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Urmările agitației jidovescl.
(a) Este cunoscut, că jidovii, 

când își pun cu toții umărul, ca se 
scotă ceva la sfîrșit, apoi nu se 
odihnesc pană nu bat la tote ușile, 
de unde pot aștepta ceva sprijin 
pentru căușele lor.

De un timp încoce și-au pus în 
gând se storcă cu orî-ce preț drep
turi de cetățenie pentru coreligionarii 
lor din România.

Au bătut întâi la ușa delega- 
țiunilor austro-ungare, unde hahamul 
Max Falk a interpelat pe ministrul 
de externe în chestiunea fraților sei 
din regatul român. A căpătat înse 
răspunsul, care i-s’a cuvenit. S’au în
cercat apoi în parlamentul din Viena. 
N’au reușit. In parlamentul engles. 
Puțină ispravă. In cele din urmă au 
trecut oceanul, tocmai în America, 
și prin banii și bmenii lor au reușit 
a pune la cale o mică manifestație 
în favorul fraților lor de peste Car 
pațî, cari au copleșit țâra românescă, 
așa că guvernul, îugrijat de viitorul 
ferii, a trebuit se ia dre-cari măsuri 
pentru ocrotirea locuitorilor băștinași 
contra esploatărilor acelor venetici.

Mare gălăgie se tace anume în (Ra
rele din totă lumea în urma unei note, 
pe care secretarul de stat Hay din 
Statele-Unite americane a adresat-o 
puterilor europene în chestiunea jido
vilor din România.

Secretarul Hay atrage atențiunea 
puterilor asupra tratatului din Berlin 
de la 1878, care ar fi recunoscut 
independenta României numai cu 
conditiunea, ca România se acorde 
drepturi egale jidovilor. De atunci 
au trecut 24 de ani și România încă 
tot n’a împlinit acestă condițiune, 
așa fiice secretarul de stat american.

Din America e ușor se vorbescă 
cineva câte verdi și uscate, decă nu 

cunâsce împrejurările. Vorba e înse, 
că marile puteri, cari au semnat 
tratatul din Berlin și cari sunt mai 
de-aprope chemate a judeca lucru
rile, nu s’au prea emoționat de stri
gătul american și tote durele cele 
mari, cari stau sub influința guver
nelor spun, că guvernele marilor pu
teri nu sunt de loc dispuse a-le face 
pe plac jidovilor.

La 1878, când a fost congresul 
din Berlin, adevărat că jidovii aveau 
mare putere și Influență în diplo
mație. Pe atunci în Anglia era la 
putere lordul Beaconsfield, seu cum se 
mai numia cu alt nume: Disraeli, 
care era de origine jidov, în Franța 
era la putere vestitul jidov Cre- 
mieux și și în alte țări aveau ji
dovii mare putere, er în Germania, 
unde cancelarul de fer Bismarck era 
mare și tare, era bancherul Blcich- 
roeder, care avea mare înrîurire asupra 
lui Bismarck. Le era ușor așa-dâr 
atunci jidovilor se stăruie în con
gresul de la Berlin pentru drepturile 
jidovilor din România.

Apoi România a și îndeplinit 
dorința congresului pănă la ultimul 
hotar, pănă unde pbte merge o țera, 
față cu jidovii. Căci articolul din 
constituție, care spunea, că nu pot 
fi primiți ca cetățeni României nu
mai creștinii, s’a schimbat, așa că 
astăcjl pot se ajungă cetățeni și ji
dovii, decă vor fi admiși de corpu
rile legiuitore, precum au și fost 
admiși o sumedenie dintre ei. Der 
ar fi o mare nedreptate a cere de 
la România se dea drepturi egale 
tuturor sdrențarilor veniți de curând 
acolo din Graliția și Rusia, ca se 
sugă și exploateze bietul popor. Sute 
și sute de mii sunt jidovii în Ro
mânia. Ei bine dâcă la toți aceștia 
li-s’ar da drepturi, se cumpere pă
mânt și se ocupe funcțiuni publice, 
atunci ar pute Românii înșiși se-șl 
ia bagajul, și se emigreze în Ame
rica, său în altă parte, pentru-că n’ar 
mai pută trăi în țâra lor străveche, 
apărată cu atâtea șirdie de sânge, 

n’ar mai pută trăi de lipitorile afu
risite.

Dor vedem în Franța și în alte 
țări, unde jidovii sunt mult mai pu
țini, decât în România, er poporul 
băștinaș, câte de cjece ori atâția, 
câți sunt Românii, că s’au îngrozit 
de puterea jidovescă. Unde ar ajunge 
biata Românie, dâcă ar împlini do
rințele perciunaților!

De aceea credem, că în zadar 
se svîrcolesc jupânii, că nu vor pută 
face nici o ispravă. Au învățat 
minte guvernele europene și și ele 
ar mai Bcurta din drepturile, ce le-au 
dat cu atâta nesocotință jidovilor, 
necum să silâscă și pe alte țări, să 
între în păcatele lor.

Numai Anglia pare a fi pe par
tea Americanilor în chestiunea notei 
lui Hay, pentru-că în Anglia are 
mare influență Rosebery, care este 
ginerele bogatului Rotschild.

încercarea jidovilor, de a face 
din țera românescă un cuib jidovesc, 
un fel de Palestină modernă, nu va 
găsi nicl-odată sprijin la națiunile 
civilisate, sătule de exploatările lor 
neomenose.

Masa academică română în Clușiu.
Nu de mult am primit soirea 

îmbucurătore, că în Clușiu s’a înfiin
țat o masă pentru studenții români 
dela universitatea de acolo. Acâsta 
este a se datori direcțiunei institu
tului „Economul1*, care la propune
rea membrului său Dr. A. Frâncu și 
în înțelegere cu directorul esecutiv, 
a decis a ajutora de-ocamdată șese 
studențl români dela Universitatea 
din Clușih, tineri solicjl și diligenți, 
copii de părinți lipsiți de mijloce, 
cu prânz gratuit, pe timpul dela 15 
Septemvrie a. c. pănă la 15 Iunie 
anul viitor.

Pasul acesta este cu atât mai 
de laudă, cu cât trebue să consta
tăm cu părere de rău, că s’au înfiin
țat ce-i drept mese pe la diferite in
stitute și în diferite localități, ca să 

se sprijinescă tinerimea nostră din 
scolele medii, dâr la o masă acade- 
demică pentru studenții universitari 
din Clușiu nu s’a gândit nimeni pănă 
acum. Și totuși acolo unde sunt con
centrat! ațâți tineri, cari, după ce 
au absolvat cu greu scâlele medii, 
vor să se pregătâscă pentru una ori 
alta carieră, este și mai mare nece
sitatea, ca simțul de binefacere al 
publicului mare român să le facă 
pe cât numai se pâte ușurări în tra
iul lor de student.

Direcțiunea băncii „Economul** 
a înființat de-ocamdată numai șâse 
locuri gratuite de prânz pentru șâse 
studențl români, dâr numărul univer
sitarilor români dela Clușift trece 
peste două sute. E învederat deci, că, 
pentru a satisface numai trebuințe
lor celor mai urgente, trebue se fie 
create cu mult mai multe locuri 
gratuite la amintita masă a studen
ților.

In privința acâsta credem, că 
de sine se recomandă esemplul dat 
de „Economul11 din Clușiu tuturor 
institutelor nostre de bani române. 
Decă fie-care din aceste institute ar 
înființa la rândul seu cel puțin câte 
un loc gratuit la masa studenților ro
mâni dela universitatea din Clușiu, 
atunci s’ar ajunge scopul arătat forte 
ușor, așa fiicend cât ai bate în pălml, 
și masa academică (mensa academica) 
a tinerimei nostre universitare ar fi 
completă, făcând părtași de binefa
cerea ei pe toți studenții fără mij- 
lâce și pe cei mai rău dotați de acasă, 
cari merită acest sprijin.

Noi credem, că direcțiunile ins
titutelor nâstre de bani, văițend fru- 
mosa și salutara inițiativă a direc
țiunei băncei surore din Clușiîi, din 
propriul îndemn, fără de a mai. aș
tepta o rugare seu un apel deosebit, 
se vor grăbi a contribui fie-care, cel 
puțin cu atât, ca să se pâtă adauge 
la locurile gratuite deja create încă 
câte unul și să se completeze astfel 
după cerință masa studenților ro
mâni de la acâstă universitate.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Mușatin și codrul?
De M. Euiincseu

Săracă țeră de sus 
Tbtă faima ți s’a dus! 
Acu cinci sute de ai 
Numai codru îmi erai, 
împrejur cresceau pustii, 
Se surpau împărății: 
Neamurile ’mbătrâniau, 
Crăille se treceau, 
Numai codrii tăi cresceau, 
Și în umbra cea de veci 
Curgeau rîurile reci, 
Limpegidre, rotitore, 
Avend glasuri de isvore. 
Bistrița în stânci se sbate 
Prin păduri întunecate 
Și mereu se adâncesce

*) Din volumul „Opere complete1* — iÂte- 
ratura poporală, de IU Emimcscu, publicat în edi
tura institutului de arte grafice „Minerva“, Bucu- 
rescl 11'02.

Unde apa-abia clipesce; 
Și de-odată vede că 
Apa i-se împiedecă 
Și de stânci i-se lovesce 
Și s’adună și tot cresce, 
Se iezesce’n mândru lac 
Și copacii umbră-i fac, 
Er ștejarl din mal în mal 
Pe de-asupra-i se prăval, 
VîrfurI sprijin de-olaltă 
Și îmi fac o boltă ’naltă, 
De vârfuri ei se împletesc 
Și în umbră stăpânesc 
Și în veclnică răcore 
Undele-s seînteietore.

Dintr'un mal la celalalt 
A căcjut un trunchiO. înalt, 
Mi-a cădut de-a curmezișul 
De îi spândură frunzișul, 
Punte lungă de-un copac 
Peste-o liniște de lac, 
Punte lungă, punte mare 
De mi-o poți trece călare.

Stefan-Vodă tinerel 
Trece puntea singurel

Cu peptarul de oțel,
Cu cușma negră de miel, — 
Drag e codrului de el!
Cum venea la venătore 
Purta arcul pe spinare, 
Cu lungi plete pân’ pe spate 
Der la frunte retezate. 
Copilaș în haine strimte, 
Ușurel nici se mai simte, 
De ochesce-o căprioră 
Șoimul pe d’asupra-i sboră 
De-șl întinde mâna sus 
Șoimu ’n palmă i s’a pus, 
Și tot vine chiuind 
Și din frundă tot pocnind, 
Și când prinde a cânta 
Codrii ’ncep a răsuna, 
Doina când o trăgăna 
Frunda totă-o legăna, 
Că o cânta trăgănat 
Codrului de legănat.
Nime ’n lume nu era 
Numai mierla șuera;
Cucul cântă, mierla dice: 
„Ce câți tu, băiat, pe aice?“ 
Rice codrul liniștit:

„M’am pus de am înfrundit 
Pentru-că tu m’ai dorit".

Eră valurile sună, 
Mișcătore se adună,
Printre pânzele de frunde 
Cercă sdre să pătrundă, 
Ard în umbră la răcore 
Petele seînteietore 
Și pe-a undelor bătaie 
Varsă lumină văpaie, 
Pe șiroie limpezi lungi 
Sboră razele cu dungi.

Er Mușatin, stând culcat, 
Se așterne pe cântat: 
„Codre, codre, dragul meu 
„Pare-că ț’am spus’o eu 
„Să șuerl din frundl mereu ; 
„Cu frundișul fremătos 
„PovestescI așa frumos 
„De m’adorml în iârbă jos!“

Codrul i-se închina
Și din ramuri clătina: 
Măi Mușatin, măi Mușatin, 
Voios ramurile ’ml clatin
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Sciindu-se cu câte năcazuri tre- 
bue sS se lupte tinerimea nostră pe 
timpul studiului universitar, fapta 
buna și necesară va fi cu atât mai 
bine venită, cu cât se va severși mai 
în grabă, fără multă calculare și tră- 
gănare.

Institutele nostre de bani ro
mânesc! sunt în positie de a veni 
fie-care în ajutorul nouei institutiunî. 
De aceea le Țicem : Faceți fără în- 
târdiere ceea-ce se așteptă și se cu
vine să faceți! Dat! frumosei și no
bilei întreprinderi a mesei academice 
din Clușiu concursul vostru grabnic 
frățesc, căci străbunii noștri romani 
cjiceau: „bis dat, qui cito dat11 (cel-ce 
dă și ajută grabnic, ajută îndoit.)

Revista politică.
A trecut și tămbălăul kossuthist. 

Spiritele înfierbântate prin discursurile 
late și umfllate și ațîțătore, ce s’au 
tinut în tot locul pe unde adoratorii 
lui Kossuth au serbătorit în cinstea 
amintirei acestuia, par a-se liniști 
acum după alaiul din cjilele trecute. 
Cutbtă „măreția", ce pressa maghiară 
dice, că au avut aceste sărbări, kos- 
suthiste, totuși o impresie urîtă au 
făcut escesele plebei fanatisate, care 
pierdendu-șl cumpătul, a dat curs li
ber sentimentelor sale dușmane față 
cu aceia dintre cetățeni, cari ne- 
vrend se scie de sărbările kossut- 
histe, nu și-au iluminat casele și 
n’au arborat stegari tricolore ma
ghiare. In forte multe locuri s’au 
spart ferestrile pacmicilor cetățeni. 
Ast-fel de acte de vandalism s’au 
întâmplat la Clușiu, la Șimleul-Sil- 
vaniei, la Turda, la Zlatna și în 
alte părți, ba s’a întâmplat, că în 
câte-va orașe plebea „festivanților“ 
a spart și ferestrile de pe la casele 
ofițerilor, ca d. e. în Clușiu, Ora- 
dea-mare, Cașovia, Seghedin și mai 
scie Dumnedeu unde. Tote acestea 
s’au făcut bag’ semă în „onorea lui 
Kossuth".

:f.
Nu mai e mult pană la deschi

derea nouei sesiuni a dietei ungare. 
Partidele încep deja a-se reculege 
și a-se pregăti pentru luptele, ce de 
sigur vor fi la culme violente, căci 
vor veni la ordinea cjilei sumă de 
cestiunl din cele mai grave și de
licate.

Cea mai însămnată din acestea 
e de sigur afacerea pactului. Oposiția 
kossuthistă a aranjat în decursul 
vacanțelor de vară întruniri în dife
rite puncte ale țării, cari tote au 
luat posiție pentru separațiunea eco
nomică de cătră Austria, pentru așa 

numitul teritoriu vamal independent. 
Organele pressei oposiționale pun de 
pe acum în vedere lupta cea mai 
crâncenă contra guvernului, decă 
acesta ar voi se încheie un pact pă
gubitor agriculturei și comerciului 
ungar.

La rândul său guvernul îșl dă 
tote silințele de a aranja lucrurile 
așa, încât în viitârea sesiune, proiec
tele pactului să potă fi desbătute și 
primite în dietă. Mare greutate însă 
întimpină guvernul din partea Aus- 
triacilor. T6tă vara miniștri austriacl 
și cei ungari au avut conferențe, 
când la Viena, când la Budapesta, 
câ.nd la Ischl și acum mai în urmă 
erășl la Viena, der tot n’au ajuns 
încă la o deplină înțelegere asupra 
cestiunilor, cari sunt în strînsă le
gătură cu pactul.

Opera pactului o îngreunezămult 
oposiția din parlamentul vienes. Cehii 
amenință deja cu obstrucțiune, dâcă 
guvernul nu le va împlini postula
tele naționale. Le-ar împlini, pote, 
dâcă nu s’ar teme de oposițiunea Ger
manilor, car! ar sări ca unul contra 
unui guvern, care ar da Cehilor ceea 
ce pretind aceștia. Astfel stând lu
crurile, este aprope cu neputință, ca 
guvernului austriac să-i sucedă vo
tarea proiectelor pactului de cătră 
parlament. Ce se va alege atunci din 
tote ostenelele miniștrilor și din tra
tările lor asupra acestei cestiunl car
dinale, care îi preocupă de atâta amar 
de vreme?

*
Cetitorii noștri cunosc cașul ne 

mai pomenit al espulsării redactoru
lui german Alvin Cramer din Timi- 
șora. Esemplul dat de căpitanul ora
șului Timișora are imitatori. Din 
Chichinda-mare vine soirea, că căpi- 
pitanul poliției de acolo a provocat 
pe redactorul Arthur Korn — care 
a fost condamnat cjilele trecute la 
6 luni închisore de stat — se se le
gitimeze, adecă să-și arate domici
liul. Korn s’a adresat consiliului co
munal din Chichinda, acesta însă 
i-a refusat cererea, n’a vrut adecă să-l 
primescă pe Korn ca locuitor al 
Chichindei. Măsura acesta s’a luat 
cu scop, ca și lui Korn să-i pregă- 
tescă sortea lui Cramei’, adecă să-l 
dea afară din oraș, ceea-ce s’a și 
întâmplat. — Foile ungurescl se 
bucură și jubilâză și cer, ca unul 
după altul toți redactorii nema
ghiari „agitatori" să fie tratați în 
chipul acesta, — drept dovadă de 
„libertatea" individuală și de pressă, 
pe care Kossuth a adus’o la 48.

*

Bulgarii au pățit’o cu serbarea 
de la Șipca. Invitaseră multă lume 

din Rusia, făcură pregătiri estraor- 
dinare, dâr în îngâmfarea și nerecu- 
noscința lor „uitară" să învite și 
armata română, care înainte cu 25 
ani și-a vărsat sângele și pentru in
dependența Bulgariei. Acăsta igno
rare cu voia, și proporțiile mari, ce 
le dădură ei serbării, vrând să facă 
din ea un act de demonstrațiune 
politică, au produs resens în cercu
rile diplomatice din Europa centrală. 
Și pentru-ca Bulgarilor să li-se dea 
peste nas, representanții din Sofia 
ai Austro-Ungariei, Germaniei, Italiei 
și Franciei au făcut atent pe guver
nul bulgar, că purtarea provocătore 
a Bulgariei, nu-i va aduce succesele 
ce le doresce. Numitele puteri spun 
în nota lor cătră guvernul din Sofia, 
că deore-ce serbările dela Șipca au 
căpătat un caracter de manifestație 
ostilă față de România și Turcia, 
ele sunt îngrijate de stabilitatea or- 
dinei în Balcani și deci se riscă pe
riclitarea actualelor raporturi ami
cale dintre statele balcanice. Drept 
aceea învită guvernul bulgar să 
schimbe programul serbărilor, dân- 
du-le un caracter cu totul particular 
național.

Acest advertisment al puterilor 
șl-a avut efectul, căci guvernul a 
dispus îndată, ca serbările să se re
ducă la un parastas pentru cei că- 
cjuțl în lupta de la Șipca și la o 
o simplă paradă militară. Marele 
duce Nicolae Nicolaevici nu va mai 
merge la Sofia, cum era proiectat; 
ceilalți ospețl ruși vor merge de la 
Burgas direct la Șipca și după ser
viciul divin și parada militară, se vor 
reinforce direct în Rusia.

America și Evreii din Remania.
„New-York. Heraldu (ediție parisiauă) publică 

o interesantă scrisore a fostului ambasador turc 
la Londra, Aristarchi—bey, în cestiunea notei ame
ricane în care dice :

Circulara d-lui Hay relativă la Evreii 
din România, mi-se pare ilegală, deore-ce 
Statele-Unite nu sunt semnatare ale tra
tatului din Berlin.

Inconciliăbilă cu doctrina lui Monroe, 
deore-ce acesta doctrină repudieză ori-ce 
intervenție europenă în America, der in
terzice și amestecul Americei în afacerile 
europene.

Nepolitică, deore-ce cabinetul din 
Washington, din momentul ce se intere- 
seză într’un mod oficial de Evreii din Ro
mânia, ar trebui să se intereseze tot așa 
de oficial de Armeni, de Macedonei și de 
drepturile Sultanului, financiare, strategice 
garantate de stipulațiunile formate și es- 
plicite ale tratatului din Berlin, der neso
cotite de România, de Grecia, de Serbia, 
de Muntenegru și cu deosbire de Bulgaria.

Căci, în definitiv, numai cu comite
rea unei nedreptăți strigătore și sub pe- 
depsă de nulitate, un tratat ar trebui se 
fie esecutat în tdte punctele sale....

*

Ca glas românesc, avem scrisorea Prințului 
Vladimtr Gliica, atașat la legațiunea română din 
Roma, adresată diarului „ Tribuna11 (Roma).

Stimate Domnule Redactori
In stimatul d-vostre diar citesc infor

mația, că secretarul afacerilor streine a 
guvernului american, d-1 Hay, a trimis o 
circulară cătră marile puteri europene cu 
cu scop de a obliga România să respecte 
stipulațiile tratatului din Berlin față cu 
evreii stabiliți pe teritoriul său.

Permiteți, vă rog, stimate domnule 
director, subscrisului de a invoca calitatea 
sa modestă și simplu de supus român, 
pentru a face prin intermediul diarului 
d-vostră o singură întrebare de bun simț. 
Cum de Statele-Unite, cari vor să impue 
formula America a Americanilor, într’un 
mod atât de rigid, încât nici nu permit 
nici cea mai mică intervenție a Europei 
în afacerile transatlantice — chiar când 
acestea sunt forte depărtate de vastul te
ritoriu al Uniunei, — cum de nu simt, că 
la rândul lor Europa pote și trebue să 
răspundă la intervenția lor cu un „fin de 
non recevoir".

Și de-asupra tuturor, ce ar dice Mr. 
Hay, decă România — presupunând, că 
Europa ar consimți să facă vre-un demers 
pentru evreii din România — ar cere mai 
întâiu puterilor de a interveni în mod for
mal, pentru-ca să pună capăt persecuțiu- 
nilor oribile cu cari cetățenii diferitelor 
state ale Uniunei americane practică față 
cu negrii principiile de „umanitate"? S’ar 
mai pute întreba cu același argument 
prisonerii din Filipine, cari au cunoscut 
anumite torturi special comise de corpul 
de ocupațiune militare americană, torturi 
cari au stîrnit indignarea generală când 
au fost divulgate de reporteri, și s’ar pu
te obliga guvernul federal de a face pro
ces ofițerilor și soldaților și de a-i pe
depsi.

Sunt sigur, că cererea mea va fi pri
mită, der acesta nu implică câtuși de pu
țin neveridicitatea lor. Și era necesar de 
a pune lucrurile la locul lor și de a co
menta copilăresca faptă a d-lui Hay, se
cretarul de stat al Statelor-Unite ale 
Americei.

O telegramă din Paris asigură, că 
Franța, în răspunsul seu guvernului din 
Washington, s’a mărginit să-i notifice pri
mirea notei.

Diarul „La Liberte", într’un arti
col asupra notei americane, spune, că: 
„Americanii fac contra ernigrațiunei evrei
lor nisce legi întocmai ca acelea pe cari 
le fac contra Chinezilor. Amestecul ame
ricanilor în afacerile Europei, este neac
ceptabil, fiind periculos."

Și voios ți-așl cuvânta: 
Să trăescl Măria ta...
Hai, Mușat, să ne ’nțelegem 
Și ’mperat să ne alegem, 
împărat isvorelor
Și al căpriorelor, 
Aședat Ia vr’un părîu
Să scoți fluerul din brîu; 
Tu să cânți și eu să cânt, 
Frunfia’ml totă s’o frământ, 
Ș’o pornesc suind în vent 
Pe isvore, 
în ponore,
Unde pasările sboră, 
Unde crengile se plecă
Și căpriorele jocă. 
Apa i fiice: „O, copile, 
Mânile întinde-mi-le
Vin’o ’n fundul luminos 
Că tu ești copil frumos!" 
Er Mușatin îi răspunde: 
Geba mă măriți din unde 
Geba, codre, dragul meu, 
Im! mai dai frunde mereu, 
Căci m’oi duce de la tine 
Erunda o plânge după mine,

Că de suflet mă apucă 
Dor de cale, dor de ducă, 
Și deși mi-așa de jele 
De plânsul măicuții mele 
Eu m’oi duce, m’oi tot duce 
Dor să nu mă mai apuce. 
Și m’oi duce ’n cale lungă 
Dor să nu mă mai ajungă, 
In zadar napoi mă chiamă 
Dor de casă, glas de mamă, 
In zadar răsună ’n vânt 
Căci așa menit eu sunt: 
Să-mi fac cale pe pământ, 
Să-mi întind cărările, 
Să cutreer țările, 
Țările și mările.

Fire-ar tare glasul meu, 
Ca se trâcă tot mereu 
Pe ori unde oi fi eu: 
Peste ape, peste punți 
Peste codri de pe munți, 
Să ajungă păn’acasă, 
Unde [mama] ’ml stă de țâsă 
Și să-i spue ’n multe rânduri 
„Nu muri, mamă, de gânduri".

Nu te duce, măi copile, 
Ci de ai [in] lume dile 
Tote dăruesce-mi-le!
Tu să scil, iubite, frate 
Că nu-s codru, ci cetate.2 
Dâr de mult sunt fermecată 
Și de somn întunecată, 
Numai noptea mă trefiesce, 
Luna când călătoresce, 
Umbra-mi totă mi-o petrece 
Cu lumina ei cea rece.
O, atunci in corn îmi sună 
Toți copacii împreună, 
Sună jalnic frunfia ’n lună 
Toți [tufanii] mi se adună, 
Și copac după copac 
Toți de-odată se desfac. 
Din ștejar cu fruda desă 
Ese mândră-o ’mperătesa, 
Cu păr lung pănă’n călcâi 
Și cu haine aurii, 
Mândră-i este rochia 
Și o chiamă Dochia ! 
Din copaci fără de număr 
Es copii cu șoimi pe umăr 
Și copile multe iese

Cu-a lor mânece sumese,
Și pe umerele gole
Portă donița și ole,
Se pornesce atunci un sbucium 
Sună-mi dulce glas de bucium, 
Pe cărări fără de urme
Vin cerboicele în turme, 
Și mugesc încet atât 
Cu falangele la gât, 
Și așteptă răbdatore 
Mâni frumdse de feciore 
De le mulg în donicibre.

Căci se seif, iubite frate, 
Că nu-’s codru ci cetate,
Der vrăjit eu sunt de mult 
Pănă când o se ascult 
Resunând din deal în deal, 
Cornul mândru triumfal 
Al craiului Decebal.
Atunci trunchii-mi s’or desface 
Și ’n palate s’or preface, 
Vei vedea eșind din ele
Mii copile tinerele, 
Și din bradii cât de mici
Vei vede eșind voinici,
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Diarul „Temps'* examinezi în mod 
obiectiv situațiunea evreilor din România, 
fără se facă aprecieri.

După o telegramă din Londra, dia- 
rele de acolo spun, că „Nota Statelor- 
Unite, în cestiunea Evreilor din România, 
va face fiasco".

Din New-York se anunță că o parte 
din diare reproșeză d-lui Hay, ministrul 
de estern, că a espus Statele-Unite la un 
insucces sigur.

Diarele „Deutsche Zeitungu și „Deu
tsches Volksblatt^ îndemnă pe Puteri să 
respingă nota americană.

SOIRILE D1LE1.
33 (26) Septemvrie.

Spargere de ferestri la școla ro
mână de fetițe din Brașov. Ni se comu
nică din isvor competent, că la școla nds- 
tră primară de fetițe din loc, în noptea 
de 25 spre 26 Sept. n. c., au spart 2 fe
restri duple, una dela clasa a II primară 
și alta dela a IlI-a. Cum că acestă spar
gere nu s’a făcut numai așa de nisce 
băeți petulanți, ci cu intenție, dovedesce 
faptul, că la amândouă clasele s’a spart 
ferestrile tocmai în direcțiunea unde este 
catedra învățătorilor respectivi, așa că decă 
s’ar fi întîmplat acâsta pe vremea când 
învățătorii erau în clase la catedră, sigur 
ar fi fost nimeriți de gldnțele (alice ca 
aluna de mari), ce s’au aflat dimineța în 
clasă; er cum că aceste lovituri ar fi avut 
efect sigur, se constată prin împrejurarea, 
că spărtura în ferestre semănă cu spăr
tura, pe care o face un glonte de pușcă.

Din Petroșeni ni-se scrie următorele: 
„ On. D-nule Redactor! In presăra aniver
sarei a suta de la. nascerea lui Kossuth, 
conducătorii comunei Petroșeni au aranjat 
un conduct cu facle și lampione și cu 
musică, plecând de la hotelul central 
„Wagner" a percurs stradele orașului, ce 
erau decorate cu stâgurl și cu sumedenie 
de lumini aprinse prin ferestri.

„In convoiul acesta au luat parte toți 
cetățenii orașului fără deosebire de rang 
și stare: domni, domne și domnișore, pre
cum 'și tot felul de individl dm tote cla
sele societății în adevăr poliglote din Pe 
troșenl; o conglomerate de ființe cuven- 
tătore de felurite limbi și nemuri, cum 
numai în Petroșeni se pote găsi. Astfel 
constituițl, inundară stradele sub un steg 
mare și cu musica în frunte. Ajungând și 
la locuința preotului gr. or. rom.. Avram 
Stanca, și vădend că acăsta nu e iluminată 
oa a celorlalți „patrioțl", încetând musica 
au început se arunce cu pietrii in ferestri, 
producând groză și spaimă în familia pre
otului, care fără a-se gândi la asemenea 
barbarii, aștepta cu alți vecini înaintea 
casei, să vadă „paradia" și să audă mu
sica. SetoșI de răsbunare — nemotivată — 
când unii mai curagioșl bombardau feres- 

trile cu pietrii, ceilalți strigau: „Ugy kel, 
az egeszet le kel torni, mert nem tetek 
gyertyât?" etc.

„In chipul acesta sciu domnii din 
fruntea afacerilor comunale, să onoreze me
moria bărbaților lor de valore pentru ei, 
prin a sparge ferestrile în întunerecul nop
ții la cei mai paclnicl cetățeni conlocui
tori? Acesta este bravură cavalerescă, ero
ism și curagiîî patriotic?" — Cor.

Mortea reginei Henrietta. Regina 
Henrietta a Belgiei a repausat (filele a- 
cestea și cu ocasitmea înmormântării sale 
s’a întâmplat un incident, în jurul căruia 
foile maghiare fac mare tărăboiti. Se scie, 
că fosta archiducesă Ștefania este fiica 
reginei. Ea a venit decî să vadă pe ma- 
mă-sa pe patul morții. Forte bine. Der s’a 
mai întâmplat încă ceva. Ștefania a vrut 
să dea față și la înmormântare, ceea-ce 
însă nu i-a permis tatăl său, regele Leo
pold, fiind-că Ștefania singură a fost 
aceea, care a renunțat la titlurile și dem
nitatea, ce o avea mai înainte, a renunțat 
atunci, când s’a măritat cu un conte un
gur cu numele Lonyay. Dâcă ar fi luat 
parte la înmormîntare, de și de fapt e 
fiica regelui, nu putea se i-se dea onoru
rile cuvenite unei fiice de rege și fdstă 
soție a archiducelui Rudolf, fiind-că i-s’a 
spus înainte de a-se mărita după Ldnyay, 
că t<5te acele onoruri le va perde. Prin 
urmare nu înțelegem de ce atâta supă
rare din partea unor foi maghiare, mai 
ales din cele koșutiste, dintre cari una 
spunea chiar, că Ungurii ar trebui să de
clare răsboiu Belgiei, pentru rușinea, ce 
i-s’a făcut contesei Ldnyay. Se scie, că 
contele Ldnyay nici n’a călcat pe pămân
tul Belgiei, pentru-că regele Leopold i-a 
comunicat, atunci când a luat pe Ștefania, 
că nu-i este îngăduit a călca pe teritorul 
belgian.

Judecător defraudant. Omenilor de 
rând,, când fură banii altuia, le die „hoți* ; 
„domnilor11, când mănâncă banii orfanilor 
seu sumele depuse, pentru-ca să le ad
ministreze în virtutea deregătoriei lor, le 
die „defraudanți". Un ast-fel de „defrau
dant11 s’a descoperit acuma de curând în 
Abauj-Szănto în apropierea orașului Ca- 
șovia, unde d-1 judecător Svăby de 13 ani 
de dile trăia ca un baron din banii „de- 
fraudați11. In acest timp a furat^d-1 Svăby 
frumosa sumă de 70.000 corone. Judecă
torul defraudant în loc să fie transportat 
în temniță, cum i-s’ar fi cuvenit unui ase
menea ^hoț — a fost transportat, după- 
cum ne spune diarul „M.-g.", la un insti
tut de sănătate în Budapesta, pentru-că 
se dice, că doctorii ar fi descoperit, că d-1 
Svăby nu-i tocmai sănătos la creerl.

Jidovi — pungași. Vasălică Fărcaș 
al lui Iacob din Lozna mare, s’a dus mai 
deunădl cu doi boi la târgul din Șomcuta 
mare. Văsălica lui Iacob a vândut boii cu 
suma de 204 fiorini și 50 creițarl, care 

sumă a înfășurat’o într’o ștergură și a 
pus’o în straiță. Când a făcut tîrgul a ve- 
dut, că un „domn11 bine îmbrăcat tot me
reu se învîrtia pe lângă el. „Ascultă bade", 
îi dise de la o vreme „domnul", „n’ai face 
bine să duci o carte (scrisore) la notară- 
șul din satul d-vostre“. — „Cum nu, bu
curos11, răspunse Văsălică. „Der mai am 
ceva de târguit și apoi te-oiu căuta eu, 
să-mi dai cartea11. — Așa s’a și întîmplat. 
După ce Văsălică și-a isprăvit ce-a avut 
de isprăvit, s’a dus să caute pe domnul 
să-i dea cartea. „Nu-i la mine cartea", 
due domnul, „să faci bine să vii la mine 
acasă, că ți-oiiî da-o acolo11. Văsălică s’a 
luat cu „domnul", care l’a dus pe lângă 
valea Căicana, în spre sinagoga jidovescă, 
unde nu umblă mulțî omeni, și când a 
ajuns într’un loc ascuns, domnul a înce
put să tușescă și dintr’o înfundătură a eșit 
un al doilea „domn11. Fără multă vorbă 
„domnul" dintâiu i-a băgat lui Văsălică 
mâna în straiță și i-a scos ștergură cu 
banii, cu care a luat’o apoi pe picior. Ro
mânul în clipita aceea a rămas încreme
nit, der venindu-și apoi în fire, a început 
să strige „Tuluai, că mi-a furat banii !" 
Un fecior sdravăn din Mireșiul-mare, care 
venia pe acolo, a sărit repede și l’a în
hățat pe „domn" de guler, stringându-1 de 
gât cu atâta putere, de era să-și dea 
bleascul. Celălalt „domn" sărise peste vale 
unde l’a înhățat o femeie și l’a trântit la 
pământ, de a râgăit. Numai decât au ve
nit la fața locului doi gendarml, cari i-au 
luat pe „domni" în primire și i-au dus la 
judecătorie. Aici s’a descoperit, că „domnii" 
nici nu erau domni, ci nisce jidovi de la 
Sătmariu, nisce tîlhari ordinari, cari au 
făcut și mai nainte tîlhării de acestea. Ju
panii își așteptă acuma pedâpsa meritată 
în temnița din Șomcuta.

Băgați de semă omeni buni, când 
vedeți că se apropie de voi pe la tîrguri 
„domni" de aceștia. Dați-le ce li-se cu
vine, căci mulți tâlhari de aceștia umblă 
cu mănuși și îmbrăcați în haine dom
nesc! !

Generali buri în Anvers. Se scrie 
din Bruxella cu data de 6 Septemvre : Pri
mirea generalilor buri în Anvers a fost o 
grandiosă manifestație. Anversul n’a vădut 
nici odată o grămădire așa de mare de 
lume. Toți lucrătorii din port și funcționarii 
și-au părăsit ocupațiunile. Nenumărați cu
rioși din împrejurimi au sosit cu trenurile 
și s’au oprit în gară. Mulți s’au urcat sus 
pe vagone. Când generalii s’au dat jos, 
cu multă greutate, din causa înghesuelii, 
au fost primiți în aclamațiuni nesfîrșite și 
și cu imnul transvaalian. S’au oferit gene
ralilor flori, er mamele le arătau copiii. 
Mulțimea era așa de compactă, încât fiica lui 
Botha, care venise la Anvers întru întâm
pinarea tatălui seu, n’a putut pătrunde 
până la densul. A trecut un sfert de oră 
pănă ce deputatul Van Kerkoven să-și 
pdtă ține discursul de bună-venire, după 
care poliția cu mare greutate a putut 

face drum spre ieșire din gară. Când apă
rură generalii în stradă, din tdte părțile 
erau aclamați; din ferestrile pline de lume 
li se arunca flori. Mulțimea a fost îm.pe- 
decată se deshame caii dela trăsură. Ge
neralii salutau mereu. Scenele acestea s’au 
repetat pănă la casa deputatului Van 
Doosselăre, unde s’a făcut salutarea oficială 
de cătră un comitet. Generalul Botha a 
mulțumit prin cuvinte căldurdse, arătând 
scopul călătoriei. A vorbit și Dewett, care 
a fost aplaudat cu mare entusiasrn.

La biblioteca Academiei Române 
din Bucuresci în lunile Iulie și August 
1902 a fost următdrea mișcare: In sala 
bibliotecei 670 de cetitori au cerut cu 
buletine 3588 volume; 18 cetitori au îm
prumutat acasă 111 volume, total 688 ce
titori cu 3699 volume. Manuscripte au 
fost consultate 173 de cătră 55 cetitori 
și documente 4454 de cătră 83 cetitori. 
Biblioteca s’a sporit în aceste două luni 
cu 387 volume și broșuri și 224 numere 
de reviste române, trimise Academiei de 
cătră editori, conform legii de la 1 Aprilie 
1885. In dar seu schimb Academia a pri
mit 148 volume și broșuri 49 numere de 
reviste străine, 5 atlase și hărți. Cumpă
rate 16 volume și broșuri 181 de numere 
de reviste streine, 14 documente. Total 
551 volume și broșuri, 224 numere de re
viste române, 230 numere de reviste 
străine, 5 atlase și hărți și 14 documente. 
Buletinul din care luăm aceste date este 
semnat de d-1 bibliotecar I. Bianu. Ar fi 
de dorit ca în aceste buletine se se noteze 
din când în când și numerul total al vo
lumelor din biblioteca Academiei Române.

Prins cu ocaua mică. Consilierul 
ministerial Kaffka este cunoscut în totă 
Ungaria ca om forte aspru. El a fost tri
mis în mai multe rîndurî prin diferitele 
comitate, ca să facă inspecția funcționari
lor administrativi și să vadă cum își portă 
diregătoriile, nu cumva sunt ceva furături 
de bani? și altele d’al d’astea.Strașnic i-a 
mai țeselat d-1 Kaffka pe funcționarii din 
Torontal, dintre cari unii și-au luat chiar 
viața de frica pedepsei. D-1 Kaffka a fost 
trimis în timpul din urmă în comitatul 
Maramureșului unde de asemenea este 
mare corupție, ca pretutindenea unde se 
află în număr mai mare fiii lui Iuda. Intre 
alții, consilierul a făcut inspecție și jupâ- 
nului Gltiksmann, care manipulâză banii ac- 
ciselor orașului Sighet. In cassă a găsit 
totul în ordine, banii toți de față, erpentru 
acei bani, cari nu erau de față, s’a găsit 
vr’un act justificativ. Intre aceste acte 
era și o recepisă despre 1000 fiorini, trimiși 
tocmai în diua inspecției. Recepisă însă 
nu era despre mandat postai (posta utal- 
vâny), ci despre scrisore cu bani. — De 
ce nu trimiteți banii cu mandat, că e mai 
eftin? întrebă Kaffka. — Așa e obiceiul 
pe la noi. — Bine, haid să mergem la 
postă. Aici nu se trimisese încă corespon
dența din aceea <ji și scoțându-se scrisdrea 

CăcI la sunetul de corn 
Tdte ’n viață se întorn.

— Rămâi codre, sănătos, 
Că me chiamă apa ’n jos 
Și menit în lume sunt 
Să-mi fac cale pe pământ!

Și Mușatin s’apropie 
De Bistrița argintie, 
Luntrea se juca pe valuri, 
O deslegă dela maluri, 
Sare ’n ea și îi dă drum, 
Ca săgeta sbor’acum.

Și mergând, mergând departe, 
Apa ’n două o desparte, 
Cu largi unde de argint, 
Ce se mișcă strălucind...
Ici e umbră, colo sdre 
Pe ape tremurătore.
El pe maluri înflorite, 
Vede turme rătăcite 
Care pasc lângă păraie 
Ca Ia lebede se ’ndoie 
Gâtul lor. Și capul mic 
Ei de-odată îl ridic

Și urechile ciulesc 
Pe când luntrea o zăresc. 
El plutea, plutea mereu, 
Codrul sună blând și greu, 
Când de-odată di se face 
Codru ’n două să desface 
Și pe ape rotitdre 
Scânteieză mândru sdre. 
Și ’nainte-i vede-un munte 
Cu-a lui creștete mărunte, 
S’a clădit stâncă pe stâncă, 
începând din vale-adâncă 
Și purtând pe el păduri 
Peste nourii cei suri 
își ridică în senin 
Creștet de zăpadă plin. 
Și spre mal se ’ndrdptă ieră 
Luntrea mică și ușdră, 
Er Mușatin se coboră, 
Calea muntelui apucă 
Până ’n vârfuri se se ducă, 
Pân’ ce ndptea l’a ajuns 
în cel codru nepătruns. 
Der cu ndptea ’n cap pornes.ee, 
Se tot urcă voinicesce, 
Doră culmea va sui-o

Pe când s’o miji de diuă. 
Și pe culmea înălțată 
El ajunge de-odată 
Și făcându-și ochii rotă, 
[Etă vede] lumea totă 
Și departe se ’ntind șesuri, 
Ce cu ochii nu le măsuri, 
Unde rîul cela sfânt 
Par’că iese din păment; 
Colo ’n zarea depărtată 
Nistrul mare îi s’arată, 
Din spre țările tatare 
Și departe curge ’n mare. 
La liman ca și o salbă 
Se ’nșira Cetatea albă, 
J<h- în liniște de vânt 
Trec departe de păment 
Cu-a lor pânze atârnate 
Mii corăbii încărcate. 
Și privind spre miadă-di 
Dunărea el o zări 
într’una spre mare ’ntorsă 
Și pe șepte guri se varsă., 
Dela Nistru pân’ la ea 
Țeră mândră se ’ntindea, 
Vede codrii cum coboră

Deal cu deal, țeră cu țeră, 
Resflrându-se pe șes
Unde rîurile ies, 
Și pe vârfuri de păduri 
Mănăstiri și ’ntărituri. 
Vede târguri, vaduri, sate 
Pe câmpie presărate, 
Vede mândrele cetăți 
Stăpânind pustietăți, 
Vede turmele de oi 
Cu ciobanii dinapoi, 
Cu fiuere și cimpoi,
Eră ergheliile 
Petreceau câmpiile
Și de-alungul rîurilor 
S’așterneau pustiurilor.

Eră șoimul tinerel 
Pe asupra-i sboră el 
Și din gură-i cuvânta: 
„Să trăiecsi Măria Ta! 
Câtă lume, câtă zare 
Dela Nistru pân’ la Mare 
Fă-ți odată ochii rotă 
C’acesta-i Moldova totă!"

pornes.ee
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lui Gliiksmann, s’a desfăcut și s’a găsit 
în ea — o scrisdre adresată fratelui său, 
în care îl scria: „Iubite frate ! Astădi vine 
măgarul ăla de Kaffka în inspecție și lip- 
sindu-mi din cassă 1000 fl. am trimis acăstă 
scrisore pe numele tău — ca să am cu 
ce mă justifica". Jupanul îșî va lua acum 
pedepsa.

O serbare a minerilor. In roman
tica împrejurime a orașului Baia-mare este 
colonia numită „Valea Borcutului", com
pusă din locuitori români, cari îșl câștigă 
pânea ca lucrători în minele de aur, ce 
se cultivă aicî încă de pe timpul Romani
lor. Oel mai mare proprietar de mine de 
aur în valea Borcutului este actualmente 
d-1 Alexe Poool de Lozna-mare, originar 
din Letca, care de dece ani stăpânesce 
aceste mine, foste mai nainte proprietatea 
familiei Mureșan. Acești dece ani însă au 
fost nisce ani răi, căci recolta aurului a 
fost slabă de tot, mulțl lucrători au tre
buit concediațl și proprietarul 4ece anl de 
arândul a lucrat cu deficit. A dat D-deu 
însă anul acesta, așa prin săptămâna sfin
telor PascI, de a eșit la ivelă o vînă de 
aur bogată, așa că în timp de o lună s’a 
acoperit tot deficitul de 4®°® ani. D-1 Po- 
col a angajat lucrători noi, așa că astădi 
IbO de Români îșl câștigă pânea de tote 
4ilele în minele d-sale. piua și ndptea se 
lucreză în aceste mine și din intestinele 
pământului ese aurul în măsură îndecită, 
ca mai nainte. Pentru a da mulțumită lui 
Dumnejeu pentru atâta binecuvântare, d. 
Pocol în săptămâna trecută a dat liturghii 
la tote bisericile din Baia-mare, er densul 
în fruntea celor 150 de lucrători s’a dus la 
biserica gr. cat. din Baia-mare în proce
siune cu musica. Aici părintele Brebanu 
a slugit o liturghie și a binecuvântat lu
crătorii. După liturghie s’au întors la ca
sele d-lui Pocol, unde a fost o serbare po
porală. Peste 500 de omeni au fost ospă
tați în acâstă 4i ?i însăși d-na Pocol, năs
cută Vancea, cu o amabilitate neîntrecută 
șl-a dat silința să mulțumescă pe toți. In 
același timp s’a dat un banchet și pentru 
autoritățile și elita din Baia-mare, în nu
măr de 70 persone, invitate la acâstă fru
mosă serbare. La banchet d. Pocol a toas
tat în sănătatea ospeților săi. primarul Gel
lert din Baia-mare pentru d. Pocol; d. 
Egly, protonotarul orașului a ridicat un 
toast pentru d. L. Moldovan, directorul mi
nelor, părintele Brebanu pentru d-na casei.

D-1 Pocol este cunoscut ca om filan
trop, care se interesâză mult și jertfesce 
din binele, ce i-l’a dat Dumne4eu pentru 
prosperarea nâmului și a bisericei sale. Cu 
ocasiunea acestei serbări a împărțit între 
săraci suma de 200 corone.

Și-a împușcat vizitiul. Se scrie din 
Klări (Bănat): Bogatul agricultor Țveia 
Ianyov vînduse în Hatzfeld cereale (bu
cate) și s’a întors acasă într’o stare de 
beție completă. Vizitiul, ve4end pe stă
pânul său, în ce stare e, l’a rugat să se 
ducă să se odihnescă. Ianyov însă s’a în
furiat așa de tare pe vizitiu din causa 
acesta, încât luă pușca de pe părete și îl 
împușca pe vizitiu. Cei din casă, când s’a 
trezit în urma detunăturei, l’au găsit pe 
vizitiu mort. Gendarmii l’au transportat 
pe Ianyov în temnița din Chichinda.

Strivit de un cai* cu lemne. Pe 
valea Loznei, comitatul Solnoc-Dobâca, se 
exploatâză actualmente o pădure, care fu
sese proprietatea lui Valea Francisc, fost 
solgăbirău în Ciachi-Gârbou, și pe care au 
cumpărat’o nisce antreprenori evrei din 
Napradea. Aceștia tăind lemnele, le trans- 
porteză peste Someș la gara din Letca. In 
timpurile acestea grele când Someșul a 
pustiit totă recolta prin revărsările sale, 
transportul acesta de lemne le vine toc
mai bine bieților locuitori din comunele 
vecine, căci acela care are car și vr’o pă- 
reche de juncani, ori cai, pote să câștige 
pe 4i până la 1 fl. și mai bine. Intre 
acești omeni era și Ion Papiță a Cosmii 
baciului din Letca. In 4ina de 15 Sep
temvrie Ion Papiță veniud cu carul încăr
cat de lemne de pe valea Loznei, carul 
s’a răsturnat și l’a strivit pe bietul om sub 

greutatea sa. loan Papiță a fost transpor
tat acasă și acum se luptă cu mortea, — 
de uu o fi murit chiar.

Pentru doue lebenițe. Se scrie din 
Chichinda-mare: Locuitorul de aicî loan 
Sziveri a vădut într’una din d'lele aces
tea, cum flăcăul Dusan Franczuski ducea 
două lebenițe, pe carî le furase din câm
pul său. Sziveri îl opri pe Dușan, care 
vădându-se oprit, scăse un revolver și îl 
împușcă pe Sziveri drept în pept. Neno
rocitul muri pe loc, lăsând în urmă-i șese 
copii nevrîstnicî. Flăcăul fii arestat.

Dramă sângerosă. In diua de 23 
Septemvrie s’a întâmplat o dramă sânge- 
rosă în comuna Hășdate de lângă Gherla. 
O femeie, care de patru ani de dile era 
smintită, fără să facă însă cui-va vr’un 
rău, în numita di a devenit furiosă și 
luând un cuțit mare a tăiat gâtul unui 
copil al său, care a și murit. După acestă 
faptă sângerăsă a eșit afară pe stradă ,șj 
strigând din tote puterile fugia spre So
meș. Vecinii, bănuind ce are de gând să 
facă, s’au luat după ea și au prins’o toc
mai în momentul când era se sară în rîu. 
Ducendu-o acasă, cu groză au vădut pe 
micul copil cu gâtul tăiat, zăcend în mij
locul odăii într’o baltă de sânge. Gendar
mii au transportat femeia la Gherla.

Un concert de binefacere se va da 
Duminecă, 28 Sept. n. în Brad, cu con
cursul d-nei Irena de Vladaia, al d-șorei 
Aurelia Dr. Robu și d-lui Grigorie Savu. 
Venitul curat e destinat pentru fondul 
mesei studenților de la gimnasiul din 
Brad.

O familie înecată în Tisa. loan 
Karvaly din Martonos a fost odată om cu 
avere mare, der prin speculații nenorocite 
șî-a perdut tdtă averea. Săptămâna trecută 
i-s’a vîndut totul la licitație. După licita
ție șî-a luat rufele de pat, ce i-au mai ră
mas și cu nevasta și patru copii a pornit 
să trecă cu o luntre dincolo de Tisa. Când 
a fost la mijlocul fluviului, s’a răsturnat 
luntrea și sa înecat totă familia.

Cassa districtuală din Brașov pen
tru ajutorarea bolnaviloi* îșî va muta 
localul oficial, începând cu diua de 29
1. c. în Strada Porții nr. 65. (Cassa socie
tății industriale).

Mulțămită publică. In temnița Se- 
ghedinului am primit gratuit „Gazeta 
Transilvaniei", „Tribuna", „Tribuna Popo
rului", „Drapelul", „Libertatea", „Familia", 
„Gura Satului". Mulțumesc tuturor pentru 
bunăvoința arătată față de mine.

Racașdia, la 20/9 1902.
G. Novacovici.

Sfințire de cruce la ^adasel.* J
— 21 Sept. st. n. 1902

Cu mare bucurie raportez despre un 
act înălțător de inimi și o petrecere fru- 
mosă românâscă, forte bine reușită, atât 
moralminte, cat și materialmiute. Țăranul 
de fruute Ouuțiu Toșa, și-a arătat iubirea 
lui cea mare cătră maica năstră biserică, 
ridicând o cruce frumosă și scumpă înain
tea casei lui; 6r la sfințirea ei învitâ 
pe d-1 protopop român gr. cat. Dr. Elie 
Dăianu și un public forte mare și distins 
din Clușiii și împrejurime.

Inteligență din Clușiii cu trenul de 
2 ore a sosit la ștația Sârd, unde întrega 
grupă de arangierl a așteptat’o și de aici- 
într’un șir lung de trăsuri plecarăm cu toții 
în comună.

La capul satului popor mult împărțit 
în două falange și un cor bine mstruat de 
copii și copde de țârani, ne-au primit cu cân
tări, âr d-șora Otib a Topanu a adresat o 
vorbire scurtă și frumosă cătră d-1 pro
topop.

Laudă i-se cuvine d-lui învățător I. 
Runncu, pentru instruarea corului.

De aici plecarăm la casa țăranului 
brav Onuțiu Toșa. D-1 Dr. Dăianu cu asis
tența preoților din jur, a sfințit crucea. 
La finea actului acestuia momentos a ținut 
o vorbire frumosă și adresată la inima po- 
poralui român.

Era deja 5 ore, când plecarăm la pe
trecere. Locul petrecerei era poetic aran
jat în grădina frumosă și spațiosă » d-lui 

secr. de finanțe Vasiliu Toșa, cu concursul 
poporului în frunte cu jud. comunal și 
prim-curatorul bisericei.

Aici s’a început jocul, er în birt ban
chetul cel mare, unde ca cel dintâitl s’a 
ridicat d-1 advocat Dr. Aurel Isacu din 
Clușiu, și a ținut o vorbire în stil înalt 
despre cruce, ca simbolul creștinilor, și 
tot-odată ca mântuitore poporului nostru 
român, de atâția secoll asuprit și împilat.

Sfîrșind toastul a închinat 1) în ono- 
rea iubitului nostru protopop Dr. Dăianu;
2) pentru vrednicul țăran Onuțiu Toșa și
3) întru sănătatea sătenilor.

Eram cu toții entusiasmațl, vă4ând 
că sătenii români cu ce bucurie mare dau 
mâna cu domnii și în mijlocul acestei în
suflețiri, musica întonâ un puternic : „Deș
teptă-te române!"

După acâsta se ridică d-1 Dr. Dăianu 
și ținu o vorbire elocuentă, despre iubirea 
poporului cătra sf. biserică.

Aici se întâmplă un moment înălță
tor, când țăranul simplu Onuțiu Toșa îșî 
ridică păharul întru sănătatea d-lui proto
pop, care a săvârșit actul sfințirei.

Apoi se ridică d-1 dir. de bancă Po- 
dobă și cu talentul lui oratoric bine cu
noscut ținu un toast pentru d-1 Augustin 
Paul, ca representant al presei. D-1 Augus
tin Paul mulțumind : ridică paharul pentru 
buna armonie a inteligenței române din 
Clușiii!

De la banchet trecurăm cu toții la 
locul petrecerei, unde o mulțime de d-șore 
frumose și tinerii români jucau cu foc 
serba.

Aici erau de față:
D-1 Dr. E. Dăianu protopop Clușiii, 

d-1 Dr- Isacu și familia, d-1 Podobă și fa
milia, d-na văd. Roșescu și familia, d-1 
preot Pop din Manășturul - Clușiii și fami
lia, d-1 Nicolae Giurgiu preot Chinteu, d-1 
loan Ramonțeanu preot, Gârbau și familia 
Grigorie Lehene preot Argiș și familia, 
familia Giurgiu, familia Maksay, familia 
Popan, familia Dregan, familia Nicoră, fa
milia Nasta, familia Moldovan, familia Ia- 
noviciu, familia Farago, familia Pop și mai 
mulțl universitari.

In fine trebue să amintesc, că lauda 
cea mai de frunte li-se cuvine d-lor Ioan 
Topan preot local și Vasiliu Toșa secr. de 
finanțe, pentru frumosă primire și aran
jare a petrecerei în mod atât de strălucit, 
și cu deosebire vrednicului popor român 
din Nadașel.

Crucea a fost esecutată de țăranul 
Mateitî Chioreanu din Cubleșut român cu 
multă artă și după desemnurile proprii.

Emil Isacu.

Biserică și șcălă.
(O circularii^.

Șcdla pentru copii — 4ise un bărbat — 
trebue să fie biserică; biserica pentru bă
trâni, trebue să fie școlă. Vai de școla în 
care învețătorul nu scie să fie preot, și vai 
de biserica, în care preotul nu scie să fie 
învățător.

Prin școlă și biserică se propagă cele 
mai de căpetenie simțăminte: religiunea și 
morala creștină, și a4l e bine-sciut de lu
mea totă, că acești doi factori sunt razi- 
mul neclătit al binelui obștesc.

Marele bărbat C. A. Rosetti a dis odată: 
„Conform străbunelor tradițiunl voim casă 
menținem neîncetat strînsă legătură și 
allianță între biserică și școlă alianță 
sfântă și binefăcătore; căci decă șcdla 
dă poporului instrucțiune, sciință și lu
mină, biserica îi dă religiositatea și mo
rala, cultura inimii".

De acestea idei fiind condus protopo
pul din Mediaș On. D. Ioan Moldovan a 
trimes preoților săi din tract următorea 
circulară:

„Onorați în Chr. Frați Preoți 1
„Sperez, că veți fi luat în seriosă 

considerare cuprinsul cercularului protopo- 
pesc de ’nainte, în care s’a dispus sena
telor școlastice, ca să pună în ordine și 
deplină curățenie școlele, cari cu 1 Sept, 
au să fie gata, pentru a-se începe instruc
țiunea pruncilor.

„Vă fac atențl deci, că în urma stric
telor ordinațiunl, emanate dela minist.eriul 
de culte și instrucțiune publică, inspectorii 
școlasticl regescl vor visita în curând șco- 
lele și aflându-le în disordine, le vor pro
pune spre închidere, și ou deosebire unde 
se dă ajutor de stat.

„întrâga răspundere cade pe On. fră
țiile Vdstre și pe senatele școlastice. Cu 
atâta însă nu e destul, ci Vă faceți și ne 

facem răsponsabill înaintea lui Dumnedeu 
și a nâmului nostru, dăcă nu vom fi cons- 
ciențioșl întru împlinirea datorințalor nos- 
tre referitor la înflorirea causei școlastice, 
și ne vom contrage blăstămul posterităței.

„De asemenea să fie și "învățătorii la 
culmea chemărei lor, cari cu împlinirea 
oficiului ce portă și eu purtarea întru tote 
corăspun4Stdre, să servâscă de model po
porului nostru, căci cu intrarea lor în școlă 
au luat asupra-șl împlinirea celei mai su
blime datorințe, de a cresce și a lumina 
mintea și inima tinerimei române, care are 
să formeze în viitor nemul românesc.

„Preotul în biserică și învățătorul în 
școlă au să propoveduescă lumina sciinței 
și a moralei, premergând tot-dâuna cu 
esemplu bun, ăr cel-ce prin negligență, 
desinteresare seu rea voință să va face ne
demn de chemarea sa, va fi arătat supe
riorilor și îșl va contrage aspră pedâpsă.

„Nu mai merge cu lăsarea și desin- 
teresarea. De O parte, pentru-că e păcat 
de Dumne4eu, ca cei chemați, cărora ne 
place să ne numim stâlpii și luminătorii 
nemului, să îngropăm în pământ cel mai 
scump talant, er de altă parte s’o seim și 
să scie toți cei chemați, că stăm sub lege 
și neîmplmirea legei aduce cu sine aspră 
pedâpsă.

„Atât preoții, cât și învățătorii, cari 
nu vor corăspunde chemărei lor sublimei 
în viitorul sinod protopopesc și în senatu, 
școlastic protopopesc vor fi trași la răs
pundere și propuși spre pedepsire.

„Decă unde-va pănă acuma nu s’ar fi 
început propunerea în școlă, momentan are 
să se începă. Absențiile nelegitimate să se 
pună la pedepsă la timpul prescris de lege, 
școlele să se provadă cu lemne de foc, re- 
quisitele necesare și cu protocolele pres
crise". ...

Aduc acesta circulară în fața publi
cului român, pentru-ca să va4ă cele mai 
de frunte îngrijiri ale nostre cu care 4H- 
nic ar trebui să ne ocupăm. învățătorul în 
școlă tot-dâuna să-și aducă aminte, că: 
„Sămînța de muștar produce falnicul finic", 
âr preoțimea nostră se se gândescă mult 
la vorbele episcopului Aron : „Mă fac preot, 
căci numai ca preot pot fi Român".

Ternăvenul.

CJ o n v o c ă r i.
Adunarea generală ordinară a reuniu- 

nei învățătorilor dela șcdlele poporale gr. 
or. române confesionale de sub jurisdicțiu- 
nea Gonsistoriului Orădan, se convocă pe 
Marți în 24 Septemvre v. (7 Oct. n.) la 9 
bre înainte de amâdl în școla română gr. 
or. din Oradea-mare, pe lângă următorea 
programă: 1. Chemarea duchului sfânt.
2. Deschiderea adunării. 3. Constatarea pre- 
senței membrilor. 4. Alegerea a doi notari 
și a comisiunilor pentru censurareR rapor- 
telor. 5. Incassarea taxelor și înscrierea de 
membri noi. 6. Presentarea proectului de 
statute pentru modificare și votare defini
tivă. 7. Raportul comitetului central. 8. Ra
portul cassarului. 9. Raportul biblioteca
rului. 10. DisertațiunI și eventuale propu
neri. 11. închiderea adunării.

Oradea-mare, 3 (16) Septemvre 1902.
Nicolau Zigre m. p., Nicolau Firu m. p., 

președinte. notar adhoc.

Membrii reuniunei învățătorilor ro
mâni gr. cat. din jurul Gherlei, prin acesta 
cu tot respectul sunt rugați a se preseuta 
la adunarea generală, ce se va țină la 16 
Octomvre st. n. (Joi) 1902 în Gherla, după 
următorea programă :■

Ședința I.-. 1' Membrii comisiunei se 
vor presenta la serviciul divin, după aceea 
se vor aduna în localitatea destinată pen
tru ședință. 2) Deschiderea ședinței. 3) Ale
gerea președintelui. 4) Constatarea numă
rului membrilor presențl. 5) Se va ceti ra
portul general despre activitatea reuniunei 
desvoltată în decursul anului școlar 1901/2 
și se vor presenta rațiunile de pe anul 
acesta. 6) Alegerea a 3 comisiunl de câte 
trei membrii, și anume: a) pentru censura- 
rea rai ortului general și propuneri; 6) pen
tru revisuirea rațiunilor de pe anul trecut 
și statorirea budgetului pe anul viitor și
c) pentru colectarea taxelor de membri și 
a ofertelor benevole. 7) Cetirea disertațiu- 
nilor pedagogice presentate spre acest scop 
și admise prin presidiu.
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Ședința 11.: 8) Membrii vor ospita la 
prelegerea practică, din școla de aplicație, 
•după, sfîrșitul căreia, 9) Se vor presenta 
raporturile comisiunilor deosebite. 10) Pro
puneri. 11) Se va fixa locul și timpul 
adunării generale viitore. 12) Alegerea unei 
comisiunî pentru verificarea protocolului. 
13) închiderea adunării generale prin pre- 
sidiu.

Din ședința comitetului central reu- 
niunei ținută în Gherla la 15 Septemvrie 
•st. n. 1902.

Pentru comitet:
llariu Boroș, losif Demian,

vice-președinte. secretar.

Necrolog.
In dina de 10 Septemvrie st. n. a 

repausat subit în Bârlad (România) Ale
xandru Pop, profesor la liceu în etate de 
45 ani, lăsând în urmă-i o văduvă nemân- 
găiată și patru fetițe în etate de 1—6 am. 
La înmormântarea săvîrșită în diua de 11 
Septemvrie, d-1 profesor Vasile Simionov, 
coleg al repausatului, a rostit în fața li
ceului un discurs funebru, din care es- 
tragem următdrele:

Alexandru Pop s'a născut la Sân- 
georgiu, comitatul Bistrița-Năseud, în fru- 
mdsa vale a Someșului din Transilvania, 
valea bravilor grănițerî, și era descendinte al 
vitejilor ce au servit în Regimentul al II 
Românesc de Graniță, acel regiment care 
în decurs de 97 de ani, a luat parte la 
136 de bătălii și care și adi pe stindardul 
său din cele 102 regimente de linie ale 
Austro-Ungariei singur pdrtă cu glorie și 
demnitate medalia de aur, oglindând în ea 
devotamentul și abnegațiunea pentru pa
trie. Studiile primare și-l-ea făcut în satul 
său natal, frumăsa comună Sângeorgiu, 
cele secundare la liceul din Năseud și 
le-a complectat la acel din Blașid, cunos
cutul focar al culturei românesc!, de unde 
au eșit toț! regeneratorii poporului românesc 
de dincdce și de dincolo de Oarpaț!, ca 
Lazăr, Laurean, Maiorescu și alții. După 
terminarea cursului secundar și luarea 
Bacalaureatului, însuflețit de dorința de 
a ave un câmp mai liber, spre a lucra 
pentru binele națiunei sale, a trecut Car- 
pații și a venit în Bucuresci, setos de a 
se adăpa de cultura romândscă în Ro
mânia independentă. Aici a fost primit ca 
bursier în șcdla normală superioră. Și după 
studii forte seriose a obținut titlul de li
cență de la facultatea Istorico-Filologică.

A început cariera profesorală la 1884. 
numit fiind profesor suplinitor la liceul 
Sf. Sava. In curând după aceea a obținut 
și postul de bibliotecar la Academia ro
mână.

însuflețit de iubirea de adevăr și 
sciință, și doritor să contribue pe cât ar 
fi putut la elucidarea trecutului istoric al 
țărei, el întrebuința o muncă titanică ca 
să introducă o ordine în nămolul de cărți 
și manuscripte ce le posedeză Academia 
română, și a reușit în fine se le aranjeze 
•obținând pentru acesta laudele și mulțu
mirile secretarului perpetu al Academiei, 
D. Dimitrie Sturdza.

A fost de asemenea funcționar în 
cabinetul ministerului cultelor și instruc- 
-țiunei publice. După aceea a fost trimis 
ca profesor suplinitor în orașul Tulcea și 
de acolo fu transferat în 1894 la Bârlad 
ca profesor de limba română, în care post 
a fost confirmat ca profesor definitiv în 
1901.

La Bârlad Al. Pop, s’ă căsătorit cu 
demna și duidsa sa soție, pe care adi o 
lasă desolată și inconsolabilă cu patru 
fetițe orfane.

Ca om A. Pop a fost de o bunătate 
fără păreche, bun la inimă, blând, înda
toritor la estrem, bun amic și camarad.

Nimeni nu-și aduce aminte, că Pop 
s’ar fi certat vre-odată cu cineva.

In relațiunile sociale era de o pro
bitate exemplară, sclav al datoriei, înde- 
plinindu-și consciințios misiunea sa de pro
fesor, căutând să insufle elevilor săi sen
timente de iubire pentru tot ce e frumos 
și demn.

In viața familiară era exemplar, bun 
soț și părinte afectuos. îi vibra totă firea 
lui când vorbea de fetițele sale și soția sa

De aceia iubite prietin și coleg, tu 
care ai fost atât de timpuriu răpit dintre 
noi, țî-ai asigurat o nouă viață în amin
tirea celor ce tefau cunoscut, deși mortea 
ne-a despărțit de tine, tu etern vei trăi 
în amintirea celor ce te-au cunoscut și 
trăit cu tine. Viața ta plină de virtuți 
ne va fi un îndemn și mângâiere în aceste 
momente durerăse.

Er noi toți cari suntem aici: soție 
jalnică și duidsă și prea iubiții săi copii, 
amici și colegii lui, și acei care l’au cu
noscut și iubit să-i dăm ultima salutare 
spunând: Să-i fie țerina ușoră și amintire 
veșnică!

Literatură.
In dilele acestea mi-a venit la mână 

o carte de mult așteptată nu numai de 
mine, ci după cât sciu, de toți colegii în
vățători. D-1 N. Stoicovicl. învățător la șcd- 
lele centrale române din Brașov, a scos la 
lumină o carte de felul acesta sub titlul 
„Jfusica vocalii în șcOla poporală^, 
o carte de 48 pag. 8° cu prețul de 50 
bani, broșată, editura librăriei H. Zeidner, 
în Brașov.

Acestă cărticică este așa dicend o 
școlă elementară a musicei vocale în școla 
poporală. Ea cuprinde cunoscințele cele 
mai indispensabile, ce trebue să le aibă 
un elev din școlele primare, ca se potă 
esecuta unele cântări potrivite, într’una 
și mai multe voci. Ba după a mea 
părere, s’ar pute folosi cu deplin succes 
și în școlele ndstre medii și civile. D-1 
N. Stoicovicl spune în prefața cărticelei, 
că însu-șî măestrul nostru d-1 prof. G. 
Diraa i-a dat îndrumări și i-a făcut ob
servări binevoitdre, unde a aflat de lipsă, 
împărțirea cărții, adecă distribuirea mate
riei, este cât se p<5te mai practică. In pre
față autorul ne promite, că în curând va [ 
scote și trei cărticele cu cântece pe note: 
partea I va cuprinde cântece și cântări 
într’o voce pentru anii I, II și III de școlă, 
a doua cărticică pentru anul al IV-lea de 
școlă în două voci, și a treia pentru anii: 
al V-lea și al VI-lea pentru șcdle de re
petiție, șcdle civile, etc. în trei și pa
tru voci.

Recomand acestă cărticică și cole
gilor învățători spre consultare, folosire, 
ori introducere în șcălele lor. — Un în
vățător poporal.ULTIME SC1RI.

Bucuresci, 26 Septemvrie, pia
nele de aici declară, că neînvitarea 
Bulgariei la manevrele române de 
tomna, este un răspuns la neînvitarea 
României la serbarea de la Șipca.

Viena, 26 Septemvrie. In consi
liile comune de miniștri ce s’au ținut 
aici între miniștrii Szell și Koerber, 
la cari au participat și referenții lor 
de specialitate, s’au ivit diferențe atât 
de pronunțate, încât încheiarea pac
tului se pote considera erășl zdărnicită 
pentru mai mult timp.

Viena, 26 Septemvrie. „Politi- 
sche Correspondenz11, află din Cons- 
tantinopole, că în munții de la Sa
lonic, după ciocnirea trupelor cu o 
bandă, s’a găsit un manuscris cu 
rețeta unor explosive prin care sb 
se arunce în aer căile ferate și po
durile. S’au luat mari precauțiunî. 
Patrulele umblă în tote părțile.

Sofia. 26 Septemvrie. Generalul 
Zontcheft, venind fără autorisație la 
Sofia, a fost imediat arestat. (Zont- 
cheff a evadat din închisorea din 
Drendovna, unde a fost internat. 
El făcea parte din comitetul mace
donean).

Bucuresci, 26 Sept. Fabricele de 
petrol din țeră au încheiat un cartel 
pentru menținerea prețurilor.

AGRICULTURĂ.

Arăturile adânci.
(Fine.)

Ca se crhscă viguros plantele, 
au nevoe se găsescă în păment o 
cantitate mare de apă. că< 1 transpi
rația lor e forte activă. Din cerce
tările făcute de d-nii Haberland, Hell- 
riegel și Deherain, pentru-ca vegeta
lul se elaboreze un gram de nr.te
ri e uscată are, necesitate de 250— 
300 grame apă.

Așa că, decă admitem o recoltă 
de grâu (paie și bbbe) ce ar cântări 
6500 klg. pe hectar, ar trebui 6500 

X 300 = 1.950.000 kilo gr. sâu 1.950 
metri de apă.

Pe an cade (plouă) de la 682 
(1901) pănă la 723 (1901) milimetre 
apă, seu 6820 — 7330 metri cubî pe 
hectar, adică mult mai multă apă de 
cât trebue pentru trebuințele cultu
rei grâului care, cu tbte acestea, de 
multe-orî sufere și e periclitat.

In adever ploile se împărțesc 
neregulat: plouă mai mult tbrnna 
și ierna, sunt rare primăvara și vara 
tocmai în timpul când plantele 
cresc cu putere, evaporăză multă 
apă, și pe d’asupra, sbrele provbcă 
pe suprafața pământului o evapora- 
ție mare.

Prin urmare, este neapărat tre
buitor prin mijlocul arăturilor adenci 
se stringem în pământul agricol apă 
sub pedepaă de a ave recolte mul- 
țumitore.

Pământurile din România fi
ind avute în humus și cu părti
cele fine, vor reține apa în mole
culele lor și vor păstra o stare de 
umeflelă mai mare pe timpul sece
telor de vară.

Se ne silim a tace arături 
adânci și a perfecționa arăturile. In 
fie-care an se arăm cu 2 centime
tri mai adânc. Repetăm, plugurile 
cu aburi, în acestă privință, ar aduce 
cele mai mari servicii agriculturei 
române, ele s’ar pute procura și 
răspândi pe scară mare prin asociați- 
uni de cultivatori. Vom îmbogăți 
pământurile nostre prin aducerea 
materiei organice în stare asimila
bilă în folosul plantelor cultivate, 
vom lupta mai cu folos contra se
cetelor, vom spori și produsul grâu
lui la hectar.

Chiar vița de vie produce mult 
mai mult sădită în terenuri desfun
date, cresce cu putere și trăesce 
mai mulțl ani. Regretatul Aime Gi
rard a arătat, că arăturile adânci 
pănă la 40 centimetri îndoesc re
colta cartofului. La 15 cm. adân
cime, A. Girard a recoltat 20.000 
kilogr cartofi și Ja 30 cm. 37,000 
kilogr.

Aceste cifre ne arată, ce însem
nate sunt folbsele arăturilor adenci.

Și ne esplică, adaugă d-1 G. 
Barbut, cum 15 aparate de arat cu 
aburi, făcând fie-care o mijlocie de 
200 hectare arături pe an la 50 cen
timetre adâncime, de la 1886 pănă 
astăcji, au desfundat aprope 48.000 
hectare pe prețul de 300 lei hecta
rul. Agricultorii și viticultorii fian
ces! au cheltuit mai mult de 14 mi- 
lione de lei pentru arăturile perfec
ționate a pământurilor lor.

Acâsta e calea cea fecundă pe 
care trebue să între cultivatorii ro
mâni; să are pământurile lor măcar 
la 35 centimetre adâncime.

S. J?. K.

Povețe despre păstrarea sănătății
Satul.

Pentru păstrarea sănătății, nu este de 
ajuns ca să ținem casa și curtea curate; 
aerul necurat din afară trece peste împrej
muirea casei și întră în locuința nostră la 
fie-care deschidere de ușe și de f«.rest,ră. 
Mirosul urît, pe care-1 răspândesc murdă
riile, cari zac în curtea veciDă cu noi, ori 
cari au fost aruncate în drum în dreptul 
locuinței nostre, strică și aerul din curtea 
și din casa nostră; de aceea trebue să con
lucreze toți sătenii împreună, pentru-ca 
satul întreg să fie bine întreținut, ca ca
sele, ogrăzile, drumurile să fie carate ca 
și locul comunei, al obștei, dinaintea ca
selor și curților, să nu fie spurcat prin di
ferite necurățenii.

Tote casele unui sat seu ale unui că
tun se fie așezate in rânduri drepte, cu 

strade largi, curate și așternute cu pietriș. 
In amândouă laturile stradei să se sape un 
șanț drept pentru scurgerea apelor de ploie 
de pe șosea și din curțile caselor, care 
șanț să aibă scurgerea repede. Fie-care 
săten să îngrijâscă de măturarea locului 
dinaintea casei și curții sale, de bună sta
rea și de curățenia drumului și a șanțului 
din dreptul proprietății sale.

Arborii răcoresc aerul în timpul ve- 
rei; sub umbra lor găsim un adăpost con
tra arșiței sorelui, de aceea este bine, ca 
să sădim copaci pe piețele satului, pe lo
cul dinaintea bisericei, școlei, primăriei și 
la marginea stradelor.

Băltocele și apele stătute sunt nesă- 
nătose; ele strică aerul și produc friguri 
și alte bole. De aceea trebue să stîrpim 
tăte băltocele din sat și din jurul lui, um- 
plându-le cu păment sănătos, său săpând 
șanțuri, cari să înlesnescă scurgerea apei 
Asemenea se strică aerul în apropierea 
gropilor prin muiarea inului, a cânepei și 
a teiului și dimprejurul eleștaelor, a căror 
apă nu se reînnoesce (nu se premenesce). 
Apa băltocelor, a eleștaelor, a gropilor 
pentru muiarea cânepei și a inului, nu 
este bună de băut; de aceea trebue să în
grădim acele gropi, pentru-ca vitele să nu 
se adape din ele. Asemenea gropi să nu se 
facă nici-odată în vecinătatea caselor,, ci 
mai departe de locuințe. In interiorul sa
tului să nu se facă gropi prin săpături 
pentru scoterea de lut pentru lipirea ca
selor și sobelor, de petriș și de nisip, ci 
să se astupe tote gropile de acest fel.

Puțurile (fântânele) obștei și cele din 
curțile sătenilor,' să se îngrijâscă bine ; să 
se vegheze, ca să nu se scurgă în puț [fe
lurite necurățenii, să se curețe puțul din 
când în când, să se înalțe locul dimpreju
rul lui, să se aștârnă bolovani și pietriș, 
pentru ca să nu se facă băltoce, pentru-ca 
să nu curgă înapoi în fântână apa adu
nată împrejurul ei. Apa din puț se mai 
strică, dâcă se află în apropierea lui graj
duri său plimbători, ale căror necurățenii 
se strecoră prin păment în puț; de aceea 
să se așede grajdurile și privățile mai de
parte de la puț. Cele mai bune puțuri 
sunt cele cu pompă, apoi cele bine chib
zuite cu piatră, din care apa se scote cu 
rotă ori cu scripete; în lipsă de piatră, 
fântâna se pote ghizdui cu lemn de ștejar. 
Gălețile trebue să aibă pe gura lor o cruce 
de fier.

Gârlele și rîurile, cari trec prin sat 
său pre lângă sat, să se țină curate, să nu 
se verse și să nu se arunce felurite necu
rățenii în ele și pe malurile lor; să nu se 
scurgă în ele mai ales în susul satului, 
murdăriile din poverne (din velnițej din 
grajdurile velnițelor, din fabrici de petrol 
(de gaz, de destilat păcură), din alte fa
brici; să nu se facă iezăturl (iazuri) cu 
băligare, nici să nu se înalțe cu băligar 
malurile apelor curgătore ori stătătore. 
Pentru ca satul să fie apărat contra înne- 
căciunilor, trebue să se curețe și să se 
adencâscă albia apelor curgătore, din sat. 
Casele cari au fost înecate, rămân mult 
timp umede și nesănătose; ele nu se pot 
locui din nou înainte de a fi fost cu de
săvârșire uscate și aerate.

Vitele să nu se tae înlăuntrul satului 
ci la un loc mai retras de la casele locui
torilor, căci sângele și alte necurățenii 
provenite de la vitele tăiate, putredesc cu
rând și strică aerul.

Tote clădirile obștei, biserica, primă
ria, școla, casa de proprâlă, trebue să fie 
bine întreținute, curate și aerate.

(,,Aib.“) Dr. I. Felix.

Din composițiunile pline de melodii 
românescl ale mult regretatului compositor 
român Ciprian Porumbescu,tipbr'Ae> șiedate 
în edițiunl poporale de d-na Mariora Raliu 
născută Porumbescu, se află de vencjare la 
Tipografia nostră următorele piese:

„Imn de urare* cu două voci, „FLora 
Prahovei* „A cădui o rază lină* cu voce, 
„Flutura^ de ndp’te“ polcă, „Frunză verde 
mărgărit* cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei“ polca mazurca, „Fata popii'1 cânt 
poporal. Fie-care bucată costă 1 cor. plus 
10 bani porto. „Basme Iașene“ vals, 3 cor. 
plus 10 bani porto. „Potpouriu*, din opereta 
„Crai nou“ 4 cor. plus 10 bani porto.

APA AMARĂ „FU AH CISC IOS1F“ Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capotă pretutindeni.
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Plantarea pomilor.
— Fine. —

c) Alegerea și pregătirea pomilor. La 
alegerea pomilor să fim cu deosebită lu
are aminte; numai pomișorî sănătoși și 
cu rădăcini bine desvoltate să plantăm. 
Mai bine e când avem pomișorî prăsiți 
în grădina proprie.

In cașul inse când suntem siliți se-i 
cumpărăm de aiurea, nici-odată să nu lă- 
coraim la eEtinătate, ci să grijim, ca po- 
mișorii să fie din soiul dorit, crescuți în 
pământ cu climă și posițiune asemenea 
cu a nostră.

Nu-s de recomandat pomișorii cres
cuți în pământ prea mănos și bine gunoit, 
de dre-ce aceștia sunt prea espușl înghe
țului.

Nu e consult a planta în pământ 
lutos pomișorii crescuți în păment năsi- 
pos, și decă totuși ar trebui s’o facem, 
mai întâifl trebue bine amestecat, cel pu
țin pământul din gropă, cu năsip. Din 
contră pomii prăsiți în pământ lutos, reu
șesc destul de bine și în păment năsipos.

Mai buni de plantat sunt pomișorii 
de 4—5 ani; de aici încolo se prind mai 
greu. Prunii, cireșii, persecii și caișii mai 
bine se prind când sunt de 2—3 ani.

Pomișorii meniți a fi plantați, se pre
gătesc în chipul următor:

Retezăm rădăcinile tot-deuna d’asu- 
pra rănilor dobândite la scdterea lor din 
pământ. Rădăcinile trebue retezate în ra
port cu mărimea coronei. Decă corona e 
mai puternică, rădăcinile trebue retezate 
mai puțin, și decă corona e mai slăbuță, 
rădăcinile se reteză mai tare.

Rădecinile firose (cele subțiri) nu 
t.rebuesc retezate. Rădăcinile se tae ceva 
înainte de plantare, mai bine e însă a se 
face lucrul acesta cel puțin cu o di mai 
înainte și apoi înmuiate într’o ciruelă pre
parată din balegă, lut și apă.

După ce le-ain scos din ciruielă, le 
presarăm cu păment și astfel ne apucăm 
la plantat.

Decă plantarea se face tomna, cren
gile nu trebuesc retezate; primăvara însă 
tot-deuna le retezăm. Crenga principală 
la meri și peri se reteză pănă în 5—6 
ochiuri, âr cele laterale pănă în 3—4. La 
pomii cu sîmburele tare, — afară de ce
res — se reteză numai crengile laterale. 
La cereși și nuci nu se reteză crengile 
înainte de plantare.

La retezarea crengilor e regulă, că 
cu cât rădăcinile sunt mai puternice, cu 
atât se reteză mai puțin corona, și cu cât 
rădăcinile sunt mai slăbuțe, cu atât co
rona se reteză mai tare.

d) Timpul plantarei. Plantarea se 
face tomna și primăvara; tomna înainte 
de a înceta circularea sucului, și primă
vara înainte de începerea lui.

In ținuturile cu climă mai căldurosă 
și cu pământ mai năsipos, pietros, e mai 
bună plantarea de tomnă, din contră în 
ținuturile mai reci, cu pământ mai rece 
și lutos, e mai bine să plantăm primă
vara.

In general dis, plantarea de primă
vara e mai potrivită. Pomii cu sîmburele 
tare, e mai bine decă se planteză primă
vara. Plantarea să se facă pe timp fru
mos și liniștit seu noros, der nici-odată 
pe vânturi.

e) Plantarea. înainte de plantare cu 
1—2 Săptămâni gropile se umplu cu pă
mântul cel mai bun, eventual amestecat 
cu gunoiu.

A umplea gropile cu pământ gras, 
adus de aiurea seu amestecat cu gunoiu 
prospăt, nu numai că e greșit, der chiar 
păgubitor.

După ce am scos pomișorul din ciu- 
ruielă și presărat cu țerînă, se așeflă ast
fel în mijlocul grdpei, ca gâtul rădecinei 
să stea cu 30 cm. mai sus ca suprafața 
pământului din prejur. Acum preserăm 
pământul cel mai bun astfel printre rădă
cini, ca să nu rămână între ele loc gol.

Când aruncăm pământul în gropă, 
pomișorul se clatină puțin în drepta și 
stânga, ca pământul mai bine să străbată 
printre rădăcini. Călcăm apoi pământul 
în jurul pomișorului și turnăm de la o 
înălțime ore-care apă stătută.

După udat nu mai este iertat a 
călca pământul. Aruncăm apoi pământul 
rămas, pănă îngropăm și o parte a trun
chiului (cam 9—10 cm.) formând în jurul 
pomului o moviliță în forma unui tăier. 
La plantarea de tomnă nu e permis să 
udăm.

Pe costele delurilor pomișorii se 
aședă cu 4—5 cm. mai afund, lăsând des
chizătura tăierului spre deal, ca apa ce 
se scurge de pe deal, să se strecore la 
rădăcina pomișorului.

In ținuturile mai uscate și espuse la 
vânturi, moviluțele din jurul pomișorului 
se acopere cu gunoiil putred, seu cu 
frunde uscate, în grosime de 4—5 cm. 
Aceste țin umedelă timp îndelungat po
mișorului și împiedecă creparea pămân
tului.

E forte bine, ca la plantare, pomișo
rul se fie pus tot în posiția în care a 
fost, unde a crescut. In scopul acesta, 
mai ales, decă plantăm pomișorî prăsiți 
în grădina proprie, partea de cătră răsărit 
a pomișorului să însemneză cu cretă seu cu 
altceva, ca să-l putem pune tot în posiția 
de mai nainte.

A. Bolrfor.

0 urare de nuntă.
Dumineca trecută s’a serbat în co

muna învecinată Zernesci căsătoria între 
odraslele a două familii fruntașe române 
din Râșnov și Zernesci: G. Proca și Tr. 
Mețianu. Nuntă frumosă și nuntași numă- 
roșî, fiind număros și cercul amicilor și 
cunoscuților acestor familii. îndată după- 
ce s’au aședat dspeții la masă, d-1 George 
Proca, vechili învățător și proprietar în 
Râșnov, adresându-se cătră fiiul și nora 
sa, a cetit următdrele bine simțite versuri:

Binecuvântarea căsetoriei fiiului 
meu Constantin Pr oca cu Domnișora 

Eugenia Mețianu.

Iubirea luminată de flacăra Credinței 
în cinstea omenescă, sub scutul Provedinței, 
V’a dat viața ’n lume; iubirea a<JT Vă chiamă 
Să părăsiți un tată, să părăsiți o mamă, 
Și unul lângă altul, pe veci să Vă iubiți, 
Cum V’au iubit părinții, de Domnul ocrotiți.

De-ați sci cât e de mare iubirea părintescă, 
Că ’n lume nu esistă cuvinte s’o grăiescă, 
Atunci ați înțelege aceea ce simt eu, 
Și martor pentru asta Vă dau pe Dumnedeu. 
El tatăl, oraenirei, a tote Creator,
El singur numai scie puternicul meu dor! 

Și ’n limba cea mai dulce a doinelor iubite, 
A zînelor din basme cu stele ’mpodobite, 
în care luminat’am copiii Râșnoveni, 
Din care mare parte sunt harnici și onești, 
învățătorul vostru și-al vostru bun părinte 
Vă binecuvânteză din inimă ferbinte.

*

Câte-ai vedut la mine, la maica ta iubită, 
Câte ți-am spus în vieță; Biserica cinstită, 
Câte ți-a spus aceea, se faci întot-deuna 
Ca mândră, strălucită, d’a pururea cununa 

Cea sfântă a căsniciei pe fruntea ta să fie; 
Mai mult decât p’o soră s’adori p’a ta soție!

Și în curând, din plaiul cel verde-al căsniciei 
Vei trece în altarul cel sfânt al Preoției,®) 
Ministru al Credinței vei fi, iubitul meu, 
Representând în lume pe Domnul Dumne

zeu 1 
D’aceea ori-ce faptă de adj în viitor 
Să fie consultată în ceritk la Creator.

Coldnă de lumină, de cinste și dreptate 
Viața ta să fiă; eternă bunătate 
Să-ți fie călăuza și ’n casă și ’n popor, 
Orfanului ce plânge să vii în ajutor, 
Și pacea și frăția s’o sameni ne’ncetat 
Ca ’ntreg opidul nostru să fie respectat.

*

Er tu, poddba vieții, ce treci în casă nouă 
Copilă inocentă, curată ca o rouă,
Ce ’n dori de dimineță, din ceriu cade pe 

[flori,
Să ai în lume parte d’un raiu de sărbători; 
Viața ta să fie frumosă, desmerdată,
Er fruntea ta, ca pânea să fie de curată!

Să n’ai altă dorință, să n’ai altă gândire 
Decât spre cinstea casei și-a soțului iubire, 
La el întot-deuna să fie dorul tău
Și ’n casa ta belșugul să crescă tot mereu ; 
Viață ’ndelungată să-aveți p’acest pământ, 
Și prunci frumoși, cuminte, să dea Domnul 

[cel sfânt.

Er decă vr’o furtună veni-va să sdrobescă, 
Aceea ce Credința sciut’a să unescă, 
Vrășmași, ce pismuesce iubirea dintre voi, 
Atunci să stați în luptă, ca cei mai bravi 

[eroi;
Căci este scris în ceriurl, că cei ce se iu

besc,
Și cred în legea sfântă, în lupte biruesc!

*Er când veți fi mai bine, în cesurl liniștite, 
Când gândurile vostre pluti-vor fericite, 
Prin sferele senine în care să resfață 
Curata consciință a celui care ’n viață 
Trăesce făcând bine de Domnul ajutat: 
Să nu uitați nici cuibul de unde ați sburat!..

Râșnov, 8(21) Sept. 1902.
George Proca,.

Despre jocurile nostre naționale.
Una dintre plăcerile cele mai mari 

ale orl-cărui popor este jocul său dansul. 
Tiuerimea jocă cu totă căldura sufletului, 
și îndată-oe aude o arie de dans, inima-i 
palpită cu putere, fără voe vârful picioru
lui începe a bate tactul. Dansul urmeză 
în tote anotimpurile fără deosebire: erna 
ca și vara ; primăvara ca și tomna Erna e 
destinat balurilor mari și frumose său așa 
numitelor „Serate dansante" ; primăvara 
se jocă forte mult la nunți; vara vin ma- 
ialurile plăcute, cari de comun se fac sub 
ceriul liber, în mijlocul unei pădurice dră
guțe sâu în șurile acomodate pentru dans. 
Nu mai puțin se dansâză tomna. Dansurile 
acestea sunt de multe feluri; sunt dansuri 
melancolice, sălbatice, nepăsătore ca și po
porul din sinul căruia și-a luat viața.

Românul încă-’șl are dansurile sale 
cari, Domne, multu-s mândre și frumose.

Cred, că nu fac un rău serviciu iu- 
biților cetitori ai „Gazetei11 istorisindu-le 
câte-ceva despre astfel de jocuri.

Cel mai vestit și usitat joc în Tran
silvania este „invirtitiP, Junele român când 
se vede în toiul lui la joc, chiue:

„Iac’așa se ’nvfirte fata
„Și pe stânga și pe drepta11.

Er bănățenii, ca să arete mai mult 
buna lor disposiție în joc strigă:

„Așh j6că pe la noi 
Iac’așa doi câte doi.

și:
Hai mândro să te învertesc
In jocul loyojenesc,

•) Constantin Proca, fiul, este ales preot în 
Reșnov.

Că cjău mie rău îmi pare 
Să joc „ciardașul" cel mare.

Er târnăvenul îșl invită frumăsa lui 
cu vorbele;

„Hai mândruțo să te joc, 
Că la vară-țl fac cojoc 
Și pieptar cu buzunar 
Și căsuță cu privar".

Și-ți e mai mare dragul să-i vedl ju
când :

„Trei pași la stânga linișor 
„Și alțl trei pași la drepta lor, 
„Să prind de mâni și să desprind. 
„S’adună cerc și er se ’ntind....

Dintre tote însă, cele mai vestite jo
curi românescl sunt: ^Romana^, „CălușeruP 
și „Bătuta11.

Aceste jocuri pe lângă frumuseța va
riatelor figuri ce conțin, sunt atât de im- 
punătore, în cât tot străinul trebue să se 
închine cu respect înaintea lor.

Etă ce am cetit eu odată despre 
acestea jocuri:

„Decă alte popdre țin la musica și 
jocurile lor, ca la o avere națională, datori 
suntem și noi a-le întrebuința pe a-le nos
tre și a îngriji de ele, ca de o moștenire 
scumpă, mai ales acum, când ele — jucate» 
bine, uniform și regulat, și decă se . pote 
în costum național — atrag atențiunea 
tuturor străinilor, cari au ocasiune a le 
vedâu.

De aceste principii fiind condus un 
martor ocular al celor povestite mai jos a 
tipărit la Iași încă în anul 1886 O broșură 
anonimă, din care pentru informarea celor 
ce n’au avut prilegiu a o ceti — și puțini 
o vor fi cetit — și a acelora, cari nu cu
nosc istoricul acestor jocuri din alt isvor, 
reproducem următdrele interesante date:

Era în anul 1849 prin Ootomvrie, 
când lumea se gândea: cum să-și mai pe- 
trecă nopțile cele lungi de iernă.

Intr’uua din cjile d-1 Ștefan Emilian, 
s’a dus la d-1 Iacob Mureșianu. cunoscutul 
redactor al „Gazetei Transilvaniei1', spre 
a-i face o visită.

D-1 I. Mureșianu se plimba prin odae 
cugetând la ceva; și când zăresce pe d-1 
Emilian, îi adreseză cuvintele următore:

— „Sci la ce cuget eu ?“
— „Sein, decă-ml vei spune".
— „En pune-te la piano și pune pe 

note melodiile, pe care ți-le voiîi cânta".
— „Ei, și?... Ce am înțeles de aici?“
— „Etă ce: vreu să compun un danț 

românesc de salon, și-mi trebuesce musica. 
Pentru aceea fi bun și pune pe note câte 
îți void cânta și de câte-țl vei aduce aminte 
și d-ta“.

D-1 Emilian, în a cărui inimă încă 
se nutriau asemenea dorințe, află de bună 
acesta ocasiune pentru a compune ceva 
românesc, și punendu-se la piano, a înce
put a pune primele melodii românescl, 
dându-le adevăratul caracter național luat 
din popor în totă fidelitatea.

După aceste melodii s’a format cel 
dintâiti danț românesc, compus de d-1 Ia
cob Mureșainu, căruia i-s’a dat numele 
„Romana".

Acest danț, atât de frumos, jovial și 
elegant, introdus în salon, îșl are așa-deră 
începutul său din carnevalul anului 18t>0...

Pe timpul începutului acestui danț 
se afla în Brașov un „tanț-inaister" cu nu
mele Fernando. Acesta vădend odată seu 
de două-orl jucându-se acest danț, „Ro
mana11, a crecjut, că deja îl scie. Alergă la 
Sibiitî și începu să-l introducă în familii 
române și a-le învăța, însă cu totul fals și 
schimosit, în cât când l’a vădut d-1 Emi
lian jucându-se în cel dintâiă bal româ
nesc, dat în teatrul din Sibiiu, nu l’a mai 
cunoscut.

d.e

TOMNĂ și IARNA
j’j (694,1—24).

Principiul firmei nostre este de a vinde numai fabri
cate „First Class". Firma nostră este unica în țeră, 
care are relații directe cu fabricanții cei mai renu- 
mițl din Lyon și Paris. Mostrele și colecțiile debitate 
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După ce d-1 Emilian șl-a esprimatmi
rarea cătră ospeții balului present, s’a luat 
hotărîrea, ca a doua di să se întrunâscă 
fiorea tinerimei de ambe sexele la baronul 
Vasilie Pop — acum mort — unde d-1 
Emilian să corecteze danțul în tocmai cum 
a fost compus de d-1 I. Mureșianu, ceea ce 
s’a și făcut, prin care coregere apoi s’ală- 
țit „Eomaiia“ în uniformitate în tote păr
țile.

Publicul român din Brașov și mai 
ales tinerimea română, animată de acest 
succes, nu s’a oprit aci, ci a hotărît să mai 
facă un pas înainte.

Cătră sfirșitul anului 1850, adresân- 
du-se tinerii români cătră d-1 Emilian, l’au 
întrebat: decă nu are cunoscință despre 
celelalte danțurl naționale române din 
Transilvania, și dâcă are, la cine să scrie 
vr’unui cunoscut din centrul Transilvaniei, 
ca de acolo se trimită nisce danțatorl buni 
românescl ?

— D-1 Emilian li-a răspuns, că cu- 
nosce chiar în persdnă pe doi din cei mai 
de frunte călușerl de pe Arieș, și dâcă se 
obligă tinerimea a da cheltuelile adu- 
oerei acestora la Brașov, d-sa este decis 
a-i chema.

Primind promisiunea tinerimei pen
tru contribuirea cheltuelilor, a scris la Luna 
de pe Arieș și au venit de acolo loan Că
lușarul, care fusese 7 ani vătav de călu
șerl, și cu nepotul său Simion Cicudean.

Aceștia sosind la Brașov, s’au produs 
față cu un număr considerabil de totă eta
tea din „hotvoleul" românesc, careproduc- 
țiune a plăcut forte la toți cei de față.

De la aceștia a început a învăța ti
nerimea figură de figură jocurile eroice ro
mânesc! din Ardeal.

Dintre toți tinerii, câți au început a 
învăța, s’au ales șese inși, cari au învățat 
mai iute o mulțime de figuri din acest 
danț. Acești tineri au fost Ioan Pop, fos
tul profesor de matematică la universita
tea din Iași; D. Teclu, I. Ankăn, D. Iuga 
toți trei comersanțl; E. Verzea, preot în 
Săcele și d-1 Ștefan Emilian, profesor la 
universitatea din Iași.

Din figurile învățate de aceștia, d-1 
Emilian a ales pe cele mai frumose și a 
compus danțul numit „ Căluș erulu din 12 
figuri, și anume figuri pe care să le potă 
învăța și alții mai ușor. Odată aranjate fi
gurile, s’au esercitat cei șese inși pentru a 
juca bine și cu precisiune figură după fi
gură, ceea-ce a și succes peste totă aștep
tarea.

După aceea tînărul D. Teclu a făcut 
propunerea următore: — „BăețI 1 Dumi
neca viitore este bal mare de nunta tine
rei părechl X. Y. în salonul de bal (în 
Redoute), unde noi deja suntem toți invi
tați. Să ne procurăm costum național și 
în timpul pausei să ne îmbrăcăm, să ținem 
lăutarii noștrii în apropiere ascunși, și de
odată să intrăm în salon, să jucăm „Că- 
lușerul".

Propunerea s’a primit de toți și în 
cel mai perfect secret s’au îmbrăcat și au 
intrat în salon doi câte doi alături, când 
eu visa nimeni nici din ospețl, nici din par
tea aranjatorilor balului. Ajungând în 
mijlocul salonului, au făcut un rond, au 
dat semnal musicanților aduși pentru acest 
scop, și începură a juca.

Condeiul nu pote descrie efectul și 
entusiasmul, ce a produs acest danț asu
pra publicului, pentru-că ar trebui să vadă 
cine-va așa ceva, căci a-se descrie nu se 
pote. Atunci pote că s’ar fi strigat întâiași 
dată:

„După jocul românesc 
„Stâugu-m6 și me topesc11,

O vâniitore periculoșii.

Aprope de Simlah, o localitate în 
India orientală, un tigru sfâșia mai multe 
animale domestice și le tîrî într’o pădure. 
Un ofițer din armata anglo-indă, căpitanul 
Boydell, luă cu sine un vânător indian și se 
duse pedestru să urmărâscă pe tigru. In 
sera, când cei doi vânători sosiră în pă
dure, tigrul tocmai consuma un cal omorît. 
Vânătorii descărcară puscile de-odată, lo
viră pe tigru în piepț și-l făcură să cadă.
Atunci căpitanul Boydell se apropie fără 
grije de el și-l lovi cu țava puscei. Atunci 
tigrul se ridică de-odată în două piciore, 
apuca pe dușmanul lui cu ghiarele și-l 
sfâșia cumplit. Indianul descărca din nou 
pușca și mai trimise tigrului un glonț. 
Tigrul răcni înfricoșat și cădu pe spate. 
Și indianul apropiindu-se, observa cu mare 
bucurie, că tigrul era mort. Der când voi 
să ridice pe Boydell de jos, îl găsi și pe 
el mort.

*
Cât costă pardoselii «lin Paris.

Pe stradele Parisului circuleză pe di 
cel puțin câte 800,000 de omeni, vre o 
3000 de omnibuse și tramwaiurl, 25,000 de 
birjl, 30,000 de trăsuri particulare, cum și 
o mulțime nenumărată de cară de trans
port. Intre asemenea împrejurări nu e mi
rare, decă pardosâla sufere așa de mult. 
In budgetul orașului Paris se găsesce 
suma de 16,000,000 de franci, destinată a 
servi la curățirea și pardosirea stradelor. 
Din acestă sumă 4.000.000 sunt subvenție 
din partea statului.

er domnele și domnișorele câte flori natu
rale au avut la piept, le-au aruncat pe 
danțatorl, încât se părea că o ploie de 
fiori ar fi erupt de-odată.

Aici a fost culmea triumfului! Bieții 
călușerl nu mai sciau ce să facă de bucu
rie, când au văcjut și ei resultatul ostene- 
lei lor.

*

Așa-dâră danțul numit „Călușerul" 
și-a luat începutul său în carnevalul din 
1851. Studenții de la școlele din Brașov 

l’au lățit ca fulgerul de iute în tote regiu
nile românescl.

„Căhișerulu acesta a fost numit mai 
la început „Romanul" pentru-că acesta nu 
este un danț propriu numai al Călușerilor, 
ci este danțul poporului român din Ardâl 
Nu tot așa este însă și „ Bătuta,", care 
este un danț propriu numai al călușerilor, 
pentru-că în petrecerile poporale de la 
sate, numai pe ici pe colo îl jocă bărbații 
însă mai rar, și mai ales numai pe Arieș 
și pe Ternave în Transilvania, și încă cu 
măciuca său bâta, de unde-i provine și 
numele.

Cele două jocuri din urmă le-am vă- 
dut jucându-se de cătră soldații ai garni- 
sonei din Murăș-Oșorheiiî, cu prilegiul unei 
sărbărl militare. Pe toți ne-a cucerit, pe 
toți ne-a frapat, și ori cât de șoviniștl 
sunt Ungurii de acolo, toți au aplaudat. 
M’a durat amar însă, când a trebuit să 
văd în jurul Oșorheiului jucându-se „ciar- 
daș" la petreceri românescl.

E vremea Români! Ale nostre întâia 
și-apoi a-le străinilor.

Mediaș, 13 Sept. 1902.

Isidor Dopp.

POVEȚE.

Contra păduchilor la vite. 
Când nutrețul este aspru, vitele cor
nute adese-orî se umplu de păduchi, 
cari le slăbesc și mai tare. Ca mij
loc contra acestor parazite strică- 
ciose, se recomandă oțet de mere, 
adu apă, ce se scurge de la cartofii 
Ierți, cu care se spală de mai multe 
ori părțile atacate ale vitei. Aceste 
lâcuri sunt forte ieftine și orl-cine 
pbte să și le facă.

*

Mâncați pdmele cu pane. Pd 
mele gole stârnesc de obiceiu sete, 
care se pote întâmpina mâncâDdu-le 
cu pane. In deosebi copiilor n’ar 
trebui îngăduit se mănânce pbme 
gole, cari adesea pricinuesc urdi- 
nare, strînsurl și alte multe bble. 
Spre a-i feri de aceste neajunsuri, 
une-orl primejdiose. cel mai nimerit 
mijloc este se i deprindem, ca se 
mănâuce pOmele cu pâne.

SULTE ȘI DE TOTE.

limba elefanților.
Un zelos vânător de elefanți, ma

ior din armata engleză, cu numele Leveson 
a făcut nisce observări interesante cu pri
vire la tonurile, pe cari le dau elefanții. 
Acestea sub condiții anumite sunt sonurl 
destul de puternice și de aceea se pote 
cu drept vorbi despre o limbă a elefanți
lor. Majorul Leveson se exprimă în acestă 
privință în următorul mod: Patru sunt to
nurile prin cari îșl esprimă elefantul sta
rea sa internă. Primul e un șuerat, care 
se produce prin suflare cu tromba; acest 
ton este mulțumire și viață liniștită. Al 
doilea e ton de frică și de spaimă; acesta 
se produce cu gura și sâmănă cu sonul: 
Pi-Rut, Pi-Rut. Al treilea e tonul trompe
tei, pe care 1 dă elefantul, când e iritat de 
ceva; acesta se schimbă într’un muget 
surd seu într’un sbieret pătrundător, decă 
elefantul e iritat pănă la extrem, său decă 
năvălesce asupra cuiva. In fine sunetul al 
patrulea sâmănă cu tonul: Uruif-Uruif și 
semnifică nemulțumire seu jale. Acest su
net îl produce elefantul când e flămând, 
ostenit, său când s’a perdut de turmă.

Sosiți in Brașov.
Pe diua de 25 Septemvrie 1902.
H. Europa: Skender, Sinaia; Solomon, 

BucurescI; Schmid, Gaudeuz; Schmilovics, Gy. 
Hollo ; Breckner, Sibiiu ; Janky, Fischer, Oradea; 
Klein Reich, Haneschka, Neumann, Viena.

H. BucurescI: Pipper, Rîșnov; D-na 
Fleissig, Făgăraș ; Frank, C. Sereda; Zikely, Frank, 
Berlin; Hruby, Praga; Fleischmann, Rooss, Viena.

H. Grand: Euchs, Pesta; Peyerl, Viena; 
Schidlo, Krebes, Pesta; Hausenbias, Praga ; Selesky, 
BahrinescI, Mum, Ploiescl.

Literatură școlară.
In editura librăriei H. ZEIONER în BRASOV 

_ z au apărut numai acuma • - 
următorele cărți școlare, trecute Ia noi din 

editura Librăriei N. I. Ciurcu,
In calitura proprie:

1. Dărui, „Fisica pentru școlele popo
ral eft edițiunea a IV leg. . 60 fii.

— „Istoria patriei pentru școlele po
porale" edițiunea a V, broș. 50 fii.

Fr. Koos și V. Goldiș: „A doua carte" 
pentru limba maghiară legat. 50 fii.

Aia BM48.Î apărut îucă 
ca cărți nouă de șcdlă în editura proprie: 
I. Dărui: „Carte de cântece" pentru tine

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

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

ghiară", 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.

N. Stoicovici: „Elemente de inusică" pen
tru școla poporală, pr. broș. . 50 fii.

Pilția-Sulică: „Curs sistematic de gra
matica linibei române* 1' pentru gim- 
nasil, școle reale, civile, ce va apărâ 
în curând broșat .... 1.80 cor.

St. 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 Consisforiu diecesan din

Caransebeș în anul 1902 sub nr. 5476.'

CJalend-arul septâmânei.

SEPT. (1902) are 30 dile. RAPGIUNE.

pilele Călend. Iul v. Călend Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

15 S. Nechita
16 8. m. Eutina
17 S. m. Sofia
18 C. păr. Eunemiu
19 M. Trofim at
20 țS. m. Eustatiu
21 Apost. Cua4rat

28 Venceslau
29 Arch. Mihail
30 Ieronim

1 Oct. Remig.
2 Leodegar.
3 Candid
4 Franc. Asis

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian JBL. JPop.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 26 Septemvrie 1902.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. | ei.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 12
n Grâu mijlociu . . . 11 30
yj Grâu mai slab . . . 11 10
p Grâu amestecat , 8 50

Săcară frumosă. . . 8 —
î) Săcară mijlocia. . . 7 90
n Orz frumos .... 7 —
n Orz mijlociu. . . . 6 90
y> Ovăs frumos. . . . 4 90

Ovăs mijlociu . . . 4 70
yj Cucuruz .................... 10 60
n Mălaiu (meiti) . . . 8 —

! p Mazăre........................ 16 —
Linte......................... 14 —
Fasole........................ 10 —
Sămânță de in . . . 24 -

n Sămânță de cânepă . 7 —
n Cartofi........................ 1 20

n Măzăriche................... — —
1 kilă Carne de vită . . . — 96

JJ Carne de porc . . . 1 04

y) Carne de berbece. . — 72
100 kil. Său de vită prospăt . 44 —

Său de vită topit . . 64 —
Tergul de rîmătorl din Ste inbrnch.

Starea rî mă tori lor a fost la 22 
Sept. n. de 48,229 capete, la 23 Septemvre 
au intrat 839 capete și au eșit 634 capete, 
rămânând la 24 Septemre n. un număr de 
48,434 capete.

^$oeO®®O®®©®®O®®CJ®®©®®$2\
Ocashine favorabilă.! 5 
Magazin de coloniale, aaaaaa S 

' Ferărie, _ 2
yywyyvyvvvv ș j jjipscănie, I 

1'1 cu vechifl rânume, având un ma- f 
re cerc de clienți, ()

este de vewdare, !:
iea condițiile cele ntai favorabile. 

Amănunte la d NICOLAE LUPU Zernesci.
Zernescil cu aprope 4000 locuitori 

în depărtare numai de 28 chilometrii 
dela Brașov, are ârna de două ori pe 
cji. vara de 3 ori pe cji legătură de 
duiin de fer, are două fabrici însem
nate, terg de săptămână și două târ
guri de țâră.

*0®®0®®0»®0®0®®0®®0®®0^

t••
ii

I

tesc celui ce va 
mai Căpeta vre-odată 
de dinți, ori îî va 
după ce va folosi

k

500 îl. 
durere 
mirosi gura, 

apa de dinți 
a lui Bartilla, o sticlă 70 bani. 
(Pentru pachetare 20 filler deosebit)
Erezii A. Bartilla (E. Winkler)

VIENA, 99/1., Sommergasse 1.

Să se câră pretutindenea apriat apa 
de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi biue plătite. La locu
rile, unde nu se p6te căpăta, trimit 7 
sticle cu 5 cor. 20 fii. franco; 16 sticle 
cu 9 cor. franco.

Se capătă îd BRAȘOV la farmacia 
D-iui Victor Rotii și la farmacia în
gerul păzitor, Tergu grâului Nr. 7.

l<9
>

I

Fluid restituțional

se întrebuiuțeză în grajduiile curții, precum și 
la miliție și la civili de 40 de ani pentru î ță
ri re după stranațil mari, precum și la scrin'ire, 
încordarea n°rvilor etc 11 face pe cal ca; abil 
de umblat, extra-ordinar la trenaj.

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

Deposit principal 9a

FOftfiSZ JOH. KWBZDA
k. ii. k Oestr. k. Rumân, u. ftirstl Bulg. Hoflieferant. 

Kreis-Apotheker KQRNEUBURG bei Wien.
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Sebscrisul are onove a face cunoscut Onor, public, că 
cu începerea dela 1 Octomvre a. c. worn Eua erăși asu
pra mea conducerea

„Restaurații Gambrinusn a

Iii
Și
Și

Corono.
5

iu Brașovul-vechiu, Strada £<wigă ar. S2.
Bucătărsa renumită stă sub privigherea consortei 

mele Frâu Kless.
Mă rog de o cercetare numerosă

3—3 (363)
cu totă stima

Georg Kless

s ■ s$

STRUGUR de m^să
seu de Clll’ă

ț

B
Cei mai frumoși și fini Chasselas și Tămăibsă, ameste- z 
câți 5 Kl. în lădițe seu coșuri trimiși cu poșta franco 3 cor. |

1
50 b. Tămăidsă singură 5 kilo 4 cor. 50 b. Vin roșu ț
Szegszărd din viile proprii 3 butelii de 0.70 litr, franco î 
trimise 3 cor. 60 bani, iorte potrivit pentru cadouri la ser- rJ 
bători mari, se pot comanda dela i

-v. TVillin.g'er
Gross-Weln-Producent im Zoniha (Ungaria) (

4—10.(678) (Comitt. Tolna). ;

FUBLICAȚIUNE.
Pentru tote realitățile aparținătore moștenitorilor defunctului Dr. 

Otrobân Nândor s’a fixat cțiua de venejare

pe 20 Octomvrie st. n. a. c. dîmmeța la 9 ore 
cancelaria d-lui rotar public regesc Schnell Kâroly (strada Vămii nr. 15) 
unde nu se va lăsa nimic din prețul strigărei. Oferte se vor primi 
în scris.

1) Casa de lemn, în Brassb (Scheifi.) Podu Crețului nr. 107
nou (676 vechii!) indusă în cartea funduară nr. 2660, n-rii 
top. 3348, 3349...........................................................................................

2) Villa din Predeal, cu tot mobilarul din ea și cu aranja
mentul. indusă în cartea funduară din Brassd, nr. 10.961 A f 
25.404/12 nr. top........................................................................................

3) Io Bâcsfalu, casa cu nr. 446, cu 9 apartamente de locuit 
cu o grădină de pdme, odăile folositore pentru locuință de vară, 
dimpreună cu mobiliarul, indusă în cartea funduară nr 598 A f 
1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top

4) In Bâcsfalu casa nr. 445, cu patru locuințe și grădină,
indusă în curtea funduară nr. 589 A f 1358, 1359/2, 1360/2, 
1361/2, 1363/2, 1364/2 n-rii top...........................................................

5) In Elopatak stațiune balneră așa numită „Villa Zonaw
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.....................................

6) Oasele din Brassd, Strada Porții nr, 16 și cel vechii!
488, indusă îu cartea funduară nr. 2560 nr. top. 5434, și casa 
din strada Spitalului nr. 11 nou și cel vechii! 475, nr. top. 5420, 
două case legate una de alta (fost Hotel Baross.).....................

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

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

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

10) O șura aflătbre în Agostonfalva...........................................
11) O baie de fer In Felsd-Râkos,...........................................
12) Realitățile afiătdre în Bardocz sub nr. 674 și 736 in

dusă în cartea funduară sub nr. A f 263, 266 și 267/1, 267/2
Din prețul strigărei ofertanții au a depune un vadiu de 10°/0 în 

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

Jânos (Brasso, Strada Spitalului militar nr. 3) UDde se va lua în con
siderare condițiunile date de d-1 notar public regesc Schnell Kâroly.

Brasso, în 2 Septemvre 1902.

Szabo Alexandru,
esecutorul oficial al rămasului D-rului Ot.roban Nândor.
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Le închiriat. | 
Om seu dou& m3 ăl fru- 
mos mobilate, cu intrare se- & 
parată în Strada nouă de sus 

într’o casă nouă zidită.
Informații la administrație. ;■>

(«81,3—3.)

EpiBepsi.
Cine sufere de epilep
sie, cârcei, de nervi 
sS ceră broșura în pri
vința acesta, se trimite 
gratis și franco dela 
Sch wan e n-Apath eke,

Frankfurt, a. KJ.

660,5—8

0 X X xx DC X

X
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ar A V,IS^
Subscrisul aduce la cunoscință On. public, că a înființat 

un stabiliment de

Văpsițorie și spălătorie chemică
în Brașovul-vechifl, Strada lungă Nr. 134.

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

Specialități; din stofe ale Kaiugarn curată cu 
desevîrșire glanțul, ce se ivesce.

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

mentul meu.
" Comande d’afară se esecută prompt și ieftin. ... .......

Josef Schmitz, 
văpsițorie și spălătorie chemică 

BBrașovul-veehiii, str. il ungă nr. 134.
X "XX _X" X

(665,4—10.)
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Subscrisul aduc la cunoscință, că primui și cel mai mare

Atelier de uniforme din Ardeal
este din nou bogat asortat, cu tot felul de chăpiuiri; 
pentru elevi dela tote scolele

ChigjSMirile mele sunt 
mătasă în trei colori Prețul 
cu fl 1.60, seu corone 3.20. 
cialiștî e separat 10 CF. sâu

Tot-odată aduc la cunoscință și Domnilor, care își fac. 
anul de voluntar, că în Atelierul meu îșî pote procura numai 
pentru 65 fl. 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; tdte aceste sunt din ștofă fină și 
se confeeționeză 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 Hatoș,
BRAȘOV, Strada Miliail-Weiss

centrale române din Brașov, 
de l-a calitate, căptușite cu 
este de bucată, fără deosebire 
— Emblema pentru comer- 
20 fileri.

șC
&

3—10.(66-2) 20.

ATIM airasne
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Stxșuclsi ZMZxixebzLl Weîss xxr_ G,
(lângă Magazinul de co’oniale a iui Zintz

Oh»ți artificiali în Ktutschiik, Aur seu Aluminium.
(In cașuri convenabile fără plăci pe ceriul gurii). 

Corone de dinți de aur. Dinți singuratici. Sci te dinți fără dureri.
o ooo o Plombat, c*a prețBwi ieftine» o<> ooo

13-20 Pentru. ori-ce lviorvi. se dă g-a,ra,n.ție. (589)
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Tipografia A. Mureșianu Brașov.


