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abonam^^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Octomvrie st. v. 1902

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 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50. 

Abonamente numai la numeral poporal 
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 
corone, pe șese luni 2 corone

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 8 franci, pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ÂDMINISTRÂTIUNEÂ.

Clădirea nouă a dietei.
încă în anul 1880. pe când Co

lo mau Tisza era tare și mare, dieta 
a decis se-șî facă o nouă clădire în 
care se încapă și magnații și depu
tății și tot ce se învertesce în jurul 
lor. S’a calculat, că cheltuelele clă
dirii vor face 12 milione și jumătate, 
căci era vorba de a se ridica un pa
lat mare și pompos, care se fie unic 
în felul lui.

De atunci pană afli cheltuelele 
s’au îndoit și din visteria țerei s’au 
cheltuit pentru acâsta clădire pană 
acum 24 milibne florini, o sumă co
losală cu care, decă s’ar fi folosit 
pentru îndreptarea sorții poporului, 
s’ar fi putut ferici o țâră întregă.

In acest palat măreț și bogat, 

aurit dela coperiș pănă la funda
ment, s’a deschis Mercurea trecută 
noua sesiune a dietei.

Milionele, cu cari s’a edificat 
clădirea cea nouă a parlamentului, 
ating aprope cuota anuală a Ungar 
riei. In fața acestei sume colosale 
de bani, ce au inghițit’o zidurile 
nouei clădiri a dietei, fără voe ne 
vine în minte miseria poporului din 
cele mai multe ținuturi, care se îm
bracă reu și se nutresce și mai reu. 
ne revocă în memorie șcblele lui 
părăginite, învățătorii peritori de 
fome — firesce cu escepțiunea ce
lor de la șcblele de stat — și cât 
de puțin se face, ba nu se face 
nimic, pentru-ca poporul, care duce 
în spinare sarcinile publice, se se 
deștepte și îndeosebi se devină mai 
îndemânatic de a câștiga și se i-se 
deschidă căi și isvore de muncă, de 
câștig pentru sine și pentru ca se 
acopere marele trebuințe ale fudu
liei de putere și de națiune mare a 
celor de la cârmâ.

Ce folos, că palatul dietei e 
așa de strălucit, când în țeră dom- 
nesce atâta miserie și amărăciune. 
Bine ar fi, decă deputății cari se nu
mesc cu mândrie „representanții țâ
rei11, ba chiar „părinții patriei11, ar 
lucra mai înțelepțesce în casa cea 
nouă decât în cea vechie. Căci lu
crările săvârșite în casa cea veche, 
nu vor servi în istorie spre lauda 
simțului de dreptate și de libertate 
a trimișilor națiunei așa flise alcă- 
tuitore de stat. Ba faptele severșite 
de ei vor fi pentru tot-deuna o ad- 
moniere cum nu ar trebui se mai 
lucreze în viitor ca se potă dobândi 
și rbde bune pentru întărirea și în- 
naintarea statului.

Cum s’a lucrat în casa cea ve
chie a dietei, vedem în deajuns. 
Când s’a încheiat pactul cu domni
torul și cu Austria, acâsta s’a făcut 
pe lângă legământul, ca și poporelor 
nemaghiare se li-se asigure esistența 
și dcsvoltarea națională prin lege 

echitabilă. S’a și adus o lege pe care 
șoviniști umblă acjl, să-o desființeze 
o lege care nu s’a ținut, ba cu pri
vire la care au anunțat miniștrii 

..chiar înaintea dietei și a țării, că 
•nibf- nu se va ține. Și de ce nu? 
-Fiind-că poporele nemaghiare nu vor 
se cugete și se simtă așa cum cu
getă și simt miniștrii, cu toți ai lor.

Cât-va timp totuși s’a ținut pu
țină semă de acea lege și Maghiarii 
de tote partidele se prefăceau a fi 
indignați, când Nemaghiarii se plân
geau în contra tendințelor de ma- 
ghiarisare. Curând a apus însă și 
acesta sfielă, ce o mai aveau în fața 
legei naționalităților adusă la 1868.

Așa au urmat apoi legile despre 
virilism, despre arondarea comitate
lor cu scopul vedit de a face din 
minorități majorități, chiar și în co
mitatele nemaghiare. Au urmat le
gile pentru introducerea limbei ma
ghiare în șcble, legea pentru kișde- 
dovurl, restrîngerea dreptului de în
truniri, înființarea de kultur-egyle- 
turl, închiderea de gimnasii și școli 
nemaghiare, colonisările cu ciangăi 
etc. din banii statului, pănă ce în 
cele din urmă ujunserăm acolo, unde 
stăm acji, când oficioșii și neoficioșii 
buciumă pe tote tonurile, că ma- 
ghiarisarea cetățenilor români, slo
vaci, sași, șvabi, este o necesitate 
de stat.

Decă deputății și magnații nu 
vor șterge tote aceste păcate și multe 
altele sevîrșite în casa cea vechie a 
dietei și dâcă în palatul cel nou nu 
vor stărui a restabili înțelegerea și 
iubirea între poporele de diferite 
limbi din țeră, atunci e pagubă de 
cele 48 milione corbne, ci și de doi 
bani, ce s’au spesat pe acel palat, 
peste măsură lucsurios.

Foile maghiare și jidovesc!, ca 
se îndulcescă pilula amară a chel- 
tuelelor nebune, ce s’au făcut pen
tru noul palat al dietei, scriu, că 
acest palat va vesti vecurilor viitore 
energia națiunei, care a sciut se se 

afirme și să-și manifeste geniul prin 
ast-fel de clădiri grandiose.

Edificiile cu mult mai pompose 
și grandiose ale Romanilor, Grecilor 
și a altor popore mari istorice, sunt 
de mult ruine, praf și cenușe, dâr 
virtuțile și instituțiunile lor de cultură 
trăiesc și ac}l și ne servesc ca model.

Decă Maghiarii nu vor lăsa în 
urma lor altceva, decât câte-va edi
ficii pompose, luesose și mult cos- 
tisitdre, a căror strălucire se dato*  
reșce jertfelor bietului popor contri- 
buent, atunci posteritatea puțin va 
vorbi de ei și și mai puțin îi va 
vorbi de bine.

Revista politică.
La 8 Octomvrie n. s’a deschis 

sesiunea dietei ungurești. Dieta s’a des
chis de astă-dată în noul palat, care 
a costat țera nu mai puțin de 22 mili- 
âne fiorini (44 milione cor.) Ședința 
erasefieun fel de inaugurare solemnă 
a palatului acestuia grandios, dâr ea 
a degenerat prin „iscusința11 kossuthiș- 
tilor în scandal și tumult, cum nu 
s’a mai văcjut. îndată după deschi
dere, vice-președintele partidului ko- 
șutist Barabas Bela a atacat cu estra- 
ordinară patimă și furie guvernul 
lui Szell, pe tema negocierilor cu Aus
tria în afacerea învoielii vamale, pre
cum și pentru rolul, ce l’a jucat în 
acestă afacere Majestatea Sa și con
tele Goluchovski. Tot-odată a mai 
întrebat pe guvern, de ce n’a luat parte 
la serbarea centenarului lui Kossuth.

In discursul seu Barabas a ata
cat și Corâna și dinastia, esprimân- 
dn-se în mod necuviincios despre Ma
jestatea Sa, căruia i-a împutat, că 
voința lui ar fi, ca Ungaria se fie 
esploatată și nimicită în privința 
materială de cătră Austria. Vorbele lui 
Barabas au fost secondate din partea 
deputaților din stânga estremă ko- 
șutistă și s’au auflit la urmă chiar și 
strigăte de: jos casa domnitdre!

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

LabaruP flintei nostre.
Frații noștri, frații noștri 

vin la noi din depărtare,
Să-i primim cu brațe ’ntinse

și cu dor adenc și mare;
Ei păstrară atâtea secoll

și credință și iubire
Și labarul gintei ndstre

falnic plin de strălucire!

De la Roma și Florența,
de la Neapol, din Torino,

Din Veneția, Palermo,
din Milan, din Solferino,

Din Italia frumosă
adî sosi alesă flore 

Să ’nvârtescă hora mândră
sub al României sflre.

Vin să cânte imnul vesel
de ’nfrățire, de isbândă 

Și se smulgă din ogdre,
ierba veștedă, plăpândă;

Căci Traian, ei sciu c’aicea
a sădit numai lăstare

Falnice, colon! din neamul
cel mai nobil, cel mai mare.

*) Stindardul.

Viță de eroi ce vorba le-a fost sfântă...
Pomenire

Au rămas ale lor fapte
în întrega omenire,

De aceea pănă astădl 
ori și cine se mândreșce

Când descinde dintr’o rasă 
nobilă care trăeșce,

Lângă Tibru.... Frații noștrj,
au sosit cu o solie

De la Roma cea bătrână 
pentru tine Românie:

„A trecut amara-ți vieță,
întristată, viforosă

Te ridică și te prinde ’n horă 
mândră și voidsă“.

Ai Danubiul albastru, 
ai Carpatul ce doinesce,

Ai feciori și mândre fiice
Mamă*)  care te iubesce;

Ai mii turme, mii cirede,
grâu cu aurite spice, 

Ai lăstari frumoși și falnici,
speră ’n viitor ferice.

De la Roma și Florența,
de la Neapol, din Turino, 

Din Veneția, Palermo,
din Milan, din Solferino,

Din Italia frumosă 
a sosit alesă flore

Se ’nvârtescă hora mândră 
cu frați buni și soriore.

Se-i primim cu brațe ’ntinse 
ca în dile de serbare

• Pe ei carii vin din țera
I . ou flori vii, albastră mare,
Să ne spună că acolo totul cântă:

dor, iubire,
Că labarul gintei nostre 

fâlfăe în strălucire.
25 Septemvrie 1902.

Snmra.

La așa cap, așa căciulă.
Un boer, la o eh mare, 
Sfântă <4i de sărbătore, 
— Văclendu-șl hambarele 
Pline, și coșarele, 
Cum erau înverfonate 
Cu bucate adunate — 
Se hotăresce să facă 
Un chiolhan. Să mai petrâcă. 
Și trimite vatajl mulțl 
IncălțațI, unii desculți 
La cimotii (rubedenii) 
Și la prietini, sumedenii, 
Rugându-i, ca să poftâscă 
La densul, se chefuăscă.

Der unui poftit îi vine
Să se ’ncredințeze bine,
Cam ce fel de chef o fi
Și ’ncepe a-1 iscodi
Pe vătășel întrebând
De petreceri, rend pe rend:
— Da,... ce-i bre? Vr’o masă mare?
— Nu! Nici nu sciu ce gând are.
— Pote c’o fi vr’un botez?
— Nu 1 Nici asta eu n’o crez.
— Ori, pote vr’o cumetrie ?
— Nu! Da sciu eul? De-o fi... fie.
— Vr’o clacă, vr’o ședătore?
— Nu! Că doră-i sărbătore.
— Atuncea-i vr’o cununie?
— Nu! Nu, nu pote să fie; 
C’atuncea ’ml spunea și mie.
— Bine bre, da prost mai ești! 
Tu nu scii nici să grăescl! 
Stăpânu-tău n’a avut
Un alt om mai priceput?
Cum ? Tocmai p’un prost ca tine
Să te trimită la mine?
— Ba, omeni are el mulțl!
Toți deștepțl și pricepuțl;
Dar boeru s’a gândit,
Ș’a găsit mai nimerit, 
Să mă trimită mai bine
La d-ta, chiar pe mine.

(,,Cr.u) E. Bălcan.
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Din partea guvernului a răspuns 
ministru-president Coloman Szell. El 
a încercat se respingă atacurile la 
adresa coronei și a guvernului, de
clarând că monarchul n’a influințat 
în nici un chip negocierile asupra 
pactului. Guvernul n’a participat la 
serbarea centenarului lui Kossuth, 
pentru-că Kossuth până la stîrșitul 
vieții sale a privit casa doinnitore 
de Habsburg ca incompatibilă pen
tru Ungaria, și astfel a violat sanc
țiunea pragmatică, basele constitu
ției unguresc!.

Ședința de la 9 Octomvrie a 
fost mai liniștită. Cu totă declarația 
ce a făcut’o Barabas în ședința pre
cedentă, că partidul său nu va primi 
nici un fel de pact cu Austria, to
tuși a doua c|i kossuthiștii au fost 
mai stîmpărați. S’a vorbit și în șe
dința acesta despre Kossuth, der ko- 
șutiștilor nu li-a succes a-1 scote din 
pepeni pe Szell, care a declarat, că 
așteptă liniștit judecata „națiunei“, 
pentru cuvintele ce le a (j>s despre 
fostul „dictator". *

In curend se va deschide și 
parlamentul austriac. Foia oficială vie- 
nesă a publicat deja rescriptul împă
rătesc prin care „Reichsrath“-ul e 
convocat pe diua de 16 Octomvrie. 
Telegrame din Viena spun, că guver
nul austriac vră să întrebuințeze tim
pul cât va dura sesiunea parlamen
tului, pentru a resolvi proiectele 
pactului și nu va presenta, decât 
proiecte de legi de neapărată tre
buință. Guvernul ar vre să garan
teze o liniștită lucrare a parlamen
tului prin aceea, că va încerca să 
reguleze cestlunea limbei în Austria. 
Va da șefilor de partid proiecte 
gata în privința acesta, cerendu-le 
părerea. Tot-odată Koerber va reîn
cepe conferențele de împăcare ceho- 
germane. Prima conferență se va 
ține în 14 Oct. T6te provinciile im
periului vor fi representate. Că ce 
se va alege din tote aceste încer
cări, nici chiar ministrul president 
austriac nu scie. *

Mult s’a vorbit în timpul din 
urmă despre mișcarea revoluționarilor 
macedoneni, și telegraful aduce cfilnic 
sciri alarmante despre isprăvile, ce 
se pretinde, că le-ar face bandiții 
bulgari în Macedonia Soirile cele 
mai nouă din Sofia spun, că colo
nelul bulgar tancoff a telegrafat co
mitetului macedonean, făcendu-i cu
noscut, că în Macedonia se proclamă 
revoluția generală. Acăsta să se fi 
întâmplat deja, și la Djumaia, unde 
fierberea e mai mare, să fi fost chiar 
lupte înverșunate între Turci și Bul
garii răsculațl. Contra-comitetul ma
cedonean negă adeverătatea acestor 
sciri.

Turcii însă iute și degrabă vor 
isprăvi-o cu revoluționarii. Lucrarea 
acesta i-o înlesnesce acum și vrăj
mășia dintre cele două comitete ma
cedonene (Mihailowski și Sarafoff). 
Aceste două comitete nu se pot în
țelege între sine.

Studenții italieni în România.
Miercuri au sosit în România 17 stu

denți italieni, cari veniră de la congresul 
„Gorda Fratres" din Veneția împreună cu 
studenții români, ca să reîntdrcă visita, 
ce o făcuseră la Roma studenții români.

In tot drumul lor de la Predeal pană 
la Bucuresci, s’a făcut studenților italieni 
o inanifestațiune și o primire din cele mai 
entusiaste. Tdte gările erau frumos deco
rate și înțesate de lume imensă, care ve
nise să aclame pe studenții italieni.

La Predeal d-1 N. Bușită, președin
tele comitetului de primire, a urat bună 
venire studenților. D-1 Oroveanu i-a salu

tat în limba italiană, ca pe representanții 
falnicului stejar al Romei, care vin pe pă
mântul României. Apoi adresându-se cătră 
studenții români, a dis:

„Studenți Românii
Suntem trimiși aici în văile Carpâți- 

lor de a vă saluta pentru succesul, ce ați 
avut în încredințarea marelui principiu de 
viață al naționalității nostre. Datoria vos- 
tră la Veneția a fost, cât veți ave inimă 
de simțit, voce de vorbit, cestiunea națio
nală se fie cea dintâiu, cea mai mare și 
cea mai principală a vostră preocupare. 
Astădi, când voi peste hotare ați făcut să 
fâlfăe cu mândrie drapelul scump al pa
triei nostre, întrega suflare românescă va 
striga cu bucurie Trăiască România!

Trăiască Puterile ce privegheză feri
cirea țărei nostre !

Dixi et salvavi animam meam.“
D-1 căpitan Pănculescu a salutat pe 

studenți în numele Ligei Culturale, secția 
Predeal. Răspunde studentul italian Per- 
sico salutând pe „frații români, purtătorii 
culturei în Orientul Europei". D-1 Giglio 
Toss, cunoscutul și entusiastul filoromân, 
mulțumesce din inimă pentru entusiasta 
primire.

Asemenea primire li-s’a făcut studen
ților italieni la gările Azuga, Bușteni, Si
naia, Câmpina, Ploesci, unde au sosit la 
orele 9 și un sfert. O mare mulțime de 
lume eșise spre întimpinarea studenților. 
Sute de lampione și steguri tricolore fâl- 
făiau în aer. Când trenul sosi în gară mii 
de omeni agitau pălăriile și batistele, ste- 
gurile fâlfăiau, er musicele regimentelor 
7 și 22 infanterie intonau imnul regal ita
lian. Studenții italieni au fost ridicați pe 
sus de cetățeni. In restaurantul gărei li-s’a 
dat studenților italieni un banchet. S’au 
ținut discursuri înflăcărate.

La Bucuresci trenul a sosit c’o în- 
târdiere de o oră. La gara de Nord eșiră 
spre întîmpinare numerose societăți cu 
drapelele lor. Societatea italiană „Um
berto Marguerita" eșise cu musica ber- 
saglierilor; Liga culturală cu drapelul al
bastru al d-relor din Sibiiu. La sosirea 
trenului în gară musica bersaglierilor a 
cântat imnul italian, er enorma massă de 
public (la 30,000 omeni) a isbucnit în 
urale nesfîrșite. D-1 Romus Iliescu, preșe
dintele comitetului de primire, salută pe 
studenți în limba italiană, er d-1 Al. Pe- 
trovici, ajutor de primar, rostesce urmă- 
tdrele cuvinte:

„A trebuit puterei timpului și a ge
niului gintei latine, ca după două mii de 
ani de la Divul Traian, voi, ținerile vlăs
tare ale acelora, cari au format mândrele 
și nebiruitele legiuni în Dacia, să se în- 
telnescă cu tinerele vlăstare ale acelora, 
cari au rămas în Dacia, însemnând chiar 
pe ceriu calea lui Traian. Trunchiul format 
aci de Divul Traian și-a îndeplinit cu băr
băție rolul ce i-a fost însemnat, și pășesce 
cu încredere în viitor, căci pe ceriu stă în
semnată calea lui Traian, pe pământ sunt 
încă urmele podului de la Severin, masa 
lui Traian de pe valea Oltului și mulțimea 
inscripțiilor, cari ne vorbesc de gloria și 
fala nostră străbună.

„Frați de dile bune ca și de (file 
rele, Românii din tdte părțile vă privesc 
cu drag, dr capitala României vă primesce 
cu brațele deschise.

„Trăiescă Ttalia!“
Se formeză apoi un imens cortegiu 

compus dintr’un șir lung de trăsuri. Erau 
și placarde luminose cu inscripții: „Vivat 
Italia“, „Vivat Roma", „Vivat Corda Fra- 
tres“, „Vivat studenții italieni". Pretutin
deni lumea aclama pe studenți. La stri
gătele de „Trăiescă Italia", Italienii răs
pund în românesce „Trăiescă România". 
Tdte clădirile din Calea Griviței și Calea 
Victoriei, pe unde mergea cortegiul, erau 
decorate cu drapele italiene și române. 
Erau iluminate Ministeriul finanțelor, liga 
Culturală, Clubul conservator, Clubul na
țional liberal etc. Cortegiul s’a oprit la 
clubul liberal, unde d-1 M. Ionescu, con
silier comunal, a rostit o înflăcărată cu
vântare în limba italiană, bineventând pe 
studenții italieni.

*
In strada Brezoianu luminată de mul

tele lampione și de trei mari becuri elec
trice, cari împrăștiau în stradă valuri de 
lumină și printre care se putea ceti în 

lumini electrice colorate: Eviva Romania 
e Italia, studenții se opresc în fața loca
lului „Universului", aclamând pe directo
rul Iui, d-nul Luigi Catzavillan. Acesta 
adresându-se studenților a rostit următd- 
rea cuvântare:

„Scumpi cetățeni! In numele societă
ții de ajutor reciproc și de bine-facere 
pentru Italienii din România, vă urez bună- 
sosire în acdstă ospitalieră țeră, și pe de
plin convins, că escursiunea vostră în 
„Roma Orientului" — cum pe drept a nu- 
mit’o onorabilul d. Baccelli — va face ca 
legăturile de amiciție și fraternitate între 
nobilele popore român și italian, să fie 
mai strînse. Trimit din adâncul inimei 
mele un strigăt de bucurie, un strigăt de 
„Trăiescă România!" „Trăiescă Italia!" 
„Trăiescă studenții români și Italieni!“

In acest timp se aruncă flori din bal
con studenților.

*
Studenții se îndrepteză în urale și 

în strigăte entusiaste spre str. Sf. Ionică, 
unde se află localul „Uniunei studen
țesc!".

Aci cu mare greutate pot străbate 
înăuntru studenții și personele invitate 
prin cărți speciale, date de cătră comitetul 
de recepțiune.

Salonul „Uniunei" este decorat în 
chipul cel mai splendid cu flori și ver- 
dăță. Păreții sunt tapisați cu tricolorul na
țional și cu portrete, representând visita 
studenților români la Roma și la Atena. 
In salon este servit un bogat bufet de 
confetăria Riegler; studenții italieni sunt 
invitați de colegii români și tratați cu 
tot felul de articole, și cu vin bun, în 
mijlocul unei generale manifestațiuni de 
înfrățire italo-română. Studenții s’au acla
mat reciproc și au petrecut în modul cel 
mai cordial.

Studentul Persico Giovanni, vice
președinte senior al soc. „Corda Fratres" 
din Roma, a ținut o mică cuvântare, în 
care a spus, că scia deja curn-că aicea 
pe malul Dunărei locuesce un popor 
frate, der că nic.i-odată nu ar fi credut 
ca acest popor se fie atâta de entusiast. 
D-sa a mulțumit în numele colegilor săi 
și a tuturor Italienilor rămași în țeră, — 
dâr cari simt ca și dânșii, — publicului 
bucurescean și studențimei universitare 
române, pentru primirea entusiastă ce li- 
s’a făcut, și care va rămâne pe veci neș- 
tersă din inimile lor.

A terminat, aducând salutul Romei, 
cetățenilor și studențimei române.

D. C. Xeni (român) a mulțumit stu
denților români pentru manifestațiunea 
de astă-seră, care a făcut un mare ser
viciu causei române.

La urmă s’a servit ceaiu.
După orele 1 din nopte studenții 

italieni s’au retras în apartamentele lor, 
reservate la hotelul Englisch.

*
Joi dimineța studenții italieni au vi- 

sitat „Fundațiunea universitară Carol I". 
De aici plecând au făcut o plimbare pe 
calea Victoriei, apoi s’au dus la Teatrul 
Național, unde li-s’a servit un dejun. Pri
mul toast fu ridicat de d-1 M. Ionescu, 
care închina pentru Regele și Regina Ita
liei. Giglio Toss a răspuns închinând pen
tru Regele și Regina României. D-1 St. 
Sihleanu vorbesce în numele Universității 
și închină pentru Italia și Roma ; d-1 De- 
metrescu pentru prințul Colonna, primarul 
Romei, unde au fost așa de bine primiți 
studenții români. D-1 Onciu ține o cuvân
tare istorică arătând originea Românilor, 
și închinând pentru Roma și gintea la
tină. Studentul italian Magni propune să 
se trimită telegrame Maj. Lor. Regelui 
României și Regelui Italiei. Se primesce 
în vii aclainațiunî. Se mai trimit tele
grame ministrului italian de instrucție 
Nassi, prințului Colonna, primarul Romei, 
și primarului Veneției.

Tot Joi la orele 3 p. m. s’a dat în pala
tul Ateneului un mare festival artistic în 
onorea studenților italieni.

Programul sărbărei a fost: „Marșul 
regal italian", executat de societatea corală 
română „Carmen"; „Scena pastorală ro
mână" executată de d-1 Elinescu, „Mândru- 
liță dela munte" cântată de d-na Camilla 
Mihăilescu. Recitări de d-1 C. Nottara. „La 
Turnu Măgurele", piesă într’un act de V. 
Alexandri, cântece naționale, „Sentinela 
română" disă de d-1 V. Leonescu, dansuri 
naționale și „Marșul regal român".

*
Vineri, la firele 11, studenții italieni 

au visiiat școlele din strada Neptun.
Toți Italienii s’au aflat presenți în 

timpul visitei și musica societății italiene 
a cântat imnurile italian și român.

Cu acestă ocasiune s’a oferit studen
ților un vermut.

In aceeași di la 12'/2 ore studenții 
italieni au luat parte la un dejun oferit 
de cercul italian în localul seu din calea 
Victoriei nr. 54.

Luni 30 Septemvrie, la 9 și jum. ore 
sera, avii ioc banchetul pe care d-nul 
Cazzavilan, directorul „Universului",îl oferi 
studenților italieni.

La acest banchet au luat parte pre- 
sidenții și vice-presidenții diferitelor aso- 
ciațiunl studențescl românesc!, precum și 
aceia ai comitetului de recepțiune.

*
Vineri sera la Teatrul Național s’a 

dat o representație de gală în onorea 
studenților italieni, jucându-se „Fântâna 
Blandusiei", poemă dramatică în 3 acte 
și în versuri, de V. Alexandri, care a fost 
jucată de d-nele: Ar. Romanescu, Titi 
Gheorghiu și de d-nii C. I. Nottara, I. Pe
trescu, I. Niculescu, V. Leonescu, I. Bre- 
zeanu, Th. Petrescu, Gh. D. Dimitriu, I. 
Cuțarida, V. Paciurea, Gh Carussy, P. Ciu- 
curette, I. Constantiniu și Z. Bârsan.

Partea a doua a programului cuprinse :
V. Alexandri: Ginta latină, disă în italie
nesc.*?  de d-na Aristița Romanescu. F. Paolo 
Tosti: Taino ancora, Gr. Ventura, cânta
te de d-na Lucreția Brezeanu.

La sfîișit a fost mare apotheosă.
Afișul, care a anunțat serata de gală 

în onorea studenților italieni, care e dato
rit cl-lui Ștefănescu-Piteștî, represintă înfră
țirea italo-română prin două femei.

*
Trei studenți, cari veniră dela lași, 

au salutat pe fispeții italieni în numele 
studențimei ieșene, rugându-i se visiteze și 
Iașii.

*
La Brăila. Se scie, că studenții ita

lieni după-ce vor visita Constanța, vor 
merge la Cernavoda, spre a visita podul 
de peste Dunăre, de unde îmbarcându-se 
pe vaporul „Orientul" vor veni la Brăila 
în diminăța dilei de 29 Sept. st. v. Pen
tru acesta studențimea universitară brăi- 
lenă a făcut următorul program de pri
mirea dspeților italieni:

In dimineța dilei de Duminecă, 29 c., 
vre-o 20 de remorchere de aci splendid 
garnisite cu verdeță și pavoazate cu dra
pele, pe care vor fi îmbarcați studenții 
brăilenl și delegațiunile studenților gălă- 
țenî împreună cu musica reg. 11 Șiret din 
Galați, și fanfara comunală de aici, repre- 
sintanții autorităților și publicul espres 
invitat, vor pleca pe la orele 5 dimineța 
spre Cernavoda, spre â-se întîlni în drum 
cu vaporul „Orient", pe care vor fi îm
barcați studenții italieni.

La întâlnire mai multe salve de tu
nuri se vor da de pe remorcherele de aci, 
musicile vor cânta imnurile regale italian 
și român, după care se va forma corte
giul aquatic astfel: Intâiu va deschide 
calea un romorcher, apoi va veni vaporul 
„Orient" având pe ambele laturi remor
cherele cu studenții și musicile și în urmă 
celelalte remorchere cu Invitații, pentru 
întâmpinarea studenților italieni.

La debarcader, studențimea va fi pri
mită de cătră corpul didactic, cu elevii 
din localitate, de tdte societățile cu dra
pelele lor, de colonia italiană și un public 
numeros.

Tot orașul va fi splendid pavoasat 
cu drapele italiene și române și se vor 
ridica mai multe arcuri de triumf pe unde 
vor trece studenții.

La tdte gările și comunele pănă la 
Bucuresci, pe unde vor trece, studenții 
italieni vor fi întîmpinați de țărani și de 
elevii din fie-care comună.

Salutul Ligei.
Cu ocasia sosirei studenților italieni 

în Bucuresci „Liga pentru unitatea cultu
rală a tuturor Românilor" a lansat urmă
torul salut dspeților italieni:

Italiei și studenților ei.
Salve, Magna Parens!...

Bine ați venit, o studenți italieni, pe 
pământul României libere și independente.

Inimile și sufletele ndstre vă primesc 
și vă salută cu iubirea caldă a Românului, 
care își cundsce frații și binevoitorii.

Sunteți, o Italieni, într’o țeră și în 
mijlocul unui popor, al cărui cult și ve- 
nerațiune pentru Santa Roma intangibile 
au născut odată cu formațiunea conscientă 
a Românismului și legăturilor lui de în
frățire latină.

Vă iubim de mult, feciori de frunte 
ai frumosei Italii!
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Țeră vdstră, grădină a Europei, a 
fost pictată și cântată, cu tote mândrețele 
ei, de Cronicarii și de poeții noștri, — încă 
din timpurile în cari, de-asupra tuturor 
țărilor române, apăsa greu ceea-ce Dante, 
incomparabilul Florentin numesce la grande 
angoscia,, marele chin al luptei pentru 
vieță.

Ca se veniți la noi, o tineri ostași ai 
sciinței și ai dreptății, ați străbătut munți, 
rîuri, văi și câmpuri, tote pline de amin
tirile neșterse a.le marilor voștri strămoși.

Frumosa Veneție și superba Geneva, 
deștepta Pisă și comerciala Ragusă, Flo
rența, la pin nobil cittâ del inondo, și 
Roma-Mamă, Ierusalimul Neo-latinilor, au 
lăsat aci, din secolul XI-lea și pănă în 
timpurile ndstre, suvenir! cari s’au întins 
eterne pe țărmurile române ale Mărei 
Negre, în Carpații Gorjului și ai Transil
vaniei, pe câmpiile fertile ale Banatului 
temișan și, mai cu semă, pe undele de 
atâtea avuții purtătore ale bătrânei ndstre 
Dunăre.

Cetiți, o voi mândră speranță a Ita
liei de mâne, cetiți vechile hârtii ale Băn- 
cei di San-Georgio•, cetiți miile de docu
mente ale Vaticanei și dispacciele baililor 
Veneției, — și veți vede câte din avuțiile 
fără număr ale pământului românesc au 
plecat în evul-mediu și în timpurile mo
derne spre splendidele orașe ale Italiei.

Uitați-vă la țăranul Carpaților Tran
silvaniei și la țăranul Dunărei române; adu- 
ceți-vă aminte de Columna, care, de 1800 
de ani, stă neclintită în Forul lui Traian 
la Roma; ascultați cuvintele ce sboră de pe 
buzele ndstre; priviți-ne figura, gesturile, 
portul și sunt, sigur că veți dice, o suflete 
gentile și generose: „minunea latinității și 
romanității nu stă în apusul Europei, ci 
în răsăritul ei!“

Și veți dice, o studenți italieni, după 
ce ne veți cunosce mai bine, — veți mai 
dice cu mirare și cu iubire, cu adinira- 
țiune și entusiasm :

— Nimeni nu a arătat m ai bine, de 
cât Românii de Ia Dunăre și din Carpați, 
de la Nistru și din Balcani, puterea de 
resistență a rassei latine, și a ei nemuritore 
vidță!

Gândiți-vă la câte au suferit Latinii 
de la Dunăre și din Carpați. frații voștri 
de sânge și de limbă, și iubiți, o inimi 
gentile și oneste, iubiți România și Româ- 
nimea, . acesta insulă, de nobilă latinitate, 
care, sute de ani, mai mult de cât scum- 
pa-vă Italie, a fost, erăși după vorbele ne- 
murităre ale marelui vostru Dante, nave 
senza nocchiero in gran tempesta, navă 
fără conducător în marea tempestă a va
lurilor de popore streine, barbare, dușmane, 
cotropitore.

Iubiți, o Italieni, fericirile scump câș
tigate și durerile fără de număr ale nea
mului românesc!

Ascultați în munții României ce 
spune doina Oltului mânios și spumante, 
și ce spune frunda sonoră a stejarului car
patin !

După ce veți fi cunoscut bine ce au 
fost și ce sunt toți Românii; după-ce ini
mile vdstre se vor fi înduioșat adenc la 
audul acelui gemăt de suferințe, care se 
ridică din paginile istoriei tuturor Româ
nilor, lango, lontano, peangevole, stanco, 
cum dice genialul vostru Carducci; și 
după-ce-, la cundscerea completă a sufe
rințelor Românimei, veți fi suspinat dicend 
cu Dante cuvintele adevărate și sublime:

....................................i tuoi martiri
A lagrimar mi fano tristo e pio, —

e peste putință să nu simțiți, că o iubire 
nețărmurită pentru toți Românii, frații voș
tri, vă inundă inimile tinere și calde; e 
peste putință, ca să nu lucrați cu ei și 
pentru ei, așa cum Umanitatea și sfânta 
Dreptate vă ordonă; e peste putință, ca 
să mai ascultați vre-odată gura minciunei, 
bocea che sente de fiele I — și vorba rău
tății care, se biasima onora, quando lode 
inzozza.

Căutați, o suflete tinere și entusiaste, 
căutați de cunosceți România și Români- 
mea! — etă ce vă rogă cu frățescă și ne- 
sămuită căldură Românii din regatul Ro
mâniei libere și independente.

A ne cunosce bine, va să dică a ne 
iubi mult!

Și ne veți iubi, o Italian!; simțim 
acesta în bătăile și în dorul inimilor 
ndstre!

Vă veți întdree cu bine în frumosa 
vdstră patrie!

Sub ceriul albastru și în aerul dulce 
al Italiei vdstre, pe colinele pline de por
tocali de la Neapole, pe piețele și forurile 
Eternei Rome, în lagunele Veneției, prin 
palatele de marmoră ale Genovei și Flo
renței, în docta Bolonie și pretutindeni, 
dall’ Alpi allo Stretto, din Alpi pănă la 
Far, spuneți studenți italieni, spuneți și cân
tați cu vocile vostre tinere și puternice, 
cu simpatia iresistibilă a etății vostre, po
vestiți și trâmbițați iubirea nostră pentru 
Italia; afirmați legăturile ndstre eterne cu 
marea familie latină a Apusului european, 
arătați voința nostră nestrămutată de a 
colabora latinamente spre binele omeni- 
rei și spre gloria civilisațiunei.

Faceți acesta, o feciori de frunte ai 
frumosei Italii, — și generațiile viitdre 
vor dice, că voi, Latinii de la Tibru, a-ți 
serbat la începutul secolului XX-lea cu 
Latinii Dunărei romanele triumfuri, cân
tate de Virgiliu.

Bine a-ți venit, o studenți italieni, 
pe pământul României libere și indepen
dente !

Comitetul central al I/igei.

Din suferințele studenților români 
din Clusiu.

In orașul Olușiu se scie, că se duc 
multi feciori de Român, ca după-ce au 
isprăvit cele opt clase de gimnasiu la 
Blașid, Brașov. Beiuș său Năsăud, unde 
sunt gimnasii românesc!, ori decă au 
isprăvit la vr’un gimnasiu unguresc, se 
duc, die, bieții Românași, să învețe mai 
departe, carte mai înaltă, la școla cea 
mare, care se numesce universitate. Aici 
învață tinerii noștri, ca să ajungă cu tim
pul doftori, profesori, său advocați.

Și se luptă cu multe greutăți tinerii 
noștri, pentru-că la oraș traiul e scump, 
cărțile sunt scumpe, hainele sunt scumpe, 
er de acasă părinții cam puțini bani le 
pot trimite. Fac însă și ei cum pot și se 
străduesc de învață bine și se portă 
bine, și mai capătă câte un ajutor de pe 
la Blașifi, Sibiiu, Oradea, Năsăud, ori din 
fundațiunea cea mare a lui „Gojdu" și 
prin acest ajutor, care se numesce sti
pendiu, studenții își mai ușureză viăța.

S’a înființat nu de mult în Olușifl și 
o „masă academică1', adecă un fel de birt, 
unde studenții pot mânca mai ieftin, decât 
la alte birturi, și afară de acesta s’au fă
cut la acăstă masă câte-va fundațiuni, 
unde se primesc studenții sîrguitori și cu 
purtare bună și li-se dă prândul și cina 
gratis.

Și în fie-care tdnmă vin tinerii și 
fac petiții, arătând fie-care vrednicia sa. 
Pe temeiul vredniciei dovedite cu certi
ficate, din cari se vede, că au făcut bine 
esamenele și că s’au purtat bine, comi- 
siunea îi alege pe cei mai vrednici din 
cei vrednici și <jice: Voi să veniți la 
„masa academică11, unde pe vremea prân- 
dului și a cinei veți găsi mâncare bună și 
caldă, ca să mai stringeți putere și să pu
teți învăța mai departe.

Și regulamentul nu face alegere după 
neam și lege, ci numai după hărnicie și 
sîrguință.

Apoi când e vorba de hărnicie, deu, 
nici Românașii nu sunt între cei din urma.

Ecă așa s’a întâmplat, că mai mulți 
studenți români au fost primiți la „masa 
academică11.

Dintre studenții maghiari însă s’au 
găsit unii, cari au cerut să fie și ei pri
miți Ia mâncarea de -cinste, fără să pdtă 
arăta vrednicia, pe care au arătat'o Ro
mânii. De bună semă, că aceștia n’au 
putut fi primiți.

De aici apoi s’a născut pismă și au 
scris în fdia din Clușiii, care părtă titlul 
de nUjsăg“, un articol veninos contra stu
denților români, dicend, că uite, cum sunt 

primiți la „masa academică11 Valahii, cari 
sunt cei mai mari dușmani ai Ungurilor 
și după-ce întră la roasa academică, se 
grupeză toți la un loc și nu vorbesc un- 
guresce, ci tot românesce la masă.

Și i-au înjurat și batjocurit pe Ro- 
rpâni și au cerut în numita foie, ca să fie 
dați afară de la „masa academică.11

De bună semă, că studenții români 
au sciut să-și apere și ei drepturile și s’au 
dus trei inși, anume: Romul Secoșianu 
Cornel Crăciunescu și Vasile Meruțiu la 
rectorul nniversității, care i-a mângâiat și 
a dis, că îi va pedepsi pe acei studenți 
unguri, er președintele comisiunei de la 
„masa academică11 a dat un răspuns tot 
în aceia foie, în care arată cu cifre, că 
numai după vrednicie au fost primiți stu
denții, și așa se va face și în viitor. Să 
nu credă Ungurii, că li-se va da ajutor, 
chiar de ar fi leneși și trândavi, numai pe 
motivul, că sunt Unguri 1 Er că Românii 
vorbesc Ia masă limba mamei 'lor, acăsta 
nu se pote opri, pentru-că fie-care își are 
dreptul să vorbăscă în limba sa maternă.

Așa a răspuns președintele comi
siunei, și răspunsul lui este un răspuns 
frumos, care cam rar se aude pe la noi, 
mai ales în timpul din urmă, când pe tote 
cărările se cere să se vorbescă numai 
unguresce.

Der față cu batjocurile aduse la 
adresa Tinerimei române, studenții noștri 
ce au mai făcut? Ei s’au unit cu toții, ca 
nisce frați. Și bine au făcut, că s’au unit, 
căci din tote părțile tot vești rele audiam, 
adecă că între Românii cu carte nu prea 
este înțelegere și unire. S’au unit așa-dăr 
și au trimis din sînul lor pe loan Giurgiu 
și pe Eugeniu Șimonca la redacția diaru- 
lui „Ujsâg“, să ceră socotălă pentru in
sulte. Apoi au tras sorți și a eșit la sorți 
Petru Titieni, care să se bată în duel cu 
redactorul Zolyomi de la „Ujsâg“. >

După cum ne scrie corespondentul 
nostru din Clușiii, duelul a avut loc eri 
la ărele 3 d. m. în bercul Chint-ăului, a- 
prope de Clușiu. loan Giurgiu și Eug. 
Șimonca, ca secundanți, au cerut condi- 
țiunile cele mai grele, și anume pistol cu 
trei schimbări de glonțe și după aceea duel 
cu sabie, pănă la incapabilitate. In urma 
pertractărilor însă au cedat și s’au învoit 
la pistol cu un schimb de gldnțe, distanță 
30 pași și 5 pași avans din ambele părți.

Tînărul Petru Titieni s’a achitat cu 
sânge rece de rolul, ce i-s’a dat prin sorți, 
de a spăla ocara de pe numele Româ
nilor. La comanda dată, țintesce, trage, 
der glonțul .trece șuerând pe lângă ad
versarul său, fără să nimerăscă. Adver
sarul ridică și el pistolul, și țintesce în 
studentul român, der pistolul nu se des
carcă.

Ecă-așa ajung tinerii noștri să-și es- 
pună vieța pentru ondrea numelui de 
Român, deși din principiu ar trebui să fie 
contra duelului, ca un lucru oprit de le
gile bisericesci și civile.

Insă ce să facă?...
S’a descoperit, . după cum ni-se ra- 

porteză din Clușiu, și numele tînărului 
ungur, care a scris articolul injurios și 
suntem siguri, că senatul universitar îi va 
da pedăpsa meritată!SOIRILE D1LEI.

28 Septemvrie, v.

avîs pentru cei ce plătesc dare.
De ore-ce mulți dintre cetățenii ce plă
tesc dare (contribuabili) nu și-au presen- 
tat cdlele de dare la perceptorat spre 
a se petrece în ele cât are se plătescă în 
anul acesta din fie-care soiu de dare, per- 
ceptoratul orășenesc din Brașov face cu
noscut, că pană luni în 13 Octomvrie n. 
1902 se-șl presenteze negreșit colele de dare 
la oficiul de dare orășenesc — căci la din 
contră cei ce nu le-au presentat, vor fi 
pedepsiți pentru disordine cu o amendă 
de 10 cordne. Orele de oficiu sunt de la 
8—12 a. m. și de la 3—5 după ameții.

Românii din Maramureș. De când 
cu potlogăriile administrației, pe cari toc
mai acum le descosă comisarul ministerial 

Kaffka în comitatul Maramureșului, — cei 
cu musca pe căciulă, temându-se, că li-se 
va lua pânea din mână, au început să țipe 
ca din gura șerpelui, că patria maghiară 
e în pericol, și că acei ce au atras aten
țiunea guvernului asupra corupției admi
nistrative și asupra exploatării poporului, 
sunt nisce trădători de patrie și „daco-ro- 
mânîu, ăr cei denunțați sunt apărătorii 
maghiarismului în părțile acelea expuse. 
Contra acestei acusări colportate de șo- 
viniștii corupțî și de aliații lor jidovi, îi 
ia în apărare pe Români în <jiarul „Buda
pest Hirlap“ d-1 Tomka Jeno. Der îi apără 
„ca funia pe spânzurat11, scoțendu-le în 
relief o mulțime de virtuți maghiare, prin 
cari Românii maramureșeni s’ar deosebi 
de ceilalți Români, cari în cea mai mare 
parte ar fi „umiliți, vicleni, trândavi, săraci 
și susceptibili pentru curentul dacoromân11.,. 
Slab lucru, când vrend să laud! pe cineva, 
nu o poți face, de cât defăimând pe alții, 
d-le Tomka!

Numire. Majestatea Sa Monarchul a 
numit canonic la Gherla pe d-1 Octavian 
Domide, spiritual (duhovnic) și profesor la 
seminariul teologic din acel oraș. Domnul 
Domide a absolvat teologia în Roma la 
anul 1891, de unde întorcendu-se acasă a 
fost numit îndată prefect de studii în se
minariul din Gherla, pe urmă spiritual și 
profesor. Noul canonic este încă tînăr, 
fiind în vârstă numai de 33 ani.

Pe statua regelui Matia care se 
desveli mâne, Dumineca, cu mari ser
bări în Clușiii, va depune, spune „Lib.“, 
o cunună și orașul Huneddra, unde le
gendarul rege își avea castelul său favo
rit, păstrat pănă în diua de adi. întâmpla
rea a voit, ca acest oraș iubit de rege de 
origine română, să-i încununeze statua 
prin mâna primaralui său român George 
Dănilă... însoțit de o deputațiune din par
tea orașului.

Un nou subjude. La • judecătoria 
din Lăpușul unguresc (Solnoc-Dobâca) a 
fost numit subjude (seu cum se dice în 
țeră, ajutor de judecător) d-nul Alexe 
Bogdan, doctor în drept, care mai nainte 
a fost vice-notar la tribunalul din Bis
trița.

Exportnl petrolului român. După 
statistica provisorică făcută de ministeriul 
român al domeniilor, în anul 1901 s’au 
produs în România 270,000 de tone petrol 
din care 230,000 în județul Prahovei, 
17,000 în județul Dîmboviței, 13,000 în 
județul Bacăului, și 8,000 în al Buzăului. 
Din acestă cantitate 195,000 de tone s’a 
rafinat în țeră, 17,000 de tone s’au expor
tat și 50.000 tone s’au întrebuințat ca ma
terial combustibil. Din cele 195.000 tone, 
ce s’au rafinat în țâră, 25.575 tone sunt 
benzin, 53,681 tone gaz pentru luminat, 
12,593 tone oleiu pentru uns, și 84,424 
tone drojdii. Exportul de petrol din Ro
mânia în cei din urmă doi ani financiari 
a fost pe cum urmeză: 

1901/902 1900/901
Anglia 17,522 26.900
Austro- Ungaria 19,676 14,978
Bulgaria 2,636 4,520
Elveția 670 655
Germania 20.715 12,688
Italia 548 6,055
Norvegia — 5,998
Turcia 691 4,778

Mort dintr’o bătătură. Românii,
cari umblă încălțat! în opinci, nu sciu ce
este bătătura. O cunosc forte bine cei ce
umblă încălțați cu ciobote seu ghete
strimte, cu deosebire coconițele de la oraș. 
Și e greu să scapi de ea, după-ce ai că- 
pătat’o, căci prinde rădăcini în carne, pe 
cari cu greu le poți stârpi. Și se fac pe 
degete, printre degete și chiar pe talpa 
piciorului. Părintele-protopop catolic din 
Mohol (Baci-Bodrog), Ujhelyi avea și el o 
bătătură, care îi amăria viăța. Mai deunădi 
se apuca să o taie cu un briciu. A tăiat 
însă prea adenc, de a curs sânge, și bri
ciul fiind infectat, i-s’a otrăvit sângele, așa 
că a trebuit să-i amputeze piciorul din 
genunche. Nici asta n’a folosit, așa că 
peste câte-va <jile a trebuit să moră din 
causa afurisitei de bătături.
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Din Odessa se scrie „Cronicei": 0 
parte din ospeții Bulgarilor la Șipca au 
sosit la Sevastopol, în frunte cu ministrul 
de resboiu și cu generalul Dragorniroff, 
guvernatorul Kievului. Acolo se află și 
Țarul cu Țarina, cari călătoresc spre Li- 
vadia. Un alt vapor, cu ceilalți dspețî a 
sosit în Odessa. Pe bulevardul „Isto
ric" din Sevastopol, lângă fostul fort Nr. 
4 din timpul resboiului Crimeei, se va 
ridica un măreț monument al generalului 
Totleben, care va costa ‘250,000 ruble. 
Acesta se va inaugura cu ocasia aniver- 
sărei a 50-a a acelui răsboiii.

Dela casina română din Beiuș. 
Onor, membrii ai Casinei române din Be
iuș sunt prin acesta convocațî la aduna
rea generală a casinei, care se va ține 
Duminecă, în 6/19 Octomvrie la 5 ore p. 
m. în localul casinei. — Beiuș, 9 Oct. 1902 
st. n. Antoniu Palladi, președintele adun, 
generale.

Logodnă. D-șora Maria Muciu Ure- 
chia și d-1 Emil Folly s’au logodit în Si- 
biiu.

Done fete arse. Se scrie din Alba- 
Iulia: In Galda-de-sus (comit. Alba de 
jos) s’a întâmplat într’una din seri o gro
zavă nenorocire. Fata din casă (servitore) 
a administratorului de moșie Zoldi, turnând 
petroleu (gaz) în lampă, și lampa fiind 
aprinsă, gazul a esplodat și s’a vărsat pe 
hainele fetei, cari au început să ardă. La 
strigătele desperate ale nenorocitei, veni 
o a doua servitore, ca se-i stingă hainele. 
In loc se le stingă însă, i-s’au aprins și 
hainele ei și amândouă fetele au suferit 
arsuri așa de grozave, în cât peste câteva 
ore șî-au dat sufletul.

Turburăm none în Rusia. „Loka- 
lanzeiger*  din Berlin publică o telegramă 
din Petersburg în care se spune, că la 
Priluski, în districtul Pultava, s’au reînoit 
desordinele țărănesc!. Țăranii umblă jefu
ind și au avut o ciocnire cu trupele în 
care se dice, că au cădut mulți morțî și 
răniți. Capii agitațiunei au fost arestați.

Morminte de pe timpul lui Alec- 
sandru-cel-Mare. La săpăturile, cari s’au 
făcut la Cheronea, s’au găsit mormintele 
soldaților macedoneni, morți pe câmpul 
de luptă. Scheletele, ce s’au găsit sunt 
forte bine conservate. S’a găsit de aseme
nea și o lance. Se scie că Cheronea e o 
localitate memorabilă, pentru lupta ce s’a 
dat între armatele macedonene sub con
ducerea lui Filip și armatele Atenienilor, 
Corintienilor și Boețenilor. In acestăluptă 
s’a distins Alexandru-cel-Mare pe când 
era în verstă de 18 ani. La Cheronea de 
asemenea a fost o luptă la 86 a. Chr. a 
dictatorului Sylta cu regele Mitridate, ale 
cărui armate au fost conduse de genera
lul Archelaus. Cheronea este așezată în 
Boeția, lângă hotarul Focidei.

Poliția secretă rusă din Sofia. 
Diarul „Nott-VeZt" organul stambuloviștilor 
confirmă scirea dată de unele «jiare ?i 
desmințită de oficiose, că în capitala ’Bul
gariei ar fi funcționând o poliție rusăscă 
secretă. Șeful ei este un dre-și care Veis- 
man. Polițiștii ruși umblau cu cărți de li
ber percurs date de ministrul Ludskanof 
Acestă poliție a luat parte și la serbarea 
de la Șipca, pentru a spiona pe macedo
neni. Ce e mai trist, spune organul libe
ralilor Bulgari, este că în acestă poliție 
sunt și Bulgari.

Șepte porunci ale școlarilor. Ma
gistratul orășelului italian Reggio Emilia 
ai cărui membri sunt democrațl, a dat 
pentru copiii de școlă următdrele șepte 
porunci:

I. Iubesce pe conșcolarii tăi, căci ei 
îți vor fi tovarășii de muncă în vieță.

II. Iubesce sciința, acest nutrement 
al spiritului teu; iubesce pe învățătorii 
tăi în tocmai ca pe tatăl tău și pe ma
ma ta.

III. Folosesce fie-care di a vieții tale 
spre a face vr’o faptă bună; semăna să- 
mînța bunătății.

IV. Cinstesce pe bărbații buni și pe 
femeile cu dreptate, cinstesce pe toți 
dmenii, ca pe tine însuți. Nu pleca ge
nunchele înaintea nimănui.

V. Nu urî pe nimenea, nu face rău 
nimănui. Cuvântul acesta: răsbunare, să 
nu esiste pentru tine. Nu-ți lăsa dreptul 
tău și nu suferi opresiunea!

VI. Nu fi laș, ajută celui slab, iu
besce și cinstesce dreptatea!

VII. Nu uita, că tot ce e bun în Jp- 
mea acesta, e resultatul muncei. Cel care 
în lumea acesta gustă plăceri fără a munci, 
răpesce adevăratele drepturi ale omului 
muncitor.

înțelepte „porunci", pe cari decă mi
cuții le vor împlini în vieță, vor fi mem
brii aleși ai omeniraei.

Cel ce se îngrijesce de sănătatea 
sa, să bea amarău Francisc Iosif,
care de mai bine de 25 ani se trimite în 
tdtă lumea și este recunoscută, ca singu
rul mijloc natural, salin purgativ. Se se 
ceră espres apa amară Francisc Iosif.

O înmormântare.
Hațeg, 8 Octomvrie .1902'. •’

Doliu a îmbrăcat poporațiunea ro
mână și cu ea întreg Hațegul, când ca un 
fulger s’a lățit trista veste, că bravul și 
distinsul militar Mihail Noac de Hunyad, 
locot.-colonel în pensiune, în 3 Octomvrie 
a. c. dimineța în zori și-a dat nobilul seu 
suflet în mânile Creatorului.

Amare momente sunt aceste pentru 
surorile sale Maria măritată Bârsan și Su- 
sana, der nu mai puțin pentru iubitul său 
cumnat Ambrosie Bârsan, fost primar al 
orașului Hațeg, împreună cu fii și fica sa 
ca nepoți, cari cu toții adânciți în jale 
încunjurau sicriul scumpului defunct.

Ca fiu de familie nobilă și fruntașe 
granițărescă din Hațeg, a fost dat în școla 
militară, după a cărei absolvire a înaintat 
pe acestă spindsă și frumdsă carieră cu 
distingere din grad în grad, până Ia ran
gul de locot-.-colonel.

La acest grad îl copleși morbul de 
inimă și la sfatul medicilor, a trebuit se 
se retragă în pensiune, deși câteva luni îl 
despărțau numai de avansaraent.

Răposatul a luat parte cu distingere 
la trei resboie: în 1859 în Italia, la 1866 
în resbelul cu Prusia și a treia oră la ocu
parea Bosniei și Herțegovinei, unde a fost 
cel dintâiiâ care a întrat cu ficiorii săi prin
tre glonțele inimice, ce ploua din tote păr
țile, — și fără temă de morte a ocupat 
orașul Seraievo. El a fost der primul erou 
și în acest resboiu de ocupațiune.

In nenumerate rânduri a fost în foc, 
unde glonțele inimice îi fluerau de tote 
părțile și nimic nu l’a putut intimida, ca 
să nu-și glorifice numele, să nu lupte cu 
abnegațiune pentru nein, patrie și tron, 
simbolul adorațiunei sale.

Suvenire din atâtea resbele, i-a fost, 
pe lângă mici suferințe corporale, vestmin
tele și chipiul seu, tote ciuruite de glonțele 
inimice.

Tocmai pentru acesta a fost distins 
și decorat de Majestatea Sa și cu drag îl 
priviam când 6 decorațiuni îi împodobiau 
peptul său, din care a isvorît curagiul și 
bravura strămoșescă.

Și etă! Acela pe care nimic nu l’a 
putut înfrânge, astădi este condus la mor
mânt abia în etate de 64 ani.

Până era în viață, adeseori a decla
rat și a cerut ca lui „să nu i-se facă pa
radă seu pompă la înmormântare și că 
numai la biserica sa să i-se tragă clopo
tele".

Intristații săi consângeni — deși au 
voit să țină cont de acesta dorință— spre 
esemplul poporațiunei nostre totuși înmor
mântarea s’a făcut spre cinstea sa, demnă 
pentru rangul său și fruntașa familie al 
cărei membru a fost.

Serviciul dumnedeesc s’a început 
Duminecă în 5 Octomvrie a. c. la 2 bre 
p. m. prin binemeritatul protopresbiter Tit 
Vesp. Gheaja, asistat de preotul loan Me- 
drea din Streiplopi.

Timpul a fost frumos. Inteligența și 
poporul fără deosebire de religiune și nem 
au alergat cu toții, ca să dea salutarea 
din urmă acestui fiu al Hațegului, care s’a 
distins prin sinceritate, nobleță inimei, prin 
iubire eătră consângeni, prin stimă și res
pect cătră amici și cunoscuți, er săracilor 

și străinilor a fost un adăpost, un stîlp 
de apărare și un scut, ceea-ce a făcut, ca 
amintirea Iui să rămână o suvenire dulce și 
scumpă din nem în nem.

Din punctul acesta de vedere bunul 
său amic, protopresbiterul Tit Vesp. Gheaja, 
a rostit o pătrundătore vorbire.

Cu cunoscuta-i oratorie, prin cuvinte 
alese, cu tonul său cel pătrundător și răs
picat, arătând și desvălind viața, meritele 
și distincțiunile acestui meritat bărbat, ce 
pdte servi drept escmplu pentru genera- 
țiunea presentă și viitore, a stors lacrimi 
din ochii publicului, care umpluse piața 
cea mare a orașului.

Cosciugul de pe catafalc a fost ri
dicat de cătră căpitanul orașului și doi 
oficerl cu ajutorul sergenților de jendarmî. 
Atențiunea căpitanului de poliție și a ofî- 
cerului de jendarmi din localitate, au fost 
de tdtă lauda.

1 Cu toții l’au petrecut până la mor
mânt, unde l’au aședat spre odihna de veci, 
întristați ne-arn întors cu oftarea:

Dumnedeu să-l odihnescă!
Amintirea lui va rămâne întipărită 

pe veci în inimile nostre.
Amicul.

Efisio Giglio Toss.
Ospeții italieni sunt în număr de .17 

în frunte cu președintele și fondatorul Fe- 
derațiunei Corda Fraires, d. Efisio Giglio 
Toss și Persico, vice-președinte.

Giglio Toss doctor în litere și filoso- 
fie își prepară tesa de doctor în drept, 
care pdrtă ca titlu : „Studiul naționalită
ților din Europa". Profesor recunoscut în 
tdtă Italia, și cugetător profund în marile 
cestiuni ale naționalităților, se gândi că 
resolvarea acestei mari cestiuni nu se 
pdte face de cât pregătind studențimea 
internațională la o înfrățire și la o cunds- 
cere mai aprofundată a ei. Astfel, d. Gi- 
glio-Toss printr’un apel publicat în tdtă 
lumea la 9 Aprilie 1897, învită studenți
mea internațională să se confedereze.

In urma acestui splendid apel „Corda 
Fratres“ se fonda și peste 52 secțiuni din 
tfită lumea, cu China și Japonia. America 
și Europa ’și trimeseră adesiunile lor, er 
Giglio-Toss primi ca recompensă legiunea 
de ondre italiană, francesă și „Ies palmes 
academigues“.

Giglio-Toss este un naționalist luminat 
și cercetător profund al căușelor dintre 
naționalități.

El este înconjurat în voiagiul său la 
noi de 17 consuli din cele 17 mari orașe 
ale Italiei, și fie-care are carnetul și cre
ionul în buzunar spre a nota ceea-ce vor 
vede la noi, căci din nenorocire marile 
nostre chestiuni de naționalism sunt așa 
de puțin cunoscute în străinătate.

Giglio Toss este un mare patriot ita
lian și iubesce pănă la venerație poporul 
român. Suntem siguri, că va duce la Ro 
ma, și în totă Italia impresiunile sale lu
minând întrega studențime italiană asupra 
lucrurilor românesc!.

Armatele statelor din Balcani.
„Monitorul Otoman" publică o statis

tică generală a statelor din Peninsula-Bal- 
canică, despre finanțele și armata lor

După „Devnic", aceste cifre sunt:
Grecia are- 2 și jum, milione de locui

tori." Budgetul este de 97.000.000 cheltuell 
și 95 milione încassărl. In cas de răsboiii 
pote să scotă L60.000 de soldați. Flota ei 
se compune din 90 de vase mari și mici, 

'cu 33.000 tone.
Serbia are 2.700.000 locuitori. Budge

tul anual este de 65 milione dinari, un mic 
deficit. Organisația militărescă este așa de 
bună, încât pote scote în cas de răsboiu, 
pănă la 400,000 soldați.

Bulgaria are 3.000.000 locuitori. Bud
getul ei variâză între 90 pănă la 102 mi- 
lidne. In cas de răsboiii ar pată scote 
400.000 soldați.

JUuntenegru, cu 250.000 locuitori, pote 
scite 20,000 soldați, în cas de răsboiii.

România, cu o,200,000 locuitori, și cu 
un budget de 200—230,000,000 lei, pote 
scote 250—300,000 luptători.

„Monitorul Otoman" nu vorbesce ni
mic de forțele armatei turcescl, nici de 
budgetul Turciei.

Acestă tăcere este forte semnificativă 
pentru diarele bulgăresci, mai ales în îm
prejurările actuale!

-ZK. ix n. n ț_
Reuniunea română de gimnastică și 

de cântări își reîncepe activitatea sa între
ruptă prin vacanța de vară. Comitetul a 
fixat orele de probă ale corului pe dilele 
de Luni și Joi d. p. de la 5—7 în sala 
festivă a gimnasiului român, er cele de 
gimnastică se vor fixa ulterior. Cu acestă. 
ocasiune Comitetul Reuniunii învită pe toți 
doritorii de a se înscrie ca membrii noi în 
corul Reuniunei, să binevoiescă a se pre- 
senta la dirigentul corului, d-1 G. Lima, 
pentru a li-se proba și împărți vocea.

Ținând Reuniuuea să satisfacă și pe 
viitor tot mai mult scopul, ce-1 urmăresc© 
pe terenul cultural și social al inteligenței 
române din loc, î.șl esprimă din nou do
rința, ca se fie sprijinită în îndeplinirea 
misiunei sale prin înscrierea a cât mai 
mulți membri noi in secțiunile sale.'j

Proba primă de cor e Luni in 30 
Septemvrie st. v.

Brașov, 26 Sept. v. 1902.
Pentru comitet:

A. Ciortea, 
secretar.

NECROLOG. La 4 Octomvrie n. a 
răposat în Boziaș loan Victor Moldovan, 
în etate de 21 ani; a fost înmormântat la 
6 Octomvrie st. n. în cimiteriul bisericei 
de acolo. Răposatul a studiat la școlele 
din Blașifl, de unde trecând în România 
a întrat ca asistent la o farmacie în 
Iași, er mai in urmă în farmacia Kise- 
levski din Fălticeni. A fost înscris și la 
universitatea din Bucurescl. Reîntors la 
casa părintescă grav bolnav, după o bolă 
nemilosă de două luni a încetat din viață 
la 4 Octomvrie, lăsând în jale pe pă
rinții săi Nicolau și Ana Moldovan, pe su
rorile salo Măriți (învețătorei și Aurelia, și 
pe frații săi Isidor și Nițu.

Fie-i țărîna ușoră.

Programul esposițîei din Sibiiu.
In ședința ultimă a comitetului s’a 

stabilit în mod definitiv programul serbă
rilor împreunate cu esposiția, ce se va des
chide în sala cea mare de la „Gesellsohaft- 
haus" Duminecă în 19 Oct. n. la orele 11 
din cji. Pănă la publicarea programului 
dăm spre orientare următorele date: Du
minecă în 18 săra se va aranja în teatrul 
orășenesc concertul, la care eooperăză „Reu
niunea română de musică din Sibiiu", 
„Reuniunea de cântări din Săliște", „Reu
niunea sodalilor români din Sibiiu", „Reu
niunea meseriașilor „Andreiana" din Sebe- 
șul-săsesc și corul elevilor din seminarul 
„Andreian". „Reuniunea de musică din Si
biiu va esecuta și frumosa composiție „Mă
iestrii și plugarii", strofe ocasionale de 
prof. A. Bsrsanu din Brașov (dedicate es- 
posiției industriale din Sibiiu), musică de 
directorul H. Kirchner (cor mixt cn acom
paniament de pian). După concert va avă 
loc un comers festiv (convenire socială, la 
mese) în sala cea mare de la ,Unicum“ 
(Restaurantul Kirscher), la care se vor ține 
discursulI er Reuniunile vor esecuta mai 
multe cântări.

Duminecă în 26 Oct. n., diua închi- 
derei esposiției, Reuniunea sodalilor va da 
o representațiune teatrală tot în teatrul 
orășenesc, jucând piesele: „Vlăduțul ma
mei", comedie în un act, și „Ruga de la 
Chiseteu", comedie poporală în un act cu 
cântece și joc, de Ios. Vulcan. După tea
tru se araugiază în „Unicum*,  o petrecere 
cu joc.

încât, pentru însăși esposiția, s’a luat, 
hotărîre ca diu lucrurile de mână mai alese 
și variate să se alcătudseă un album, ce 
se conțină modele originale (pe pânză), er 
un al 2-lea lucrurile de mână fotografiate 
și eventual și colorate. Prin aoâsta se in
tenționezi a pune în mâna Românilor de 
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pretutindenea cum și în a celor, cari încă, 
nu cmosc particularitățile frumseților din 
portul românesc — câte o colecțiune de 
modele.

Având aceste in vedere, ar fi de do
rit ca fruntașii tuturor localităților nostre 
sS nu întrelase a trimite la esposiție pănă 
și cele mai neînsemnate lucruri, cari la 
aparență ar fi fără valore, dâr cari în faptă 
pot fi icona fidelă a portului original.

BucurescT, 10 Octomvrie. Mani
festația de aseră de la Ateneu, a 
fost imposantă. Rotonda Ateneului 
era plină de întrega elită intelectuală 
a Capitalei. In tribuna ministeriului 
de instrucție se zăreau d-nii Dumi
trescu, rectorul universității și dl 
Adamescu. secretarul general al mi
nisteriului. Când s’a esecutat „Mar
șul regal italian" întrăga asistență 
s’a ridicat. D-na Romanescu a. reci
tat „Gintea latină", Giglio-Toss se 
suie pe scenă, îșl ia tricolorul de pe 
piept și-l pune pe pieptul artistei. 
După terminarea programului scena 
se umple cu studenții italieni și ro
mâni'. Demetrescu și Iliescu iau câte 
un steg român și italian, er Giglio- 
Toss legă stegurile, simbolisând ast
fel frăția italo-română. Potop de aplause.

Budapesta, 10 Octomvrie. Nego
cierile asupra pactului se vor relua 
Marți în Viena.

Teatru ger man. Duminecă, în 12 Oc
tomvrie, se va da opereta „Die Puppeu, 
în 3 acte de Edmond Andrean.

Curs de îugrijitdre.^
Conform ordinului Preaveneratului 

Consistoriu Metropolitan gr. cat. de Alba- 
Iulia și Făgăraș, Nr. 5798—1902, —cu în
ceperea de la 15 Octomvrie st. n. a. c. pe 
lângă nAsilul de copii model gr. cat. dm 
lilâșiii11 se va deschide un curs de 6 luni 
pentru cualiflcarea Ingrijitârelor de 
la Asilele permanente lâllaudd mene- 
dek hâzak).

După regulamentul ministerial pentru 
Asile, la acest curs pot lua parte de-odată 
•numai 10 candidate.

Condițiunile de admitere sunt:
1) Candidata sâ fie deplin sănetosă, 

și să aibă etatea de la 18—40 ani.
2) Să fi termin.t cele 6 clase popo

rale, seu cel puțin să scie ceti, scrie și 
calcula bine.

3) Să posedă în vorbire și în scriere 
limba maghiară.

4) Să aibă voce curată și aud musical.
5) Să aibă purtare morală bună, eeea- 

•ce va ave să dovedescă cu atestat de la 
oficiul parochial.

6) Să plătâscă la fondul Asilului taxa 
■de 20 Corone.

Candidatele, cari doresc să fie admise 
la acest curs, să-șl trimită cererile pănă la 
terminul de mai sus, eventual să se pre- 
sinte la subscrisul.

Văduvele, soțiile și orfanele de învă
țători vor fi preferite.

Bhșiu, în 6 Octomvrie 1902.
Ioan F. Negruțiu, 

președintele senatului Asilului 
infantil.

MIiilțăiMită pubHcă.
D-l G-ligorie N. Țițeiu mare comer

ciant in Braiîa — ca un demn urmaș al 
marelui binefăcător Vasile Sasu — a dă
ruit fondului comunei nostre bisericescl, al 
cărei vrednic fiu este, suma de una sută lei.

Pentru acâstă faptă, — care dorim se 
fie o vie pildă și pentru alțl fii ai comu
nei nostre bisericescl — esprun în numele 
comitetului parochial cele mai simțite mul- 
țămite.

Satulung, 22 Sept. 1902.
(Bis. SS. Arch.)

Romul Verzea', 
președinte al comitetului 

parochial.

*) Tote fliarole române sunt rugate a re
produce acest concurs, în spațiul liber de taxă.

Despre meserii (maeștrii).
— Fine. —

Decă voim ca și noi să ajungem la o 
stare înfloritore, atunci să ne formăm pănă 
când nu e târdiu clasa meseriașilor, pentrucă 
timpurile în cari trăim sunt nespus de grele. 
Multele dări, cari atât de greu apasă umerii 
sătenului nostru, pe clă ce merge cresc, er 
venitele în loc să crescă și ele — scad. 
Din economie, care este o ocupațiune forte 
cinstită, nu le putem suporta, căci și acum 
abia ne aduce atâta venit, ca să putem trăi 
de pe o di pe alta. De aceea trebue să 
căutăm de cu vreme ocupațiunl mai cu ve
nit, precum sunt măestriile.

De plugărit însă Românul nostru nu se 
pote despărți, pentru-că în el s’a înrădăci
nat deja credința greșită, că „precum au 
trăit moșii și strămoșii mei, vor pute trăi 
și pruncii mei, fără de a face din ei mă
iestri". Da, așa a fost mai de mult, când 
omenii erau cu mult mai puțini ca adl și 
aveau atâta păment, încât nici lucra nu-1 
puteau de tot. Dâr acum s’au schimbat 
treburile cele bune de demult, căci omenii 
s’au înmulțit și pe ch ce merge tot mai 
mult se înmulțesc, er păment încă au cu 
mult mai puțin ca atunci; mai târdiu vor 
ave și mai puțin. AstădI, decă un țăran are 
20—30 jugere de păment și ceva vituțe, 
dicem că e în stare bună, deși — pote — 
are atâtea datorii, încât va fi silit a le lăsa 
moștenire copiilor, căci el nu le pote plăti 
tote. Averea ce o are se va împărți între 
4—5 copii, ba adeseori în părțl'și mai multe. 
Si atunci ce i-se vine la unul? Nimica 
totă! Și atunci ce va face? Va fi silit să 
ia lumea în cap, seu să lucre la alții ca diler 
ori servitor, ca să-și potă agonisi pânea 
de tote dilele. Astfel lucră de primăvara 
pănă tomna târdiu tot în brazda străinului. 
Atunci mai merge cum merge, dăr vine 
ierna când nici de lucru nu prea capătă și 
atunci abia cu mult năc.as o mână de pe 
o di pe alta pănă primăvara, când vine 
ârășl vremea lucrului. De s’a legat de lume 
și are copii, o duce și mai rău.

Sunt mulțl părinți forte săraci, cari 
având copii mulțl din darul lui Dumnedeu, 
neputendu-i hrăni și îmbrăca, după-ce biată 
i-a scos din penele cele rele, sunt siliți 
să-i deio servitori pe la omeni eu stare și 
de rend, la cari, nu-i vorbă, învață și lucruri 
bune și folositore, der de cele mai mult.e- 
orl fiind lăsațl de capul lor, învață și se de
dau numai cu rele: a be, a fuma, a fura 
și alte lucruri forte rele, pentru cari nimeni 
nu mai îndrăsnesce să-i bage nici servitori, 
și așa ei rămân fără pane. Din aceștia apoi 
se aleg nisce prăpădiți ca vai de capul lor 
pe ulițele celor orașe, seu dintr’o temniță 
în alta.

Ore acești părinți nu ar face mai 
bine, decă și-ar da copiii la măiestrie să 
învețe ceva, ca pe când vor cresee mari și 
se vor apuca și ei de lume, să aiba o ocu
pațiune din care să potă trăi neavend nici 
0 avere? Nu numai că ar face bine, der pă
rinții au datorința sfântă a se îngriji, ca 
copiii lor, după-ce vor cresce mari, să aibă 
din ce trăi, să nu fie de risul și batjocura' 
lumei. Să le asigurăm copiilor noștri pane 
cinstită și mijloce de traiu mai bun și mai 
ușor, decât al părinților lor, cari numai cu 
sudori crunte și-an putut câștiga pânea de 
tote (jilele. Se-i dăm la măiestrie, care, pre
cum am dis, este o ocupațiune forte cins
tită și cu venit.

Se înțelege, că pentru al da pe copil 
la o măestrieore-care, are trebuință de învă
țătură. Deci pănă când copilul e în vrîsta 
de școlă, să-l dăm regulat la școla din sat, 
căci și la sate avem școli bune, seu airea. 
Acolo (în școlă) să învețe a ceti, a scrie, a 
calcula, și alte lucruri folositore, ce se pre
dau în școlă. In timpul cât umblă la școlă 
să-l facă părinții a-le ceti câte ceva, mai 
cu semă bucăți de cetire, în cari se vor
besc despre măiestrii. Aici părinții să le 
arete însemnătatea și folosul măiestriilor, 
ca să-l împretinescă cu acele. Pretinia co
piilor cătră măiestrii, e ușor de câștigat, 
pentru-că în școlă încă aude de nenumă- 
rate-orl pe învățător vorbind despre ele. 
Când ajunge copilul vrîsta de 12 — 13 ani 
și scie atâta carte câtă se învață în școla 

din sat, e timpul cel mai potrivit de a-1 
da la măiestrie.

Acum să ne întrebăm, că la ce mă
iestrie să-l dăm? Acesta e lucrul cel mai 
ușor. Să-l lăsăm pe copil să-și alegă liber 
măiestria, care îi va plăcâ lui, căci pe acesta 
va învăța-o mai bine și mai cu drag.

Părinții să caute un măiestru bun și 
pricepător, dela care copilul să potă învăța 
măiestria cât se pote de bine, ca la timpul 
său să devină din el un măiestru de frunte. 
Cu măiestrul apoi să se înțelegi cât timp 
are să stea copilul ca învățăcel și cât va 
trebui să-i plătescă pentru învățătură. Toc- 
mela se face cam așa, că copilul trebue să 
stea ca învățăcel 3 — 4 ani, în care timp 
părinții sunt datori a plăti măiestrului o 
o anumită sumă de bani anual seu pentru 
timpul întreg, pentru care sumă măiestrul 
e dator să-l învețe și să-i de-; mâncarea. 
Dâcă stă mai mult de 4 ani, atunci seu nu 
.plătescă măiestrului nimic, seu numai forte 
puțin. Vestmintele le dau părinții de-acasă. 
înțelegerea o fac ei între olaltă și apoi 
încheie un contract de care trebue să se 
țină fie-care.

Măiestrul nu are drept să-l întrebuințeze 
pe copil la lucruri de acele, cari nu se tin 
de măiestrie, ci e dator să-l învețe. Copi
lul însă trebuie să fie bun și ascultător, el 
să învețe măiestria cu sîrguință.

învățăceii încă umblă la școlă și așa 
pe lângă măiestrie mai învață încă și la 
școlă o mulțime de lucruri folositore.

Acei părinți, cari ar voi să-și dea 
copiii la vre-o măiestrie in oraș și nu sciu 
ce și cum să facă, ceră sfat dela omenii 
mai pricepuțl, de la învățător, preot seu 
alții, cari cu drag le vor da povețele ne
necesare. Der nici odată să nu facă de ca
pul lor, să se înșele, și să aibă, apoi ocasiune 
de a dice ca Sasul: „Dă-ml Domne mintea 
Românului cea de pe urmă", — pentru-că 
atunci va fi prea târdiu.

Ar fi forte bine și de dorit, ca copiii 
să-i dăm la tote raăiestriile, ca să avem tot 
soiul de măieștrii atât la sate, cât și la 
orașe, unde și așa avem prea puțini. Dâcă 
așa am face unul afli, 2—3 mâne, poimâne 
și mai mulțl, atunci peste puțin timp am 
avă o clasă puternică de meseriași, cari 
ne-ar face cinste, er acei buni părinți ar 
pute fi deplin liniștiți, că și-au îndepli
nit datoria lor de părinți adevărațl. Ll-ar 
salta inima de bucurie vădendu-șl pruncii 
cu pânea în mână, înaintând din di în fli 
în bunăstare și avere.

Față de clasa meseriașilor și noi, atât 
inteligența cât și poporul român, avem o 
mare datorință, datorința de a-i sprijini 
cumpărând numai dela ei cele de lipsă, 
pentru-că :

„Banii plugarului,
„Banii cărturarului,
,,S6 se stringă, să sporescă 
,,'l’ot în pungă românescă!“

Pe străini în tot locul să-i încunjurăm 
și dela ei să nu cumpărăm nimic, ci tot 
numai de la ai noștri, căci numai așa vom 
pute incuragia pe părinți și pe copii să 
îmbrățișeze măestriile.

Dela măiestrii se cere, ca în schimb 
pentru sprijinul nostru să ne lucre bine și 
punctual, să nu ne înșele^ și mai pe sus 
de tote să rămână între tote împrejurările 
cu trițp, cu suflet ceea-ce s’au născut, adecă
Români.. adevărațl, pentru-că:

4 I „Cine ’n altă lege sare, 
„Nici un Dumnedeu nu are.

La una să fim cu mare băgare de 
semă, și anume la aceea, ci se ne crescent 
măiestri de omenie, harnici ș< bitul cari 
să-șl pricepă bine măiestiia, de dre-ce 
numai așa pot spera, ca să fie sprijiniți. 
Decât să ne crescem măiestri slabi, cari 
numai la cârpit și stricat se pricep, e cu 
mult mai bine nici să nu-i avem, pentru-că 
pe aceștia nimeni nu-i bagă în semă.

Să deie Ceriul, ca cele flise de mine
să afle un adenc răsunet în inima poporu
lui nostru, să ne vedem realisată fierbintea 
dorință de a ne pute forma cât mai îngrabă 
clasa meseriașilor, pentru bunăstarea și 
înaintarea pooorului român.

I. Mango, 
învățător.

Culesul viilor.
Deși nu au rodit în belșug viile 

în t6te părțile terii nostre, totuși nu 
ne putem plânge în general de o 
recoltă rea. Vin mult și tot-o dată și 
bun nu vom ave. Cu atât mai vâr
tos ni-se impune, ca mult-puținul ce 
avem, să-l recoltăm în condițiunile 
cele mai bune, ca se nu păgubim și 
mai mult prin noi înșine. Vom în
cepe culesul strugurilor numai atunci, 
când sunt pe deplin copți. ceea-ce 
cunbscem pe următărele semne : 1. 
Lemnul și codița ciorchinei sunt ca
fenii ; 2) pelița ce îmbracă bobul 
este transparentă (stravectetore) și 
roșcată de sore; 3) sucul din bob e 
dulce și lipicios; 4) bobele se desli- 
pesc ușor de codiță; 5) sîmburii 
sunt cafeniii. Esperiența a dovedit, 
că un cules mai târijiu dă un vin 
mai de valore decât unul de vreme. 
Sunt unele soiuri însă, ce putrec]esc 
ușor, și acestea vor trebui culese mai 
curând. Strugurii pe deplin copți nu 
sufer de un ger ușor, ci numai cei 
necopțî și acesta nu este pagubă 
mare, fiind-că ar strica numai și stru
gurii cei buni.

<) regulă principală este, că se
parăm tot-deuna strugurii necopțî de 
cei copți și să nu aruncăm tot ce 
culegem in aceeași putină, căci un 
singur strugur necopt strică vinul 
de la alți trei copți. De aceea vom 
culege mai întâii! numai strugurii 
copți și mai târițiu și rândul al doi
lea, după-ce au ajuns și ceilalți în 
deplină cocere. In multe regiuni se 
comite mereu greșela că se amestecă 
strugurii copți cu cei necopțî și omenii 
se bucură, că au făcut mult must. 
Și mai mare greșală se face la plan
tarea viiei, unde se amestecă dife
rite soiuri laolaltă și resultatul va 
fi tot deuna, că întâmpinăm greutăți 
la cules și alegerea strugurilor.

Culesul se nu se facă nici-odată 
pe timp de ploie mare, nici des de 
dimineță, pănă-ce stă rouă pe stru
guri; fiind-că apa de ploie și cea de 
rouă face vniul cu 4—5 grade mai 
rău; cu alte cuvinte: dâcă culegem 
pe rouă său ploie, căpătăm mult vin, 
înse un vin reu. Nu se recomandă 
a culege des de dimineță, din causa 
răcelii, care întârzie fierberea mus
tului. Strugurii necopțî, cari au su
ferit de ger, se vor culege înaintea 
strugurilor copți și se folosesc mai 
bine pentru a face rachiu din ei.

Pentru a ridica bunătatea vi
nului e recomandabil a tescui (presa) 
numai bobele, fără cocțile lor, cari 
dau vinului un gust aspru, astringent 
(astrîngător) și acru In acest scop 
ne folosim de o așa numită morișcă. 
Stugurii îi putem lăsa cu cocțile la 
olaltă opt seu și mai multe cjhe îna
inte de a începe cu tescuitul. Când 
strugurii nu s’au putut coce din 
causa verii reci din acest an, îi vom 
pune în teasc cu coc|I cu tot, fiind
că bâbele necopte și tari resistă 
apăsării presei (tâscului).

înainte de a începe culesul, vom 
îngriji de vasele trebuincibse, ca să 
fie in bună stare și curățite cât se 
pote de bine. In cursul culesului în 
fiecare seră vor fi de asemenea spă
late. Tot asemenea vom îngriji, ca 
pentru cules să avem lucrători de 
nădejde și în număr îndestulitor.

(„B E“)

Literatură.
A apărut „Almanachulu eocieiăți 

„PefiM Maioru Budapesta 1901 cu un < o - 
ținut bog-t și ilustrat. Format. 8° ou 144 
Dtigiul. Prețul 4 cortine. 8e află de vâncbue 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bani porto.

APA AM ARA „F HAH CISC IOSIF“ Singurul mijloc purgativ ușor de luat. Se capătă pretutindeni.
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:zig-czxa.
Povețe despre păstrarea sănătății.

Curățenia.3
Pentru-ca omul să fie sănătos și fru

mos. trebue să-și ție corpul tot-dăuna curat. 
Necurățenia produce bole. In tote dimine- 
țele să ne spălăm manile, fața, capul, gâ
tul, gura și dinții cu apă rece și cu săpun, 
să ne ștergem cu un ștergar și să ne piep- 
tănăm. Omenii cari nu-șl țin gura curată 
și nu-șl spală dinții în tote dilele, mirosă 
urît din gură, dinții lor se strică lesne, de
vin dureroșl și cad de timpuriu. Asemenea 
să spălăm manile cu ană și cu săpun după 
orl-ce lucru necurat, er piciorele cel puțin 
odată pe săptămână. Din când în când să 
spălăm corpul întreg; în timpul verei este 
priincios sănătăței a lua adeseori băi reci 
(feredee, scalde) în gârlă său în rîu. nu însă 
în bălți, heleștae, iazuri și în alte ape stă- 
tătore și murdare. Este vătămător a se 
scălda cu stomacul plin și îndată după 
mâncare, precum și când corpul este în- 
fierbîntat din alergătură ori di" muncă, ci 
în asemenea cas să odihnim puțin, pentru 
a ne răcori înainte de a întră în apă. rece. 
Luând băi redusă nu stăm în gârlă său în 
rîu mai mult de, un sfert de oră.

Vestmintele și încălțămintele să se 
curețe în tote dilele. Rufele trebue să se 
schimbe adeseori, căci nu este sănătos a pur
ta mai mult timp cămașa și ciorapii necn- 
rațl. Este folositor ca să nu ne culcăm sera 
cu cămașa care am purtat’o diua, ei să 
avem altă cămașă pentru năpte. Este urît 
obiceiul a sufla jos mucii din nas și a-i 
răspândi din nas pe mâni și după acestea 
pe haine. Fie-care om să aibă deci batistă, 
basma ori șervet, nu numai în dil®lfi de 
sărbători și pentru sudorea de pe față, ci 
și pentru nas.

Așternutul, locuința, tote uneltele, 
vasele și alte lucruri din casă să fie curate. 
Nu trebue să fie cine-va bogat pentru a fi 
curat; casa celui mai sărac se pote între
ține cu curățenie și cu ordine. Tote lucru
rile cari le ținem curate dăinuesc mai mult 
timp. O casă murdară nu este nici odată 
sănătosă.

Frumusețea corpului se strică prin ne
curățenie și prin vieța neregulată. La fetele 
și femeile sănătose, rnmenăla obrajilor ce 
au primit’o de la Dumnedeu, este cea mai 
frumosă, nu o mai putem înfruraseța prin 
dresuri, văpsell și sulimanurl. Este urît și 
vătămător sănătăței a spoi (a boi) obrajii 
cu dresuri și sulimanurl, cari sunt obici
nuit otrăvitore. Fetele cu obrajii palidl, 
albi nu sunt sănătose, și în Joc de a între
buința dresuri, să se caute cu doctor.

Femeile născânde și copiii uou-năs- 
cuțl trebue să se îngrijăscă cu mare cură
țenie; cu păstrarea curățeniei la nascere 
ferim pe femeia lăuză și pe copil de bole 
grele; babele cari moșesc pe femeile din 
sate și cari n’au învătat la școla de moșe 
meșteșugul moșit.nlui, nu sciu cum se pot 
preîntâmpina bolele cari se ivesc la mumă 
și la copil la nascere și curând după nas
cere: de aceea este trebuință, ca femeile 
însărcinate să cheme la facere o moșă în
vățată, care scie mai bine rostul moșirei și 
a îngrijmei femeei lăuze și a copilului. In 
cele dintăiu trei luni după nascere să se 
scalde copilul în apă căldicică curată, ră
mânând în baie 5 pănă la 6 minute ; dâcă 
se pdte, să se scalde în tote dile ȘÎ de la 
a treia lună înainte, dâcă nu se pdte acăsta, 
să se scalde copilul cel puțin de două ori 
pe săptămână. După baie să se usuce 
bine tot corpul cu ștergar curat, să se 
desfacă bine tote crețiturile pielei pen
tru a se pute șterge mai bine, mai ales 1* * 
gât, la subțiori, de la pântece în jos, la 

Eroismul unei mame.

Un diar american ne aduce următo
rul act de eroism al unei mame:

La 8 Maiu, când se produse teribilul 
cataclism, care distruse orașul Saint-Pierre 
cu cei 300,000 locuitori, un mare număr 
de vapore se găseau în port. Tote fură dis
truse și tote personele periră, afară de vre-o 
30, care fură scăpate de un încrucișător 
francos.

In unul din aceste vapore, pe care 
pldia de cenușe ardătore îl acoperi în câ
te-va momente cu o manta de foc, se gă- 
s a o tinără femeie care ținea în brațele 
sale uu copil în vîrsta de abia un an 
de cjile.

Acâstă femee și toți ceilalți pasageri 
se precipitară pe puntea vaporului, căldura 
devenind înăbușitdre în cabine, și trebuia 
acolo să înfrun'e pldia ucigătore care o 
arunca vulcanul.

Acâstă mamă, de care vorbim, deși 
arsă din ,cap până în piciore, nu făcu nici 
un cas de suferința sa atroce. Ea nu avea 
decât un gând: de a apăra fructul dragos
tei sale. Și ținea mica ființă strînsă la sînul 
său făcându-i un acoperemânt cu corpul său.

Se găsi mama mortă, dâr copilul traia 
în brațele șale.

*
l“rlsos <lle fete.

In orașul francos Pons, omenii sunt 
cuprinși de o grije mare. In tot orașul de 
multă vreme, se nasc numai fete ! Popora- 
țiunea orașului e forte neliniștită căci de 
va merge tot așa, nu sciu ce să facă cu 
prisosul de fete?

Orășelul are adl 260 fete și numai 89 
băieți. Rămân der 171 fete, cari anevoie pot 
nădăjdui să ajungă și ele la rolul menit 
femeilor în lume: adecă să se mărite. Mai 
ales sunt supărate fetele Inșile. Se vorbesce 
deja de o mișcare ore care, prin care cer 
guvernului să introducă acolo bigamia, 
adecă să aibă un bărbat câte două femei. 
— Noi credem, că observația acesta din 
urmă cu bigamia o fi făcut-o vr’un scrib 
evreu în batjocură, căci dor este sciut, că 
la poporele creștine nu se pote admite 
așa ceva.

I’apa Leo Xlll bea apă minerala 
ung. Papa care se bucură de o etate fdrte 
înaintată și de o forță vitală admirabilă, 
după cum rtS°*e din scrisdrea unui prelat 
din Roma, bea apă amară „Marke Palme* 
cu care Sfinția Sa este forte mulțămit. Pro
prietarul isvorului Ioan Loser c. s. r. life- 
rant de curte în Budapesta, a fost însciin- 
țat din parte competentă în terminii cei 
mai măgulitori.

Sosiți in Brașov.
Pe (jitia de 10 Octomvrie 1902.
Europa: Gaius, K.- Vâsârhely ; Eres, Cs. 

Szereda, Weil, Komârom, Balâs, Scheiber, Szojka. 
Budapesta; Dr. Freyberger, Breslau; Wolsehner, 
Friedl, Arzt, D-na Linduer, ' iena.

Bucu reset: Franke, Oelsnitz; Schuster- 
mann, Lobstein, Pesta; Ka per, Homorod.

ședut și pretutindenea unde pielea se spu- 
zesce lesne din causa umedelei și a necu
rățeniei. Capul cere o îngrijire osebită; el 
trebue spălat cu săpun și pieptănat în tote 
dilele. Scorțele aflate pe pielea capului și 
lipite de păr să se depărteze cu săpun și 
cu pieptenele; dâcă ele se desfac anevoie, 
să le muiem, frecându-le cu unt-de-lemn 
curat. Așternutul și vesmintele copilului să 
fie cât se pdte de curate, rufele să se pri- 
menescă adese-orl, cârpele să se schimbe 
îndată după ce le-a udat copilul. Nu este 
bine ca cârpele ude să se usuce numai 
și să se întrebuințeze din nou fără a fi 
spălate.

Copiii mai măricei trebue se se de
prindă de timpuriu ca să se țină singuri 
curați, să nu mergă la școlă nespălațl, ne- 
pieptănațl, cu vestminte necurățite, mur
dare ; ci să-și clătescă de dimindță, de mai 
multe ori, gâtlejul și gura cu apă curată, căci 
prin curățenie se preîntâmpină multe bole.

Dr. I. Helix.

Din fisiografie.* ’
Corpurile cari se află în cier. Pe fun

dul unui vas în care se află puțină apă, 
aședăm un sfeșnic cu o lumînare aprinsă. 
Acoperim luminarea cu un balon de sticlă 
al cărui gât să se razime pe fundul vasu
lui. In vas să fie apă ca de două seu trei 
degete pentru-ca astfel aerul din balon să 
nu mai comunice cu cel din afară. La în
ceputul esperienții vedem că luminarea arde 
ca și în aer liber însă nu trece mult timp 
și flacăra devine palidă, se mieșoreză, face 
mult fum, apoi se stinge fără ca cine-va să 
sufle intr’ânsa. Etă. causa pentru care se 
stinge luminarea. Aerul este compus din 
două gaze de naturi diferite: unul puțin 
abundent der care întreține flacăra. Cel 
care iutreține flacăra se numesce oxiqe.n er 
care nu întreține flacăra se numesce azot. 
Luminarea ardând în balon consumă oxi
genul așa că din causa lipsei acestui gaz 
se stinge flacăra.

Corpurile cari se mai găsesc în aer. 
Oxigenul și azotul sunt corpurile principale 
din aerul atmosferic. Pe lângă acestea se 
mai află vapori de apă a căror presență o 
constatăm cu o sticlă în care se află apă 
rece: pe nerețiii esteriorl ai sticlei, vaporii 
de apă se depun în stare de rouă. Acea 
rouă se formeză prin condensarea vaporilor 
din atmosferă er nu din apa din sticlă de 
ore-ce apa nu trece prin pereții sticlei. De 
altmintrelea este necesar ca în aerul pe ca- 
re-1 respirăm s<5 se afle o mică cantitate 
de vapori de apă căci aerul prea uscat nu 
este sănătos. Din acâsta causă ierna se pune 
pe sobele de tucifi ori de tinichea un vas 
cu apă pentru-ca astfel să se formeze în i 
camere aburi cari umedesc puțin aerul.

Rouă, bruma, ceța, norii, ploia, ză
pada, etc., sunt proba cea mai vădită că 
în atmosferă se află mulțl vapori de apă.

Când respirăm, dam pe nas și pe gură 
între alte gaze și aburi de apă. De acâsta 
ne putem asigura în orl-ce di de iernă: la 
frig aburii ce ne ies pe gură și pe nas for
meză un fel de cețA.

Iu atmosferă se mai află: un gaz nu- 
mid aed carbonic cu care ne vom ocupa 
mai târdiu ; pulberea și fumul ce se ridică 
de la suprafața pământului; apoi nisce 
ființe vii, numite nucrobi pe cari nu-i pu
tem vede cu ochii liberi ci cu uu instru
ment numit microscop. Unii microbi trans
formă vinul în oțet, alții fac să putredescă 
cadavrele er alții sunt causa a o mulțime 
de bole lipiciose.

Când întrăm într’o cameră în care au 
stat multi omeni, simțim o odore de ne
suferit căci. între altele, se află în acea ca-

*) Din Manualul lui S. Niculescu—BrAiliț.enu. 1 

meră și miasme date afara din corp prin 
piele și pe căile respirătore ca nefositore, 
ba chiar vătămătore. Aceste miasme fac ca 
aerul dintr’o astfel de cameră în care se 
află mulțl dmenl să fie o adevărată otravă. 
Dâcă într’o astfel de cameră aducem un 
pahar cu apă, vedem că se depuns pe pe
reții acelui pahar un fel de rouă care are 
un miros displăcut.

In timpul când trăsnesce în atmos
feră, scânteia electrică adecă trăsnetul trans
formă o mică cantitate de oxigen într’un alt 
gaz numit ozon. Acest gaz este albastru și 
are un rol forte important în natură căci 
arde miasmele din atmosferă și priesce 
forte bine sănătății omenilor. Ozonul se gă- 
sesce la câmp, la munți, în păduri, în li- 
vecjl. In orașe nu se află ozon.

Așa-dâr, în aerul atmosferic se află: 
oxigen -ț- azot -j- vapori dc apă -ț- acid cabo- 
mc ozon -|- pulbere -|- microbi.

(Va urma.)

Un dușman al femeilor.
Sub domnia Țarului Nicolae I, coman

dantul cetății Dunaburg era generalul 
Hei vig.

Generalul, deși era un bărbat frumos 
și de-o etate potrivita, nici cum nu putea 
suferi femeile.

Țarul Nicolae, care iubia și stima 
pe bravul general, a audit de ura lui fa
natică contra femeilor.

Cu tote acestea, ducându-se pe două 
dile la Dunaburg. a dus eu sine și pe Ța
rina Alexandra. Generalul a aranjat mare 
paradă militară, și Țarul a plecat la pa
radă cu trăsura trasă de patru cui.

înainte de plecare Țarul a invitat pe 
general să poftăscă a ocupa loc în trăsură 
și în decursul drumului să dea esplicărl 
Țarinei.

— Voiîi însoți pe Majestățile Vostre 
călare — răspunde generalul, încrețindu-șl 
fruntea. Țarul era bine dispus și încurcă
tura generalului îi făcea mult haz.

— Va fi prea lung drumul, Helvig! 
dise Țarul bătendu-1 pe umăr. Două-trei 
ore de călărit nu-țl va face bine.

— Nu sunt încă așa bătrân, Maies
tate 1 Țarul însă a rămas pe lângă dorința 
sa, și așa generalul a fose silit să ocupe 
loc în trăsură.

Țarul Nicolae I însă călărea pe lângă 
trăsură și Suridend privia la general cum 
se ținea departe de Țarina și cum răspun
dea de încurcat și cu fruntea încrețită, la 
întrebări, ba îșl întorcea și spatele cătră 
Țarina. De pe fața sa, din mișcările sale 
nervose, se putea vede, că sufere tortură 
mare.

Suferințele lui numai după finirea re
vistei au încetat. Atunci însă Țarul i-a 
plănuit o nouă tortură.

— Generale, îi dise Țarul, ținuta osta
șilor e de laudă sunt mulțumit cu tine și 
pentru acesta, ca răsplată, astă seră cu Ța
rina vom lua ceiul la tine.

Generalul tresărind, nu scia ce să se 
facă, și de mânie îșl mușca buzele.

— Nu se pdte, Majestate! Rară gra
ție, mare distincțiune, der’ nu pot primi. 
Ca om necăsătorit, în lipsă de soție nu 
pot primi ospețl de rang înalt.

— Ei, ei! Și pentru ce nu te căsă- 
torescl, amicul meu?

— Sunt prea bătrân pentru așa ceva, 
Majestate.

— Cine îndrăsnesce a călări trei ore, 
iubite Helvig, acela se pdte și căsători! 
Der nu face nimica. Astă seră Țarina 
va lua cu plăcere rolul de «Ddmna casei" 
și așa vei pute primi dspeți.

Generalul Helvig mulțămi întristat 
pentru distincțiune, și aranja o serată stră
lucită. Țarina cu o deosebită plăcere purta 
rolul de „doinna casei" și se ocupa mult 
cu Helvig. Cu mâna proprie căuta pentru 
Helvig cele mai gustose și mai alese deli
catese și îi servi ceaiul.

Lui Helvig abia îi luneca pe gât mân
cările de năcăjit ce era, și cu mare disgust 
a beun ceaiul.

La despărțire însă a trebuit să sufere 
ceva grozav.

Țarina i-a întins mâna spre sărutare 
și inimicul de morte al femeilor a fost si
lit a-i săruta mâna.

Acâsta însă era totuși mai mult, de 
cât putâ să suporte generalul.

După depărtarea înalților ospețl, s’a 
culcat în pat și trei cjile l’au scuturat fri
gurile. A treia di s’a sculat, și a desinfec- 
tat locuința, vestmintele, a luat o baie, și 
în fine scaunul pe care a ședut Țarina, l’a 
tăiat bucăți și l’a aruncat în foc.

G. O.

MULTE ȘI DE TOTE.

cle
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TOMNA și IARNĂ
(6 M,1—24).

Principiul firmei ndstre este de a vinde numai fabri
cate „First (’lass". Firma nostră este unioa în țâră, 
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 
7- • Fretul SeHhfi M fsx :---------
al fie-cărui articol este însemnat, ini cifre, și este es

clusiv a plăti prețu l mai mari.
Mostre îr» provincie Ia cerere se trimit franco.

Szenâsy, Hoffmann & C’ie-
Magazin de mătăsărie

Budapest, IV., Bdcsi-utcza 4.
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Orient: Corbu șef de 'gară, Plopeanu 
funcționar la căile ferate. Bratocea; Schatz, Re
ghin ; Chera, Csermd.

Grand: Boronkay, Pesta; PetrovicI, Si
naia-, Bosin, Apața

Cursul la bursa din Viena,
Din 10 Octomvrie n. 1902.

OCT. (1902) are 30 dile. BRUMAREL.
da,lezxcla,rnl s&pterrxânei.

pilele Călend. Iul. v- Călend. Greg.

Dum. 29 C. p. Ciric 12 Maximilian
Luni. 30 M. G-regoriu 13 Eduard
Marți 1 S. ap. Ananie 14 Galustus
Mere. 2 S. Cip. și Eustin 15 Teresia
Joi 3 S. m. Dionisie 16 Gal. apots.
Viner 4 S. păr. Ieroteu 17 Hedvig
Sâm. 5 S. m. Catarina 18 f Sf. Ev. Luca

Renta ung. de aur 4(l/0......................120.25
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97.85
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2n/() . 90.20
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0. 97.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 98.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 204 25
Bonuri rurale croate-slavone . . . 160.85
Impr. ung. cu premii...................  100 85
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.65
Renta de argint austr......................... 120.55
Renta de hârtie austr......................... 100.05
Renta de aur austr................................92.17
LosurI din 1860.................................  150 75

Bursa de Bucuresci
dir 9 Oct 1902.

V it 1 o r ii D
o

bâ
nd

ă Scad.
cup.

Cu 
baul 
gata

Renta amortisabili.................... -7o Ajr.-Oct 97.—
„ „ Impr. 1892 . . . &„ Ian.-lul. 9" 7,
„ .. din 1893 . . . 5 » 98-7i
„ „ 1894 int. 6 mii. 6» ÂDi.-Oci.
„ „ Impr. de 32’/, mil. 4 „ Iaa.-lul. 85.’/,
„ „ Impr. de 50 mii. . < „ m n 85.”/,
„ „ Impr. de 274 m. 1890 + >, fi n 86.’/,
„ „ Impr de 45 m. 1891 4„ n d 86’/,
„ „ Im de 120 mii. 1894 4 „ 86.’/,
„ „ Impr de 90 mii. 1896 4 » •» H 87.’/4

Oblig, de Stat (Conv. rurale) G ti Kai-Nov. 87.’/,
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 1) 11
„ comunei Bucurescl 18ri3 G7o Ian.-Iul. —.—
n n n din 1884 5 ,, Kai-Noi
„ „ „ din 1888 0 >, luu.-Dec. —.—
„ „ „ din 1890 6 H Mai-Nov.

Scrisuri fonciare rurale . . . • » ian.-lul. 98.”/8
Scris, fonciare rurale din 1890 4„ 87.’/,

„ „ urbane Bucuresc 5 „ 87.—
n. n ,i Ia?’-, •

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 „
n . »
n u

81.‘/4

v.;n.
Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națion. uit. >iv. 86.— 500 într. v. —
Banca agricolă.............................. 500 150 v. 2370
Dacia-Roinânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 250.-
Naționala de asig. uit. div. lei 43 200 1H4.—
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 2â0 3W.—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 385.-
Soc. rom. de hârtie uit. —.— K.Ut —.—
..Patria11 Soc. de asig. uit. 4 l<-i 100 11 »» --
Soc. rom. de pet rol L era. u. d. 0 200 —.—

„ „ „ „ 2 ein. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —. -
„Bistrița” soc. p. f. hârtii 30 1. lOuO D D
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —.—
20 franc! aur............................... — —.—
Fabricile Unite de gazdse. . . 12 * n -.—

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.93
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 726.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 684.25
NapoleondorI.......................................19.02
Mărci imperiale germane . . . 116.97*/ 2
London vista.................................. 239.42
Paris vista.............................................95.15
Rente austr. 4°/0 de corone . . 95.—
Note italiene.................................. —

î Ocasîune favorabilă!
9 Magazin de coloniale,
t Ferărse.
| Mvh.* vyy>yyv¥¥y șj Lipscănie, 
| cu vechiu renume, avend un ma- 
$ re cerc de cliențl,
| esto de vendare,
♦ îia eontlițiile cele mai favorabile. 
| Amănunte la d NICOLAE LUPU ZernescL 
I Zernescil cu aprope 4000 locuitori, 
.1 în depărtare numai de 28 chilometrii 
j dela, Brașov, are erna de două ori pe 
X 4’ vara de 3 ori pe di legătură de 
a drum de fer, i.re două fabrici însem- 
I nate, târg de săptămână și două ter- 
0 guri de țâră. 5_6

I Prețuri de tot ieftine! 1

ll

I

■ I

■ - - <•

lG®ffi0®©O®©0©©O®®O@®©a®O<s’

Cursul pieței Brașov.
Din 9 Octomvrie n. 1902.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vând. 18.94
Argint român. n 18.80 îj 18.88
Napoleond’orl. s 19.04 19.07
Galbeni n 11.20 n 10.30
Ruble RusescI n 2.54 n —.—
Mărci germane „ 117.25 n —.—
Lire turcescl 21.40 îi 21.50
Scris fonc. Albina 5°/0 101.- n 102.-

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 10 Octomvrie 1902

8 e o in j» t «i i* i:
Banca na., a Rom. 5°/o Paris .... 9%
Avansuri pa efecte 6 P tersburg . . &°/n
Banca agricolă 9-10% Berlin .... 3—
Casa de depuneri U°/o Belgia . . . 3-
Londra .... 3-- Elveția . . . 97,
Viena. . . . . 3’/,

Bnrsa de mărfuri din Budapesta.
din 9 Oct. 1902.

Semințe
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.45 7.75
Grâu dela Tisa - ■80 7.3S 7 65
Grâu de Pesta 80 7.05 7,Ho
Grâu de Alba regală . . 80 7.30 7.20
Grâu de Bi.eska .... 80 ,— ■ .—
Grâu unguresc de nord . 1-0 • —
Grâu românesc .... 80 •--- «—

Cuali-
Semințe vechi

Soiul tatea Prețul per
ori nouă it

vor
Sfeot; jlOC cliilograujo

dola pană la
Săcara . . . 70- 72 6.34 6.44
Orz . . . nutreț. . 60- 62 6.50 6.61
Orz. . . . de rachiu 62- 64 5 25 5.40
Orz. . . . de bere . 64- 66 5.60 5.61

Cucuruz . . bănățAn . 76 __ __
Cucuruz . alt soiu . 73 —__ _ ,—
Cucuruz . .
Hirișcă . . 5.50 5.80

Producte div. Soiul C u reni

■ dela până
Săm. de trifoiu Luțernă ungur. 0 —.— —

tî „ transilvană fl — -—.—
„ bănățenă li —.—

n „ roșiă & —.— —,—
'Ulei de rapiță rafinat dup Iu 0 — —._
Ulei de in . . 71 —.— _ e •
AJnsbre de porc dela Pesta 0 77.— 77.50

dela țeră . —.— _
‘Slănină . . . sventată . -d 62.-- 62.ro
Prune .... diu Bosnia 0 —. -

0 _~e — —-e._
Lictar .... Slavon și Serbia rl __ â__ _ _

din Serbia în s. V —. — _ _
Nuci ... 1 slavon nou Pi _ ,__ _ __
Gogoși... 1 sârbesc r4 — —.—

n din Ungaria 3 —.— —.—
Miere . ... ungurescl. 1 —.— —

H serbescl }l _
Ceră .... brut __ ,__ f_
Spirt . . Drojdiuța de s. —.— —

Măsura 
seu 

greutatea
Calitat.ea.

Valuta
în

Kor. Hi.

1 H. L. Grâul cel mai frumos 12
ÎJ Grâu mijlociu . . . 11 30
îl Grâu mai slab . . . 11 10
71 Grâu amestecat , . 8 40
îl Secară frumosă. . . 8 10
71 Secară mijlocia. . . 8 _
71 Orz frumos .... 7 _
n Orz mijlociu. . . . 6 80
71 Ovăs frumos. . . . 4 90
71 Ovăs mijlociu . . . 4 80
71 Cucuruz ................... 10 80

Mălaiu (meib) . . . 8 _
îl Mazăre........................ 16 _
71 Linte........................ 13 50
71 Fasole........................ 10 _
71 Sămânță de in . . . 24 —
71 Sămânță de cânepă . 7 —
• Cartofi........................ 1 20
fl Măzăriche................... _ _

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

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

71 Său de vită topit . 64 ■ —

Un^tiner
liber de miliție cu

absolvent de șco- 
lele comerciale, 
praxă de un an

ca contabil, cunoscător de limbile
patriei, do reșce de a ocupa uin 
post la o bancă română. Informa- 
țiuni la Administrația „Gazetei14.

3- 3.(715),
0-fcL^<5,*€3"0 ’*0 ,*0**0 ,0

De arendat

X Si

Moșie de vântjare.
în posiția cea mai frumdsă a Să- 

distanță de o oră de la 
6r de la stațiunea, călei

este

cuimeî, 
Brașov, 
ferate distanță de 1/4 oră, 
de vendare oa 

moșie de 154 jugere, 
cu casă domnesc^ și edificii econo 
mice. Loc fdrte potrivit pentru zi
dire de fabrică de spirt și pentru 
instalare de lăpt.ărie

Adresa la adrninist „Gazetei.11

Cine sufere de epilep
sie. cârcei, de nervi 
să ceră broșura în pri
vința acesta, se trimite 
gratis șâ frasico dela 
Schwan’en-Apntlieke, 

Frankfuirf, a. IM.

plătesc celui ce va 
mai câpeta vre-odată 
die dinți, ori îî va 
după ce va folo si

500 fl. 
d u a° e b° e 
mirosi gura,

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

VIENA, 19/1., Sominergasae 1.

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

Se capătă în BRAȘOV la farmacia 
D-lui Victor Rotii.

fi* X X

X

Tergul de rîmători din Stemnruch.
Starea rîmătorilor a fost la 7 

Oct. n. de 46,859 capete, la 8 Octomvrie 
*u intrat 615 capete și au eșit 717 capete, 
rămânând la 9 Octomvre n. un număr de 
46,754 capete.

Proprietar: I>r. Aurel Hîur&fianu. 
Redactor responsabil: Traian II. Pop.

--------- =e== cu preț fabulos de ieftin, 
o grădlmă acomodată pentru 
stupărit, avend o întindere de 2 
hectare, situată în imediată apro
priere de Bârsă, putend 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 
Zerneștî.

Amatorii se pot adresa pentru 
orl-ce referințe la proprietarul 

ftiiisiie 9. AMica,
în comuna Tohanul-vechiu (O-Tohan)

X

X

C ra DM n >• S I rr» m /j P

Salonul de resturi
Strada negră. un*.  55 

au sosit nn transport de mărfuri 
wow» «3c Stofe de lână, 

și anume:

Engleeesci, Zibeline, Kamgarn, 
Postavuri pentru dame. Cheviot, 
Homespun în lățime de 120— 
140 cmtr. i710).6—1

ș Flanele, Catifele și Barhent.
| BATISTE pentru BLUSE.
: Cu prețuri fârte ieftine.
î Stofe pt.ru doliu, în asortiment mare, 
i MăhîSârii negre, ptru rochii și bluse. 
= Mfităsării colorate, pentru bluse, în 
: aHoi'tlineiit mare.
= Se învită cu tdtă onorea P. t. pu- 
i blic a veni se vadă depositul de stofe 
! (fără a fi silit se cumpere).
î De o visitare numărosă ru- 
î gândune, suntem Cu tdtă stima
I BESCHNEB & SCHWARZ.

IU"" Prețuri «8e tot ieftine.

Kwizda
Ko r n eub u a*  g‘. 

PRAV NUTRITOR de vite.
Mijloc dietetic, pentru cai, vite comate ;i oi.

De 50 ani se în
trebuințezi în 
cele mai multe 
grajduri, contra 
lipsei de mân
care, mistuirei 
reieși spre in- 
bunătățirea l»p- 
telui și înmulți
rea laptelui 

de vacă..
Prețul unei cutii c. 1.40 b. ’/, cutie — 70 bani.

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

----Deposit principal la 
MSANf® JTOfflL aWfKM 

ik u k. oester. k. rumân, u. fiirstl. bulg. Hoflieferant 
|'[ Kreis-Apotlieker KORKEUBURG bei Wien.

Â

XX

.1

DEPOSIT 
«le articole 

igienice.

X X

w A V I S! -w
Subscrisul aduce la cunoscința On. public, că a înființat 

ian stabBiiment de

Văpsitorie și spălătorie chemică
în Brașovnl-vecliiu, Strada lungă Nr. 134.

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

Specialități: din stofe de liaiHgarn curată cu 
desevîrșire glanțul, ce se ivesce.

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

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

Josef Schmitz
văpsitorie și spălătorie chemică 

SSi-așwvEîB-'i'ecSah'i. str. lungă. nr. £34.

-----------X-------------XX~~------- 'X *---------

X

X

X

pt.ru
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Ara FOALABIL
Sebscrisul are onore a face cunoscut Onor, public, că CU 

începerea dela 1 Octomvrie st. v. a. c. vom deschide un 

Magazin de coloniale.
Specialitate: „artscoBe de ©rsesit154, en gras și detail, 

firma

GEORGE G. RENȚIA
„luA MAGAMm «Ie

Sn Strada Orfanilor nr. 3, (în fundul curții).
Asortiment nou și bogat. Calitatea mărfurilor ireproșabilă, 

prețurile mai convenabile ca orî și unde, mă face se sper, că
nimeni nu va perde ocasiunea de a vi sita magazinul meu 
spre a se convinge.

Rugândul tot odată pe on. public a-mi da binevoitorul său 
concurs.

sub

CU

i

1-6

Cu totă stima
Genr^e O. Eftențla, 

Strada Orfanilor nr. 3.

.;7L>

PUBLICAȚIUNE.
Pentru tote realitățile aparținetore moștenitorilor defunctului Dr. 

Otrobân Nândor s’a fixat cjiua de vencjare

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

IPgT Schimbare de local. -w
Am ondre a aduce la cunoscința On. public, că mi-am

Atelierul âe lăcâtnșerie v"ieTi*«!â  
îra Strada Castelului de sus nr. 28, casele proprii. 

EUGENII) PRECUPtf 
PjȘfp Băcătușerie artistică și de constrwcțiie. oco

Instalatiuillfl0 9az aerian, CONDUCTE de apă în odăi 
"------ de scaldă. Closete cu apă, Canalisațiuni pen

tru Closete, pentru apa de curte, pivnițî și stradă, cu garanție. 
—= ff’jreliBnissare ale sjpese și iiiformațiimâ gratis. =— 

Stă la disposiție în permanență d e p o «B B cu tot felul de 
masăm de gătit bucate (Sparherde său sobe) pentru bucătării 
particulare și Restaurante, deia 10 corone până la 400 corone 
bucata. — Comande după plac.

Asemenea tot feliul de !&e|paraturi prompt și ieftin.
Deci rog pe On. public pentru sprijinirea și încrederea de 

până acum.

2—6

c.

w
și în scris.

1) Casa de lemn, în Brassd (Scheiu) Podu Crețului nr. 107 Corone, 
nou (676 vechili) indusă în cartea funduară nr. 2660, n-rii
top. 3348, 3349.......................................................................................... 700

2) Villa din Predeal, cu tot mobilarul din ea și cu aranja
mentul, indusă în cartea funduară din Brassd, nr. 10,961 A f 
25.404/12 nr. top....................................................................................... Iu,000

3) In Bâcsfalu, casa cu nr. 446. cu 9 apartamente de locuit 
cu o grădină de pome, odăile folositore pentru locuință de vară, 
dimpreună cu mobiliarul, indusă în cartea funduară nr 598 A f 
1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665 n-rii top . 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) Caâele din Brase6, Strada Porții nr, 16 și cel vechitl 
488, indusă în cartea funduară nr. 2560 nr. top 5434, și casa / 
din strada Spitalului nr. 11 nou și cel vechili 475, nr. top. 5420,
două case legate una de alta (foBt Hotel Baross.)......................' 80,000

7) Imobilul din Apâcza loc de 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 12,508/12 ..................................................................................... 1,000

9) Realitatea aflătore în Bdlon nr. 634 indusă în cărțile
funduare sub nr. A f 2759/3 ........................................................... 2‘ 0

10) O șură aflătdre în Agostonfalva........................................... 800
11) O baie de fer în Felsd-Râkos,........................................... 600
12) Realitățile aflătore în Bardocz sub nr. 674 și 736 in

dusă în cartea funduară sub nr. A f 263, 266 și 267/1, 267/2 1,100

Cu totă stima

EUGENBti PKEC^FO,
maestru lăcătuș.

Strada Castelului de sus nr. 28.
—

Telefon 80. 'W

•5-'

Din prețul strigărei ofertanții au a depune un vadiu de 10% în 
bani gata seu în hârtii de valore.

Informațiuni se pot lua în cancelaria d-lui advocat Dr. Zakariâs 
Jânos (Brass6, Strada Spitalului militar nr. 3) unde se va lua în con
siderare condițiunile date de d-1 notar public regesc Schnell Kâroly.

Brass 6, în 2 Septemvre 1902.

Szabo Alexandru,
66'1,8—S esecutorul oficial al rămasului D-rului Otroban Nândor.
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RESTAURANTUL 
w în Casa ie tir (Sch.ntzenh.ans) -w 

©sie deschis si âema.J

Am onorea a aduce la cunoscința On. public, că am 
arangiat pentru sesouul de iernă Restaurantul din casa de tir 
astfel, de a pută satisface tbte dorințele On. public.

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

Pentru minți, swas-eHe, banchetnri iau asupră-mi 
arangiarea, care voiu esecuta-o cu acurateța și cu 
'--------- : Prețuri moderate. =
Sala As lir stă a pe-t™ pBtrRCRri particulare.

Abonamente la fleici se primesc.
Pentru Domnii, cari doresc a-se esercita la tragere 

țintă stau la dispoziție pușca și servicGU.
Apelez la sprijinul Ou. public

cu t6tă stima

Friedrich Schmidt.

la

to*  SB E K IE de Steinbruch, VIRJ S»un pentru borviz (mișmaș) 
și vinuri e Mese rt 

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei**  

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

„Gazeta Transilvaniei^ 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții. '"W

Tipografia A. Mureșianu Brașov.


