oonstr. uit. div. 15 1. 250 397.15
Soc. rom. de hârtie uit. —.— 100 _ .—
„Patria" Soc. de asig. uit. 4 1-1 100 _ .—
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200 —

„ „ „ „2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 _ ._
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 60 1 10CO n n —
îSociat. v. coDStr de Tramaxs 200 —,—
20 franci aur............................... — —._
Fabricile Unite de gazose. . . 12 w ii -.—

S e o m j> t u #• i:

Banca na;, a Rom. &°/o Paris .... 87.1
Avansuri pe efecte 6 .. P tersburg . . 5%
Banca agricolă 9-10% Berlin ....
Casa de depuneri «’/ti Belgia . . . 3-
Londra .... 3- Elveția .... 8’/,
Viena..................... 37,

Cursul la bursa din Viena,
Din 19 Septemvrie n. 1902.

Renta ung. de aur 4n/0......................120.30
Renta de corone ung. 4% . . . 98.15
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 . —.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0, —•—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis, —.— 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.90
Bonuri rurale croate-slavone . . . 98—
Impr. ung. cu premii...................  205.75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.80
Renta de argint austr......................   101.15
Renta de hârtie austr. ..... 101.—
Renta de aur austr.............................. 121.25
LosurI din 1860....................................151.60
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.92
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 727.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 685.25
NapoleondorI.......................................19.07
Mărci imperiale germane . . . 117.07*/ 2
London vista................................... 239.60
Paris vista........................................... 95.10
Rente austr. 4% de corone . . 100.15
Note italiene.................................. —.—

Cursul pieței Brașov.
Din 20 Septemvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vând. 18.94
Argint român. „ 18.80 „ 18.88
Napoleond’orl. „ 19.04 19.07
Galbeni „ 11.20 „ 10.30

Ruble R'tsescI „ 2.54 „
Mărci germane „ 117.25 „ —
Lire turcescl „ 21-40 „ 21.50
Scris fonc. Albina 5°/0 101— „ 102—

Tergul de rîmătorl din Steinbruch.
Starea rî mătorilor a fost la 16 

Sept. n. de 45,322 capete, la 17 Septemvre 
au Intrat 137 capete și au eșit 622 capete, 
rămânând la 18 Septemre n. un număr de 
44,837 capete.

Bursa de mârînri din Budapesta.
din 18 Sept. 1902.

S i m 1 n j e
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

Grâu Bănăț.enesc . . .
Grâu dela Tisa .... 
Grâu de Pesta .... 
Grâu de Alba regală . .
Grâu de Bâcșka .... 
Grâu unguresc de nord .
Grâu românesc ....

80
80
80
80
80
80
80

dola
7.30
7.25
7.20
7.—

phnala
7.65
7-60
7.60
7.20

Semințe vechi 
ori nonă

Soiul
Cutvli- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
10C chilograme

Săcara . . , 
Orz . . .
Orz. . . ,
Orz . .
Ovăs . . 
Cucuruz . 
Cucuruz . 
Cucuruz .
Hirișcă

nutrey. . 
de rachiu 
de bere .

70—72
60—62
62—64
64-66

dala
6.86
5.90
5.25
5.15

pună la
6.87
6.—
5.40
5.25

bănăt.en . 
alt soiu .

>1 »

75
73

4.50 5.—
Producte div. Soiul Curau]

Săm. de trifoiO
•1
»
n

Ulei de rapiță 
Ulei de in . .
Uns6re de porc

Slănină . . .
Prune ....

»
Lictar ....

>>
Nuci . . . • 
Gogoși. . . •

Miere ....
»

Câră .... 
Spirt ....

Luțernă ungur.
„ transilvană
„ bănățenă
„ roșiă . .

rafinat duplu

dela Pesta . .
dela țeră . . ,
svăntată . . . 
din Bosnia . .

Slavon și Serbia 
din Serbia în s. 
slavon nou . .
sârbesc . .
din Ungaria . .
ungurescl. . .
serbescl . . 
brut
Drojdiute de s.

QJ 
s 

îi 
0 H

0
e 

•d

0 
0 
rl
A 
t>
Pi
r 1

9

01

dela

72* —

ei.c’O

pilii ă

72.51

62.--

Nr. (4027-1902

SVBIM.AțZTOE
Din venitele fondului, fundați- 

unei „Mathilde de Trauscbenfels", 
sunt de împărțit prin subsemnatul 
magistrat 7 stipendii de câte 600 cor.

Concurență! la aceste stipendii 
au aș! proba cu atestat de locuință 
(Heimatschein) apartinența la orașul 
Brassb, mai departe eu atestatul de 
esamen, seu cu indexul, sunt obligați 
a dovedi, că-șl urtneză studiile la 
universitate, s6u la vre-un Politech- 
nic, la vre-o Academie de comerciu, 
de Silvicultură, de Montanistică, s6u 
de Belearte, seu la vre-o șeblă su- 
peribră de agronomie, său cel puțin 
au a produce atestat dela vre’un 
gimnasiu superior, dela vre-o școlă 
reală superiors., gimnasiu real, seu 
dela vre-o altă șcblă preparatdre de 
rangul vre-unei școle din cele amin 
tite mai sus, care atestat se-i în- 
dreptățăscă Ja cercetarea vre-unuia 
din institutele mai înalte menționa
te mai sus.

Stipendiile se vor conferi peten- 
ților fără deosebire de confesiune și 
naționalitate pe întreg, reap. pe re
stul timpului de studii; în acest 
restimp se va socoti eventual și anul 
serviciului de voluntar, decă acesta 
coincide cu timpul de studii.

Cererile de concurs au a se în- 
nainta la subsemnatul magistrat oră
șenesc până în 30 Septemvre 1902 la 
12 bre din cȚi, și tot aci, despărță
mântul de industrie etagiul II, la se
natorul magistratual Josef Litskea 
se pot lua în vedere condițiunile 
mai detaiate, referitdre la conferirea 
stipendiilor, pe timpul dela 9 bre n. 
m. până la 12 ore din c|i.

Brassb, în 13 Septemvre 1902. 
2—2.(673) Magistratul orășenesc.

^umai două Representații!

Teatru de E^agie a lui 
== BALTHAZAR === 

Sâmbătă și Duminecă în 20 și 21 Sept.
(în sala din Redută)

Mare representație spiritistă 
— MIFWFWWmWJWfUUMMUBlIMHUMMlIMllllll IIMinWHM

Vrăjitorii indiane și orientale. 
Trandafirii vrăjiți a lui Giill baba. 
Dulapul de cristal.
Capul lui Ibicus.
Mare tablou de steguri.
Ventriloc cu omeni mehanici.
= Programă sensațională. ... ...

Prețurile: 2 cor., 1 cor. 60 
bani, 1 cor. 20 b. și 1 coronă; Par
ter 80 b.; Studenți și militari 60 b.

Cassa deschisă dela 9—12 ore a. m. și 
dela 3—6 ore p. m.

Nr. 13401—1902. 
PUBLICAȚIUO.

Exelența Sa Domnul Ministru 
reg. ung. de agricultură cu rescrip- 
tul seu dtto 4 Iulie a. c. Nr. 11974 
VIII/1 pe basa §-lui 58, al art. de 
L. XII ex. 1894, înșiră vespile 
între acele animale stricăcibse, car! 
au ale stîrpi tie-care proprietar 
de păment pe locul seu și fie-care 
păcjitor de câmp în revirul sSu.

Stîrpirea se face mai prac
tic: erna prin arderea cuibu
rilor d'e vespl; primăvara pe 
vremea înfiorirei pomilor, cu curse 
(curse de sticlă pentru musce); în 
nopțile de veră, prin umplere cu 
benzină a cuiburilor de vespi, de 
prin cuiburile din pom! și de prin 
găurele din păment.

Contra acelora, cari neglijă la 
timpul seu stîrpirea vespilor de pe 
locurile lor, se vor aplica disposițiu- 
nile legale în sensul § lui 95 al art. 
de L. XII. din anul 1894.

Brassb, 3 Septemvre 1902.
2—2. Magistratul orășenesc

«XXXXXXXXXXXXXXX»
Case de închiriat

în Strada căpitanului nr. 14:
2 case, 1 bucătărie, 2 pivnițe, șop 
de lemne etc.

Amatorii a-se adresa la
1OAW ZAMFIR, 

Podu lui grid Nr. 4 

ecxxxxxxxxxxxxx»

.... A ii unt ■
In comuna Kăhăa, aprope de 

Șebeșul-săsesc, cu 2000 locuitori, cu
rat românbscă, se affilă de veîî- 
dare sub condițiunl favorabile 

done curți separate
cu 4 odăi de locuință, culine, că- 
marii, două pivniți mari, grajduri, 
șură și alte edificii economice, tote 
solid clădite și în stare bună, cu 
grădină de pomi și de legumi și 
o jumătate jugăr vie la curte, sub 
Nr. 412, situate în centrul comunei 
și forte potrivite pentru deschiderea 
unei prăvălii, de care nu se prea 
află în acestă comună numai nisce 
trafîce; tote se pot ocupa din l-a 
Noemvrie a. C., er informațiunile ne
cesare le dă proprietarul de acolo 

loan Oncescu.
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fi privată de musică 
„KAISER44, 

concesionată de înalta autorit. școlară c. r. 
Vienn, districtul 7, 8 șî II.

—~~y _A_n.-a.l școlar al 29-lea.

1
Kwizda

Si o r n e bb 11» ța a*  
PRAV NUTRITOR de vite.

Mijloc dietetic, pentru cai, vile comute și oi.

/OCZZZZXZZZZZX _____>C—-JCZZZZXX
X x

sr A V I S!

Are anual cam la 350 frequentanțl 
din țară și străinătate, profesori distinși 
între cari artiști de primul rang. Instruc
ție comună, și privată. Cantul (opere, 
concert bisericesc și cor. OaVHF, și 
în orl-ce specie de instrumente musica- 
le cu corde său metalice. în t6te ramu
rile teoretice. — Curs de 2 anî pentru 
învățători de cântări. — Curs de 7 luni 
pentru pregătire la esamenul de stat c. 
req. în Viena și Praga, pentru postul 
învăț, de cant la școlele medii și pre
parandii, precum și la conducerea șco- 
ielor de cant private, (75 candidați au 
depus acest esamen, o parte dintre ei 
cu distincțiune). — Curs pentru orche
stră și măestru de musică (civile și mi
litare). — Seețiă, pentru instrucție teoretică 
pc cale <le corespondență. — Curs special pen- | 
t.ru instrucție superiori. — Curs ferial și spe
cial de două luni.
w®' PROSPECTE, precum ort și ce informațiunî 

se dă de cătră biroul institutului
2—7.(H&3) Viena, ¥11/1 Zieglergasse 29

De 50 ani se în
trebuințezi în 
cele mai multe 
grajduri, contra 
lipsei de mân
care, mistuirei 
reieși spre in- 

bun&tățirea lap
telui și înmulți
rea laptelui 

de vacă..
Prețul unei cutii c. 1.40 b. ‘/2 cutie —.70 bani.

— Veritabil numai cu marca de sus. — 
Se capetă în tote farmaciile și drog, din Austr.-Ung.

---- == Oeposii prâncepal Ia 
FMVE .TOM. KW3TOA 

k u.k oester. k. rumân, u. iurstl. bnlg. Hoflieferant 
Kreis-Apotlieker K0R5EUBURG bei.Wien.

X

IX

*

X

xxxxxxxxxxx
V ȘJ&SBQIX- Kilo Biliar -KIOMPl*

CDS

Epgiepsja
Cine sufere de epilep
sie, cârcei, de nervi 
să ceră broșura în pri
vința acesta, se trimite 
gratis și franco dela 
Schwan’en-Apotheke,

Frankfurt, a. E¥L

Subscrisul aduce la ounoscința On. public, că a înființat 
un de

îăpsitorie și spălătorie chemică
în Brașovul-vechiu, Strada lungii Nr. 134.

Ori și ce Garderobă (vestminte) de bârbați și dame 
din mătase, catifea, lânuri, uniforme militare, stofe de 
mobilă, panglici, dantele, perdele, umbrele etc. se curăță 
în 12 6re așa de perfect, că devin ca nouă.

Specialități; din stejte de liamgarn curată cu 
desevîrșire glanțul, ce se ivesce.

VăpSÎtorie de blănuri, pene de Struț și mănuși glace de pele.
La cas de necesitate, me rog a face încercare cu stabili

mentul meu.
1 Comande d’afară se esecută prompt și ieftin, zzzzzzzz

(665,2—10.)

X 
kXZZZX

Sebscrisul are onore a face cunoscut Onor, public, că 
cu începerea dels 1 Octomvre a. c. vmw lua erâșs asu
pra mea cemducerea

Restaurații Gambrinus“

re

m EiSrasovsaS-veclIsliw, Strada ALowgă ser. O.
BMCătăs'iia renumită stă sub privigherea consortei 

mele Frâu Kless
Me rog de o cercetare numărosă

cu totă stima
2—3 («63)

KIIOaQll;» Kllto«C?l» «ItosollH- KIIO—C» gg

X

X

Josef Schmitz,
văpsitorie și spălătorie chemică

ISB’așovîBl-vecÎHiîe, sir. laanșjă 041. I

x: :xzzzx9

? Cei mai frumoși și fini Chasselas și Tămăidsă, ameste-
| câți 5 Kl. în lădițe seu coșuri trimiși cu poșta franco 3 cor. 
E50 b. Tămăidsă singură 5 kilo 4 cor. 50 b. Vin roșu

Szegszărcl din viile proprii 3 butelii de 0.70 litr, franco 
trimise 3 COI’. 60 bani, forte potrivit pentru cadouri la ser- 

Ibători mari, se pot comanda dela

"V--

(Kross-We8aa-BBr®«5nBcesBt m KomBsa (Ungaria)
1—10.(678) (Comiți. Tolna).

4C<
î

<
X

X

PUBLICAȚIUNE.
Pentru tote realitățile aparținetoie moștenitorilor defunctului Di 

Otrobân Nândor s’a fixat cfiua de vendare

pe 20 Octomvrie st. n. a. o. dimineța la 9 ore 
în cancelaria d-iui notar public regesc Schnell Kăroly (strada Vămii nr. 15 
și unde nu se va lăsa nimic din prețul strigărei. Oferte se vor prin

cu tot felul de c Ihep bmps, 
centrale române din Brașov.
de l-a calitate, căptușite cu 
este de bucată, fără deosebire 
— Emblema pentru comer- 
20 filer!.

xr X\T T-
Subscrisul aduc la cunoscință, că primul și cel mai mare 

Atelier de uniforme din Ardeal 
este din nou bogat asortat, 
pentru elevi dela iote scotele

ChâgaîuirsBe mele sunt 
mătasă în trei colori Prețul 
cu fi 1.60, seu corone 3.20. 
cialiști e separat 10 cr. sbu

Tot-odată aduc la cunoscință și Domnilor, care îșl fac 
anul de voluntar, că în Atelierul meu îșl pote procura numai 
pentru 65 îl. seu 130 corone în sus: 1 manta, 1 blusă, 1 
chipiu, 1 cravată, 1 roc (tunică), 1 pantaloni, 1 curea de 
lac, 1 păr. de mănuși; tote aceste sunt din ștofă fină și 
se confecționeză strict după regulamentul prescris milita
rilor. O singură probă ajunge ori și cui pentru a se con
vinge despre aptitudinea și prestațiunile mele.

Cu deosebită stimă

Dumitru Platoș,
BRAȘOV, Strada Miliail-Weiss„20.6—10.(002)

> V

.<• C

și în scris.
1) Casa de lemn, în Brassb (Scheiu) Podu Crețului nr. 107 Coron 

nou (676 vechiu) indusă în cartea funduară nr. 2660, n-rii
top. 3348. 3319........................................................................................... 70

2) Villa din Predeal, cu tot mobilarul din ea și cu aranja
mentul. indusă în cartea funduară din Brass6, nr. 10,961 A f 
25.404/12 nr. top........................................................................................10,0C

3) Ia Bâcsfalu, casa cu nr. 446. cu 9 apartamente de locuit 
cu o grădină de pbme, odăile folositore pentru locuință de vară, 
dimpreună cu mobiliarul, indusă. în cartea funduară nr 598 A f

Se află de vendare 
în tote farmaciile. ®

1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top. . 12,0(
4) In Bâbsfalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină,

indusă în curtea funduară nr. 589 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 
1361/2, 1863/2, 1364/2 n-rii top................................................................ 5,0<

5) In Elopatak stațiune balneră așa numită „Villa Zona“
cu întreg aranjamentul, cu mobilele din ea, cu dreptul la băi, 
la apa minerală, indusă în cartea funduară nr. 318 A f 1535, 
1546/1, 1546/2, 1546/3, 1547, 3744 nr. top...........................................8,0

6) Casele din Brasso, Strada Porții nr, 16 și cel vechiu
488, indusă în cartea funduară nr. 2560 nr. top 5434, și casa 
din strada Spitalului nr. 11 nou și cel. vechiu 475, nr. top. 5420, 
doue case legate una de alta (fost Hotel Baross.)..................... 80,C

7) Imobilul din Apâcza loc de zidire, indus în cartea fun
duară nr. 1011, n-rii top 1601/2, 1602/2, 1603/3 ........................... 1

8) Li vadea din Tușnad nr. 976 indusă în cartea funduară
nr. A f 12,508/12 ....................................................................................  1,C

9) Realitatea aflătore în Bolon nr. 634 indusă în cărțile
funduare sub nr. A f 2759/3 ........................................................... £

10) O șură aflătâre în Agostonfalva........................................... f
11) O baie de fer in Fel-o-Râkos,........................................... <
12) Realitățile aflătbre în Bardocz sub nr. 674 și 736 in

dusă în cartea funduară sub nr. A f 263, 266 și 267/1, 267/2 1/
Din prețul strigărei ofertanții au a depune un vadiu de 10°/c 

bani gata seu în hârtii de valore.
Informațiunî se pot lua în cancelaria d-lui advocat Dr. Zaka 

Jânos (Brasso, Strada Spitalului militar nr. 3) unde se va lua în c 
siderare condițiunile date de d-I notar public regesc Schnell Kăroly

Brass 6, în 2 Septemvre 1902.

Sofeo Aloaradni,
660,3—8 esecutorv-1 oficial al rămasului D-rulul Otroban Nat

Tipografia A. Mureșianu Brașov.

t.ru

