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se deschide nou abonament, la care Invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
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Pentru România și străinătate: Pe un 
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de Dumineca:
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ADMINISTRAȚIUNEA.

Congresul din Veneția.
(o) In anii din urmă s’au auflit 

multe despre congresele interparla
mentare, despre congresele de pace, 
unde se adunau bărbații diferitelor 
națiuni spre a discuta asupra între
bării, cum s’ar pute împăca ches
tiunile de cârtă între popbre, cu un 
cuvânt, cum s’ar pute face pace.

S’a întâmplat înse, că umblând 
după pace, se încurcau și mai rău 
ițele, mai ales că unele popore nu 
voiau se recunoscă drepturile altor 
popdre și cereau pentru sine și drep
turi de acelea, cari nu li-se cuveniau.

Asemenea congrese s’au ținut 
în mai multe orașe ale Europei și 
tot-deuna erau de față și Românii, 

| între cari mai ales bătrânul Urechiă 
i fie ertat, își ridica mereu glasul 
pentru drepturile naționale ale po
porului român din Transilvania și 
Ungaria.

Acuma nu s’a aufiit eam de mult 
despre congresele interparlamentare. 
Anul acesta era să se țină la Viena, 
nu se scie însă din ce causă, a fost 
amânat •

Ceea-ce făceau bătrânii, senatori 
și deputați, în congresele interpar
lamentare, s’au gândit să facă și ti
nerii între sine. Să se adune și ei, 
fiii diferitelor națiuni, și să se sfă- 
tuiescă împreună, să lege frăție și să 
lupte împreună pentru umanitate și 
pentru drepturile popârelor.

Un tînăr de la școlele înalte 
italiene cu numele Giglio Efisio Tos 
a fost acela care, înainte de asta cu 
câți-va ani, a pus temeiul la o socie
tate internațională a tinerilor uni
versitari, căreia i-a dat numele de 
„Cor da F>atre->u.

Acâsta societate, sâu federațiune 
a ținut deja două congrese, unul la 
Turin în Italia și al doilea la Paris. 
La congresul din Turin a fost ales 
președinte pentru secția română Lu
cian Bolcaș, care tocmai atunci fu
sese eliminat de la academia de 
drept din Oradea-mare și de la tote 
academiile din Ungaria, pentru că 
accentuase drepturile naționale ale 
Românilor, er la congresul din Paris 
a fost ales studentul universitar loan 
Scurtu, care s’a distins și el prin 
apărarea acelor drepturi.

Lucrul naibii însă, atât la con
gresul din Turin, cât și la cel din 
Paris, Românii au dat de împotrivire 
din partea tinerilor maghiari, cari 
nu voiau să recunăscă, că un tînăr 
romând din Transilvania seu Unga
ria să fie președinte și representant 
al secției române.

Tinerii maghiari glăsuiau adecă, 
ca bătrânii lor șoviniștl, cari au de
clarat de atâtea ori în dietă și în 
adunări, și ca scriitorii de pe la (fia
rele șoviniste maghiare, cari în fie

care (fi scriu și îmbată lumea cu 
apă rece, spunând, că în Ungaria 
nu esistă alte naționalități afară de 
naționalitatea maghiară. Se țineau 
așa-der, ca orbii de gard, de ideea, 
că un tînăr român din Ungaria nu 
pote representa națiunea română, 
deore-ce este supus ungar.

Se înțelege, că împotrivirea ti
nerilor maghiari n’a găsit resunet, 
nici la Turin, nici la Paris, căci 
ceea-ce este, nu se pote tăgădui, și 
decă în Transilvania și Ungaria 
trăiesc trei milione de Români, nu 
se pote decreta, așa numai tam-ne- 
sam, că acei Români nu trăesc acolo.

Etă de ce tinerimea națiunilor 
civilisate din apus a stat pe partea 
Românilor și au decretat, că de 
vreme ce Românii sunt Români, fie 
de dincoce, fie de dincolo de Car- 
pați, ei pot să fie aleși ca represen- 
tanțl ai națiunei române. S’a enunțat 
cu un cuvânt, ca înscrierile în sec
țiile federațiunei să nu se facă după 
state, ci după națiuni.

S’a întâmplat însă, că pentru 
auul acesta, congresul tinerilor a fost 
învitat la Budapesta.

S’au făcut pregătiri mari pentru 
acest congres, care era se se țină 
în luna trecută. Guvernul și mai ales 
ministrul Wlassics a dat tot spri- 
ginul său comitetului arangiator. Un 
lucru însă era hotărît dinainte de 
cătră tinerimea maghiară, spriginită 
se înțelege de guvern, ca pe stu
denții români din Transilvania și 
Ungaria se nu-i priinâscă la congres 
de cât sub firma maghiară. In Turin 
și în Paris ați învins voi, der aici 
nu vă lăsăm se învingeți. Tinerimea 

i din străinătate, care va veni la Bu- 
dapesta, nu trebue să afle, că aici 
esistă și o tinerime română, slovacă, 
ori germană etc., care ține la drep
turile sale naționale! Și decă vor 
veni representanțl ai secției române, 
aceia nu pot să fie decât din Ro
mânia.

Tinerimea română înse n’avrut 
una cu capul să renunțe la dreptu

rile sale și de târna se nu-șl ridice 
în sînul congresului tinerii români 
glasul și să arate tinerimei din tdtă 
lumea, că sunt năpăstuițl, fiiud-că 
nu li-se dă dreptul să se presente 
în lume, ca ceea ce sunt — adecă 
ca Români, — comitetul arangiator 
maghiar a trimis în ultimul mo
ment o circulară în tdtă Europa, 
anunțând, că congresul nu se va 
mai ține la Budapesta.

Atunci societatea „Corda Fra
ires11 a hotărît, ca totuși să se țină 
congresul în orașul Veneția în (filele 
de 1, 2, 3 și 4 Octomvrie.

La acest congres s’au presentat 
peste o miie de studenți, între cari 
opt-cjecî de Români

Primirea, ce li-s’a făcut studen
ților a fost fbrte căldurdsă și, după 
cum ni-se anunță prin fir telegrafic, 
hotărîrile congresului sunt favorabile 
pentru Români, căci li-s’a recunos
cut dreptul, pe care de altminteri 
nimeni nu li-1 pote lua, de a-se pre- 
senta la congres, ca ceea ce i-a lăsat 
Dumnezeu, adică ca Români.

S’a enunțat cu alte cuvinte 
principiul de a se pută înscrie în 
federațiune în secția națiunei, căreia 
aparține fie-care student, și nu în 
secția statului, în care este cetățen.

Se înțelege de sine, că supăra
rea Maghiarilor este acuma fbrte mare 
și s’au ridicat deja glasuri prin foile 
din Budapesta, în cari se (fice, că 
mare greșală s’a făcut de la început, 
când s’a învitat să vină congresiștii 
la Budapesta, pentru-că era de pre- 
veflut ce se va întâmpla, căci dor’ 
cestiunea naționalităților esistă și 
atunci. Acuma însă, că s’a revocat 
congresul, fiic acele foi, rușinea este 
cu mult mai mare pentru Maghiari.

Și etă că acuma a venit ca. pu
păză pe colac congresul din Vene
ția, unde s’au presentat atâția stu
dențl francesi și italieni, cari au fă
cut înfrățire cu Românii, un fel de 
înfrățire latină, care este forte ne
plăcută șoviniștilor noștri!

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Cântece.
i.

Pe aripa clipei ne sbâră
Iubirea-mi de-ași sta s’o aștern 

O candelă sfântă, senină
Luci-va prin vremuri etern.

Der clipa se duce, n’așteptă
O vorbă să-i spun cel puțin

Mă uit după ea și mă ’ntunec
Și-s singur... și-s tot mai străin.

II.

Printre foile resfirate
Unde ’ți cânt acum iubirea 

Am găsit strivit un flutur...
Iși aflase mântuirea!

Sta cu aripile ’ntinse
Restignite ca o cruce

Și par’că ’mi șopti în taină
Că și dragostea-ți s’o duce.

III.
Minune mică, răsfățată 

Deprinsă să te joci cu tote
A[i te-ai jucat în drum odată...

Și pote așa a fost să fie
Că bietu-mi suflet nu nlai pote 

Să shore ’n lumi de veselie.

Și-ar vrea în fie-care clipă 
S’alerge peste văi și dâluri

Culcat pe-a mitului aripă...
Și să-ți aducă de prin stele 

Comori de vis de idealuri
Și drag din cântecele mele.

Pe vîntul tomnei păn’ la tine
Să știi c’am să-l trimit deseră... 

Ingădue’l să ți-se închine!
Er dâcă vreai mi-1 retrimite

Pe-un vînt duios de primă-vară 
Culcat pe flori îmbobocite.

Vt turio.

Baba nesățiosă.
De Dumitru Stăncescu.

A fost odată ca nici odată, că de 
n’ar fi fost nu s’ar povesti, și ascultați, că 
povestea de aici încolo s’a găti.

Au fost odată doi bătrâni: un un- 
chiaș și o babă, și acești doi bătrâni erau 
săraci... știi, lipiți pământului, ddr un 
biet bordeiu aveau și el rămas dela părinți, 
unde să-și odihnescă trupul noptea, de 
umblet după mâncare, ori după niscai 
sdrențe de pomană, că umblau totă <liu- 
lica amendoi, unul într’o parte și altul 
într’alta.

Și ce se mai rugau, săracii, la Dum- 
nedeu să se mai îndure și de ei se le dea 
ceva și lor, un ajutor să nu mdră de fome, 
că ecă de câtă-va vreme abia își mai miș
cau picidrele să umble după cerșit.

într’o di de Duminecă, pănă baba să 
mai măture praful de prin bordeiâ, că se 
făcuse de un lat de palmă, ecă sub o la
viță, ce aveau în bordeiu, o iarbă micșoră 
și cu frunza bățosă.

I-a părut babei bine, că era verdeță 

veselă și a luat frumos tot praful dim
prejur și a udat’o frumos.

I-a spus și moșului când a venit de 
unde s’o fi dus; el a dis, că ce se bucură 
așa de o iarbă, par’că cine scie ce ar fi.

A trecut diua și a venit sera.
Sera, decă s’au culcat moșul și baba, 

ecă, a visat baba cumcă iarba aceea e 
norocul lor și că ea o să crăscă repede, 
că o să crescă într’o di, cât cresce alta 
într’o lună și, că curend o să facă pom 
mare-mare, de are să se înalțe pănă la 
ceriu, de vor pute se se urce pe el și se 
ajungă la Dumnedeu să-i pdtă spune și 
ei ce aveau pe suflet.

S’a deșteptat baba cu inima plină de 
bucuriă și cum s’a deșteptat s’a dus iute 
la iarbă să o vadă ce face.

Se mărise, iarba, vere, bine de tot, 
se ridicase de două palme dela păment 
și era gata să ajungă cu verful de lavița 
sub care crescea.

După aceea s’a dus baba la unchiaș 
și i-a spus ce visase.

Moșul er a rîs de ea, că se ia după 
vise.
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Revista politică.
Pece cjile au ținut în Viena s/4- 

tuirile asupra pactului vamal. Miniștri 
austriac! și unguresc! și-au pus în 
cumpenă tote sforțările, ca se facă 
ceva și se nu se mai despartă și de 
astă-dată unii de alții, fără nici o 
ispravă. Si se dice, că după atâta 
sdrobă, s’a ajuns în cele din urmă 
la o învoială asupra cestiunilor mai 
de căpetenie, car! privesc pactul, 
neînțelegerile cele mari s’ar fi apla
nat și pactul e ca gata. Au remas 
înse totuși câte va puncte asupra că
rora nu s’au putut învoi pe deplin. 
Nu mai era timp se se discute asu
pra lor, fiind-că miniștri unguresc! 
trebuiau să se reîntorcă la Budapesta. 
(Ei s’au și reîntors alaltăeri). Vor 
veni însă miniștri austriac! la Buda
pesta și aici se vor încheia tratările, 
înlăturând micile greutăți, ce mai 
stau în calea resolvirei definitive a 
învoielii economice dintre cele două 
state dualiste.

*

Seim, că în timpul din urmă 
procurorii unguresc! s’au pus în miș
care c nitra Ziariștilor germani din Bănat 
și au dat în judecată pe trei, anume 
pe Cramer din Timișora, pe Korn și 
Krisch din Cliicbinda-mare. Toți au 
povățuit în d>arele lor pe Șvabii din 
Bănat, ca se fie cetățeni credincioși 
ai Ungariei, cum au fost și pănă 
acuma, însă din drepturile limbei 
germane să nu lase nici o iotă, pen- 
tru-că German! s’au născut, ca Ger
mani trebue să moră, și în limba 
germană să-ș! învețe copiii a vorbi 
și a se ruga lui Diimnecjeu. Acești 
diariști au crecjut că nu fac nici o 
fărădelege prin aceea, că dau frați
lor lor de sânge asemenea povețe, 
der se vedi, că procurorul era de 
altă părere. Procurorul ținea și el 
cu cântecul, care se cântă mereu pe 
tote cărările, acuma de vr’o trei-deci 
de ani și mai bine, și care c|ice, că 
în Ungaria totul trebue să devină 
maghiar. Etă de ce numiții cjiariștl 
au fost trași în judecată la curtea 
cu jurați din Timișora și Seghedin 
și pentru povețele, ce le-au scris ei 
și pe cari le credeau nevinovate, li-s’au 
dictat pedepse aspre de închisore și 
de amendă în bani.

Tote acestea au fost cum au 
fost, dăr seim, că după sentința jurați
lor a venit o altă sentință de la șe
ful poliției (căpitanul orașului) din 
Timișora, care spunea, că Cramer 
să părăsescă orașul în timp de 48 
de ore și se se ducă în orașul, de 
unde era. Va să cțică i-a dictat pe- 
dâpsa, care să dicteză vagabundilor, 
hoților și femeilor cu moravuri ușdre, 

căci numai pe aceștia îi trimeteau 
pănă acuma cu escortă la locul, de 
unde erau. — Omenii, cari portă 
condeiul, în totă lumea civilisată se 
bucurau pănă acuma de cea mai 
mare libertate, și sentințe atât de 
aspre nici față cu redactorii socia
liști și anarchiștl nu prea se aplicau. 
Esemplul șefului de poliție din Ti
mișora l’a urmat în scurt timp și 
șeful de poliție din Chichinda, care 
a dat poruncă, ca și Korn să pără
sescă orașul în timp de 48 de ore.

*

Se înțelege de sine, că audind 
despre aceste lucruri, cjiarele din 
Germania și Austria s’au revoltat și 
au început să protesteze și să dea 
aspră dojană autorităților unguresc!, 
carl, die ele, au nesocotit pănă în- 
tr’atâta libertatea pressei, în cât pe 
redactorii foilor germane îi trateză 
ca pe nisee vagabond! și îi trimite 
„per șubu la domiciliul lor.

Clubul diaristilor din Viena a 
dat o declarație forte indignată spu
nând, că pedepsele cele aspre dic
tate cjiariștilor „sunt brutale și asiatice, 
car! au provocat antipatia tuturor 
Germanilor1'.

Pe foile maghiare le ustură rău 
acest bobârnac, der de fala golă tot 
nu se lasă. Așa d’^-rul „Budapesti 
Hirlap“ răspunde cu îngâmfare la 
dojenele pressei germane și spune, 
că Maghiarii trebue se mergă înainte 
cu politica lor națională, ca să pă- 
zâscă „unitatea națională41 în insti
tuții, legi, cultură, societate, și nu 
trebue să tolereze, ca „agitatorii14 fie 
pangermaul, fie dacoromâni, fie pan- 
slavi să semene zizanie în țeră. Bu- 
ruenile trebue plivite, <Țce „B. H.44, 
ca se nu ombre sămenăturile...

Am înțeles...
*

Dumineca trecută s’a deschis 
seria serbărilor de la Șipca prin Inau
gurarea bisericei înființate în amin
tirea luptelor de acum 25 ani între 
Ruși și Turci. După inaugurare s’a 
dat un banchet la care au partici
pat ospețilrușl în frunte cu trimisul 
Țarului, marele duce Nicolae Nico- 
laevicl S’au rostit toaste de cătră 
principele Ferdinand al Bulgariei și 
de cătră marele duce, accentuându-se 
legăturile de rassă și politice ami
cale dintre Ruși și Bulgari. A doua 
și a treia d' au urmat manevre mi
litare, spre care scop au fost con
centrați 35,000 soldați bulgari. Ma
nevrele representau lupta de acum 
25 ani între armata rusescă și ar
mata turcescă. comandată de Sulei
man pașa. După manevre a urmat 
defilarea trupelor pe dinaintea ospe- 

ților ruși și a căpeteniilor statului 
bulgar. Rușii au lăudat ținuta soldar 
fiilor bulgari. Cu revista trupelor, 
serbările s’au încheiat, âr marele 
duce Nicolaevic! s’a dus-l'a Constan- 
tinopol.

„Corda Fratresu ia Veneția.
Miercuri au sosit la Veneția studen

ții universitari din România,. în număr de 
vre-o 80, pentru a participa la ședințele 
Federațiunei internaționale a studenților 
„Corda Fraires".

La sosirea vaporului în basmul San- 
Marco, au mers întru întâmpinarea. lor ca
valerul J'acchia, președintele secțiunei ita- 
liâne „Corda Fratres44, și Falzin, președin
tele comitetului local.

Primirea studenților români a fost 
forte cordială. S’a strigat!' „Trăescă Ro
mânia f Trăescă Italia'* Toți studenții 
purtau lenta de colori naționale.

După schimbarea salutărilor, studen
ții români s’au coborît în piața San-Marco, 
de unde au pornit spre diferitele hoteluri, 
ce li-se hotărîseră. Pretutindeni au fost 
primiți și salutați în mod simpatic. Dim
preună cu studenții, au sosit și câți-va 
(Jiariști români.

La 2 ore după amiadi s’a făcut la 
gară primirea solemnă a representanților 
studențesc! din Franța.

A fost imposant cortegiul studen
țesc, care a plecat după amiadi de la 
gară, cu congresiștii sosiți. Intre aceștia 
se afla și vice-președintele delegațiunei 
române I. Scurtu, președintele secțiunei 
speciale a Românilor. Representanții sosiți 
deja pentru congres s’au dus să întâmpine 
pe cei cari veneau.

In numele orașului a sulutat pe so- 
sitori asesorul Rava, apoi s’a format corte
giul, care era precedat de gardiști și de 
musica orășenescă, care intona imnuri. 
Studenții strigau : „Trăescă „Corda Fra
tres!“ trăiescă Veneția!44 Mulțimea răspun
dea salutând pe studenți și aclamând di
feritele naționalități, cu deosebire pe cea 
română. Mergeau în grup strîns, mult ad
mirat, două domnișore făcând parte din 
cortegiu.

Sera au sosit alțî congresiști. S’au 
reînoit demonstrațiunile Românilor, cari 
fraterniseză cu colegii lor italieni. Pretu
tindeni Românii sunt primiți cu cea mai 
mare simpatie.

La sosirea Românilor, asista și con
sulul local român, comandorul Galucci.

Studenții italieni în București.
Comisiunea de studenți, ce a fost 

alesă de asociația „Corda Fralres“ pentru 
primirea studenților italieni a adresat ce
tățenilor capitalei române următorul apel:

Iubiți concetățeni,
Câte-va dile ne mai despart de mo- 

menta.il fericit, în= care națiunea română va. 
ave îrn mijlocul ei. pe reprezentanții stu- 
dențimei universitare italiene — pe riiî 
acelei fnumdse Italn, care este însa-și lea
gănul Românismului.

Frații italieni vin să înapoeze visita 
cainaradilor noștri și: — străbătând ținu
turi streine, fără să- se- oprescă — vin să 
ne îmbrățișeze eu devotament și. cu iubire, 
aducând.u-ne salutul nobilei națiuni, de 
care ne legă identitatea sângelui, unitatea 
menirei de ginte,. frăția seculară a celei 
mai n,©alterate amiciții.

Iubiți, concetățeni,
Studențimea universitară română, 

adânc pătrunsă de importanța acestei vi
sit© așa de scumpă nouă, a întocmit o co- 
iwisiune de recepție, care — împreună cu 
voi: părinți, frați și amici — să dea aces
tor dile caracterul unei adevărate sărbă
tori naționale.

Ea va lupta din to*.te puterile ca 
primirea acestor vrednici fii ai latinității 
să fie demnă de noi!

Iubiți concetățeni,
Facem un. călduros apel cătră voi 

toți și vă rugăm se ajutați acâstă comi- 
siune de recepție, prin tote mijlocele po
sibile.

Veniți cu mic cu mare la primirea 
ce le-o vom face, secundați-i pas ou pas, 
nu lipsiți ori de eâte-ori va n nevoie de 
vni și nij uitați, înainte de tote, că avem 
datoria sfântă de a arăta fraților italieni, 
că la gurile Dunărei, din colonia modestă 
a iui Traian, a răsărit o soră demnă de 
Roma gloridsă și eternă!

'Comisiunea de recepție.
B ucu reset, 17 Sept. v. 1902.

Pentru recepțiunea studenților ita
lieni, membrii Asociațiunei Corda Fratres 
s’au constituit in comisiuni speciale.

Se vor da festivale la Ateneu și la 
Teatrul Național, se va organisa o retra
gere cu torțe și un banchet se va da în 
ondrea tinerilor italieni, er o comisiune îi 
va conduce în visitarea orașului.

De asemenea comisiuni speciale au 
fost delegate de Asociațiune pentru re
cepțiunea studenților italieni la Predeal.

Ce se petrece în Balcani
„Neues Wiener Tagblatt* primesce 

o telegramă din Salonic, în care se ves- 
tesce, că în vilaetele Kossovvo și Salonic 
domnesc, agitațiuni.

O bandă de 110 inși au năvălit în 
Vodena, unde Bulgarii s’au supus patriar- 
chului grecesc. Membrii comisiunei, cari 
încasa birurile aprope de Vodena, au fost 
asa/ti.na.ii.

Se fac numerose arestări.
Artileria turcă a distrus cu ghiulele 

de tun un castel de lângă Mitrovița, în care 
să încinseseră capii albanesi.

— Diarului „Zeit“ di Viena i-se co
munică din Belgrad, că în vilaetul Monas
tic agitațiunea se sporesce. Locuitorii mul
tor sate fug în munți. S’au chemat reser- 
vele sub amie.

— Der de ce nu credi, uncheșule, că 
să facă Dumnedeu o minune cu noi, că 
noi, slavă Domnului, n’am ornorît pe ni
meni, n’am furat dela nimeni, nici un rău 
n’am făcut nimărui, ba am făcut bine cât 
am putut și noi când am avut... ’I s’o fi 
făcut milă lui Dumnedeu de noi, că am 
trăit cu cinste atâția mari de ani și scie 
Dumnezeu ce face.... când și când nu 
lasă pe omul cu frica de el.

Moșul n’a mai dis nimic. Scia el, că 
așa era, că fuseseră buni și cu frica lui 
Dumnedeu amândoi, și baba și el, der nu 
prea credea în minuni, că nu prea văduse 
cu ochii, der vădând credința mare a babii 
a tăcut, a lăsat’o se se bucure cu amă
girea.

A doua di iarba crescuse încă-odată 
pe atâta.

A treia di ajunse cu vârful la laviță.
— Unchiaș, se mutăm lavița de aici 

să crescă iarba, că nu mai are loc.
— Mut’o despre mine.
A mutat baba lavița în partea ailaltă.
A doua di iarba crescu și mai mult, 

de peste vr’o patru dile ecă ajunse cu 

vârful la o poliță, de era pironită sus sub 
tavan, de puneau pe ea fel de fel de lu
cruri.

Baba se duse la unchiaș.
— Unchiaș, uncheșel, ia să scoți 

I dumneata polița aceea de sus și s’o bați 
în partea ailaltă, că a ajuns iarba la ea.

S’a îndărătnicit moșul, că unde mai 
pdte el să se urce să o scotă și se o bată 
aiurea, că el e bătrân de abia se pdte 
mișca, și decă o cădea?... De geaba, că 
se ținu baba de el pănă muta polița.

Peste câte-va dile iacă iarba ajunse 
tocmai sus în tavan.

Baba er la moș.
— Unchiaș, unchiesel, hai să găurim 

casa sus să potă iarba nostră eși și cresce, 
că nu mai are loc în bordeiu.

Acum s’a supărat moșul rău.
— Dar bine, mătușă, ai înebunit acum 

la bătrânețe de tot... Cum să găuresc eu 
casa, se ne plouă ori să ne ningă?.... 
atâta avem și noi si vrei să rămânem și 
fără ea cu nebuniile tale, să ajungem se 
murim ca cânii afară în drum?...

Cu „unchiaș te rog44 cu „uncheșel, 

te mai rog44, cu „uite că se întâmplă ta
man ca în vis și te pomenesc! că e ade
vărat să ne putem urca pănă la Dumne
deu să ne rugăm de el să ne mai ușureze 
pustia de viață44, s’a înduplecat moșul și 
a spart sus de a eșit iarba afară.

Decă a eșit afară, ce să vedi dum
neata?... se înălța iute, iute, de se mi
nuna moșul și se îngroșa de se făcuse ca 
un copac d’aceia groși și îi cresceau crăci 
deși și puternici, de era ca și o scară, de 
se pute urca pe el în sus și un copil mic.

N’a trecut mult și ’i s’a pierdut vâr
ful pomului în nori tot înălțându-se mereu 
cătră ceriu.

într’o nopte ecă mai visâză baba un 
vis: se făcea că venise un ânger la ea și 
îi spunea, că a ajuns copacul pănă la ceriu, 
și o sfătuia să trimită, pe unchiaș la Dum
nedeu să ceră si dânșii ceva, că ’i-se fă
cuse lui Dumnedeu milă de ei, că fuse
seră omeni de ispravă și suferiseră atâta 
sărăcie, er de cârtit nu cârtiseră nici unul 
împotriva lui.

S’a deșteptat baba și cum s’a deș
teptat a trezit pe unchiaș și i-a spus visul.

Moșul tot nu credea, măcar-că văduse 
minunea cu copacul cu ochii.

A pornit a se sui pe crăcii copacului 
mai mult așa, ca să-i facă gustul babii. 
Der vădii că se urca ușor ca și cum ar 
fi fost tânăr de două-decl-trei-deci de ani 
și atunci a credut și el, și a hotărît să se 
urce cât or fi.

Și-a luat dina bună dela babă, s’au 
învoit ce să ceră dela Dumnezeu, și-a 
făcut cruce ca Românul, a eșit din casă 
pe gaura din tavan, și s’a tot dus încet 
încet pănă la ceriu, că pănă la ceriu mer
gea copacul.

Ajungând la ceriu a dat de Dumne
deu, i-s’a închinat și i-a cădut în genunchi, 
mulțămindu-i că l’a învrednicit să-i potă 
vede fața.

Dumnedeu i-a dis să se ridice de jos 
și l’a lăudat și pe el și pe mătușa, că au 
fost omeni buni și îngăduitori, și lumea 
bine dela ei a vădut, der rău ferit’a sfân
tul, și l’a întrebat cu ce să-l dăruiască, ca 
să-i fie răsplată pentru faptele lor.

Moșul, după cum se învoise cu baba, 
a cerut la Dumnedeu să le dea nițică pu-

menta.il
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— Soirile -sosite 'în ’Belgrad din Mo- 
uastir (Macedonia) devin din • ce în ee mâi 
alarmante. '.Hotă pcțpulațiunea districtului a 
pus mâna pe 'arme. .Apropede Tșairli a 
fost o luptă între țerani și între trupele 
turcesci. Noue țerani. și'doi soldați au fost 
uciși.

On manifest publicat în Belgrad 
învită pe cetățenii șerbi să alerge cu 
grămada la emeetingul, care se va ține 
Duminecă în Belgrad și în care se va trata 
■despre aceste fapte.

— 'O notă oficiosă.pe care o publică 
„ATlgemeine Zeitung" spune, că Rusia și 
Austria nu au de gând se începă acum 
nici 'O acțiune energică pentru restabilirea 
liniștei în Maoedonia în scop d'a se evita 
niscai posibile complicațiunî, — cu atât 
mai mult, că se apropi e erna, care va face 
■de sigur liniște.

— Diarul fNeues Wiener Tagblatt" 
publică scirea despre asasinarea <consu- 
iluilui rusesc din Ueskueb, Matșkoff.

Nesătuii coloniști.
[De stfb podgoria.Aradului, t9 Sept. 1902.

'Comitatul nostru al Aradului, cu ma
joritatea sa covîrșitdre delocuitori români, 
încă de când s’a născut planul de a un- 
gurisa eu ajutorul 'Coloniștilor! a fost 'luat 
la țintă de cătră stăpânirea din "Pesta. 
Cele dintâi colonii în oomitaiul Aradului 
s’au întemeiat., spre cea mai mare amără
ciune a locuitorilor băștinași, de cari stă
pânirea terii numai atâta grîje portă, ca 
să nu emigreze cu toții și astfel să nu 
fie cine să plătescă dările cdle multe și 
grele.

Din cele vr’o 7 colonii, o colonie, 
adecă o pacoste a că-dut și pe comuna 
Ghioroc, unde stăpânirea a adus Ciangăi 
de prin Bucovina, cărora le-a dat pământ 
și de lucru, le-a dăruit femeilor rSSbdi-e 
de țesut, ba le-a plătit pănă și instruc- 
tore de cusut. Le-a ușurat sortea, ’numai 
ca se pdtă subsista și lucru de căpetenie., 
să pdtă răspândi graiul maghiar în ’locui
torii Ghorocului, ai Cuvinului, 'Covăsm- 
țului, Șiriei, Minișului, Păulișuluî și ai altor 
sate învecinate.

Chemarea Ciangăilor, din punctul de 
privire unguresc, a fost sfântă și ac-esta 
au priceput’o și Ciangăii, căci pentru a 
răspândi mai cu efect limba dulce a lui 
Arpad, nici nu s’au mai dus să lucre în 
pământul căpătat laprdpe de bogdaproste, 
ci s’au înfundat acolo unde omului i se 
deslâgă limba, în crâșme, unde pe cale 
socială cugetau Ciangăii să resolve des- 
naționalisarea „Valahilor".

Cu golirea sticlelor însă s’au golit și 
pungile Ciangăilor, statul n’a mai căpătat 
nimic din rata ce trebuia să se încasseze, 
âr în schimb a căpătat jalbe lungi și jel- 
nice, că Ciangăii din Ghoroc pier de fome 
și că vor se se căletorescă îndărăt în țâra 
fagilor, în Bucovina.

Stăpânirea îngrozită de starea des- 

nădejâuită a Ciangăilor a și trimis un co
misar ministerial, care însoțit încă de doi 
funcționari ministeriali, au și fost în Gho
roc. Bau căutat apoi pe Ciangăî și s’au 
îngrozit de sărăcia lor. Iute s’au pus deci 
și au conchemat representația comunală, 
căreia comisarul ministerial i-a descris 
starea Ciangăilor (pe care representanții 
mai’bine o cunosceau!) și a cerut repre- 
sentanței ca să rupă 30 jughăre din pă
șunea comunală, aflătdre chiar în capul 
satului (Ghoroc și în apropierea gărei, unde 
locul e mai de preț. Cele 30 jughăre aveau 
să se împartă erăși Ciangăilor. In schimb 
comisarul a promis, că se va rupe din o 
moșie a statului aflătdre fdrte departe și 
la un loc forte rău.

Dorința comisarului și a Ciangăilor 
însă mu s’a împlinit, dedrece d-1 Nicolae 
Lungu, harnicul preot gr. or. din Ghoroc, 
s’a sculat cu tărie în potriva celor ce vor 
să dărăburescă moșia locuitorilor români 
băștinași. La spus comisarului, că viile 
partea cea mai mare au trecut în mâ- 
nile arădanilor și altor proprietari străini, 
că ghorocanii n’au câștiguri, că ei să în- 
covoie sdb povara dărilor și că e curată 
batjocură a celor lipsiți, ca să li-se iee pă
mântii1! pentru a fi dat unor venetici din 
Bucovina, cari nu s’au dovedit vrednici 
de binefacerile Ipe cari statul numai lor 
li le-a împărțit cu largă mână.

Apărarea 'intereselor locuitorilor băș
tinași din ‘Ghoroc, făcută de cătră inimosul 
și destoinicul preot Lungu, a aflat com
placerea și ,a unor representanți Unguri, 
căci sciimd, că ce plătesc Ciangăii, s’au 
alăturat la părerea preotului Lungu și au 
■respins cererea comisarului ministerial, 
care a trebuit -să plece forte supărat din 

’Ghoroc.
Va esopera 'el alte ajutdre pe sema 

Ciangăilor, căci in lad.a țării plătim cu 
toții, der comuna ’Ghoroc n’a putut-o ca- 
pacita pentru „soopurile mărețe" ale co
loniilor, cari o peste putință să nu indig
neze pe locuitorii de baștină.

D-lui părinte Nioolau Lungu din 
■Ghoroc, acestui păstor frez, care și sufletul 
și-l pune pentru credincioșii bisericei sale, 
de trei ori laudă i-se cuvine: că a apărat 
hotarul comunei, că i-a spus trimisului din 
Pesta, că ce plătesc Ciangăii coloniști, și 
că nu s’a speriat nici de un comisar mi
nisterial.

Strugure.SC1RILE D1LEI.
21 Septemvrie, v.

Esamene de voluntari. Partea cea 
mai mare de voluntari a depus „vițelul", 
și Dumnedeu scie de câte-ori reparata 
pușcă Manlicher. Necazurile vieții cătă- 
nesci voluntarii le schimbă acum cu plă
cerile „țiviliei", se înțelege numai aceia 
dintre ei, cari s’au purtat și au învățat 
așa, ca să fie învredniciți cu sabia și chi
piul de ofițir. La reg. de infant. 33 din 

Arad 16 voluntari au cădut la esamenele 
de voluntari, ținute în Oradea-mare, și 6 
dintre ei vor trebui să servescă și al 2-lea 
an. Cu tdte acestea cei din Arad au adus 
și fală regimentului românesc. La esame- 
nul voluntarilor din reg. 33 (Arad), 37 
(Oradia), 1'0 (Ciaba), 30 (Dobrițin) și 16 
(Seghedin) nota primă i-s’a dat unui vo
luntar român, tînărul jurist Gheorghe Te- 
lescu, filial venerabilului protopop gr. cat. 
Gheorghe Telescu din Arad. Oficerimea 
din Arad s’a bucurat de succesul strălu
cit al acestui tîner. Ceilalți voluntari ro
mâni din reg. 33 din Arad de asemenea 
s’au purtat bine. Toți au reușit la esamen 
ba Aurel Chelnician a fost al 2-lea, Sever 
Barbura al 4-lea din 32 voluntari reușiți 
la esamen, er Moise Curtuțiu, Eugen Fe- 
jer, Alesandru Caracioni și Iustin Petruț 
încă au obținut calcul bun.

Asociațîunea pentru sprijinirea 
învățăceilor și sodalilor români din 
Brașov face atenți pe acei părinți, cari 
doresc a-șl da copiii la meserii, ca să-și ia 
mai întâiii informațiuni de la biroul comi
tetului, căci alt-cum nu se mai inter
vine pentru aplanarea neînțelegerilor pro
venite din încheierea defectudsă a con
tractelor.

De la Reuniunea femeilor române 
pentru ajutorarea veduvelor. Ddmna 
Maria I. Burduloiu din Brașov, a binevoit 
a se înscrie în șirul membrelor fundatore 
ale Reuniunii femeilor române pentru aju
torarea veduvelor serace române din Brașov 
și Săcele, plătind 50 cor. Pentru acâstă do
vadă de interes nobil cătră Reuniunea 
nostră, esprimăm în numele comitetului 
și pe acâstă cale mulțămită sinceră dom- 
nei Maria Burduloiu. Brașov, 21 Sep
temvrie v. 1902. Pentru comitetul Reuni- 
unei: Balașa Blebea, presidentă, Dr. I. Blaga 
secretar.

Incrucișătorul „Elisabeta" și bri
cul „Mircea“, cari se află în portul Con
stanța, vor fi trecute în inspecție dilele 
acestea de dl. colonel Coslinsky. In dina 
de 24 curent aceste două vase ale flotilei 
române vor pleca sub comanda d-lui co
lonel, Coslinsky la Sevastopol, spre a în- 
tdrce visita flotei ruse făcută la Constanța.

Visite la Sinaia. Mâne, Duminecă, 
vor veni ia Sinaia Principele și Princesa 
de Saxa Meiningen. De aici împreună cu 
regele Carol și Principesa Maria, înalții 
ospeți vor porni pe .câmpul de manevră. 
Principii de Saxa Meiningen vor sta în 
țeră până în 15 Octomvrie, în care timp 
vor visita mai multe localități. — După 
manevre M. S. Regele va visita domeniile 
Coronei Peniș, Gheorghița etc., precum și 
mai multe comune din partea de sus a 
județului Prahova. In vederea acestor visite 
se fac pregătiri în arătatele comune.

Peregrinagiu la, mănăstirea Ho- 
doș-Bodrog. Cu ocasiunea sărbătorii s-tei 
Mărie mici, d-1 preot Romul Măerușan din 

fruntașa comună Siria, comitatului Aradu
lui, a peregrinat la Hodoș-Bodrog unde 
se află unica mănăstire românescă din 
metropolia gr. or. rom. Zelosul părinte 
Măerușan a fost însoțit de vr’o 400 creș
tini din Siria și trecând prin o mulțime 
de comune pănă a ajunge la mănăstire, 
li-s’au asociat și alți evlavioșî. La mănăs
tire i-s’a rostit poporului predică înălță- 
tdre de inimi și după-ce cei mai mulți au 
fost spovediți și cuminecați de cătră pioșii 
călugări, poporul s’a împrăsciatîn grupuri 
mari, conduse de preoți și însoțite cale 
de 200 de pași de egumenul sfintei mă
năstiri. Egumenul la despărțire le-a dat 
binecuvântare peregrinilor, cari au bătut 
drumurile cele lungi, ca să înalțe rugă
ciuni la ceriu și să-și afle mângâierea su
fletului.

Nou doctor în medicină. Din Viena 
ni-se scrie, că Marți în 30 Septemvrie, d-l 
Irimie Tătaru fu promovat la universita
tea din Viena la gradul de doctor în me- 
dina universală.

Inimi nobile. Ni-se scrie: D-le Re
dactor! Comuna fruntașă Reldiora de 
lângă Brașov, mî-a dat ocasie a mă con
vinge de bunele prosperări, ce le face. 
La 1 (14) Septemvrie totă românimea din 
Feldidra sărbători pe un binefăcător al 
comunității bisericesci. Fiind testamentul 
făcut de nenea George Silvestru Pîlțea în
tărit, s’a găsit de cuviință, ca întru amin
tirea donatorilor (nenea George și lelea 
Zîna Pîlțea), să se facă o serbare. Pe cei 
mari îi bucura fapta lui nenea George, pe 
cei mici corul și orchestra instrumentală, 
căci sciut este, că Românii feldioreni își 
au ochestra lor compusă din 12 țerani. 
Pe la orele 2 p. m. modesta casă a lui 
nenea Pîlțea se umplu de amici și cunos- 
cuți în frunte cu preotul Micu și învăță
torul Taus, și îl felicitară de nobila faptă. 
In stradă corul intona câte-va cântece, 
apoi în marșuri esecutate de orchestră 
porniră cu toții spre stupina din apropie
rea satului, care proprietate (210 stânjini, 
lățime, 198 stânjini lungime) nenea George 
Pîlțea a testat’o sf biserici. In drum spre 
stupină la podul peste Vâlcăniță, convoiul 
se opri pentru a saluta pe unii prietini ai 
lui nenea George, cari sosiră din Brașov. 
Cu toții ajunși la stupină întinseră o horă, 
și din nouă strigăte elogidse răsunară la 
adresa sărbătoriților. Intr’aceea se făcu un 
grup din cei 30 beneficiari ai testamen
tului, având în mijloc pe donatori, și se 
fotografară. Un alt grup se formă din or
chestră, coriști, coriste și numeroșii dspeți, 
care încă fu fotografat. In urmă s’a servit 
„câte o îmbucătură și o gură de voie bună", 
cum Zicea unul dintre ospeți. Preotul nu 
întârZiă nici aci, pe pământul testat, a fe
licita pe testatori prin cuvinte alese, do- 
rindu-le viâță lungă, ca să-și pdtă înde
plini și restul dorințelor, cari crede că vor 
fi tot atât de binefăcătdre, ca și faptele 
de pănă acum.

tere, că prea îmbătrâniseră, de nu mai 
aveau de loc; să le dea câte-va vitișore 
să aibă cu ce se hrăni, bordeiul să li-1 
mai dregă, că sufla vântul prin el ca la 
el acasă, și să le mai dea și lucruri de 
ale casei și ce mai trebue, ca să ducă 
viâță tihnită și mai bună.

Dumnedeu a fost mulțumit cu ce
rerea moșului, că nu cerea lucruri mari, 
și i-a făgăduit, că tdte le va ave după 
pofta inimei.

I-a sărutat unchiașul mâna și a ple
cat să se cobore pe pământ, er la putere 
se simția ca și un tînăr, măcar-că părul 
și barba îi erau albe ca zăpada cea cu
rată a ceriului.

S’a coborît.
Decă s’a coborît și a ajuns acasă, ce 

să vedi dumneata ?... baba îmbrăcată fru
mos cu fustă bună, cu încălțăminte bună, 
cu legătură de cap bună, bordeiul spoit 
frumos, cu ferestrile șterse, întră pe ele 
sdrele de înveselea tot și tdte, de-’ți era 
dragă lumea. Colea un tron cu fel de fel 
de lucruri; pe vatră die, crăcane, tingiri 
și câte alea tdte; în pat saltele, plăpămi 

și perne de puf, d’alea moi... în sfârșit 
bogăție, că nu crez să fi fost altul să aibă 
mai multe lucruri prin casă în tot satul.

I-au venit moșului lacrămi în ochi și 
a cădut în genunchi și a dis babii de a 
a îngenunchiat și au mai mulțămit odată 
Iui Dumnedeu amândoi de atâtea bunătăți.

După aceea a eșit prin curte.
Aci alta: pătule pline de bucate, un 

grajd cu cai în el, șopron cu car, cu plug, 
cu târilie pentru iarnă, staule pline de boi 
și de oi; er de o parte în curte o bivo
liță și o vacă, amândouă fătate de curând, 
le sugea mălacul și vițelul, er porcii hon- 
drăneau de colo pănă colo.

Și copacul copac; nu pierise, tot 
acolo sta.

S’au bucurat ei, cel unohiaș și cea 
babă, multă vreme de bunătatea lui Dum
nezeu, pănă într’o <ji ce ’i veni babii:

— Ia ascultă unchiaș, ia mai dă pe 
la Dumnedeu nițel și îi mai cere să ne 
facă boeri și pe noi, că prea ne sucesce 
și ne învertesce ciocoiu de stăpân al mo
șiei; ce e la Dumnedeu să mai facă una?... 
Cere-i niscai case mari, mai mari ca ale 

ciocoiului și avuție mai mare ca a lui, că 
nu mai avem de a face cu el....

Moșul de acolo:
— Lasă babo, ce să-l mai supărăm, 

că o fi având el și altele pe cap, las’ că 
avem noi destul cât avem, că n’a avut 
atât neam de neamul nostru.

Baba aș, nu, că ea așa vrea, și el să 
se ducă.

Moșul trăise bine cu ea tot-deuna. 
S’a gândit: „Ce să mă cert eu cu ea toc
mai acum?... Hai să mă duc".

Și s’a dus, a cădut er în genunchi 
înaintea lui Dumnedeu, i-a mulțămit de 
câte le dăruise și i-a spus, că s’a rugat 
baba așa și așa din pricina cutare și cutare.

Dumnedeu nu s’a împotrivit de fel.
’l-a făgăduit.
Moșul a plecat pe copac în jos și 

când a ajuns acasă a găsit în locul bor
deiului un palat, nu alt-ceva, armăsari la 
grajduri, argați în curte, ciobani cu turme 
mari, căeri cu herghelii de cai, de tdte 
când e vorba, cum au boerii cei mari, de 
rămase stăpânul moșiei ca un calic pe 
lângă ei.

Au trăit ei, unchiașul și baba, așa 
bine er multă vreme. Se îndulciseră cu 
traiul bun amândoi, de nu) se mai putea. 
Câte odată stăteau de vorbă și se minu
nau singuri, de ce noroc dăduse pe capul 
lor și adese-ori se gândeau, că este păcat 
că au să mdră când-va și n’or să se mai 
pdtă bucura de bogăție și de traiu bun.

într’o Zi baba:
— Scii ce, unchiaș?
— Ce babo?
— Mie mi-a trăsnit una prin cap.
— Ce ți-a trăsnit?
— Multe făcu DumneZeu pentru 

noi... N’o mai face una?
Ce să mai facă, că ddr n’ai fi vrând 

să te facă împărătâsă.
— Ba aceea ’i vorba!... Să am nă- 

casuri cu totă lumea, nu-’mi e bine așa 
coconă cum sunt?

— Apoi dar ce?
— Să ’i cerem să se îndure să ne 

lase să trăim într’una, să nu mai murim.
Moșul a început a rîde.
— Apoi tu vrei să ajungem, eu Dum

neZeu, și tu Dumnezedică, cum văZ eu?
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Nenea George PîLțea, emoționat de 
dragostea consătenilor, răspunse, că nimic 
nu l’a îndemnat la acestă faptă, decât 
dragostea față de Dumnedeu și neamul 
său. Spune că șl-a agonsit cu trudă mica 
moșie, dăr o lasă cu totă dragostea sco
purilor bisericei convins fiind, că condu
cătorii bisericei, vor fi credincioși esecuta- 
tori ai disposițiunilor testamentului său. 
Mai vorbi d-1 Ilie Savu, esprimându-șî sim
țămintele de bucurie, când vede, că fapta 
cea bună a lui nenea George și a soției 
sale Zina este apreciată după merit din 
partea comunității bisericescl, și dorind 
imitatori în tote părțile. Intonându-se încă 
câte-va imnuri, convoiul pornesce spre 
sat tot în frunte cu musica, mergând 
aprope toți pănă la nenea George, unde 
mai ascultându-se o horă, se depărtară 
„fiesce care pe la ușa cui îl are." — 
Martor.

Răspuns la o „desmințire". Ni-se 
cere publicarea următdrelor rânduri : In 
„Gazeta Transilvaniei nr. 198 de la 23 
Sept. a. c. s’a publicat o soire comunicată 
de mine privitor la iluminarea tereștrilor 
din partea băncei „Victoria", a lui Cioro- 
gariu, Dr. loan Suciu, editorul „Gurei Sa
tului", a Consistorului etc. Am scris atunci 
și despre Ioan Rusu Șirianu, că a ilu
minat. De la 23 Sept, când a apărut în 
„Gaz. Trans." scirea comunicată de mine, 
(jiarul „Magyar Szo“ a lăudat pe cei din 
jurul „Tribunei Poporului" de două ori, 
fiind-că au iluminat în presăra serbării cen
tenarului nascerii lui Kossuth. I. Rusu Și- 
reanu, deși are legături cu numita foie 
șovinistă, n’a desmințit în colonele aces
teia că a iluminat ferestrii de dragul kos- 
suthismului. S’a grăbit însă să se spele 
înaintea Românilor în „Gaz. Trans." de la 
26 Sept, afirmând, că nu și-a iluminat fe- 
restrile locuinței sale private; dăr tipo
grafia și redacția „Trib. Poporului" au 
iluminat’o? Der d-sa se acață de un cu- 
vințel, ca să dea și de astă-dată espresiune 
principiului de care se conduce el și or
tacii săi: si fecisti negal (decă ai făcut 
negă!) De negațiunile din tăia sa aradană 
puțin îmi pasă. Tăgada însă ce-o face 
chiar în colănele „Gaz. Trans.," a acestui 
serios organ de publicitate, n’o pot lăsa 
întru atâta. Adevărul e, că loan Rusu Și- 
reanu, directorul-redactor al „Tribunei 
Poporului", trecând pe dinaintea localului 
redacțional al făiei sale și vădând că nu
mai ferestrile tipografiei sunt iluminate, 
er celea ale redacției nu, a dat ordin să 
se aprindă și în terestra redacției lumină. 
Redacția iluminată a vădut’o cine numai 
a trecut pe dinaintea ei. Rusu ar face 
bine deci să-șî pună sacul cu cenușe pe 
cap și se tacă. — V.

Mortea lui Zola. In Franța trăia un 
scriitor bun de condeiu, cu numele Emil 
Zola. Acest scriitor a întrebuințat talentul

- Dă ce?
— Dă ce, de? Apoi cum să nu mai 

murim, că numai Dumnedeu nu more, omul 
more; trăesce unul mai puțin și unul mai 
mult, der de murit tot mor toți la urma 
urmelor.

Baba să pricepă de loc.
Ea o ține una, adî’așa, mâne așa, ca 

să se ducă moșul și pace, pănă s’a supă
rat moșul într’o di și i-a spus, ca să-l lase 
în pace, că el nu e nebun, și să tacă din 
gură, c’apoi vede pe dracu.

— Așa? a dis baba, nu vrei? Apoi 
dar lasă, că mă duc eu, decă e așa, că 
nu-i am cerut nimic, să vedem nu-mi dă?

Și nu s’a lăsat, vere, nebuna de babă, 
și s’a îmbrăcat cu ce rochie avea și ea 
mai bună și după aceea a pornit pe copac 
în sus. A trecut ce a trecut, după-ce a ple
cat și după-ce o rugase moșul mult să se 
lase de așa plan, și numai a simțit moșul, 
că ’i se tae inima odată așa scii, ca atunci 
când e să ți-se întâmple ceva rău și îți 
simți inima așa odată plină de jale, și n’a 
mai așteptat mult și numai se pomenesce 
cu omeni raulți din sat, că întră în curte 
și îi aduc mătușa mortă înecată. 

său cel mare, pe care i-l’a dăruit Dumne
deu, ca să fie de folos deapropelui său, 
numai pentru a scrie romane pline de 
îmbălăciuni, cari au făcut mare stricăciune 
bunelor moravuri ale tinerimei. înainte de 
asta cu câțî-va ani, când s’a descoperit 
tradarea căpitanului evreu Dreyfus, care 
a furat documente însemnate relative la 
apărarea țării și s’a făcut procesul cel 
mare, la care s’a angajat evreimea din 
totă lumea stringând vr’o 40 miliăne de 
franci spre a îngenunchia Franța, — Zola 
a ținut cu Dreyfus, din care causă a fost 
tare lăudat de Evrei. In diua de 29 Sep
temvrie acel romancier a fost chemat dintre 
cei vii, să dea semă înaintea Creatorului 
despre talentul, ce i-a fost încredințat. 
Mortea lui a fost forte tristă. Zola a mu
rit de morte năprasnică în etate de 60 de 
ani. Făcuse foc în soba unde s’a culcat 
cu soția sa, și soba fiind stricată, acidul 
carbonic, care s’a răspândit din sobă,,.l!a 
asfixiat (nădușit.) Soția sa a rămas în 
viață.

Recolta vinului în România. Anul 
acesta recolta de vin din întrega țeră va 
fi mult mai mică, decât anul trecut,' însă 
vinul va fi de calitate mai bună. „Revista 
viticolă", de sub direcțiunea d-lui agronom 
V. Brezeanu, crede că mijlocia produc- 
țiunei pentru totă țera nu va fi mai mare 
de 200—250 hectolitri la hectar, adecă o 
producțiune totală de 2.600,000 până la 
2.750,000 hectolitri, seu pe jumătate din 
cantitatea de vin, ce se obține într’un an 
bun în România.

Scolă nouă în Tulcea. Luni s’a des- 
chis în Tulcea cu o deosebită solemnitate 
școla nr. 5 de băețî, înființată acum, și în 
care se predă și limba bulgară. La solem
nitate, scrie „Voința Naț.“, a fost o mare 
afluență de public, între cari tote familiile 
fruntașe bulgare din localitate. Familiile 
cari își dădeau până acum copiii la școlele 
bulgăresc!, sunt fărte mulțămite că în școla 
nr. 5 de băețî s’a prevădut un număr de 
ore pentru limba bulgară egal cu limba 
română. De asemenea a făcut o frumdsă 
impresie numirea pentru limba bulgară a 
d-lui Gospodin Vasile, un tînăr fărte inte
ligent și capabil institutor, absolvent al 
liceului din Tulcea. Până acum s’au înscris 
în noua școlă aprope 150 de elevi.

Notar defraudant. Din Galșa, lângă 
Arad, ni-se scrie: S’au aflat mari neorân- 
dueli în cancelaria notarială din Galșa. 
Notarul Zorăd Jânos, în loc ca banii or
fanilor să-i depună la casa orfanală, i-a 
depus în buzunarul seu și pentru satisfa
cerea poftelor sale. Manipulațiunile de 
bani fiind descoperite de cătră exactorul 
Medveczki, notarul iute și de grabă și-a 
dat demisiunea din postul său.

Adunare poporală. Partidul social
democrat din Brașov a convocat pe diua 
de 5 Octomvrie o adunare în sala „Orient"

Pase-mi-te ce se întâmplase?... Se 
vede că Dumnedeu s’o fi supărat de ce 
cerea baba, că urcându-se pe copac în 
sus spre ceriu, când a ajuns la vântul 
turbat de urla și vâjăia de nu mai scia 
pe ce lume e, a luat’o vântul pe dedesupt, 
i-a umflat fusta de pe ea și a trântit’o din 
copac taman într’o apă mare, ce trecea 
pe la marginea satului.

Acolo o găsiră omenii din sat și cu- 
noscend’o, firesce, o aduseră acasă.

Moșul a vădut, că asta era dela 
Dumnedeu, care nu îngădue să năzuiască 
omul a-i schimba ce a făcut și a orânduit 
el, și-a adus aminte, că nemulțămitului ’i 
se ia darul și nu a cârtit de loc. S’a în
chinat, s’a rugat de ertare pentru sufletul 
babii, și a îngropat’o cu cinste jelind’o 
mult, ca pe una cu care trăise atâta vieță 
de lungă tot bine și cu înțelegere, er el 
a mai trăit cât i-o fi fost scris să trăiescă, 
și a murit ca tot omul, cum a lăsat Dum
nedeu.

Er eu încălioai pe o lingură scurtă 
^ă lovesc peste nas pe acel ce n’ascultă. 

(Nr. 1). începutul la orele 2'/.2 p. m. La 
acestă adunare va refera Bokănyi Dezso 
din Budapesta asupra situației micilor in
dustriași și a muncitorilor, și va desfășura 
programul șocial-democraților.

„Umanitatea" americană. Di arul 
frankfurter Zeitung“ află din New-York, 
că la Corint, un comitet popular, în basa 
legei lui Lynch, au condamnat pe un ne
gru, care asasinase pe o femeie albă, să 
fie ars de viu. S’a permis negrului, ca 
să-și mai vadă odată familia. Publicul a 
venit în trenuri speciale, într’adins pregă
tite, pentru-ca să vadă priveliștea. Asis
tau le execuțiune cinci mii de persone, 
între cari și femei. Reporterii aveau locuri 
speciale. Negrul fu legat cu lanțuri de un 
par pe o movilă de lemne și ars de viu.

Restaurantul de Ia casa de tir. 
Frideric Schmidt, cunoscutul restaurator, 
a predat cafeneaua de la „Redută" unui 
alt antreprenor și dânsul și-a concentrat 
tătă atențiunea asupra restaurantului de la 
casa de tir, situat atât de romantic la po- 
lele Tîmpei. Aici în vîjăitul poetic al frun- 
delor, pote să se bucure omul de cea mai 
frumosă privelisce asupra orașului și a 
țării Bârsei. Bucătărie și beuturi escelente. 
A se vede anunțul.

Prima reuniune pentru înzestrarea 
fetelor și copiilor, fondată în anul 1863. In 
luna lui Septemvrie s’au înscris din nou 
1069 partide și s’au plătit premii de zestre 
80264 K,S22 b. De la 1 Ianuarie 1902 pănă 
la 30 Septemvrie a. c. numărul partidelor 
înscrise este 8882, și suma plătită ca 
premii, pentru înzestrare 478.658 K. 01 bani.

Prin analise și observații acurate 
făcute de aurorități medicale, s’a consta
tat că apa amară „Francisc Iosif", după 
conținutul ei este singurul mijloc salin 
purgativ de efect durabil, și apă plăcută 
de beut. Acesta apă se capătă pretutindeni.

Din Blașiu.
— Septemvrie 1902.

Mult Stimate D-le Redactori Rari 
sunt ocasiunile, când publicul blășian se 
pote amusa la representațiunl teatrale aran
jate da dilatauțl și mai cu semă de clasa 
mijlocie, de meseriași români, ce se află 
în mijlocul său. Suntem cam obiclnuițl cu 
monotonia și mai puțin accesibili pentru o 
vieță socială mai sgomotosă, der cu atât 
mai cu dor și drag profităm de ocasiunile, 
ce ni-se dau.

Astfel am avut fericirea să ne procu
răm o distracție plăcută în săra de 31 
August st. n. la o producțiune teatrală îm
preunată cu joc, aranjată de tinerii noștri 
meseriași în favorul societății „Concordia" 
S’au jucat trei comedii: „Biletul de tram
vaie", „Pălăria ciasornicarului" și „Vlăduțul 
mamei", tote cu deplin succes, der mai cu 
semă ultima a plăcut mult publicului.

In „Biletul de tramvai" cu deosebire 
a plăcut d-șora Susana Onișor în rolul ge- 
losei Paulina, care pe cât de iute s’acrecjut 
înșelată de bărbat, pe atât de iute s’a lă
sat capacitată, că a fost numai o simplă 
erore si s’a împăcat cu el. Tot atât de 
bine a fost și în „Vlăduțul mamei" în 
rolul Smarandiței. Nu mai puțin ne-a în
cântat jocul d-șorei Amalia Mezei în „Pă
lăria ceasornicarului" ca Stefania, tipul fe
melei moderne, pentru care gândul cel mai 
mare e aranjarea toaletelor, asemenea și 
în „Vlăduțul Mamei" ca Sevasta, figura ță
rănoii înfumurate și orgoliose. Asemenea 
d-șdra Maria Halas, ca Anna, cameriera 
Stefaniei.

Gât privesce d-nii. cu deosebire au 
lasat bună impresinne asupra publicului 
d-1 Aurel Maniu în „Pălăria ceasornicaru
lui" ca Ilie servitor, cu simplicitatea și nai
vitatea așa de natural reprodusă a servito
rului, în „Vlăduțul mamei" caSbîrciog, cu 
naivitatea betrânului țăran înzestrat cu pu
ține cunoscințe de lume. Apoi d-1 Augus
tin Gruița în „Biletul de tramvai", ca 
mandragiu cu naturelul așa de bine predat 
al bărbatului, care îșl caută distracție și 
înafară de casă, der se nisuesce să se afle 
și cu nevasta sa bine, în „Pălăria ceasor
nicarului" ca Arginteau, tipul bărbatului 
gelos, er în „Vlăduțul mamei" ca Vlăduț, 

tipul naiv al tînerului țăran îndrăgostit. 
Asemenea merită laudă d-nii George T. 
Both, Gomel și Iosif Gruița și Iosif Câm
pean, cari încă s’au silit cu destul succes 
— să-șî jdoe cu îngrijire rolurile lor. Amin
tesc și împrejurarea demnă, că în „Vlădu
țul mamei" ca piesă poporală, atât coconi
tele, cât și tinerii au fost îmbrăcați în port 
național forte frumos, împodobit cu mân
drul tricolor.

Societatea „Concordia" în al cărui 
favor s’a aranjat representația acâsta s’a 
înființat prin anul 1879 și în anul 1883 s’a în
tărit prin statute. Menirea ei este înfrumseța- 
rea opidului Blașiă, ajutorarea și cultivarea 
meseriașilor opidanl. Scopul fixat prin sta
tute mai de loc nu s’a putut ajunge, din 
causă, că în micuțul nostru opid, pe urma 
nostră prea multe societăți s’au înființat 
de-odată și acuma vădend, că și numărul 
nostru al meseriașilor s’a mai mărit, câțiva 
bărbați conscil de însemnătatea acestui 
scop și-au propus, să se nisuescă după pu
tințele lor la restabilirea intereselor socie
tății, de a cărei ajutor material, după ce 
opidul dispune de cele mai slabe venite, ar 
fi adt mai mare necesitate.

La reprezentație a fost public numă- 
ros din clasa de mijloc. Resultatul încă a 
fost îmbucurător: 57 cor. 90 bani venit 
curat. Primind cu mare mulțumită contri- 
buirl de la marinimoșii domni: Dr. Iuliu 
Maniu advocat 1 cor. 40 b., văd. Scurtu 
40 bani, M. Simoneti calfă 20 b., Miron 
Lazar bărbier 80 b., Gyula 1 cor. 60 bani 
Ioan Blaga învăț. 1 cor., le aducem și pe 
acestă cale mulțumitele nostre.

„Un blășictnu.

Adunare de îuvețători.
Reuniunea învețătorilor gr. cat. nMa- 

riana“ din vicariatul Rodnei și protopo
piatele Bistriței și Budacului român, își va 
ține adunarea generală la 12 Octomvrie 
a. c. st. n. în Monor în sala școlei conf. 
gr. cat. la care se învită cu tătă stima a 
lua parte atât d-nii membrii, cât și on. 
public interesat de causa învățământului.

Programa: 1. Membrii la 8 ore a. m. 
asistă în corpore la serviciul divin în bi
serica gr. cat. 2. La 9 ore deschiderea 
adunării. 3. Esmiterea comisiunilor: a) 
pentru verificarea protocolului; 5) pentru 
critisarea prelegerii practice; c) pentru 
înscriere de membrii noi.

4. Ținerea a două prelegeri prac
tice de câte '/, oră și anume: a) din gra
matică cu șolarii din cl. Ill-a prin Gre
goriu Romanessi învăț, fund. în Monor, 
b) din istorie cu școlarii din cl. V-a prin 
Gregoriu Tanco, învățător gr. cat. în Monor.

5. Raportul anual despre activitatea 
reuniunei. 6. Raportul cassarului și petrac- 
tarea prelimiuarului de buget pro 1903. 
7. Raportul comisiunei censurătore. 8. Ce
tirea disertațiunei: „Sănătatea țăranului 
român" prin Iuliu Bugnariu învățător în 
Hordou. 9. Raportul comisiunilor de sub 
pct. 3 lit b) și c). 10. Pertractarea propu
nerilor anunțate la președinte cu 24 ore 
înainte de adunare. 11. Statorirea timpului 
și locului pentru adunarea generală viitdre. 
12. închiderea aduuării.

Năsăud, la 25 Septemvrie 1902.
Presidiul reuniunei învețătorilor greco- 

catolici „Mariana1*.
Gerasim Domide, Clement Grivase,

președinte secretar.

NB. In 12 Octomvrie după ședința I va urma 
prând comun.

Acei d-nl, cari retlectâză la cuartire, sunt 
rugați a se adresa la d-nii Vasile Onigaș, George 
Todoran, Gregoriu Romanessi și Gr. Tauco învăță
tori în Monor.

La adunare se va desface „Memorialul" reu
niunei, edat din incidentul sărbătorii iubilare din 
anul trecut.

<D o sa v a»« a r e.
Adunarea cercuală ordinară a despăr

țământului „Solnoc - Dobâca" al „Asocia- 
țiunil pentru literatura română și cultura 
poporului român" se convocă pe 21 Oc
tomvrie n. a. c. la 11 ore a. m. in Deșiîi în 
localitățile institutului de credit și eco
nomii „Someșana", cu următorul program .
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1. Deschiderea adunării prin directo
rul despărțământului.

2 Raportul comitetului.
3. Raportul cassarului.
4. Alegerea a 3 comisiunl; 1) pentru 

oensurarea raportului comitetului; 2) pen
tru censurarea raportului cassarului; 3) pen
tru înscrierea de membrii și încassarea 
taxelor.

5. Eventuală disertațiune.
6. Raportul comisiunilor.
7. Eventuale propuneri.
8. Alegerea unei comisiunl pentru ve

rificarea procesului verbal.
9. închiderea adunării.
La acestă adunare se invită toți mem

brii despărțământului și toți cei-ce doresc 
progresul cultural și binele poporului român.

Deșiu, la 1 Octomvrie n. 1902.
Pentru comitetul despărțământului:

])r. Teodor Mihăli m. p., 
director.

Dr. Liviu Micșa m. p., 
notar.

Serate de ale meseriașilor români.
Localul „Reuniunei sodalilor românl“ 

din Sibiiu, frumos mobilat și bine adjus- 
tat — avea Joi în 25 Septemvrie n. c., 
data ținerii ședinței literare, înfățișarea 
unei sale, în care număroșii ospețl, din 
tote păturile nostre sociale, asistă la o fes
tivitate școlară. Serbarea a fost mult ridi
cată prin bravul cor al seminariștilor de 
sub conducerea harnicului cleric d-1 Au
gustin Bena.

Cum reuniunea în tot timpul anului 
școlar este ajutată de bunii elevi ai semi
narului „Andreiân14., presidentul reuniunii, 
d-l Victor Tordâșianu, în cuvântul de des
chidere al ședinței, scote în relief menirea 
culturală a reuniunii nostre și o asâmănă 
cu un fel de .școld, care cu binevoitorul 
concurs al inteligenței nostre — nobiliteză 
mintea și inima.

Intre căile și mijlocele. de cari reu
niunea se folosesce în acâstă nobilă che
mare a sa, presidentul nostru vizeză la 
venirea în contact nemijlocit a meseriași
lor între sine în localul reuniunii, și aci la 
însușirea obiceiurilor bune, la cetirea de 
cărți bune și folositore, la probele de cân
tări, la repetițiile pieselor teatrale, la șe
dințe literare, la producțiunile nostre pu
blice. In reuniune măiestrul legă cunoscințe 
cu sodalii harnici și viceversa, și tot aci 
ne facem cunosctițl publicului mare, care 
pănă aci în trebuințele sale se folosia 
aprope esclusiv de măiestri străini. Cât de 
mare importanță are reuniunea nostră, se 
va dovedi în curând la esposiția industri
ală, pe care numai lucrând cu toții și dom
nind între noi frățescă dragoste, neapărată 
în orl-ce societate, suntem în stare a o or- 
gamsa. Ea ne va presenta publicului nos
tru ca pe buni, harnici și deștepțl împre
ună munc’torl,

Esposiția din a. c. mai are și acea 
particularitate, că întrunesce la un loc pe 
țăranul cu meseriașul și cu inteligentul 
nostru, ca dovadă, că numai lucrarea ar
monică a tuturora ne pote asigura bună
stare și înflorire.

Nu pot lăsa neamintit de astă-dată 
— continuă vorbitorul — fără de a lipsi 
de la o sfântă datorință creșt.inescă — ca
șul trist al trecerii la cele vednice a neo
bositului nostru conlucrător loan Pumfilit.

In urmă d-l president mulțumesce 
d lui Bena și cetei sale de coriști pentru 
conlucrarea la începutul acestui nou an 
școlar și declară ședința a 9-a deschisă

După-ce d-l loan Apolzan, în calitate 
de notar al Reuniunii, cetesee procesele 
verbale din ședințele administrative din 
luna Septemvrie, corul elevilor seminariall 
(14 elevi din cursul IlI-lea teologic) ese 
cută cu rară precișiune și cu multă însu
flețire 2 eomposîții corale, datorite diligen
tului Augustin cari (au fost mult
aplaudate. Sodalul cismar d-l Filimon Dr- 
Iwaii ne-a recitat o poesie eroică de V. 
Alexandri. Noul sodal croitor d-lNaftanail 
Aflatu sl-a făcut intrarea între debutanții 
noștri cu declamarea unei alte poesil de 
V. Alexandri. Bună impresie ne-a făcutd-l 
Nicolae F"go-, sodal croitor, prin decla
marea poesiei „Pașa Hasan“ de G. Coșbuc 
D-l Demetriu Ăxrwiei, culeg, tip. reîntors în 
mijlocul nostru, după împlinirea serviciului 
militar de 3 ani, s’a înrolat și el în armata 
nostră. D-sa ne-a cetit cu pricepere rară 
poesia „Gelosie“ de Haralamb Leca. D-l 
Filimon helorean mai apoi ne-a ținut în 
continuă bună disposiție prin cetirea bu
cății hazlii „Sub car mi-ai așternut" de 
Sandu-pungă-gdlă, dr după d-sa harnicul 
Nicolae Neagoe pășind din nou la tribună, 
ne-a recitat frumos poesia „Rea de plată" 
de G. Coșbuc.

Drept variațiune d-l loan Apol-an 
ne-a cetit frumosa scrisdre (publicată în 

foița Tel. Rom.) adresată presidentului re
uniunii de d-l Ionel Lucii; sodai cofetar îu 
Viena, sorisore ce ne-a făcut să admirăm 
frumosul stil și ideile d-lui Luch, care va 
îmbogăți esposiția cu diferite zaharicale, 
torte etc. In fine d-l Demetriu Axe-id'- ne-a 
declamat poesia „Dormi în pace" de Vlă- 
huță cu o măestrie și cu sentiment neîn
trecut. Viile aplause, ce nu voiau să înce
teze, sunt mărturie vie despre gradul înalt 
la care d-l Axente a ajuns în arca decla- 
matorică. Corul bravilor seminariști a în
coronat prestațiunile frumosei și instructi
vei nostre serate.

Deplin satisfăcuțl la orele 10’/2 ne-am 
îndepărtat cjicendu-ne la revedere la a 10 
ședință literară din ultima Joi din luna 
Octomvrie după călindarul nou.

„Suveică11.

Veneția, 3 Oct. Poporațiunea. 
Veneției a făcut congre.siștilor, și 
mai cu semă celor români, manifes- 
tațiuni de simpatie. Toți studenții 
români portă afară de lenta de cu
lori române și pe aceea de culori 
italiene. In întrunirea, care s’a ținut 
de delegații diferitelor consulate, s’a 
hotărît, ca se se permită în Congres 
desvoltarea unei moțiuni în privința 
israeliților din România și a condi- 
țiunilor ce li-se fac. De asemenea 
se va permite desvoltarea unei mo
țiuni în privința școlelor din Tran
silvania.

Veneția, 4 Octomvrie n. („Telegr. 
Gaz. Trans. “) Congresul federațiunei 
internaționale a studenților univer
sitari „Corda Fratresu a discutat ces- 
tiunea la ordinea flilei privitdre la 
piedecile, ce le-a întâmpinat „Fede
rația" din causa oposițiunei membri
lor maghiari. In acestă discuțiune 
studenții români au triumfat. Congresul 
a blamat unanim procederea președin
telui efectiv al Federației „Corda 
Fratres" Ludwig Rezsb și a guver
nului unguresc, în deosebi a minis
trului Wlassics, prin care procedere 
s’a zădărnicit întrunirea .congresului 
studenților la Budapesta. Vice-pre- 
ședintele Federației și președintele 
secțiunei române I. S'urtu, pe care 
Ludwig și secția ungară a Federa
ției nu vre sâ-1 recundscă în calita
tea acesta pe motiv, că este supus 
ungar, a fost din nou întărit în 
funcțiunea sa și declarat de Congres 
ca representant al Secției române a 
Federației.

Viena, 4 Octomvrie. In Macedo
nia a isbucnit rescolă în diferite ți
nuturi. Vestea, că mulțl ofîcerl ruși 
c’un mare duce se află la Șipca, la 
granița turcescă, a înfierbântat așa 
de mult pe Bulgarii Macedoneni, 
încât comitetul macedonen a creejut 
binevenit momentul se proclame 
revoluția în Macedonia.

Se telegrafeză din Salonic, că 
aprope de Radovics a fost o luptă 
teribilă între trupe și o bandă mare 
bulgărescă. Trupele an avut 20 de 
morțî și 32 de răniți. Bulgarii, cari 
trăgeau de din dosul unor bastione, 
au avut numai un mort .și puțini 
răniți. Linia ferată între Salonic, 
Vodena și Bitolia a fost întreruptă 
îu eâte-va puncte. Bandele jefuesc 
și dau foc satelor turcesc!. Trupele 
turcesc! au isbutit să împiedece la 
timp explosiu.nl de dinamită la ca- 
sarma din Bitolia și sub podul cel 
mare al căei ferate de lângă Vodena.

Ungurii și congresul din Veneția 
^Magyar orszâg~ vorbind despre congresul 
Federațiuneiinternaționale „Corda Fratres" 
ce s’a deschis Miercuri în Veneția (Italia), 
cjice, că acest congres se ține numai de 
dragul Românilor. Ungurii nefiind repre- 
sentațl In congres „Magyarorszâg" se plânge 
că n’are cine să-i apere pe aceștia in con
tra Românilor. In faptul, că Românii sunt 
atât de bine representațl -în congres, foia 
maghiară vede uu semn râu și dice, că de 
bună semă acolo „se pregătesce ceva în 
contra Maghiarilor".

Desastrul din Sicilia.
Asupra acestui desastru îngrozitor „Uin'uer- 

sulu publică următorele amănunte din Roma:

După o secetă neîntreruptă, care a 
ținut mai multe luni în Sicilia de miadă-di, 
timpul deveni ploios, cu un vânt de sirocco 
bătând dinspre apus. In tot cursul <jilei de 
Joi (25 Sept, n.) a plouat.

Noptea, ploia deveni mai tare, înso
țită fiind de rebufnelî groznice de vânt și 
de trăsnete. In sfîrșit, pe la 4 ore ploia 
deveni forte furiosă, însă nu într’atâta, ca 
să pricinuescă o catastrofă.

Se pare că o rupere de nori întâm
plată pe cele două platouri, cari se întind 
la drepta și la stânga orașului Modica, a 
fost adevărata causă a desastrnlui.

In adevăr, pe la patru ore și un sfert, 
partea de jos a orașului fu inundată în 
câte-va minute și apele se înălțură repede 
într’atâta, că ajunseseră la etagiul al doilea 
al caselor.

1 La vîjiitul asurditor al apelor și la 
șueratul vântului, se adăugară îndată țipe
tele de disperare ale inundaților și detonă
rile armelor.

Mulțl omeni, înspăimântați, săriră din 
paturi și se încercară să iasă din case, însă 
fură imediat respinși îndărăt de furia ploiei.

întunerecul era spintecat din când în 
când de fulgere, cari iluminau în mod si
nistru groznica scenă, arătând astfel per- 
sonelor grămădite pe la ferestre, cataclismul 
ce se petrecea în acea teribilă nopte.

După multe minute, ploia începu să 
înceteze, descărcările electrice deveniră mai 
rari și atunci fu cu putință, celor mai cu- 
ragioșl, ca să iasă din case.

însă stradele înclinate se transforma
seră în adevărate torente.

Strada principală, numită Salone, era 
transformată într’un rîu imens, a cărui pri- 
velisce era înfiorătore: apele duceau la 
vale un mare număr de cadavre.

Personele, cari locuiau în camerele de 
jos ale caselor de pe lângă calea princi
pală și de pe lângă alte căi aflătore la 
același nivel, vrând să încerce a scăpa, au 
pierit într’un mod înfiorător. Numai câte-va, 
în iuțela cu care erau duse de curent, s’au 
putut apuca de stîlpii de telegraf de pe 
stradă și au isbutit să scape.

între numărosele și feluritele episode, 
caii se povestesc, e și acesta: farmacistul 
Piccitto, care ține farmacia de nopte, a 
vădut cu spaimă torentul năvălind in far
macie. Torentul a înălțat imediat un dulap 
și acesta a fost un noroc, căci farmacistul 
cu nevasta și cu cei doi copii ai săi s’au 
apucat de dulap și au isbutit să se agațe 
de un cârlig al policandrului, putând astfel 
să resiste furiei apelor.

Vuite case de lângă biserica Sânta 
Maria și din alte cartiere s’au dărîmat cu 
sgomote teribile. Și nu se scie nici pănă 
acum numărul victimelor îngropate sub 
acele dărîmăturl.

O casă din fața cartierului militar s’a 
dărîmat îngropând o familie de dece per- 
sone. într’o brutărie au pierit 11 lucrători, 
în nisce grajduri s’au înecat 5 birjari cu 
caii lor. Biserica Sânta Mana e încunjurată 
de nămol pănă la înălțimea de 5 metri și 
se presupune, că în biserică sunt, cadavre.

Prăvăliile au fost întru totul devas
tate de ape. Torentul a dărîmat ușile și 
năvălind înăuntru, a luat iote mărfurile și 
le-a dus.

Pe la cinci ore diminâța, când era 
încă întunerec, s’au început lucrările de 
salvare, chemându-se soldați și pompieri .și 
din alte localități învecinate.

Tote cadavrele găsite prin camerle 
caturilor de jos ale cas<-lor sunt gole, său 
aprope gole. Două din ele, ale proprieta
rilor unei cafenele de nopte, au fost găsite 
strîns îmbrățișate.

Pe stradele orașului e plâns și jale. 
Mai mulțl omeni umblă ca nebuni prin 
mocirlă, pe care o răscolesc cu manile, în- 
cercându-se a descoperi în ea cadavrele so
țiilor seu copiilor dispăruți.

Alții se apropie hăbăuci de soldați 
și-i întrebă unde sunt tatăl, sora, fratele 
său fiii lor. însă cine pite să le arate unde 
sunt și să le spună, decă sunt vii seu morțî. 
Emoțiunea este de nedeseris.

Despre meserii (măestrii).
Pănă acum Românii noștri nu au pus 

nici un preț pe meserii și nici în sâmă nu 
le-au băgat, pentru-că nu au cunoscut și 
sunt forte mulțl de aceia, cari nici acjl nu 
cunosc însemnătatea și folosul cel mure 
ce-1 au ele pentru orl-care popor, dâr cu 
deosebire pentru poporul nostru.

Din acestă nesciință păgubitore pen
tru .uoi, a urmat un lucru și mai rău. 
Nouă nu numai că nu ne plac măestriile, 
ci le urîm, ni-e rușine de ele și le luăm în 
batjocură. Așa d. e. țăranul român nu-șl 
pote închipui, că și omeni de altă limbă 
pot fi fauri, de cât Țiganii, ca și când nu
mai lor le-ar fi hărăzită acâstă măestrie cu 
care mulțl omeni și-au câștigat vadă și 
averi însemnate. Despre călțunar dice, că 
el cât e lumea șede tot ghemuit pe scaun 
încunjurat de murdărie și e silit a prinde 
în mână încălțămintele nu mai puțin mur
dare, er timarii (tăbăcarii) și cojocarii tre- 
bue să lucre la peile cele cu miros neplă
cut. Așa tjice și batjocuresce poporul nos
tru aprope tote măestriile, dăr la venitul 
cel frumos, ce aduc acele, nu se gândesce.

A sosit timpul, ca ceea ce am negli- 
geat în trecut să facem acum pănă încă 
nu e târziu și să ne formăm și noi o clasă 
mijlocie de măieștrii români atât la sate, 
cât și la orașe, der așa, ca aceștia să șl 
pricâpă deplin meseria și în scurt vom 
vede cât de însemnată și folositore este 
clasa acâsta.

Ca și noi Românii să ne putem for
ma o puternică clasă de meseriași, de care 
avem lipsă așa de mare, în loc să ne fie 
rușine de măestrii și să le batjocurim, ar 
trebui să ne interesăm mai de aprope și 
mai mult de ele, și atunci cunoscând mai 
bine însemnătatea și folosul lor, am vedâ 
că măestriile nu de dispreț și batjocură 
sunt vrednice, ci diu contră de cinste și 
încă de mare cinste. Să ne desbrăcăm 
pentru tot-dâuna de disprețul, ce aveam 
pănă acum față de ele și să ne învățăm 
a le prețui după merit, decă nu voim să 
rămânem noi de rîsul și batjocura altor 
națiuni!

Măestria este o ocupațiune forte cin
stită și de toți prețuită ca și diregătoria 
orl-cărui domn mare. Ea tot-odată e și în
semnată, fiind-că măestrul este inima ori
cărei societăți, care stă între plugar și 
domn și ca o copcie tare îi aduce pe aceș
tia mai aprope unul de altul într’o legă
tură strînsă. Numai acel corp e pe deplin 
sănătos și harnic de lucru, care îșl are 
tote membrele. Așa e și cu un popor. 
Greșesc der forte mult aceia, cari cugetă 
și cred, că măestria este o ocupațiune ne
însemnată și nevrednică. Și sunt mulțl de 
aceia, cari în nesciință lor cea mare cugetă 
asemenea.

Ce ar face acești omeni atunci, decă 
nu ar fi măsarii să le facă mobile în casă; 
rotarii, cari fac cară și alte recuisite eco
nomice; faurii cari ferecă carul și săvâr
șesc o mulțime de lucruri fbrte necesare; 
pălărierii, cari fac pălării; timarii și călțu- 
narii; cojocarii și așa mai departe. Ar fi 
forte greu și fără de ei numai cu greu iar 
pute trăi, căci ne sunt trebuincioșl ca pânea 
de tote dilele.

Măestrii harnici și cruțătorl atât la 
sate, cât și la orașe duc o viâță frumosă, 
cinstită și îmbelșugată câștigându-și prin 
munca lor vază și lâvere. Acâsta ar fi o 
avere națională câștigată de măestrii noș
tri, <m ajutorul și sprijinul nostru, căci 
având pe la orașe tot felul de măestrii 
români, i-am sprijini pe aceia cari din ave
rea ce și-au câștigat de la noi, ne-ar ajuta 
cu drag așecjămintele nostre românescl, 
ceea ce de la străin nu putem aștepta.

Astăcjl însă fiind atât de rari măestri 
români, suntem siliți a cumpăra cele de 
lipsă aprope numai de la străini, cari adese 
ori ne înșelă, ca să se potă îmbogăți de 
pe pielea nostră și pe de-asupra ne mai și 
batjocoresc; pe ai noștri nu i-arlăsa inima 
să facă nici una, nici alta.

Să ne uităm numai biue la măestri 
de la orașe, ce averi frumose și-au câști
gat. Unii și-au ridicat case frumose ca 
nesce palate, și-au cumpărat loc și vite. 
Tote aceste le-au făcut: unul cu acul lu
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crând la vestmiute ca croitor seu cojocar; 
altul cu firezul ca măsar; er alții cu barda, 
ciocanul și așa mai departe.

Ei lucră, cu sîrguință săptămâna în- 
tregă, vara în casă la umbră și răcore, er 
iărna în căldură, pe timp frumos, ploios 
seu friguros fără a-1 pute împedeca și fără 
a se teme, că timpul va nimici fructul os- 
tenelelor lor și nu-șî va căpăta prețul lu
crului. Dumineca și în sărbători îi vecjl 
îmbrăcațl frumos ca orl-care domn.

Venitul lor nu numai că e sigur, ci 
îl câștigă cu mult mai ușor de cât d. e. 
economii ș. a. și nu trebue să lucre atât 
de greu, ca și cei fără de măestrie.

Un măestru bun și harnic nicl-odată 
nu se teme, că el și familia va duce lipsă 
căci scie bine că „de nu cură, picură" și 
totuși lipsă nu va duce.

In cas de bolă încă nu sunt de sărit 
în apă, căci și ei au o societate, la care 
fie-care măestru se face membru și plătesce 
o taxă mică, pentru care în schimb pe 
timpul cât e bolnav primesce ajutor anu
mită sumă de bani pe fie-care di.

E drept că sunt și măestrii, cărora 
le merge forte rău și sunt săraci. Vina la 
acesta numai ei o portă, pentru-că seu 
nu-șl pricep măestria, său sunt mincinoși 
și bețivi; nu-șl văd de lucru care nu le 
place, și așa în loc să lucre, umblă cât e 
cjiua de mare pe ulițl, seu dintr’o crâșmă 
în alta.

Astădl numai așa ne putem ridica 
de-asupra multelor năcazuri câștigându-ne 
și ceva avere decă vom fi. harnici, cumpă
tați și mai pre sus de tote cruțătorl.

Pe lângă avere, măeștrii îșl mai câș
tigă și vadă. Ei sunt bmenl prețuițl și de 
toți cinstiți. Ei sunt domni și încă mai cu 
stare, de cât mulț.I domni cu cari măeștrii 
nici odată nu ar schimba.

Măestria e însemnată și din acel 
punct de vedere, fiind-că măestrul e om de
plin liber; nu-i poruncesce nimeni; atunci 
lucră când vrea, și pote face ce-i place, 
fără ca cine-va să-l tragă la răspundere, 
pentru-că el nu are mai mari de cari tre
bue să tremure, ca mulți diregătorl. Și 
Domne! cât, de bine ne-ar prinde nouă, în 
multe treburi astfel de omeni liberi în fap
tele și voințele lor. Atunci Românii în 
mult-- privințe ar sta cu mult mai bine 
ca adl.

Din măestrie pote trăi orl-cine bine 
și cinstit fără năcazuri. Să nu ne silim der 
și mai departe a ne face copiii numai 
domni, mai cu sămă învățători, preoți seu 
scriitori pe la unele diregătoril fără nici 
un viitor, pentru-că aceștia între împreju
rările grele de adl numai forte cu greu 
pot trăi. Și apoi nu pe toți copiii i-a în
zestrat Dumnedeu cu talent mare; la unii 
le-a dat minte ageră, er la alții mijlocie, 
seu chiar slabă.

(Va urni» )AGRICULTURĂ.
Căușele de ce semănăturile sunt rele.

In una din fiile ducându-me 
prin țarină spre a-mi vede semenă- 
t.uiile, privirea mea a fost atrasă de 
faptul, că prin semănăturile țeră- 
nescî, unii din popușoi (cucuruzi) 
erau fdrte mici și fără rod. alții 
mai bunișorî în comparație cu cei
lalți, der în generai rei.

M’arn gândit, car? se fie causa? 
Multe ipotese erau in nuntea me. 
și căutam soluția. Rend pe rend îmi 
puneam întrebările: r 6te din causâ 
că sunt păduri în apropiere? Obser
vam inse. că tocmai lângă pădure 
era un ogor cu popușoi frumoși, pe 

când alăturea rei de tot. — Pote 
arătura? semănătura locului? munca?

Acestea mi-le presupuneam; în 
fine am găsit adevărata causă pe 
lângă celelalte mai sus arătate.

Mă apropiai de un ogor cu pă
pușoi rei de tot, mici și chirciți; 
scot un cocean (strujan); mă uit la 
rădăcina sa, ce văd? Tdte vițișdrele 
(rădăcinile adventive) rose, mâncate. 
Acum voesc a sci, care e causa? 
Caut în locul de unde am scos acel 
strujan și găsesc găuri subterane și 
nu departe prin acele găuri, roejend 
la rădăcina unui fir deierbă, găsesc 
un verme mare, larvă de cărăbuș.— 
Nu l’am găsit la rădăcina struja- 
nului.

Care e acum causa? Cât a fost 
popușoiul tînăr, verm ele a ros, avend 
ce râde și mai cu semă prin prășire 
(săpat) ierb.a s’a tăiat, rămânend pă
pușoiul curat, er acum, când ierba 
a crescut și ne mai avend ce găsi 
la păpușoi, a trecut la iărbă și o 
caută.

Când voescl a smulge un pă
pușoi, eșia fort9 ușor de ore-ce vi
nele tote suut rose. Un păpușoi se 
fixeză în pământ prin 2 rânduri de 
vițe (rădăcini), cele principale și cele 
secundate, cari sunt la suprafața pă
mântului.

La astfel de păpușoi le lipsesc 
absolut acele vițe secundare.

•t*

Insecta, numită cărăbuș, este în 
abondență, ca o pacoste pe păduri, 
roefend teribil fruucțele. Din 3 în 3 
ani ea îșl depune ouăle în păment, 
mai cu semă în cel gras, fiindti-i 
ușor a-1 scormoni; pe urmă piere. 
In anul întâih ouăle clocesc și se 
formeză prima larvă. In al doilea, 
larva e mare, de mărimea unui 
verme de metasă, une-ori și mai 
mare. In acâstă periddă el e forte 
periculos prin faptul, că distruge în 
massă semănăturile. In al treilea an 
devine insectă perfectă și sboră pe ar
bori. înmulțirea se continuă tot așa 
La zarzavat am observat acâsta 
chiar dm primăvară. Vecjî planta 
ofilită și nu șeii ce are, când pui 
mâna pe ea. cade și la rădăcină 
găsesc! acest insect vătămător.

$

Pentru a asigura întru câtva re
colta în contra larvelor de cărăbuș, 
până la găsirea altor mijloce mai 
raționale, e de nea> Arată n^voe a se 
face arătura de tomnă, pentru-că larva 
și chiar ouăle din păment. prin ară
tură se scot la. suprafață. Erna din 
causa gerului, cea mai mare parte 
mor și un alt bine pentru recoltă e, 
că pătrunde apa in păment.

Astfel că plugarul român făcând 
numai arătura din primăvară, mereu 
recolta e espusă la capriciul a :e-stui 
vierme. Deci netăgăduit e, ci ară
tura de tămnă se impune și e de folo
sință ori-cărei semănături. Cărăbușul 
și larva sa strică și pânea albă 
(giâul) nu numai porumbiștea

Un loc slab trebue îngrășat cu 
acel îngrășământ, care astăc|T în sa
tele nâstre ai să I vec]î grămecjl 
aruncate spre umplerea rîpilor. 6r 
nu dus acolo unde el se transformă 
în mierea pământului.

Ae.Cstă mure a pământului e 
gunoiul de tâtă mâna, fie băligarul 
de la vite, resturi de prin ogrăfii, 

golomozul provenit din derîmăturl 
de case, etc. etc.

Pe urmă ară pământul bine 
tâmna și primăvara, semănă-1 și 
muncesce-1 rațional, și recolta se va 
face.

In anii de secetă în comunele 
cari nu sunt în condițiunile sus ară
tate nu se va face aprope nimic, 
pe când într’un loc în asemenea 
condițiuni tot se va face.

Prevederea se impune și, deci, 
scăparea prin noi înși-ne.

(„Jurn. Soc. Centr. Agric “)
Nicolae II. Vecliiulescu.

Povețe despre păstrarea sănătății 
Lucrarea și repausul.

Lenevia este un obiceifl. râu, un vi- 
țiu, care produce bole. Decă nu lucrăm 
mai multă vreme, brațele nostre pierd obi
ceiul și puterea de a munci. 6menii, cari 
șed totă diua la un loc și nu fac nici o 
mișcare, se bolnăvesc, stomacul ți inima 
lor nu lucreză bine.

Copiii trebue să se deprindă a lucra, 
să se pregătescă în tinerețe pentru împli
nirea datoriei, însă cu cumpătare, potrivit 
cu puterile lor. Trupul copilului nu este 
încă copt pentru munca îndelungată, și pe 
lângă învățătura în școlă, care este deja 
obositore, să nu se ceră copilului lucrări 
grele, și, potrivit cu munca lui în școlă, 
în casă, la câmp, să i-se dea hrană îndes- 
tulătore, mai ales lăpturl, brânzeturi, ouă. 
Prin obiceiti, prin deprinderea cu lucru, 
puterile copilului cresc, der numai cu în
cetul el devine vrednic pentru munca mai 
grea. Lucrarea trebue să fie potrivită cu 
versta și puterea omului; femeile, copiii, 
omenii bătrâni nu pot munci de-opotrivă 
cu bărbății tineri aflațl în florea vieții. 
Copiii supuși la muncă nepotrivită cu pu
terea lor, rămân slabi, nu cresc regulat, 
osele lor nu se fierb bine și la versta de 
21 de ani tot copii sunt; când se bolnă
vesc, ei n’au puterea să se lupte cu boia 
și mor mai lesne de cât alții cari au cres
cut bine, fiind-că nu începuse prea de 
timpuriu să muncâscă greu și peste pute
rile lor.

Ca și lenevia, munca grea și prelun
gită, fără repaus, este vătămătore săuătății, 
lucrarea necontenită și lipsa de odihnă 
slăbesc puterile nostre, mai cu săină dâcă 
nu ajutăm corpul prin mâncare potrivită. 
Omul trebue să se hrănescă potrivit cu 
munca ce face; mămăligă singură cu bu- 
ruenl, cu verdețuri, nu dă putere, nu face 
pe muncitor destoinic pentru lucrări obo
sitore, ci numai mâncările mai hrănit6re: 
carne, pasări, pesce, ouă, lapte, brânzeturi 
fasole, mazăre, linte.

Este bine, ca să lucrăm diua și să ne 
odihnim și să dormim noptea. Dormirea 
în timpul (filei nu ne dă aceeași putere ca 
somnul de nopte. Nu trebue însă să dor
mim prea mult; somnul prelungit ne slă- 
besce în loc de a ne întări. Copiii și fe
meile să dorma mai mult de cât bărbații 
tineri; copiii să dormă 9 pănă la 10 ore, 
bărbații cu putere 7 pănă la 8 bre. Ve
gherea prelungită în timpul nopții nu 
este sănătosă. Mai ales femeia țăranului lu- 
crăză mult, dorme puțin și se hrănesce 
rău. Rostul femeei este în casă, ca să în- 
grijescă de casă, de copii, și numai la ne- 
voe mare, în timpul săpatului, a secerei și 
a culesului, să lucreze afară din casă. Fe
meile însărcinate să nu muncbscă greu, să 
se hrănescă bine și aprope de sfîrșitul sar- 
cinei să se odihnăscă mai multe săptă
mâni.

Când umblăm și lucrăm, corpul se în
fierbântă, în timpul somnului însă corpul 
nostru produce mai puțină căldură; de 
aceea este bine, ca dormind să ne învelim 
cu o pătură, plapomă, scorță seu altestrae 
Este vătămător a ne culca pe păment 
umed, prin rouă și brumă. Chiar în tim
pul verei, nopțile sunt câte-odată reci, de 
aceea să nu dormim fără trebuință afară în 
curte, pe prispe seu pridvore deschise.

Afară de odihna în timpul nopții, 
Dumnedeu ne-a poruncit repausul în tbte 
Duminecile și sărbătorile cele mari, atât 
pentru împlinirea datoriilor creștinesc!, pre
cum și pentru a înlesni corpului nostru re
dobândirea puterei perdute prin muncă. 
Aceia, cari petrec Duminecile și sărbătorile 
în cârciumă, nu împlinesc nici unul din 
aceste două scopuri și nu îngrijesc nici de 
corpul, nici de sufletul lor. Asemenea gre
șesc cei, cari țin și alte sărbători, afară de 
cele prescrise de legea creștină, cari nu în
grijesc de casă, de câmp, de vitele lor, ci 
petrec in trândăvie nisce sărbători închi
puite, cari nu sunt recunoscute de religiu- 
nea creștinbscă și de stăpânire.

(,,Alb.“) Dr. I. Felix.

Oare de semă.
Zernesci, 20 Sept. 1902.

Cu ocasia petrecere! aranjată de ti
nerimea română din Zernesci în diua de 
Sf. Mărie 15/28 Aug 1902, următorii d-nl 
au binevoit a contribui:

Aurel Cutean 4 cor., Cernak 4 cor., 
V. Bude 2 cor., N. Garoiu 1.40 cor., M. 
Abonyi 3 c., V. Bude 2 c., loan Sperchez 2 
cor.. Robert Binder 6 cor., N. Voiculeț 2 
cor, loan Comșa 2 cor, Nicolau Pană 3 cor, 
Aron Mețian 2 cor, Nicolau Sperchez 2 
cor, N. Dan 2 cor, Traian Mețian proto- 
presbiter 8 cor., N. N. 2 cor, Nicolau Gâr- 
niță 2 cor., A. Clinciu 2 cor, Nicolau Mi- 
Qudft 2 cor, Hubner 5 cor, loan Ionică fo
restier 3 cor, Szabd 1 cor, Szorât 1 cor., 
Abraham 1 cor, N. N. 60 b., Nagelbuschl 
cor., Gyorke 1 cor, Iakobics 1 cor., Gr. 
Cutean stud. 1 cor., Ilieș T. 1 cor., Ioan 
Comșa Baiu 1 cor., Nic. Tipeiîl 1 cor, St.» 
Minea 1 cor., Kautny Kâroly 6 cor., li. 
Bude 4 cor., Beniamin Clococeanu 2 cor., 
Constantin IoanovicI 8 cor., Fiilop Denes 
4 cor., N. N. 1 cor., St. Garoiu 2 cor., Stan 
Strevoiti înv. 2 cor.. Laszlo Andra 2.40 cor., 
Aron Pană 2 cor.. Iarca Șona 1 cor., loan 
Strevoiu par. 3 cor., N. N. 30 bani, St. 
Bulmez 2 cor., I. P. Gâțeiu 2 cor., N N. 
40 bani, N. N. N. 1.20 cor. N. N. 70 bani 
loan Strevoiu hotelier 2 cor., Haralamb'e 
Ungur 3 cor., Ilieș Șândor 1 cor., I. Șona 
2 cor.. Nicolau Crăciun 2 cor., Gridean 
Ioan stud. 1.60 cor., Virgil Pandrescu 1 cor.) 
Daradics Elek 3 cor.. Lenița Teutsch 3 cor., 
I. Micudă 2 cor., Hunyi Istvan 4 cor., 
Al. Niculesc 4 cor., Ana Micudă 1 cor, B, 
Tecărea 1 c. N. N. 40 b., P. Vasilescu 2 
cor., N. N. N. 2.38 cor., Aurel Tipeiu 2 
cor., Ii-hann Loy 2 cor., Francisc Szâsz 2 
cor., Nicolau Rușeț primar in Holbav 1 
cor. La un loc fac atâta cât 157 cor. 78 
bani, din care subtrăgendu-se spesele 180 
cor și 16 bani, resultă ceea ce nu s’a mai 
întâmplat în Zernesci/ deficitul de 22 cor, 
și 38 bani.

Marinimoșil domni primăscă și pe ca
lea acesta mulțumitele nostre căldurose.

Tinerimea română.

HDLTE ȘI DE TOTE.
Serlsxrea cea mai vechii».

Scrisorea cea mai vechiă se păstrezft 
în museul britanic din Londra. E scrisă de 
Egipteanul Pambesa prietenului său Ame- 
nemag, pe la anul 1500 înainte de Chris
tos, în vremea domniei lui Ramses II.

Conținutul ei nu e de valore; ea tra- 
tăză numai despre lucruri private. E scris 
pe papyrus și e de mirare, că se mai pot*s 
ceti după 3500 de ani.

♦

Principiul firmei nostre este de a vinde numai fabri
cate „First Class". Firma nostră este unioa în țeră, 
care are relații directe cu fabricanții cei mai renu- 
mițl din Lyon și Paris. Mostrele și colecțiile debitate 
de aceștia se pot procura esclusiv numai dela noi 
• Pretași Ieftin insa ffix ..•I
al fie-cărui articol este însemnat cu cifre, și este es

clusiv a plăti prețtrl mai mari.
Mostre în provincie la cerere se trimit franco. Budapest, IV., Bdcsi-utcza 4.
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Punerea elefantului.
Experiențele de pănă acum au arătat, 

că un elefant pote purta 5500 de kg.; 2500 
kg. este ceva ușor pentru el. Puterea ca
lului este de cel mult 1200 kg.; a omului 
de 150—200.

Sosiți iu Brașov.
Pe cliua de 3 Octomvrie 1902.

H. Europa: Braun, Mâlnâsy, Budapesta j 
Kovâcs, K. Vâsârhely; Marcu, Dobrițin; Ladânyi, 
Gy. Szt. Miclăuș; Bucur, Sinaia; Dr. Hetyei, Ber
lin ; Comșa, Levadiu, Bucurescl.

H. Grand: Mauth, Viena ; Ernst, Budveis , 
Liebestin, Kahl, Weiser, Erido, Szelmar, Spielmann 
Viena.

Proprietar: T>r. Aurel Slureșlanu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pap.

Calendarul septemaaei.
SEPT. (1902) are 30 dile. RAPCIUNE

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum. 
Luni. 
Marți 
Mere. 
Joi 
Viner 
Sâm.

22 S. Foca și lona
23 j- Conc. s. pf. Ion
24 Sânt. m. Tecla
25 C. m. Eufrosina
26 f S. Ioan Evang.
27 S. m. Calistru
28 C. păr.Chariston

5 Placid
6 Bronume
7 Iustin Aug.
8 Brigita
9 Dionisiu

10 Gedeon
11 Emilian

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 3 Octomvrie 1902.

Măsura 
seu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. | fii.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 12
7) Grâu mijlociu . 11 30
71 Grâu mai slab . . 11 _
71 Grâu amestecat 8 40
71 Secară frumosă. . . 8 _
71 Săcară mijlocia. . . 7 80
71 Orz frumos . 7 _
n Orz mijlociu. . . 6 70
n Ovăs frumos. . . 4 90
71 Ovâs mijlociu . . . 4 60
71 Oucuruz ................... 10 80
n Mălaiu (ineitî) . . . 8 —
n Mazăre........................ 16 _
71 Linte........................ 13 50
71 Fasole........................ 10 —
71 Sămânță de in . . . 24 —
71 Sâmență de cânepă . 7 20

Cartofi........................ 1 20
n Măzăriche................... _ _

1 kilă Carne de vită . . . — 96
71 Carne de porc . . . 1 04

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

71 Său de vită topit . 64 —

Tergal de rîmătorl din Steinbrach.
Starea rîmătorilor a fost la 30 

Sept. n. de 47,833 capete, la 1 Octomvrie 
&u intrat 1222 capete și au eșit 666 capete, 
rămânând la 2 Octomvre n. un număr de 
48,390 capete.

Se noteză marfa unguresc*: veche 
grea dela 108—110 fii. tînărăgrea dela 
114 — 115 fii., de mijloc dela 113 — 114 fii. 
u ș 6 r ă dela 113 — 114 fii. — Serbescă: g r e a 
113—115 fii., de mijloc 111—112 fii., u ș 6 r ă 
108—110 fii. kilogramul.
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pubucatiuhe 
referităre Ia formarea de nou a catastrulu 

de pe hotarul orășenesc.
Comisarul reg. pentru oatastru 

domnul Adolf Barth ne încunosciin- 
țâză, că tocmai scum face clasifica
rea singuraticelor piese de pământ 
de pe hotarul orășenesc și că lucra
rea sa o îndeplinesce după table în 
următorul șir:

II. tablă. La polele Tâmpei din 
colo și dincocî de dealul Furcilor.

III. tablă. Nou.
IV. tablă. Dârstele.
V. tablă. Timișul de jos.

VI. tablă. Intre calea tramva
iului și între drumul Derutelor.

VII. tablă. Intre calea ferată 
de stat și între drumul Dârstelor

VIII. tablă Intre d rumul ferat 
de stat și între rîul Timișului.

IX. tablă. Din sus de drumul 
Zizinului.

X. tablă. Din jos de drumul 
Zizinului,

XI. tablă. împrejurul fabricelor
XII. tablă. Intre drumul Trei 

scaunelor și între drumul de fer.
XIII. tablă. Intre drumul St. 

Petrului și între drumul ferat din 
colo de rîul Timișului.

XIV. tablă. Din jos de gara 
drumului ferat.

XV. tablă. Dinaintea abatorului
XVI tablă. Dealungul drumului 

St.-Petrului.
XVII, tablă Dincocî de stupina 

lui Fabricius.
XVIII, tablă. Lângă stupina lui 

Fabricius.
XIX. tablă. Lângă stupina lui 

Steriu.
XX. tablă Intre drumul Feldi- 

orei și între drumul ferat.
XXI. tablă. Intre drumul Fel- 

diorei și între drumul din Tilivecbiu.
XXII. tablă. De lângă Ciocanul 

de bătut aramă.
XXIII, tablă. Livadia cea mare 

de fânațe.
XXIV, tablă. Rogozele mari.
XXV. tablă. Pășunea vițeilor.

XXVI, tablă. Stupinele dinain
tea pășunei vițeilor.

- XXVII, tablă. Stafenele.
XXVIII, tablă. Intre drumul din 

Tilivechiu și între Spurcata (Ross- 
bach).

XXIX, tablă. In dosul gărei 
Bartolomeiu.

XXX. tablă. Dincocî de stupina 
lui Schlandt.

XXXI. Tabla Gimbășenilor.
XXXII, tabla. Intre drumul Gim- 

bavului și al Cristianului.
XXXIII, tablă. LâDgă Cărămi- 

dăria, lui Kertsch.
XXXIV, tablă. Lângă casa de 

țîntă militărâscă.
XXXV. Tabla Cristolovenilor.

XXXVI, tablă. Hotarul de sus 
(Ținutul Postovarului și Szâraz-Tâmos

Singuraticii proprietari au a aș
teptă pe d 1 comisar estimator de 
catast.ru la pământul lor, său — în 
cas decă acesta nu le-ar conveni 
se-și provadă locul cu un poeiump, 
pe care se se scrie esact și clar nu
mele, ubicațiunea, numărul casei pro
prietarului și de e posibil și numă
rul top. al pământului.

Mai departe se fac atențl toți 
acei proprietari, a căror pământuri 
— pentru conservarea rentabilității 
seu urcarea aceleia -— afară de chel- 
tuelele ordinare recer permanent și 
cheltuelî deosebită se fac atențl cjic 
că pentru stabilirea astorfel de chel- 
tueli și pentru considerarea acestora 
la statorirea venitului curat, au a 
dovedi cu documente autentice la 
Direcțiunea de catastru reg. din Cluj 
atât capitalul fundamental întrebuin
țat pentru lucrări de scut etc. cât 
și cheltuelile anuale necesare pentru 
conservarea, lor.

pC »

Moșie de veudare.
în posiția cea mai frumâsă a Se- 
cuimel, distanță de o oră de la 
Brașov, âr de la stațiunea călei 
ferate distanță de 1/4 oră, este 
de wendare o

moșie de 154 jugere,
cu casă domnescă și edificii econo
mice. Loc forte potrivit pentru zi
dire de fabrică de spirt și pentru 
instalare de lăptărie.

Adresa Ja administ „Gazetei?1

1

o

o

o

Brass 6, în 23 Septem vre 1902. 
(695,1—2) ^Laaistratul orășenesc.

De arendat
=—===== cn preț fabnlos de ieftin, 

o grădină acomodată pentru 
stupărit, având o întindere de 2 
hectare, situată în imediată apro
priere de Bârsă, putând fi udată 
la cas de secetă cu mare înlesni
re, prin conducte de apă, și închi
să sistematic de jur în prejur.

Productele se pot desface cu 
mare ușurință la târgurile de 
săptămână din comunele Bran și 
ZârneștT.

Amatorii se pot adresa pentru 
ori-ce referințe la proprietarul 

lUîsăe 3. ASdâca, 
în comuna Tohanul-vechiu (O-Tohan)

< . Strada Morii «r. 460.

Ocasiune favorabilă!
Magazin de coloniale, aaaaaa 

Ferărâe, ~
gj BuSgSSCaBlS©, 

vechiu renume, având un ma-CU
re cerc de clienți,

este de vendare,
în contlițille cele maî favorabile. 
Amănunte la d NICOLAE LUPU Zernesci.

Zârnescil cu aprope 4000 locuitori, 
îti depărtare numai de 28 chilometrii 
dela Brașov, are erna de două ori pe 
di. vara de 3 ori pe <ji legătură de 
dmm de fer, are douS fabrici însem
na1 e, târg de săptămână și două târ
guri de țâră. g_.g
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Fluidul Kwizda.

turiști
Kwizda fluid 
pentru soldină. TȚ Y
Fricțiune probată 

contra soldinei. în
trebuințată de Tu
riști, BicicliștI și 

călăreți cu succes, 
pentru recreare du- v—. 
pă ture mai mari. •

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

Deposit principal Ia 

l'ranz cBoBb. Kwizda 
k. u. k. Oest.-ung. kon. Rumân, u. fiirstl. Bulg. Hoflif.

Kreis-Apotheke K0RNEUBURG, bei Wicn.

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

Frankfurt, a. HI.

Haveloc și mantale de ploîe Gumi.
Ne luăm voe a atrage atenția On. public din oraș 

dela țâră, că noi afară de haine gata pentru bărbați 
copii ținem un 

deposit mare de postavuri 
din teră si strein ătate.

Luăm comande pentru haine bărbătesc! și de copiii după 
măsură, și garantăm pentru croiala modernă și potrivită, care 
se esecutâ după cele mai nouă fasone.

Cu tdtă stima

Depner, Both, Westemean,
în edificiul ,,Spar Cassa“ Strada Vămii 3—5.
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Mestfre de postavuri 8a cereale frauca

Telefoai

RESTAURANTUL sr în Casa ie tir (Schiitzenhaus) -w este desohis șa ierna.
O)

a

0) 
rd 
•H

a

a
©

Am onorea a aduce la cunnscința On. public, că am 
arangiat pentru sesonul de iernă Restaurantul din casa de tir 
astfel, do a pute satisface tote dorințele On. public.

Tot-odată rog Ou. public, ca cu ocasia de festivități 
să se servâscă de localitățile, ce sunt bine arangiate.

Pentru nunți, soarele, bancihetus’I iau asupră-mi 
arangiarea, care voiu eșec ut a-o cu acurateța și cu 
: Prețuri moderate. ==

Sala îs tir5tă dispune pen*™ piitrRGRri jarticularB. 
Abonamente la fleici se primesc.

Pentru Domnii, cari doresc a-se eeereita la tragere 
țîntă stau la diuposiție gjaascB și servicâu.

Apelez la sprijinul On. public 
cu t.6tă stima

Friedrich Schmidt,
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SBES&12 de Steinbruch, pentru bo^viz (mișmaș)
si v fi n ta r i «3 e S® es cr t. 

catast.ru
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i STRUGUR! de masă
1 seu «le Cură

Cei mai frumoși și fini Chasselas și TămăMsă, ameste- , 
câți 5 KL în lădițe seu coșuri trimiși cu poșta franco 3 COI*. 
50 b. Tămăidsă singură 5 kilo 4 cor. 50 b. Vin roșu 
Szegszărd din viile proprii 3 butelii de 0.70 litr, franco 
trimise 3 COI*. 60 bani, forte potrivit pentru cadouri la ser- ’ 
bători mari, se pot comanda dela f

•oss-Wein-Protlucent in 2® o hi ba (Ungaria) N
7—10.(678) (Coniitt. Tolna). '.
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Subscrisul aduc la cunoscință, că primul și cel mai mare 

itelier de uniforme din âr 
este din nou bogat asortat, 
pentru elevi dela tote scoiele

©hsgshs^Be mele sunt 
mătasă în trei colori Prețul 
cu fl 1.60, seu corone 3.20. 
cialiștî e separat 10 CV. seu

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

Cu deosebită stimă
Dumitru Piatoș, 

BRAȘOV, Strada Mihail-Weiss

4 al 
cu tot felul de dîGgssaeu’Ej 
centrale române din Brașov, 
de l-a calitate, căptușite eu 
este de bucată, fără deosebire 
— Emblema pentru corner- 
20 fileri.

20.10—10.(662.1

w A V I S! ‘W
Subscrisul aduce la cunoscință On. public, că a înființat 

uci stabsBiBment de

Văpsitorie și spălătorie ehemieă
în Brașovul-vecliiu, Strada lungă Nr. 134.

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

Specialități; din stwHe de a mg ar sa curată cu
desSvîrșire glanțul, ce se ivesce.

Văpsîtorîe âe blănuri, pene de Struț și mănuși glace de pele.

La cas de necesitate, me rog a face încercare cu stabili
mentul meu.
------------- Comande d’afară se esecută prompt și ieftin =zzz

Josef Schmitz.
văpsitorie și spălătorie cliemică 

Bgrasovisl-vecMiii, str. Ismgă, iar. 
=zz:xxzzzz,xzz=zxzzz

(665,6—10.)
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Pentru tote realitățile aparținetore moștenitorilor defunctului Dr 
Otrobân Nândor s’a fixat cjiua de venflare

pe 20 Octomvrîe st. n. a. c. dimmeța Ia 9 ore 
în cancelaria d-lui notar public regesc Schnell Kâroly (strada Vămii nr. 15) 
și unde nu se va lăsa nimic din prețul strinărei. Oferte se vor pruni
și în scris.

1) Casa de lemn, în Brassb (Scheifi) Podu Crețului nr. 107 Cortne. 
nou (676 vechiă) indusă în cartea funduară nr. 2660, n rii
top. 3348. 3349.......................................................................................... 700

2) Villa din Predeal, cu tot mobilarul din ea <i cu aranja
mentul. indusă în cartea funduară din Brussb, nr 10.961 A f 
25.404/1 2 nr. top........................................................................................... P',000

3) In Băcsfalu, casa cu nr. 446. cu 9 apartamente de locuit 
cu o grădină de pbme, odăile folositore pentru locuință di 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 . 12.000

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................................................................ 5,000

5) In Elopatak stațiune balneră așa numită „Villa Zona“
cu întreg aranjamentul, cu mobilele din ea. cu dreptul la băi, 
la apa minerală, indusă în cartea funduară nr. 318 A f 1535, 
1546/1, 1546/2, 1546/3, 1547, 3744 nr. top...........................................8..000

6) Casele din Bras-A, Strada Porții nr, 16 și cel veehifi 
488, indusă în cartea funduară nr. 2560 nr top 5434. și casa 
din strada Spitalului nr. 11 nou și <*e! vechio 475, nr. top. 5420,
doue case legat-* una de alta (fost Hotel Baross.)..................... 80,000

7) Imobilul din Apâcza loc da zidire, indus în cartea fun
duară nr. 1011, n-rii top 1601/2, 1602/2, 1603/3 ........................... 100

8) Livadea din Tușnad nr. 976 indusă în cartea funduară
nr. A f 12 508/1 '...........................................................................................1,000

9) Realitatea aflătore în BolOn nr. 634 indusă în cărțile
f’unduare sub nr. A f 2759/3 .......................................................... 2-0

10) O șură aflătbre in Agostonfalva.......................................... 800
11) O baie de fer în Fel>b-Râkos,.......................................... 600
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12) Realitățile aflătbre in Bardocz sub nr. 674 și 736 in
dusă în cartea funduară sub nr. A f 263 266 și 267/1, 267/2 1,400

Din prețul strigărei ofertant» au a depune un vadiu de 10“/n in 
bani gata sf'u în hârtii de valore.

Iuformațiunl se pot lua în cancelaria d-lui advocat Dr. Zătariăs 
Jânos (Brasso, Strada Spitalului militar nr. 3) unde se va lua în c n- 
siderare condițiunile date de d-1 notar public reg-sc Schnell Kăroly.

Brasso, in 2 Septemvre 1902.

Szabo Alexandru,
660,7—8 esecutorul oficial al rămasului D-rului Ot.roban Nandor.
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Folosirea

cafelei de orz a lui 
Kathreiner-Kneipp 
se învederează zilnic 

binefacere 
și necesitate. ===

o mama Iubitoare de familie st
nu întârzie a Introduce cafeaua ace
asta gustoasa și Igienica. :-----------m

Nu esistâ surogat mai curat și înlo
cuire mai buna pentru cafeaua de bob, 
ca cafeaua Iul Knelpp. -----

Cafeaua de orz a lui Kathreiner-Knelpp
e veritabilă numai in pachete ori
ginale cu marca de aparare >Pfarrer 
Kneipp«. Cafeaua aceea, care nu 
este provezuta cu marca aceasta seu 

""" s6 vinde cu cumpănă nu este veritabilă 

Kathreiner.

----------------- -----------------

Tipografia A. Mureșianu Brașov.


