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Cinstirea memoriei lui C. A. Rosetti.

Dumineca trecută s’a sărbătorit 
în capitala României amintirea lui 
C. A. Rosetti, „a scriitorului aprig, 
în a căruia mână pena n’a ob.sit; 
a publicistului vigilant, a căruia ne 
șovăită țintă cjilnic a fost luminarea 
națiunei sale; a patriotului fierbinte, 
care a trăit, a luptat, a suferit, fără 
a despera nîcî-odată de viitorul țărei 
sale".

Cuvintele citate de mai sus i-le-a 
adresat lui C. A. Rosetti înainte cu 
vre o 21 de am, însuși Regele Carol, 
cu ocasiunea banchetului, ce s’a dat 
în onorea marelui publicist din inci
dentul aniversării a 25-a a fundării 
4iarului „Românului11. Regele l’a 
felicitat atunci, că a putut vede cu 
ochii săvârșită. opera, la care el, Ro
setti, a contribuit prin munca și lupta 
sa: „România mărită, liberă, deplin 
restatoritâ în ființa ei de stat".

Fericit a fost acest fruntaș în
tre fruntașii țării sale, acest gazetar 
vecinie însuflețit de marele ideal al 
libertății și al înflorirei patriei și 
națiunei sale, că a putut să vadă 
el însu-șî triumfând causa cea mare 
și sfântă, pentru care a luptat și s’a 
jertfit cu desinteresare deplină și cu 
cel mai mare devotament!

Acăsta învrednicire, de care 
provedința l’a făcut părtaș pe C. A. 
Rosetti dimpreună cu cei-lalțl mari 
bărbați din mica der gloribsa pleiadă,, 
ce a isbutit a uni Principatele ro
mâne și a face din ele cu concur
sul armatei române și a marelui ei 
Căpitan o Ro mânie liberă și inde
pendentă, nu micșordză însă meri
tele sale neperitbre, nici recunos- 
cința, ce i-o datoresce națiunea și 
pe care a tălmăcit’o atât de viiu 
serbarea de Duminecă.

Am cunoscut și noi pe marele 
gazetar, pe când era în apogeul seu 
și nu odată ni-s’a dat ocasiunea a 
admira pătrunderea, entusiasmul, per- 

severanța și caracterul seu ca c|ia' 
rist și om politic.

Vorbirile, ce s’au ținut cu oca
siunea desvelirei statuei, dintre cari 
dăm loc ac|I aceleia a fostului seu 
colaborator la „Românul", I. G. Bi- 
bicescu, ne spun cine a fost C. A. 
Rosetti

Noi n’avem a adauge decât, că 
publicistul Rosetti a susținut rapor
turi de cea mai delicată și cordială 
colegialitate și cu cliamele române 
dela noi, în deosebi cu organul nos
tru ale căruia stăruințe le urmărea cu 
mare interes. Marile cestiunl ale re- 
construcțiunei statului român nu-i 
lăsau timp de-ajuns de a urmări cu 
deamenuntul și mersul (jibiic al des- 
voltărei Românilor din monarchia 
acesta. Cu tăte aceste în momente 
însemnate ale vieței și luptelor nos- 
tre naționale „Românul" lui Rosetti 
sciea se atingă cu tact și cu multă 
căldură acele corde ale confraterni- 
tății, ce ne electrisau și ne insuflau 
curagiu.

Ba într’un timp, când pressa 
nostră națională de dinedee fusese 
certată unul din diareic de dincolo, 
ce aparținea chiar partidului liberal 
din care făcea parte și C. A. Ro
setti, d'arul „Românul" a observat 
o atitudine cu totul leală și a scris 
mai târfliu aprobând principiul soli
darității ndstre naționale:

„Cei persecutați nu pot vede 
decât înr’un fel, nu pot ave decât 
o dorință, nu pot fi decât o partidă, 
partida mântuirii națiunei de relele 
ce-o bântue și garantarea viitorului 
ei. Etă drapelul, în jurul căruia 
orl-ce Român este dator a se grupa 
și pentru a cărui isbendă se fie gata 
la sacrificii. învățămintele istoriei 
nu pot și nu trebue se se dea ui
tării. S’a vecțut că păn’ acum dela 
Maghiari nimic nu s’a putut dobândi 
prin frățescă înțelegere... Prin urmare 
după a nostră părere speranța de a 
dobendi ceva, fără o luptă lungă 
susținută cu iubire și unitate de toți 

Românii*)  este o ilusiune. Etă ce ca 
Români ne permitem a cjke fraților 
noștri de peste munți...."

*) Alusiune la programul de odinidră al
„Viitorului11. — Red.

Când a mulțumit, cu ocasiunea 
banchetului jubilar, de care am vor
bit, pentru onorurile și elogiurile 
ce i-s’au făcut, ilustrul publicist a 
mai rostit și cuvintele:

„Vedeți, că meritul meu este 
că mi-am făcut datoria Cei ce n’au 
servit poporul român cu cel mai 
mare devotament, n’au altă culpă, 
decât că n’au avut ocasiune să-1 cu- 
ndscă pe deplin".

In aceste cuvinte se oglindâză 
inima cea largă și generbsă a ma
relui publicist Komân, a cărui statue 
a fost ridicată în centrul Bucures- 
cilor.

Revista politică.
Se împlinesc șepte luni de când 

s’a deschis noua sesiune a dietei un
guresc!. In tot timpul acesta dieta 
n’a. isprăvit nimic mai de sâmă. 
Deschisă așa-tjicend sub zodia obs- 
trucțiunei kossuthiștilor, cele mai 
însemnate cestiunl și afaceri ău re 
mas neresolvate. Cestiunea învoelii 
vamale cu Austria, convențiunile co
merciale eu statele streine, proiec
tele militare, budgetul pe 1903 și o 
sumă de alte cestiunl n’au putut 
să-și primescă o deslegare, din causă 
că oposiția strașnică ce i-s’a făcut 
și i-se face guvernului în ce pri- 
vesce armata, a zădărnicit orl-ce ac
tivitate.

Acestă situațiune încurcată nu s'a 
schimbat nici în (jkele din urmă, 
cu tote amenințările guvernului. 
Starea de ex lex în care a intrat 
țera, cu dina de 1 Maiu continuă, 
și decă e se judecăm după cele ce 
se întâmplă în marele sfat al oblăduito- 
rilor din Budapesta și din purtarea 

partisanilor politicei k.ossuthiste, sta
rea acâsta are se dăinuescă încă 
mult timp

Adevărat, că funcționarea ma
șinăriei statului nu s’a împiedecat. 
Domnia legilor esistă cr și pănă 

, acum, judecătoriile și tribunalele își 
isprăvesc trebile lor,' administrația 
din comitate și comune, merge tot 
cum a mers și mai înainte, ba ofi
ciile de dare încasseză contribuția 
în bani de la aceia, cari nu vor se 
li-se îngrămădescă sume mari și la 
urmă se plătâscă de-odată cât ar 
putâ se plătâscă în rate.

Merg așa-dâr tăte, cum au mers 
și înainte de 1 Maid.

Cu tote acestea starea în care 
se află țâra nu pote se fie spre bi
nele ei, și o eșire din încurcătură e 
dorită mai ales din partea bărbați
lor de la. conducere. Greutatea e 
înse, că nici guvernul, nici oposiția 
kossuthistă nu vor se-șl facă conce
siuni. Ceea-ce pretind kossuthiștii 
este cu neputință de împlinit. Ar
mată națională independentă cu 
limbă de serviciu și de comandă 
maghiară, pote se fie un vis frumos 
al lor, înse un vis a cărui realisare 
ar face se se destrame unitatea ar
matei, pe care se razimă unitatea 
monarchiei, principiu la care țin 
strîns cercurile înalte militare. Și 
cum kossuthiștii declară sus și tare, 
că ei de la pretensiunea acâsta nu 
pot se se abată, er guvernul prin 
rostul ministrului-președinte cțice, că 
e peste putință împlinirea acestei ce- 

i rerl esagerate, — o eșire din încur- 
l cătură se nădăjduesce a<ți numai de 
[ la întrevenirea corânei.

Majestatea Sa monarchul va 
sosi c|ilele acestea la Budapesta 
unde va rămâne vr’o flece flile. 
Se crede, că momentul acesta va fi 
întrebuințat de guvern pentru a în- 

' cerca o eșire din încurcătura în care 
I l’au băgat obstrucționiștii: -- .

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Fanta-Cella.
Aici țipătul Goelandilor nu e, ca aiu

rea, ascuțit și jalnic. La Miramare cerul 
e albastru ca o baltă de peruzea. Marea 
se îndoe în cute de zmarald, bătând' ma
lurile golfului și prelingând licărișul zărei, 
arcuit din lagunele Veneției pănă în live- 
dile Iliriei. Șalupele, cu două pânze, alunecă, 
se întrec, ca lebedele când îșl încondură 
aripele și vîslesc adânc cu picidrele lor 
cenușii. Și nu e dor, nu e farmec, și cân
tec de dragoste, pe care călătorul se nu-1 
simtă isvorând de pretutindeni din pânza 
ce lincăe molatic, și din albia țărmurilor 
cu grădini de chiparoși și portocali.

Și decă năvodul atârnă greu, pescarii 
întind vesel de funii. Mușchii lor de 
aramă se umflă; mânecele trosnesc; chi
purile lor, torturate de opintire, se ’nvio- 
reză; er când apar din valuri, maldările 
de pești, cari sar și scutură din codă, în
cep cu toții să cânte, în mijlocul șuetului 
de peste ape, cântece moștenite dela stră
moșii lor.

„Eviva ! colț fericit al lumii cu adieri 
și calde și răcorose. Cât vei fi bogat în 
pește și aurit de sdre, vom pluti în copăile 
nostre pănă în matca Adriei".

„Apus norocos ce momesci vietățile 
undelor și le arunci în ochiurile plășilor 
late, vânturile tale arar vin năprasnice și 
haine; norii se bolovănesc și se sparg pe 
loc; ploile repedl par’că înceteză înainte 
d’a începe, Eviva!"

„Cerul nostru e ca un copil blajin, 
plânge ca să rîdă îndată cu lacrimile în 
ochi. Eviva! grădină fericită a lumii!"

Pe țărmul din spre Molor, printre 
stânci de var și de cremene, pescarii să 
odihnesc, rîd, și mestică tutun, scuipând 
cleios și galben; cu pălării de pîslă vînătă, 
plioștite într’o parte; pantalonii sumeși 
pănă la țurlde; cămășile grose, desfăcute 
pănă la umeri; piepturile lor cu păr roș
cat, stufos și creț; rașî, uscați, cu torte 
de argint în urechi.

Coșurile de cătină stau încărcate cu 
pește prospăt.

Femeile îi așteptă fluturând batistele 
pe înălțimi. Copii coborând în cârduri, îi | 

întrebă, din depărtare, decă au prins raci, 
crabi și stele de mare.

•Der pescarii au tainul lor de glume, 
cântece și povești. Tinerii spun ce furtuni 
au învins, ce fete din Triest au înduple
cat, și câți delfini au întrecut la înnotat. 
Bătrânii povestesc crudimea condottierilor 
și câte se mai die. de „stânca sângelui", 
de „crucea căpitanului Piombo", și de 
„umbra Lagunei", care rătăcesce din mie
dul nopței pănă se albesce Luceafărul di- 
mineței ca un ban de argint.

Numai moș Fanta stă tăcut, răzimat 
d’o lespede, ocolită cu merișor. Barba și 
pletele-i albe, țurțurate de' sarea mării, 
’i-acoperă ochii și fața uscată și scorojită 
ca o piele de miel întinsă la sdre.

— Ai gură și cimpoi, fă să răsune 
dealul și smârcurile mării....

— Aide, moș Fanta, aduțl aminte 
din tinerețe....

— Uită dorul celor perduțT.... tot 
se ascunde, nimic nu se perde....

— Și ca dăstul vei tăce lungit pe 
scânduri de molift, cu mirul pe frunte și 
pământ în gură.

— Oântă-ne, că ți-or cânta și ție 
greerii, șerpii și brdștele.

Moș Fanta scutură din cap, și amuți 
gluma tovarășilor săi.

— „Ei! cimpoiul meu de cinci-cjeci 
de ani a uitat să rîdă, că de ’1 umflu să 
îndruge „Tarantella din Neapole",el plânge 
întruna, tovarăș trist al inimii mele".

Cimpoiul se umflă, ca o lighide ce 
învieză, și țiuitul lui, lung, migălit, îngâ
nat, ca o veste tristă din capătul apelor. 
Ochii lui moș Fanta luminară în negura 
orbitelor. Fermecat de amintiri, începu 
se spue.

„Când lumea nu era pustie și surele 
răsăria de doue-ori, fără să apue vr’o dată, 
Fanta-Cella alerga zglobie pe crescetul 
golfului, mânând caprele din erbă răscoptă 
a muchilor în pajeștile grase de la umbra 
albăstruie a dafinilor. Și nu era lămâe mai 
galbenă și mai parfumată ca părul ei des
pletit, nici cicore mai albastră și mai în- 
vdltă ca ochii ei limpedi și blândi.

„De adormia, caprele îi mângăiau 
obrajii, ș’o treziau în glasul pasărilor, cari 
se certau sub boitele de viță. Privirile ’i 
alunecau pe poteca de argint trasă de 
sdre peste velința mării mișuită de colori.

„Petrele, Albatrozii și Muetele, cu 
aripi ascuțite, retezau netezișul apelor,
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De când în jurul pretensiunilor 
kosauthiste s’au făcut în Budapesta 
manifestațiun! și demonstrațium în 
dietă și pe strade, abia trece (ți ca 
în Croația se nu se întâmple turbu- 
rări cu caracter dușmănos Maghia
rilor. Ne aducem aminte de cele ce 
s’au petrecut d. e. în Agram (capitala 
Croației). S’a demonstrat viu contra 
tendinței Maghiarilor de a se înstă
pâni în Croatia și de a impune 
Croaților limba maghiară. Stegurl 
unguresc! au fost sfâșiate și table 
cu inscripții maghiare au fost sdro- 
bite. Gazetele unguresc! au făcut 
atunci mare gălăgie și au scris în 
spirit forte dușmănos împotriva ma- 
nifestațiunilor naționale croate. La 
rândul lor foile din Agram au res- 
puns, că numai disprețuirea și căl
carea legilor a dat prilegiu la de- 
monstratiunile anti maghiare, căci în 

: înțelesul. pactului ungăro-crbat,. este 
un abus și o țolnicie a-se arbora pe 
•âdifieiile publice -numai stegur! ma
ghiare și table' cu inscripții ma- 

. ghiare.
In resumat cj.is, cestiunea croată 

ia din ce în ce o formă tot mai 
amenințătbre. Norii ce se ridică din
spre Drava cam sâmenă cu aceia, 
car! amenințară la 1848, și starea 
acesta de permanentă ură și duș
mănie între Maghiari și Croat! este 
cu atât mai primejdiosă, cu cât mo- 
narchia nostră se află ad! în fata 
unor schimbări și mișcări însemnate 
în Peninsula balcanică.

*

Despre întâmplările. din Macedonia 
aducem la alt loc al numărului 
nostru de ad! raport mai amănunțit. 
Aici amintim numai, că serile mai 
nouă pun în vedere isbucnirea unui 
răsboiu turco-bulgar. Atentatele și 
turburările din Salonic și mișcarea 
bandelor revoluționare au îndemnat 
pe Turcia, ca prin representantul ei 
din Sofia să trimită guvernului bul
găresc o notă diplomatică energică, 
în care îl învinuesce de slăbiciune 
și-l iface responsabil de isbucnirea 
revoluției în Macedonia. Turcia de
clară, că atacurile bandelor le va 
considera de aici înainte ca o pro
vocare a statului suveran (Turcia) 
și va răspunde din parte-i cu mă
suri de forfă. Turcia amenință deci 
cu răsboiul.

Guvernul bulgar să fi răspuns 
Turciei printr’o notă tot așa de 
energică, respingând învinuirile a- 
cestea. Temându-se de vre-o pri
mejdie, Bulgaria a mobilisat câteva 
regimente la graniță și guvernul a 

însciinfat pe principele Ferdinand, 
care se află în străinătate, despre 
acest eveniment.

Românii la congresul latin.
Ca o crengă ruptă de la tulpina 

copacului, națiunea română aprăpe 
de 2000 de an! se află așeejată pe 
munții și prin văile Carpatilor, păs
trând cu sfințenie limba străbunilor 
și datinele strămoșesc!.

Câte popăre barbare au trecut 
pe aci, cu tote a dat pept și amă
răciunile sutelor de an! se exprimă 
în doinele Românului, jalnice și 
triste.

De când cu Șincai și Clain și 
Fetru Maior și alțl Români trimiși 
din Transilvania lă învățătură mai 
înaltă la Roma, am început și noi 
a ajunge la cunoscința. și conscienta 
măritei nostre obîrșii.

Seraci și asuprit! acuma, și cul
tura nostră înapoiată, fiind-că grele 
au fost timpurile prin car! am trecut, 
der cu vitejie în suflet și cu minte 
luminată, nădăjduim că viitorul va 
fi mai frumos, decât trecutul.

De la strălucita Romă îșl trag 
originea mai multe popore, ca: Ita
lienii, Francesii, Spaniolii și Portu
ghezii. Tdte aceste popore au cul
tură fârte înaintată și istoria lor 
este plină de fapte frumose săvîr- 
șite în serviciul civilisatiunei. Lite
ratura și artele frumose la ei înce
pură a înflori înainte de asta cu 
multe sute de ani, când poporul ro
mân era cufundat în întuneric și 
trebuia să ducă o luptă crâncenă 
pentru eșistența sa.

In timpurile mai nouă vedem 
că în Europa popbrele se grupeză 
după originea lor. Cu deosebire trei 
grupuri mar! se observă și anume: 
grupul poporelor germane, grupul 
poporelor slavice și grupul poporelor 
latine.

Fie-care din aceste grupuri își 
dă silința a se distinge prin cultură 
și civilisațiune și a lua în mânile 
sale rolul de conducător.

Nici Germanii, nici Slavii însă 
nu se pot lăuda cu bărbați atât de 
străluciți prin învățătura lor și cu 
artiști atât de renumiți, ca Latinii. 
Cultura latină este mult mai veche, 
decât a celorlalte popăre și Roma a 
fost considerată în tot-denna ca 
mama literilor, sciințelor și artelor, 
la care alergau și alârgă pănă în 
cjiua de astădl celelalte popore, ca 
să primescă învățătură.

încă de mai muiț! an! bărbații 
învățați ai poporului român au cău

tat să întrețină legături de frăție
tate cu poporele latine și cel mai 
de frunte între acești bărbați a fost 
în timpul din urmă Vasilie Alexan- 
drescu Urechia, pe care cu toții 
l’am plâns, când a trecut la. cele 
eterne.

Pilele trecute, la inițiativa lui 
Angelo de Gubernatis din Roma s’a 
ținut în vechea cetate un congres 
al tuturor popărelor latine.

Am mai scris despre acest con
gres și dâcă revenim acuma asupra 
lui, este fiind-că avem înaintea nostră 
o fbie scrisă în limba latinescă, care 
pbrtă numele de „Vox Urbis“ și se 
tipăresce la Roma. In ultimul număr 
al acestei foi vedem descris pe larg 
tot ce s’a vorbit în congresul din 
Roma și cu inima plină de bucurie 
vedem, că despre Români se vor- 
besce cu multă laudă și cu malta 
dragoste frățâscă.

Este sciut, că poporul .. nostru 
are muiț! dușmani, car! ar vră cu 
ori-ce preț ca despre noi să nu se 
vorbâscă de bine și decă s’ar pute, 
să ne înegrâscă pe tote potecile și 
să ne tăgăduâscă pănă și originea 
nostră latinescă.

In făia „Vox Urbis" scrisă în 
limba latină și care se cetesce în 
totă Europa, în Asia, America și 
Australia, acei dușmani ai nâmului 
nostru sunt dați de rușine, căci pre- 
tutindenea se vorbesce despre no-i 
ca despre uisce frați aședafi în pra
gul Orientului, ca păzitori ai lati
nității.

Ședința de deschidere s’a ținut 
la 15 Aprilie în aula Horatiilor și 
Curiaților de pe dealul capitolin, la 
polele căruia Roma pănă în cjiua de 
astădl hrănesce o lupoică, în semn 
de recunoscință, pentru-că o străbună 
de a ei a lăptat pe străbunii noștri, 
Romulus și Remus.

Aici au venit pe lângă cetățenii 
Romani și Italieni și Francez! și 
Spaniol! și un numer mare de Ro
mâni sub conducerea lui Tocilescu, 
învățatul profesor și senator din Bu- 
curesci.

îndată după deschidere, prima- | 
rul Romei a salutat pe cei adunați 
la congres și în special a mulțumit 
Românilor, pentru-că și cu acesta 
o.casiune au arătat dă sunt vrednici 
fii ai ostașilor lui Traian.

Apoi luând cuvântul președin
tele de Gubernatis, salută pe cei 
adunați, der mai ales pe Români, 
cari fiind așefiațl în pragul Orientu
lui, formeză o cetate întărită, apă- 
rătore a latinității.*  *)

*) „Praesertim Rumenos iu Orieutis limine

quasi munitum oppidum coustitutos, unde latiuita- 
tis tuerentur incolurnitatem11.

„V. U.“ Nr. 9 de la 1 Maia 1803.

**) Venit deinde Turr militum tribunus, qui 
etsi Hungarus, tamen, quia tamdiu et tanta 
pro gentium unioue adlaboravit, iure dicere in 
hodîerno conventu potuit.11

„V. U.“
***) D-1 Virgil Popescu, originar din Bănat 

a fost odinioră la învățătură mai înaltă în semi- 
nariul din Roma. AdI e profesor în Bucurescl și 
merită tâtă lauda, că a adus la Roma mai mulțl 
elevi, cari au esecutat dansurile nostre..naționale 
„Călușarul11 „Bătuta11 etc.

In numele Românilor a vorbit 
d 1 Tocilescu relevând iubirea, ce o 
nutresc Românii față cu Roma și ca 
dovadă despre acâstă iubire a pre
dat primarului o statuă, represen- 
tând pe Roma, cum îmbrățișâză pe 
fiica sa română.

După Tocilescu a vorbit câte-va 
cuvinte generalul ungur Turr, care 
de și nu se ținea de neamul latin, 
totuși s’a băgat în congres, cerând 
să fie primit pe motiv, că el de mult 
luptă pentru înfrățirea poporelor.**)

Dintre Români a mai vorbit Dr. 
Ilie Gherghel profesor în Pitești, apoi 
Dr. Codrescu a spus pe italienesce, 
că Românii sunt încă puțin cunos- 
cuțl în lume. Românii — flice d-1 
Codrescu — vin cu drag în Italia 
și se închină la monumentele ei. In
vită pe Italieni să vină și ei printre 
Româîii, pentru ca să-i con.oscă mai . 
de aprope.-

Tocilescu a. luat dip nou cuven- • 
tul vorbind despre monumentele ro
mane, pe care dânsul Ie-a desgropat 
în Dobrogea.

Dintre Italieni a luat cuvântul 
senatorul Pierantoni preamărind nea
mul românesc și pe regina-poetă Car
men Sylva. Marius Mandalari laudă 
pe domna Chițiu, care a tradus în 
românesce pe Dante Alighieri. Hugo 
Alimenti a relevat prietenia între 
Români și Italieni.. De Gubernatis 
a. vorbit despre Celto-Galli, cari au 
lăsat urme prin provinciile locuite- 
de Români țGalați). Guillibert a re
citat poesii în onorea poetului Ale
xandri, âr domna Ubertina Griffigini 
a propus să se facă școli române în 
Istria. Congresul al doilea latin la 
propunerea lui Guillibert s’a hotărît 
a se ține în Bucurescl. Propunerea 
s’a primit cu aplause, 6r profesorul 
Virgil Popescu a mulțumit congresu
lui pentru onbrea acesta.***)

Congresiștilor români le-a făcut 
bune servicii părintele Dr. Aron Lupșa 
originar din comitatul Hunedărei, 
care i-a călăuzit în museele din Va
tican.

Delaleten.

muindu-și gușa, în gdna vînatului. Ogră- 
dile de măslini, pe povirnișul golfului, ca 
nisce petece de fum împrăsciate p’o pânză 
verde și înflorită.

„Atunci Cella fără se clipescă, dreptă 
ca o făclie, cânta. Vorbele ei curgeau ca 
nisce picături de apă, ce cad pe marmură. 
Nu era șir, nici înțeles. Nu ghiciai gând, 
nici simțire oraenescă. Și glasul Cellei suia 
fără căpătâiu, repedindu-și dorul, nedes
lușit și rece, între mare și cei111.

Cimpoiul, chinuit la subțiora lui moș 
Fanta, se tânguia ca și cum cine-va l’ar 
fi sugrumat. Sunetele năvăliau afară în
ghesuite, reped! și jalnice.

— „De unde vii Cella?., odor din 
lumea fără carne, fără ură... de unde vii?"

— „De unde vin toți și calc pe unde 
nimeni nu atinge", îmi răspunse ea mân- 
găindu’și Iedul grivei ce o împungea cu 
cdrnele drepte și țepene.

— „Un’te duci Cella, unde te duci?"
-— „Dincolo de lume, pe unde nimeni 

nu mă pute urma".
— „Și când te înfundi în scorburile 

pietrdse, nu simți singurătatea ca o du
rere ?“

— „Nu sciu ce e durerea căci n’am 
rîs nici odată. Pasările Sânt-Petrului alergă, 
despică vânturile, și pe senin și pe furtună 
același glas au, aceeași fire ... întrebă-le 
pe ele de sunt fericite ori nu.“

— „Der spune-mi Cella, când noptea 
se’ngână cu dina, n’ai simțit focul inimii 
aprindendu’ți obrajii? Și n’aiîntins brațele 
gole după închipuirile minții ?“

— „Cine m’a întristat, ca să fiu mân- 
găiat? Cine m’a mângâiat ca să-l pot dori? 
Și de ce se mă mângăe ? Și de ce să do
resc? Mi-e destul ce văd, ce aud, ce în
țeleg, ce me ’mpresoră. Iasomia bălsăraeză 
aerul cu miros de faguri albi; sorele, în 
zori, șerpuesce munții Triestului cu che
nare de rubin, er la ameții sparge și risi- 
pesce curcubee, cari se mișcă în fite-ce 
creț al mării. Ecă dorul și dragostea mea!"

— „Cella, decă nici pirat, nici pes
car, nici păstor nu ți-a înduioșat inima, 
pe cine chiemi când cânți?... De ce cânți?11.

— „Cânt, că mi-s’a dat glas, cum 
privesc că am ochi. Marea de ce-și cântă 
povestea ei? Greerii de ce chirăe când 
noptea învălue pământul?"

— „Cella, tu mă privesc! perdută 
gândurilor, ca ruinele Servolo, cari privesc 

nepăsătore peste tot întinsul Istriei. Der 
d’ai ghici, din ochii mei, căte nopți le-am 
făcut dile, pote te-ai îndupleca să unesci 
iedii tei cu mrejele mele. Și n’ar fi ciută 
nedoborîtă, n’ar fi vent nebiruit, gândin- 
du-mă cum mă aștepți în pragul casei 
ndstre....

„Și când ’și-a plecat, la sărutările 
mele, capul înecat în mătasea părului, flo
rile îi cutreerară trupul, și brobdne calde 
licăriră în genele ei tremurătore.

— „Cine iubesce nu mai more....

„Nopțile nu întunecau lumina inimii. 
Fericirea adormise pe perna pe care Cella 
își odihnia capul. Sub ochii mei priviam 
necontenit înțelesul vieței. Cerul mi se 
părea aprope ca un tavan azuriii; podăba 
grădinilor din Miraraare ca un vis de care 
ne apropiam; viața, ca o vecinicie....

A
„Intr’o di plutiam spre flh-iest. Des

picam marea cu lopețile. îmi băteam joc 
de sborul goelandului. Și mă ferbea dorul 
d’a împărtăși lumii, că la umbra dafinilor, 
pe unde ațipiam mângâind pletele Cellei, 
nu e di și nu e ndpte ca ori-ce di și ori
ce nopte, ci traiul zîrnbet din stele ș’o 
simțire din alte lumi. As fi murit de feri-1 » 

cire, decă aș fi închis numai în mine aceea- 
ce tdte inimile la un loc n’ar fi putut cu
prinde.

„O! de ce vânturile nu mă dete re
chinilor. Viăța n’ar fi murit, căci adormind 
pe talazuri, ca p’un pat mole, cea din 
urmă tresărire a dragostei ar fi călătorit 
vecinie ca o fășie de lumină, ce colindă 
tot infinitul fără să :se stingă vr’o dată.

— „Aduceți Chianti, roșu ca sângele ! 
Turnați Barolo, ce ferbe ca patima 1

„Strigară prietenii când sării în mij
locul lor.

Ș’am băut, printre fiascuri și femei 
desfrînate, pănă când farul Triestului ș’a 
aruncat lumina, ca o limbă de aur, peste 
valurile întunecate ale golfului.

„Când mă întorceam spre casă o 
nopte posomorită înghițise lumina stelelor, 
ș’o nopte, și mai profundă, înfășa mintea 
mea de mai multe-ori. Cercai să-mi închi- 
puesc pe Cella în pragul ușii, și, în creerii 
mei de plumb, acel chip, la care mă în
chinam, s’amesteca, dispărea. De-i zăream 
obrajii rumeni, ochii ’i se stingeau, de 
mi-apărea coma aurie, fața ’i se risipia ca 
un fum ușurel.
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Inaugurarea statuei lui C. A. Rosetti.

Dumineca treoută s'a desvdlit cu 
mare pompă în Bucurescî monumentul I 
marelui publicist și bărbat de stat C. A. 
Rosetti. Monumentul e aședat în bulevar
dul Carol I. pe pieța care p<5rtă numele 
lui. Statua lucrată de sculptorul V. G. 
Hegel a fost turnată la șcdla de arte și 
meserii din Bucurescî. Monumentul îl în- 
fățișâză pe Rosetti în ultimii anî ai vieții 
sale ținând într’o mână „Românuldiarul 
fondat de dânsul. Rosetti șâde pe jețul 
sâu pe care a scris de la 1848 și până la 
încetarea sa din vieți. Au luat parte la 
ceremonia inaugurării somitățile lumei ofi
ciale din Capitală, delegațiunile tuturor 
instituțiunilor și corporațiunilor culturale, 
artistice, economice s. a. Representanții și 
delegații din diferitele județe, societățile 
meseriașilor, etc.

După serviciul religios, s’au ținut 
mai multe discursuri. A vorbit d-1 C. Nacu 
în numele comitetului monumentului, d-1 
D. Sturdza în numele guvernului, d-1 M. 
Ferechide în numele parlamentului, d-1 
Olănescu-Ascanio pentru Academia română, 
d-1 G. Assan în numele comerțului.

Șirul vorbitorilor l’a încheiat d-1 I. 
G. Bibicescu ca fost colaborator al „Româ
nului".

D-1 1. G. Bibecescu îșî introduce cu
vântarea sa cjicând:

„S’a credut că mi-se cade mie, cel 
mai nou din vechii colaboratori ai lui Ro
setti, se spun un cuvânt despre dânsul ca 
scriitor. Lucrat’am alături de el ani un- 
spredece și l’am vădut di cu di trăind, 
gândind, muncind, nu întru altceva, decât 
cum s’aducă neamului bine, mărire, glorie 
și fericire.”

Dice apoi, că deorece Rosetti-Gazetar 
nu pdte fi studiat. înțeles, esplicat decât 
numai în legătură cu Rosetti ca om și om 
politic, se va mărgini la câteva caracte
ristice generale.

Rosetti era un reformator. El avut’a 
acel mare și rar dar de intuițiune, pe 
care-1 au numai reformatorii fundamen
tali ai omenirei; vedea cu mintea lui, 
pănă în afundul lucrurilor, le înțelegea și, 
cu inima lui, mare cât a tuturor Româ
nilor — cum dineam în apelul de care 
vorbii mai sus — plănuia, întocmia, pro
paga și isbutea... ca scopul să-și ajungă.

In acestă nețărmurită iubire a nea
mului său, problema ce-și punea, problema 
ce-i impunea situațiunea dată, era cum să 
ridice .sus acest neam și răspunsul îi fu: 
ridicând, creând pe om, pe omul ființă 
liberă. Acesta-i fîi scopul și ca diarist.

In acest scop, mintea lui formulă o 
programă scurtă și lumindsă ca un fulger, 
sguduitâre ca trîmbița învierii:

Voesce și vei putea. 
Lumineză-te și vei fi.

...Înainte chiar de a ave formula vie- 
ței lui, pe „Voiesce și vei putâ", „Lumi- 
neză-te și vei fi", Rosetti o aplica. Scrie
rile lui politice cele dintâiu fost-au într’a-

„De doue-ori mânia m’a ridicat în 
picidre. Am întins brațele ca se smulg lo
cașul, în care m’aștepta fericirea mea, și 
se-1 arunc în mijlocul apelor.

„Vijelia rescula valurile, negre ca 
nisce dealuri de marmură negră, desfășu- 
rându-le cu furie pănă Ie spărgea de ma
luri, unde-șî lăsau, ca nisce bale de mânie, 
spuma lor albă și amară.

„Și când mai târziu de miedul nopții, 
trăsei zăvorul și deschisei ușa, Cella plân
gea, îngenunchiată la candela Madonei.

— „De unde vil? îmi strigă ea, îne- 
cându-șl suspinele. Ce patimi ți-au stins 
lumina ochilor?

„Și dispăru în întunericul nopții.... 
„Alergai. Cercai sS străpung întune

cimea cu privirile aprinse de durere, der 
înghețai locului.... Pe stânca Vuitorii se 
ridică, în mijlociii nopții, un sul alburiu, 
și glasul Cellei s’amestecă în vuetul mării...

— „Fanta! Fanta! cine iubesce nu 
mai m<5re!"

Apoi, un sgomot de trup omenesc, 
care cade și se amestecă în furia valurilor.

„A doua-di, tîrîndu-me pănă la stânca 
Vuitorii, marea era netedă ca o oglindă. 

dever cărți de apostol cătră necredincioși, 
seu neîncrezători: „Pruncul român*;  Apel 
cătră dmenii cei liberi; Apel cătră t<5te 
partidele; încrederea în sine; t<5te co- 
prind,: propagă, resfrâng idei, credință în 
viitorul neamului și căută s’o insufle 
tuturor.

Tdte spun Românilor „Voesce și vei 
putea", „Luminâză-te și vei fi".

Și atunci când Rosetti îmboldia, 
pănă s’o desființeze, lângezăla mortală a 
trecutului, nici scopul, nici faptul lui nu 
era d’a răscoli patimi, d'a urzi zizănii.

Mintea și inima lui nu-i îngăduiau 
măcar să gândescă a slăbi patria prin 
asemeni uneltiri.

Bl voia și lucra din contră să înt.oc- 
măscă solidaritatea națională, făcând pe 
Români, pe toți Românii, să înțelăgă, că 
puterea lor, a țării lor, numai în iubirea 
și frăția tuturor se puteau găsi, că numai 
armonia inimilor vor face tăria neamului.

„Românul” e de față, faptele ase
menea.

Oratorul arată mai depart, că Ro
setti n’a fost sectar, că el voia libertatea 
nu numai pentru el ca tiranii — ci o 
voia pentru toți, o privia ca un bun co
mun ; continuă vorbirea sa Z'°ând;

...Rosetti respecta tdte părerile și 
chiar avea stimă pentru adversarii lui cei 
sinceri. Adese-ori, pe aceștia îi lua drept 
călăuză. „Mă aprobați, deci am greșit con
tra credințelor mele.11

Era însă ceva ce Rosetti nu tolera, 
era ceva ce chiar uria acel Rosetti în 
inima căruia loc pentru ură nu era.

Uria apostasia, vedea în ea desono- 
rea pentru o inimă onestă și o rușine, 
pentru o minte cugetătdre. Ura, mai esact, 
avea desgust de Frizzo-Frigolii politici, și 
păte tocmai din pricina puternicului im
periu moral ce esercita el pe atunci, ase
meni burueni erau mai necunoscute între 
Români.

S’a <jis că presa pote duce la tot, cu 
eondițiune d’a eși din ea.

Nu discut — constat numai, că dia- 
ristul căruia recunoscința națională îi ri
dică monument astădl, n’a eșit din presă 
și a ajuns tot. A ajuns însă la tot, pentru 
că a fost ce a fost și cum a fost.

A ajuns tot, pentru-eă din pressă nu 
șl-a făcut unelte de înălțare lui, ci pentru 
înălțarea nemului său lucrat'a.

A ajuns, pentru că s’a făcut soldatul 
datoriei d’a lumina, d’a sfătui, d’a convinge 
pe Români asupra intereselor patriei, celor 
adevărate.

Nimic pentru el, totul pentru țâră, 
fost’a lupta lui.

A ajuns pentru-că a făcut, cum dicea 
în programa „Românului" la 1859:

„La lucru frați Români, să ne suim 
cu mint- a mai pre sus de sfera cea strimtă 
a patimilor individuale și ridicând în inima 
nostră un templu patriei și libertății, să 
pășim cu toții înainte, signrl fiind că ceea 
ce vom avă bine sădit în minte și în 
inimă, mai curând său mai târcjiu va întră 
în legiuirile nostre".

A ajuns la tot — fără să vrea, fără 
să caute, fără să jertfăscă ceva spre a 
ajunge, pentru-că nevoie să ajungă avea 
nu el, ci patria.

Nici o cută, nici un cerc, nu-’mi arăta 
mormântul fericirii de eri.

„Marinari, voi cari biruițl vijeliile, 
fugiți departe de Triest. Despicați munții 
și vîrîțl în pântecele lor odorul dilelor 
văstre. Numai acolo omul apelor ar scăpa 
de omul orașelor!"

Moș Fanta tăcîi. Sprâncenele ’i-aco- 
periră ochii. Pescarii șoptiră, făcendu-și 
cruce, „e nebun, sărmanul, e nebun !“ Bă
trânul plecă. își umflă cimpoiul, și după 
o tânguire de sunete ascuțite, cari îți tă
iau audul ca un herăstrău subțire, mormăi 
în tăcerea apusului:

„Când lumea nu era pustie și sorele 
resăria de douS-orî fără să apue vr’odată, 
Fanta-Cella alerga, sglobie, pe crescetul 
golfului, mânându-și caprele din erba res- 
cdptă a muchielor în pajiștile grase dela 
umbra albăstrie a dafinilor... Și nu era 
lămâe mai galbenă și mai parfumată ca 
perul ei dăspletit, nici cicdre mai albastră 
și mai învdltă ca ochii ei limpedi și blândî"..

Delavrancea.

Rosetti, în esercitarea mărețului său 
apostolat diariștic, se închina adevărului și 
numai lui.

Nu odată, ci necurmat ne învăța cji- 
cându-ne: „Când ești sigur de lucru, mai 
cercetâză odată înainte de a-1 scrie.

„Când însă nu ești sigur, cercetâză și 
de dece ori.

„Să nu credl, adăoga el, fără cerce
tare ; să nu scrii fără să fii pătruns că 
adevărul spui".

Etă sfaturile și lecțiunile dteristnlui, 
care fu Rosetti, sfaturi și lecții ce aduc 
aminte pe evangelistul Ion, dicend:

„lubiților, să nu credeți la tot spiri
tul; ci vă cercetați soiritele de sunt de la 
Dumnedeu, că mulțl prooroci mincinoși 
eșit’au pe lume".

In viâța și lupta lui pe acei prooroci 
mincinoși a lovit mai cu tărie pe acei ce 
propovăduiau, prin faptă și prin vorbă, că 
„ursita acestei țări este să fie în veci sme
rită", Rosetti i-a lovit și i-a biruit numai 
și numai cu puterea adevărului și a cre
dinței în viitorul nâmului; căol nesfîrșită 
și nemărginită acea putere este.

„Când ai credință cât grăuntele de 
muștar, spune psalmistul, muntelui:
mută-te, și se mută".

Inrîurirea diaristului Rosetti asupra 
epocei în care a trăit și a lucrat, e necon
testată, necontestabilă.

A simțit’o, a îndurat’o, i-s’au supus 
contimporanii nu numai cei cu părerile lui, 
ci și adversarii — nu numai cei mai de 
jos, ci și cei mai sus de el.

O va constata istoria; psichologia va 
căuta s’o esplice și o va esplica, cred prin 
următorele însușiri, Knarl și estraordinare, 
însușiri ale firei lui Rosetti.

Rosetti voia, scia ce vrea, scia se 
vrea.

Și, Domne, cât nu era de autoritar 
omul acesta, care te făcea, nu sciu cum, 
ca eu drag și ca de la tine să faci, să 
voiescl, să propui să se facă tocmai ceea 
ce el voia, ceea-ce el dorea.

Secretul public al acestui fenomenal 
mânuitor de omeni, era iubirea lui de om 
și de țâră, care, în unele momente, părea 
a fi de la toți concentrată în el.

Rosetti voia și muncea.
Dificultăți? Dâr când ore le-a numă

rat Rosetti, dâeă vorbă era de interesele și 
binele țării.

Primejdii? Ținut’a bre Rosetti de 
ele, când patria avea să se ridice, pie
rind el ?

Un biograf al lui Rosetti spune, că, 
înrîurirea lui fost’a așâ de coverșitore și 
atât de comunicativă, în cât sate, orașe, o 
țeră întregă, și în dese rânduri țări multe 
locuite de Români, șl au uitat și mintea și 
voința și pornirile lor, pentru a judeca și 
pentru a simți, în momente mari și hotă- 
rîtore, cu mintea, inima și entusiasmul lui 
Rosetti.

Dușmanii — a avut și dușmani Ro
setti, deși se cuvenia să nu-i fie toți Ro
mânii de cât prieteni și admiratori — duș
manii, neputând ține piept acestui titan 
ca inimă, ca inteligență, ca putere de luptă 
și credință în nemul lui, au îndreptat con- 
tră-i arma rușinosă a minciunei și calom
niei, pe care orl-cine o pote mânui, ba 
încă cu atât mai mare meșteșug, cu cât 
mânuitorul e mai lipsit de simț moral și 
de respect de sine. Cine n’are nimic de 
perdut din punct de vedere moral, săver- 
șesce un apostolat de interes și garanție 
personală cătând, luptând și asudând să 
pună tocmai pe cei mai în vadă la josni
cul lor nivel moral.

Totuși chiar acâstă trudă sălbatică 
este o formă cu totul curiosă — e adevă
rat — a ascendentului și puterii ce virtu
tea esercită chiar asupra celor ce n’o au, 
făcendu-i să spume de lipsa ei.

ț)is’au și scris’au dușmanii, că Rosetti 
din avutul țării are milione la băncile en- 
glezescl și palate de marmoră la Nizza.

Rosetti să apăra ca... Rosetti:
El reproducea, în întregimea lor, acele 

mișelii, în colonele diarului său, cel mai 
răspândit și acreditat din țâră și ca întâm
pinare din parte-i punea numai titlul:

„Moralitatea adversarilor mei".
„Etă ce scrie (jiarul X seu Y:“
Rosetti punea deci țera, lumea, acea 

opiniune publică pentru care lupta ca cin
stită să fie, o punea el însuși în cunoscința 
mișelescilor acusărl și o lăsa să judece.

Lumea, țâra,opiniunea publică judeca 
și hotăra, punând între Rosetti și calom
niatori pavăza încrederii nemărginite, a 
iubirei calde, a respectului, stimei și ad- 
mirațiunei pentru omul, care era tipul cel 
mai mobil al celei mai nobile, oneste și 
mari esistențe.

Și din acea pavăză, de care s’au sdro- 
bit în vieță-i tote calomniile, din acea pa

văză națiunea recunoscătore turnatu-i-a 
acum monumentul lui Rosetti.

Milionele lui Rosetti au fost cei 27 
lei aflațl în casa-i la morte, âr mărețele 
palate de marmoră, s’au găsit a fi modes
tul mormânt din dâlul Filaretului, numit 
întâifl. de el al libertății.

Der câștigat’a Rosetti, prin vieța și 
lupta lui, mult mai mult de cât pot aduce 
ori câte milione : recunoscința unui neam.

Astfel împlinitu-s’au Zi80!® psalmis- 
tului .-

„Multe sunt năcazurile drepților, dâr 
din tote îi va scote pe ei Domnul".

fir într’alt loc :
„Nu te teme; căci eu cu tine sunt. 

Nu te înspăimânta, căci eu sunt d-1 Dum
nezeul tău, te voiii întări și te voiîî scuti 
cu drepta mea cea biruitbre".

IncheiQ.
Munca lui Rosetti a fost spornică și 

fericită.
El, și generația lui, împreună cu cel 

dintâiîi între Români, Regele Carol, a fă
cut ca România să trecă de la robie la 
împărăție; ca uitatul și umilitul săten de 
la Dunăre să se ridice la demnitatea de 
legionar.

E o mare și mărâță epopee.
Lângă Rosetti — și acesta fu o mare 

fericire și pentru țâră — trăia acea extra
ordinară femeie, care fi d-na Rosetti. Ea 
lucra, cu el și ca el; ducând împreună greul 
luptei, erau una la bine ca și la rău, la 
durere ca și la bucurii.

Mare însă și neuitată era d-na Rosetti 
în acele rari momente de descuragiare ale 
lui Rosetti. Atunci, ea făcându-șl sieși un 
curagiîi, ce nu-1 avea, îi însufla și lui cu- 
ragiul trebuitor vremei și returns în inima 
lui energia, un moment ațipită, necesară 
însă situațiunei.

A fost deci forte fericită ideia comi
tetului d’a o pune pe soclul monumentului 
lui Rosetti, făcând’o astfel tovarășe la glo
rie, cum a fost și la luptă.

Rosetti murind, ne lăsă un testament: 
iubiți pe săteni, credeți în viitorul nâmului 
și munciți, munciți mereu, spre a păstra, 
întări și mări ce v’am lăsat.

Urez țărei ca diaristul Rosetti să aibă 
urmași.

Urez presei române să devie ce era 
și voia Rosetti să fie; îi mai urez să vo- 
iâscă și să aibă puterea d’a urma sfaturile 
celui ce i-a dat viâță și i-a garantat liber
tatea absolută: sfaturile aceluia, care cu 
pana-i de diarist „a sciut a schimba cur
sul evenimentelor istorice".

întâmplările din Balcani
Revoluționarii bulgari din Ma

cedonia nu glumesc. Ei șî-au pus de 
gând se bage spaima și terbrea în 
locuitorii Macedoniei, se pună în 
flăcări orientul Au început’o cu Sa
lonicul, capitala Macedoniei, oraș 
locuit de peste 150.000 suflete, cu 
port de mare. Aici au severșit Mer- 
curea trecută nisce fiorbse atentate 
cn bombe de dinamită.

Dăm pentru cetitorii nu oierului 
nostru de Duminecă următbrele ariie- 
nunte asupra celor întâmplate.

Atentatele din Salonic.

Corespondentul Ziarului „Țâra" comu
nică acestei foi următorele:

Semnalul s’a dat Miercuri sâra pe la 
orele 8. Audim de-odată o detunătură pu
ternică, după aceea alta, apoi alta, detu
năturile devin din ce în ce mai dese, se 
aud în diferite direcțiuni ale orașului. După 
aceea se sting tote lămpile ce luminâză 
orașul și multe localuri publice și case 
particulare și un întunerec deplin se face. 
Nu după mult nu curge nici apă.

Ce este? Ce s’a întâmplat? SperiațI 
eșim la balcon. Pocniturile continuă, devin 
și mai aprinse, se aud țipete sfășietore, 
vaiete, plânsete. Dâr etă, că un incendiu 
isbucnesce: era banca otomană, care luase 
foc. Acâsta ne măresce groza. Flăcările 
devin din ce în ce mai mari, întunerec 
beznă, apă nici o picătură. înțelegeți si
tuația.

Der se îndoiesc pocniturile și ele vin 
mai mult din partea mărginașe a orașului, 
din suburbiile locuite de Bulgari.

Pricepeam cu toții, că acâsta e opera 
Bulgarilor, însă nimeni nu-șl putâ da semă 
ce anume se petrece.
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Pe strădile cufundate în întunerec se 
audia numai mersul grăbit al soldaților, 
cari, zăpăciți, alergau în tote părțile. Er 
după ei venea un șir de căruțe.

împins de curiositate, am îndrăznit 
să ies în stradă., ca să mă uit cam ce pută 
fi în căruțe în astfel de momente. Ei bine, 
ceea ce am vădut, n’am să uit nicl-odată: 
erau omeni omorîțl, aruncați grămadă unul 
peste altul, mutilați în chip oribil.

Din când în când din acea grămadă 
se audia câte un gemăt dureros: mulțl nu 
muriseră încă, ți ii duceau deja la cimitir.

Totă noptea au trecut căruțe cu vic
time omenescl și totă noptea focurile de 
pușcă n’au încetat.

In sfârșit Joi, mai rărindu-se focurile 
de pușcă, am îndrăznit să ies. Pe drum 
nici o mișcare, tote magazinele închise, 
nici un tramvăiii, nici o trăsură nu circulă. 
Rarii trecători mergeau speriațl, cuprinși 
de groză. Din distanță în distanță se ve
deau pete mari de sânge. Erau din ale 
celor omorîțl în timpul nopții.

Pănă să ajung la localul băncei oto
mane, care ardea încă, am asistat pe drum 
la scene sfășietore: Bulgarii erau măcelă
riți pe strădl. Arestați de-acasă, mulțl n’a- 
jungeau cu dile pănă la închisore. La cea 
mai mică mișcare, la o privire cam sus
pectă, ori din bunul plac al poliției, ei 
erau străpunși de glonțele și baionetele 
soldaților. Am vădut cu ochii mei vr’o 10 
omoruri de acestea.

Alții erau decapitați chiar înaintea 
magazinului lor.

Ajung la banca Otomană. Aco'o am 
putut culege ceva informațiunl asupra ce
lor petrecute în timpul nopții.

Detunăturile, cari se repetau la inter
vale așa de apropiate, erau bombe de di
namită, aruncate de Bulgari.

La aceeași oră fuseseră puse la bancă 
la principalul conduct al gazului aerian cu 
care e luminat orașul, la depositul de apă, 
depositnl de petrol, la teatre și la mai 
multe cafenele. Tote făcuseră explosie și 
tote au costat numărdse vieți omenescl.

In deosebi la bancă, catastrofa a fost 
și mai îngrozitore. In flăcări au pierit doi 
copii ai directorului băncei, care locuia în 
apartamentul de sus. De bombele de di
namită au fost omorîțl câțl-va soldați, mai 
mulțl trecători. De asemenea, cum de lo
calul băncei este alipit principalul hotel 
din Salonic Otel Colombo, care a suferit 
stricăciuni însemnate, au pierit și din pa
sagerii acestui otel mai multe persons, în
tre cari mai însemnate cităm pe inspecto
rul căilor ferate orientale, care a avut 
ambele piciore tăiăte, pe inginerul acelo
rași căi ferate, care a fost omorît, pe loc 
pe un italian Fabiani, care a perit împre
ună cu fata lui, etc. etc.

Nu se scie cu siguranță numărul ce
lor omorîțl. In tot cașul trece peste 300 
și nu suntem încă la sfîrșit.

La bancă se aruncaseră trei bombe 
de un individ, îmbrăcat în zdrențe și să- 
mănând a cerșitor. Vrând să scape prin 
fugă, el a fost omorît de soldați. In desag 
i s’au găsit încă 6 bombe cu dinamită.

Imediat după aceste atentate armata 
a ocupat suburbiile bulgărescl, — mai în
semnat e mahalaua Kîlcîș. Acolo a început 
un măcel îngrozitor. Erau omorîțl fără nici 
o cruțare bărbați, copii, femei.

Surprinși, speriațl Bulgarii n’au opus 
de cât o resistență forte slabă. Totă noptea 
ți erl tâtă dina a fost o gonă strașnică în 
contra lor.

Erau arestați în tote părțile, armata 
a pătruns prin tote casele bulgărescl.

6r arestări s’au operat peste 300. In 
acest număr întră toți profesorii, profe-o- 
rele, elevii, toți preoții. De asemenea a fost 
arestat și secretarul agenției bulgărescl.

Astădl în oraș e o liniște relativă, 
spiritele însă sunt forte turburate și pa
nica continuă.

Chiar în acest moment aprope de 
locuința nostă sunt omorîțl doi Bulgari. 
Lumea speriată fuge în tote părțile.

In acest măcel sunt și victime de 
Greci și de Români, omorîțl în învălmă- 
șală.

Aseră au fost aduse alte batalione 
de soldați. Totă noptea nu se audia de cât 
mersul soldaților.

Speranța tuturor e în vaporele de 
răsboiîi străine, cari se aștâptă.

Firele telegrafice sunt rupte pe dis
tanțe mari.

In învălmășela cea mare au perit 
multi nevinovațî, între cari vr’o 10 Români, 
omorîțl de soldați în toiul furiei.

In Salonic s’a proclamat starea de 
asediu. Armata a ocupat tdte mahalalele. 
Garnisona a fost întărită. Mișcarea revolu
ționarilor se consideră ca înăbușită. Pla
nurile revoluționarilor au fost de-ocam- 
dată zădărnicite, t<5te ascundetorile de 
arme și de bombe au fost descoperite.

Intervenția puterilor.

îndată după atentat Austro-Ungaria, 
Italia, Francia, Anglia și Germania au tri
mis vase de răsboiu la Salonic, ca șă 
apere pe supușii străini. Presența acestor 
vase la Salonic nu e însă considerată ca 
o măsură dușmăndsă, ci numai ca o încu- 
ragiare morală a Turciei, ca să înăbușescă 
răscdla.

Turcia și Bulgaria.

Guvernul turcesc aruncă vina pentru 
cele întâmplate în Salonic și aiurea, asu
pra Bulgariei, imputându-i că ea dă aju
tor revoluționarilor, le dă arme și dina
mită, ca să provoce astfel un mare conflict 
sângeros în Balcani.

Turcia face pregătiri mari pentru 
eventualitatea unui răsboiu cu Bulgaria. 
Seraskieratul a ordonat ridicarea de întă
riri la granița Bulgariei.

Târna de isbucnirea unui răsboiu se 
dice că ar fi îndemnat și pe monarchia 
năstră, ca în înțelegere cu Rusia, să ia 
măsuri pentru transportarea unui corp de 
armată de espedițiune în Serbia-veche. Și 
se mai dice, că trupele din garnisona Bos
nie și Herțegovinei, mobilisate de mult, vor 
primi probabil ordinul de a înainta în pro
vincia turcăscă.

Firesce, tote aceste sunt numai faime, 
cari n’au încă confirmarea cercurilor oficiăse 
militare.

0 notă turcescă respinsă.

Am amintit, că Turcia învinuesce pe 
Bulgaria de provocarea și hrănirea revo- 
luțiunei. Guvernul turcesc a trimis guver
nului bulgar o notă în sensul acesta, ți
nută în termini forte energici. După cum 
se telegrafeză din Sofia la Belgrad, guver
nul bulgar a respins, fără nici o observare 
nota turcescă. Faptul acesta a produs sen- 
sație în cercurile diplomatice, și se crede, 
că în urma acesta este aprope neîncunju- 
rabilă isbucnirea pe față a dușmăniilor în
tre Turcia și Bulgaria.

0 proclamație albanesă.

Turcia, în urma răscolei din Mitro- 
vița, trimisese mai de mult câte-va regi
mente contra Albanesilor, cari odată cu 
capul nu vreu să primăscă reformele. Șefii 
albanesi au fost prinși și trimiși în arestul 
din Scopia. Albanesii indignați de purtarea 
Turciei au dat un apel verbal, care s’a 
strigat în tăte comunele. Etă textul pro
clamației :

„Ascultați, orașe, sate și împrejurimi! 
Hotărîrea poporului este, ca fie-care să fie 
gata ca să pornescă în răsboiu.

„Când veți audi pe crainic ridicând 
glasul încă odată, grăbiți-vă toți, cu mic 
și mare, de la șepte-spre-dece pănă la 
șepte-deci de ani, cu toții veniți! Acum 
totul e gata. Acum răsbunarea sângerosă 
va fi proclamată! Cine are sânge de văr
sat, să iesă la ivelă. Jur în numele lui 
Dumnedeu și al patriei, că nimic n’o să 
i-se întemple.

„Acum trebue să uităm cine și de la 
cine are să ia sânge (să se răsbune).

„Cei șepte regi (Puterile) s’au unit 
contra năstră. Der nouă nu ne pasă. Noi 
nu voim să seim, și decă ar fi nu șepte, 
ci șepte-deci și încă șepte-deci de-asupra. 
Nouă nu ne pasă de denșii!"

SOIRILE D1LE1.
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Jubileul diecesei Lugoșiului. Din 
Lugoșiu ni-se scrie: Se împlinesc 50 de 
ani de la înființarea canonică a diecesei 
române unite a Lugoșiului. Ilustritatea Sa 
d 1 Dr. Demetriu Radu, actualul episcop, 
în înțelegere eu consistoriul său, voind a 
eternisa în analele sf. ndstre biserici și 
înființarea diecesei de Lugoșiîi, a conche- 
mat la o conferință pe toți membrii Ven. 
Cler gremial, și pe fruntașii mireni gr. 
cat. din loc, pentru a-se înțelege cu pri
vire la ținerea iubiieului și aranjarea fes
tivităților iubilare statorite pe 14 Iunie st. 
n. a. c. In acostă conferență s’a ales un 
comitet aranjator, în frunte cu Reverend, 
dn. loan Boroș canonic, care se va îngriji 
la timpul său despre tdte cele de lipsă la 
acâstă serbare.

Proces de pressă. „Libertatea" din 
Orăștie anunță, că la 3 (16) Main se va 
judeca înaintea Curții cu jurați din Clușiii 
procesul pe motiv de „agitație". Este in
criminat articolul „A murit Matia și cu el 
dreptatea". Acusat e d-1 loan Moța fost 
redactor responsabil al foii. Acusatul va 
fi apărat de d-1 advocat Dr. Aurel Vlad.

Școle de meserii în România. Mi
nisterial cultelor și instrucțiunei publice a 
trimis următorea însciințare în tote satele 
din România: Guvernul a înființat prin 
sate mai multe școli, în cari copiii sătenilor 
să învețe meserii, precum și chipul de a 
lucra pământul mai bine, așa în cât să 
scotă din el folos mult mai mare de cât 
scot sătenii. Aceste școli au de scop să 
dea sătenilor mijlocul de a-șl mări avutul; 
pentru-că pământul, când e bine lucrat 
îmbogățesce pe om; er o meserie se scie 
că face cât o moșie. Satele' nostre sunt 
pline de meșteșugari, mai toți streini, cari 
de multe ori nu-șl cunosc meseria, și cu 
tote astea câștigă destui bani. Banii aceia 
pot să-i câștige sătenii, decă vor sci să 
facă seu să dregă un car, ori un plug, ori 
să facă roți, ori să facă lemnăria unei case. 
Tote acestea se pot învăța numai în doi 
ani în școlile elementare de meserii, ori 
în cele de agricultură, înființate pe la sate 
De aceea, îndemnăm pe săteni să-și trimită 
băeții la aceste școle, căci spre folosul lor 
va fi. Ca să le facă înlesnire, guvernul a 
luat măsuri, pentru-ca în cele mai multe 
din aceste școli, să se dea băeților mânca
rea de la prânej-

Archiepiscopul și mitropolitul Dr. 
Vladimir de Rcpta al Bucovinei a plecat 
cu trenul accelerat de Luni dimineța la 
Viena, pentru a lua parte la ședințele si
nodului archiepiscopesc, convocat pe 12 
Maid n. la Viena.

in Bucovina ca și la noi. Cetim în 
„Deșteptarea" din Cernăuți: Nu-i vine 
omului a crede, der este fapt, că la jude
cătoria districtuală secția civilă din Cer
năuți, nu este aplicat nici un singur jude
cător, care să cunoscă limba română și să 
potă purta pertractările cu părțile litigante 
române din districtul Cernăuțului. D-nii 
judecători: Terlecki, Horten, Wania, An- 
germann și Weisselberger nu cunosc o 
bobă românesce, tot așa nu este aplicat 
acolo nici un singur auscultant, care să 
cunoscă limba română; chiar și toți cei
lalți oficiali și canceliștl nu cunosc limba 
românescă, afară de unicul corb alb între 
dânșii, Naftali Wender, care rupe, taie ro
mânesce cum pdte. Din causa acestor refe- 
rinți poporul din comunele românescl ale 
districtului Cernăuț trebue să sufere, pen
tru-că nu pote fi înțeles în limba in care 
se esprimă; și decă poporul românesc, pen
tru a fi înțeles — întrebuințeză de silă altă 
limbă, spre pildă cea rutâna, atunci su
fere și mai mult, pentru-că nu-șl pote 
apăra causa cum se cade, într’o limbă pe 
care nu o cunosce și n’o înțelege perfect...

înmormântarea unui învățător. Vi
neri în 1 Maiu a încetat din vieță după 
grele suferințe, învățătorul Dimitrie Buli- 
crea, care 11 ani a funcționat în comuna 
sa natală Porumbacul-inferior, er 7 ani la 

șcdla grănițerăscă din Voila. înmormânta 
rea s’a făcut Duinincă de cătră 5 preoți 
în frunte cu protopopul Avrigului I. Cân- 
dea, care la mormânt a ținut și un cuvânt 
funebral. Au mai ținut discursuri, notarul 
Marinescu în numele „Porumbăcenei" al 
cărei membru fundator, cassar și apoi con
tabil a fost răposatul, er la urmă a vor
bit un tînăr cleric. Despre acest învățător 
ni-se scrie:

„Suflet nobil a fost adormitul în 
Domnul, colegul nostru Dimitrie, pentru 
aceea și uneltirile dușmănose mult îl in
dispuneau, er în urmă într’atâta l’au mâh
nit, încât în fldrea etății, abia având 38 
ani, când mai mult putea să fie folositor 
sieși și altora — l’au culcat la păment. 
Frumdsa lui bibliotecă, cum rar vei găsi 
la cărturarii noștri de pe sate, încă vor- 
besce despre setea lui de învățătură și 
dorul de luminare, în locul afurisitelor de 
„cărți", cari la cei mai mulți ai noștri le 
răpesce aprdpe întreg timpul vieții — fără 
nici un folos și scop mai înalt. Ga soț de 
căsătorie și tată de familie, ca învețător 
și membru în diferite societăți, Dimitrie 
Bulicrea a fost o pildă viie de urmat pen
tru toți cei cari l’au cunoscut. După ră
posatul a rămas o văduvă nemângăiată și 
un mic orfan, Aurel, abia în anul al de- 
celea al fragedei lui etăți, Bunul Dumnedeu 
să-i ia sub puternicul său scut! Ou Dimi
trie Bulicrea a apus în mormânt unul din
tre cei mai vrednici fii ai frumdsei co
mune Porumbacul inf., er pe terenul șc<5- 
lei unul dintre cei mai zeloși și devotați 
apostoli ai statului învățătoresc.

Dumnedeu să-l odihnescă în pace!"

Români la Roma. După grupul de 
160 de escursioniști din România, cari au 
luat parte la congresul latin din Roma, — 
a treia di de Pasci a pornit și din Blașiu 
un grup de pelerini compus din 46 persdne, 
luând linia Budapesta—Fiume — Ancona— 
Roma. Intre aceștia erau 12 dame și 16 
studenți. Aranjatorul pelerinagiului a fost 
d 1 A. 0. Domșa, er conducător II. Sa Dr. 
V. Hossu. In țliua de 27 Aprilie pelerinii 
au fost primiți în audiență la papa. La 
întârcere au luat linia Firenze -Veneția — 
Fiume. Călătoria a durat 12 dile.

Din lieșița-montană ni-se scrie, că 
în 3 Maiu n. s’a sfințit o flamură biseri- 
cescă a muncitorilor de la topitoria de 
acolo. La actul sfințirei au luat parte au
toritățile din Reșița și cele 4 reuniuni. 
Sera s’a dat un concert la care au parti
cipat vr’o 800 persdne.

Dar. D-1 Ioan Vlad fost învățător în 
Orăștie, a dăruit în memoria mamei sale 
răposate Raveca, fondului văduvelor și or
fanilor meseriașilor, întemeiat de „Reuniu
nea sodalilor români din Sibiiu) suma de 
10 cor; la fondul Dr. D. P. Barciaîru, pen
tru ajutorarea sodalilor lipsiți de lucru 
10 cor. și fondului de 20 bani pentru acui- 
rarea unei case cu hală de vendare 10 cor. 
în total 30 cor.

La fondul de 20 bani, întemeiat de 
„Reuniunea sodalilor români din Sibiitt" 
pentru cumpărarea unei case cuhală de ven
dare pe sâma meseriașilor români, au mai 
contribuit următorii d-nl: Mihail Cirlea 
notar public, Abrud 20 cor., Dr. Aurel 
Vlad directorul „Ardelenei", Orăștie, Iosif 
Popescu director de bancă, Reghin, Dr. 
Ioan Popescu adv., Reghin, Dr. Gavriil 
Buzura adv. Dej, Nicolae Garoiu advocat 
Zernesci, Dr. Nicolae Vecerdea directorul 
filialei „Albinei", Brașov, Dr. Iancu Me- 
țianu adv., ZernescI, fie-care câte 10 cor.; 
Dr. loan Fărcaș adv., Deșiii 6 cor., Virgil 
Onițitt director gimnasial, Brașov 5 cor.; 
A. V. 3 cor.'; Dr. Vasile Preda adv. 5 cor; 
d-na Sabina Preda n. Andreica, Câmpeni 
5 cor; Dr. Vaier Moldovan când de adv. 
Brașov 4 cor.; Dr. loan Șenehea advocat, 
Făgăraș, Iosif Morariu protopresb. Dobca, 
de la ambii câte 2 cor.; Gregoriu Pletos, 
prof, girnn, Năsăud și losif Comanescu pa- 
roch, Codlea, fie-care câte 1 cor.; d-1 loan 
David notar, Avrig, pentru sine, pentru 
soția sa Albertina și fiiul lor Corneliu în 
total 6 cor.
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Pentru frații din America au mai 
trimes la Redacția nostră 1, d'. I. Oncescu 
not. pens, din Sebeșul săsesc trei volume 
legate din „Familia" (anii 1868 — 1869 și 
1870) precum și 23 de fascicule din „Pri
vitorul*.  2, d. loan Kdvâry preot gr. cat. 
în Ivaniș 'Beiuș) a) „Resunetul“ colecție 
de cântări naționale 6) „Poesii" de losif 
Vulcan, c) „Robinson cel june" de Campe- 
Pamfiliu, d) „Secretele a trei nopți" de 
Frankstein — Grapini, e) Povești ardele
nești de 1. P. Reteganul. 5 broșuri f) 
Carte conducetore, de Gavr. Trifu 3 vo
lume.

Prinderea unei bande de tâlhari. 
De curând se pripășise împrejurul Bucu- 
rescilor o bandă compusă din mai mulțl 
țigani, cari operau diua nămiada mare asu
pra drumeților. Prefectura de Ilfov prin- 
dend de veste, a dat ordine severe sub- 
prefecților și primarilor să pună mâna pe 
acești țigani. D-l Anghelescu, ajutorul de 
primar al comunei Popeștl-Conduratu con
form acestui ordin s’a pus imediat în ur
mărirea a patru inși din bandă. La un 
moment dat, acești țigani pun mâna pe 
ajutorul de primar, îl lovesc cu ciomegele 
și unul din ei îl rănesce chiar cu o furcă 
la mână. După acestă ispravă, tâlharii fug 
cu toții în comuna DudeștI-Cioplea, unde 
îutelneso un țăran, îl bat ca și pe acesta, 
și-l jefuesc de 240 lei. Primarul acestei 
comune, împreună cu jandarmii rurali se 
pun în urmărirea tâlharilor și-’i prind în 
cele din urmă, în cupola de tragere de pe 
câmpul Cotrocenl. Etă numele lor: Costa- 
che Miclescu, Gheorghe Costache, Ioan 
Mihaid, Ioan Matache, Petre Ioan, Dumi
tru Costantin, Pavel Chiriac și Sache Ghe
orghe, D. Paul Stătescu prefectul județului 
Ilfov a însoiințat imediat pe d-l ministru 
de interne despre acest cas.

Prima reuniune pentru înzestra
rea fetelor și copilelor fondată în anul 
1863 în Budapesta. In luna lui Anrilie 
1903 s’au înscris din nou 975 partide și 
s’au plătit premii de zestre 86751 cor. De 
la 1 Ianuarie până la 20 Aprilie numărul 
partidelor înscrise din nou este 4270 și 
suma plătită ca premii pentru înzestrare 
253,756 k. 75 banî.

Un sfat bun. Cine vrea să-și facă 
în grădină un covor frumos de iărbă, ace
luia se recomandă a-șî procura de la Ma
gazinul de semințe c. r. Edmund Mauth- 
ner în Budapesta, amestecul de semințe 
de ierbă compus din ierbă de la „Prome
nada" seu „insula Margaretha". De 29 an! 
lifereză Mauthner aceste semințe de ierbă 
pentru parcurile splendide din Budapesta 
și din insula Margaretha.

In Englitera damele nu întrebuin- 
țeză alt cosmetic de cât laptele de cas
traveți, pentru care s’au dat banî multi în 
străinătate. Astădî este de prisos acesta, 
fiind-că se pote căpăta la farmacistul G. 
Balassa, în Timișora, laptele de castraveți 
engl. veritabil, sticla cu 2 cordne. Este în 
de obște cunoscut, că laptele de castra
veți englezesc veritabil al lui Balassa ne- 
tedesce și învioreză pielea. Face se dispară 
în scurt timp cu totul pistruile de pe 
■obraz, petele de maiu și tot felul de ne
curățenii ale feței. De recomandat este 
și săpunul de castraveți engl., bucata 1 
coronă, și pudra 1 cor. 20 b , și 2 cordue. 
Se găsesce în tote farmaciile.

Stabilimentul de băi al provinciei 
Stiria, Baia Neuhas lângă Cilii recu
noscută ca Acratothermă de 37° Celsius, 
și isvor de apă cu conținut de oțel, 397 
metri d’asupra mării. Stația călei ferate 
Cilii, depărtare de Viena și Budapesta 8 
dre, de Agram 4'/2, de Triest 5'/2 dre. 
Băi termale, cură de băut, băi electr. 
Hydro și Thermotherapie, massage, gim
nastică svediană, electroteraphie etc. Re- 
sultate eminente de cură la bdle feme
iesc! și de nervi, șoldină, reumatism etc. 
Tote felurile de ainusamente și petreceri 
•cu music!, saldne de jocuri, biliard și ce
tire, Lawn-Tennis, Ping, Pong, Popice. 
Restaurante escelente, reuniuni, baluri, 
■concerte, vânătdre, pescărit, parc minunat. 
Stație de poște și telegraf. Prețuri mo
derate. Director și medic balnear Dr. Ar
thur Hiebaum. Informații și prospecte gra
tis de la direcția de băi. Seson de la 
J Maiu până în Octomvrie.

Soiri locale.
Adunarea generală a Casinei ro

mâne din Brașov, convocată pe mâne Du
minecă în 10 Maiu st. n., prin acdsta o 
revoc până la altă disposiție. — luon 
Lengeru, președinte.

„Serbarea Iui Popasu" seu maialul 
școțelor nostre centrale din Brașov, se va 
ține (în cas de timp favorabil) Luni 11 
Mai-ă st. n. în Stejeriș.

Cununie. D 1 loan Leucă și d-șora 
Efrosina Reșnoveanu își vor serba cununia 
religiosă mâne Duminecă, 10 Maiu, în bi- 
serice sf. Nicolae din Prund.

Foc. Astădî la ore 6’/4 un mare foc 
s’a încins la casele locuitorului din Scheiu- 
Tocile, Fritsch raăestru frânghier. Focul 
a mistuit întreg coperișul caselor dim
preună cu câneoa și câlții ce se aflau în 
pod. La nenorocitul măestru s’a întâmplat 
acum pentru a doua oră foc. Oasele sunt 
asigurate. Se (jlice că focul s’ar fi încins 
din negligența servitdrei.

Spitalul civil din Brașov. Din ta
bloul, ce ni-se trimite asupra contingentu
lui bolnavilor în luna Aprilie vedem, că 
din Martie rămaseră 172 bolnavi, al căror 
număr în Aprilie s’a urcat la 302 (175 băr
bați, 127 femei). Din aceștia s’au vindecat 
156, s’au îndreptat 13, au murit 13. Au 
mai rămas 120. Dile de îngrijire: 3662. 
Causa deceselor au fost: 3 tuberculosa 
plămânilor, 3 pneumonie croupdsă (2 au 
fost aduși în agonie la spital), 2 pneumo
nie catarală, 1 delirium tremens (bețiv), 1 
coma diabeticum, 2 marasmus senilis (bă
trânețe). In Aprilie s’au făcut 91 operațiuni, 
dintre cari 10 ortopedice, 2 obstetricale. In 
58 cașuri s’a întrebuințat chloroform nar- 
cose, 16 cașuri fără anaestesiare, 5 cu 
anaesthesie ă la Schleich, 2 cocain anaes
thesia. Au fost tratați ambulatorie 627 să
raci. Operațiuni ambulatorice 27, dintre 
cari 22 fără anaesthesiare, 3 cocain anaes
thesie, 2 Chloroform narcose.

Concert- Duminecă în 10 Maiu mu- 
sica comunală va da un concert în sala 
hotelului Europa sub conducerea capel- 
maistrului Max Krause. Se vor esecuta 
între altele: Uvertura la Tannhăuser de 
R. Wagner și „Rhapsodie Roumaine" de 
Ionescu (orch. de M. Krause). începutul 
la orele 8. Intrarea 60 bani. — Luni la 
drele 5‘/2 musica comunală va da un con
cert pe promenada de jos.

»Romana«.
Cu bucurie aducem la cunoscința pu

blicului cetitor, că dilele aceste a apărut 
în editura tipografiei A. Mureșianu descrie
rea și esplicarea dansului nostru de salon 
„Romana1*.

Titlul broșurei este:
„Romana", dans de colons în 5 figuri. 

Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață",) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana",' unicul dans de colonă român. In 
ierna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acesta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei". La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei".

Autorul broșurei esplică „Romana" în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor-o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musioe a „Romanei", esplicând prin

tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei,

Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedâ jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină si tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana*  se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Adunări de învățători.
(Convocări.)

Filiala Năsăudului a reuniunei învăț, 
gr. cat. „Mariana*,  îșî va ține adunerea 
sa anuală în 17 Maiu st. n. a. c. în loca
lul școlei conf. gr. cat. din Nepos, la care 
prin acâsta se invită ou totă stima P. T. 
D. D. membrii, precum și toți aceia, cari 
se intereseză de înaintarea învățământului 
poporal.

Programa: 1) La 8 ore a. m. parti
cipare în corpora la serviciul d:vin. 2) Des
chiderea ședinței. 3) Alegerea comisiunilor: 
a) pentru critisarea esamenului de la finea 
anului școlar, b) pentru verificarea proto
colului. 41 Esamenul din clasele inferiore 
și superiore eventual și a celora din clasele 
repitiționale, prin învățătorii de la aceea 
școlă: Dionisiu Istrate și Andron Petri, sub 
presidiul Reverds. Domn Ciril Deac vicariu 
fOraneu și inspector școlastic districtual. 5) 
Raportul delegatului filialei despre resulta- 
tnl esamenelor anului școlar espirat 1901, 
1902, de la școlele confesionali aparținătore 
acestei filiale. 6) Raportul comisiunei criti- 
sătore. 7) Comunicarea scriptelor emanate 
de la biroul central al reuniunei. 8) Per
tractarea eventualelor propuneri insinuate 
subscrisului birou, în sensul statutelor. 9) 
Statorirea locului și timpului pentru adu
narea viitore. 10) Alegerea delegaților filia
lei pentru esamenele de la finea anului 
școl. curent. 11) Alegerea biroului reuniu
nei. 12) Iuchiderea ședinței.

De la presidiul filialei Năsăudului a 
reuniunei învăț, gr. cat. „Mariana".

Naseud, la 3 Maiu 1903.
Președinte: Secretar:

Ignațiu Seni. Macedon Linul.
Nota: Adunarea filialei se va ține de-odată 

cu esamenul. — Plecarea din NăsSud la Nepos se 
va întâmpla în diua adunării, Duminecă diminâța 
la 7 ore precis.

Reuniunea învăț, gr. cat. „Mariana" 
desp. II îșî va țină adunarea generală or
dinară Ia 10 Maiu 1903 în localitatea șco- 
lei conf. gr. cat. din llva mare la care se 
învită cu totă stima de a lua parte atât 
d-nii membrii cât și onor, public interesat 
de causa învățămâutului.

Programa: 1) La 8 ore a. m. mem
brii asistă în corpore la serviciul divin. 
2) La 9 dre a. m. deschiderea ședinței prin 
președinte. 3) Apelul nominal. 4) Esmite- 
rea comisiunilor: «) pentru verificarea pro
cesului verbal, 6) pentru critisarea prele
gerilor practice și c) pentru înscrierea de 
membrii noi. 5> Ținerea prelegerilor prac
tice: a) clasa I din învăț, intuit. Hapuciul 
(micea) prin învăț, clasei loan Constantin 
j) Cl. V și VI Tractart a logică a poesiei 
nr. 85 „Rouă" ca poesie prin învăț, clasei 
Onisim Sasu. c) Tot cu școlarii din cl. V 
și VI Istoria patriei: „Biografia regelui 
Matia" prin învăț. Gavrilă Galan. 6) Ceti
rea Diseriațiunilor intrate. 7) Raportele 
comisiunilor de sub p. 4 b. și c. 8) Per
tractarea propunerilor și publicarea ordi- 
națiunilOr oficidse. Alegerea unui delegat 
pentru. participarea la esaminele de vară 
ținende în anul curent în reionul acestui 
despărțământ. 10) Statorirea locului și a 
timpului pentru adunarea generală viitdre. 
11) Alegerea biroului acestui despărță
mânt. 121 închiderea adunării prin preșe
dinte.

Rodna veche, la 25 April 1903.
Președinte: Secretar:

Silvestru Mureșianu Nicolau Mureșianu 
învățător. învățător

Despățăinentul „Aiud" al „Reuniunei 
învățătorilor gr. cat. din Archidiecesa de 
Alba-Julia și Făgăraș", prin acesta se con
vocă în sensul §§ 13 și 21 din statute la 
adunarea de primăvara, ce se va ține 
în Ognișora ia 28 Maiu st. n. c. înainte de 
amiadî la 10 <5re.

Teiuș, la 8 Maiu n. 1903.
Cornel Crișanu, 

președinte.

lHulțămită, publică.
Tuturor acelor prea onorați domni și 

domne, cari luând parte la ședința festivă 
a societăților de lectură de la gimnasiu și 
școla comercială superioră, au contribuit 
cu sume mai mari său mai mici, prin 
acâsta li-se aduc cele mai vii mulțămite.

fită numele acelor P. O. domni și 
domne:

Familia PopovicI 30 cor., Dr. Vecer- 
dea 10 cor., I. Săbădeanu 5 cor., I. Ciurcu 
5 cor., Dr. I. Blaga 6 cor., Internatul or
felin român din loc 10 cor., D. Făgără- 
șanu 4 cor., Dr. A. Mureșianu 3 cor., d-na 
B. Blebea 4 cor., Dr. V. Saftu 4 cor., G. 
Renția 2 cor., I. Bidu 4 cor., Dr. Vajda- 
Voevod 2 cor.. V. Onițiii 3 cor., V. Popa 
2 cor., Dr. I. Bunea 2 cor., A. Banciu 2 
cor., D. Lupan 2 cor., N. Haller 3 cor.,
I. Aron 2 cor., N. Bârsan 2 cor., domna 
Branisce 2 cor., A. Puian 2 cor., A. Oior- 
tea 2 cor., M. Navrea 2 cor , d-na și d-șora 
M. Baiuldscu 3 cor., d-șora H. Nemeș 2 
cor., Dr. St. Stinghe 2 cor., G. Voina 4 
cor., A. Paul 1 cor., I. M. 1*20  cor., d-șora 
Coliban 1 cor., I. Muntean 1*20  cor., d-șora 
Neguț 1’40 cor., Bădițoiii 1*20  cor., Marcu 
1 cor., V. Crengă 1 cor., Jiga 1 cor., d-na 
Ivaniov 1*40  cor., d-l N. P.-Petrescu 2 cor., 
d-șora E. Vlaicu 1-20.

Au mai contribuit: D-na Panțu, d-l 
I. PetrovicI, N. Oancea jun., d-na Groza, 
d-șora Mircea, d-șora Haller, d-șora Lacea, 
d-na Mazuchi, Handra și N. N. voluntari, 
d-l Roman. Muntean, cadet, Familia Preș- 
merean, S. Roșea.

Din causa aglomerației, numele mul
tor P. O. Domni și Domne, precum și su
mele oferite n’au putut fi esact însemnate.

Au întrat ulterior de la d-l G. Dima 
4 '’or., prof. Ghristiaui 5 cor., d-l A. Bâr- 
seanu 2 cor. și de la Ios. Maximilian pa- 
roch în Brașovul-vechifi 3 cor.

Venitul curat 90’72 cor.
N. Sulică m. p., 1. Pricu m. p.

ULTIME SCIRI.
Arad, 9 Maiu. In comuna Se- 

preuș a fost erl alegere de primar. 
Socialiștii au avut candidatul lor în 
persona lui losif Mateiu, care însă a 
rămas în minoritate față cu celălalt 
candidat, Florian Pervu. Socialiștii 
fiind nemulțumiți au început să facă 
gălăgie. Gendartnii au împușcat în mul
țime. Cinci dmeni au rdmas marți pe loc. 
Alții vr’o cinci sunt pe morte. Nu
mărul răniților este necunoscut. Agi
tația socialistă a fost alimentată de 
cătră omenii fițuicei numită „Voința 
Poporului*,  al cărui ultim număr a 
eșit tipărit cu litere roșii ca sângele.

Literatură.
—A apărut tomul I. din „Novele*  de 

Vasilie Ranta Buticescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoriore frumose scrise 
într’un limbagiu plăcut. Prețul ei e 1 *cor.  
60 bani plus 20 bani porto. Se pote pro
cura de la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Scrisore.
îl

Vlddenl, 7 Maiu 1903.

„ Olandezi sburătorl".
Timpurile de iobăgie au apăsat greu 

asupra comunei. Lipsindu-le libertatea, 
locuitorii nu s’au putut ridica, nu puteau 
da înainte, pentru-că o mare parte a 
muncii lor se făcea pentru ridicarea al
tora. înfățișarea satului era tristă și urîtă. 
Locuințele fdrte primitive, din lemn, aco
perite cu paie, cu dosul cătră stradă, nici 
nu sămănau a case omenesc!. Intr’o sin
gură curte erau câte 2—3 și mai multe 
familii îndesuite.

Atât în cele materiale, cât și în cele 
culturale erau destul de înapoiați. Din 
causa raiseriei multe familii fură silite să 
emigreze. Au rămas date autentice, că în 
anul 1832 guvernul dete ordin, ca în sen
sul ordonațiunilor esistente să se pedep- 
sâscă vecinii celor emigrați, pentru-că n’au 
făcut arătare la timpul său, ca în chipul 
acesta să se statorescă un esemplu și să 

I se îinpedece pentru viitor emigrările.
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Evident, că nu acesta era mijlocul 
cel mai potrivit de a împedeca pe drneni 
se-și părăsescă țâra, ci stîrpirea năcazuri
lor, cari îi făceau să ia lumea în cap, 
ușurarea și îmbunătățirea traiului lor.

Lupta pentru traiâ tot-dăuna a fost 
aprigă și va rămâne și de aci înainte ' tot 
atât de aprigă și de întețită.

Așa e mersul lumei.
Legea firei ne-a sădit dragoste de 

vieță, la care tdtă ființa ține din răs
puteri.

Pănă la construirea drumului de fier 
Vlădărenii se susțineau mai ales cu că
răușia și cu negoțul, transportând unele 
mărfuri (fețe de perină, bete, brâne; apoi 
luminări, păsat, oleiu etc.) de-a lungul și 
de-a latul Transilvaniei, trecând nu odată 
în România, Bucovina, Moldova etc. Când 
mergeau cătră Deșiîî, Bistrița, |tot-dâuna 
se încărcau îndărăpt cu petri de moră 
de la Giceu.

Din acăstă curidsă și aventuridsă 
vieță de „Olandezi sburători*  au rămas 
de veste și poveste unele întâmplări, din 
cari nu va fi de prisos să amintesc pe 
cele mai cunoscute.

Prin 1850—1870, când nu erau atâtea 
drumuri de fer, în fie-care an, pe la cu
lesul viilor, Vlădărenii cărăuși plecau cu 
earăle încărcate cu var în „țera vinului11, 
pănă pe la Cetatea de baltă și mai de
parte. — După-Oe vindeau varul, la în- 
tdrcere spre casă încărcau buți cu vin 
nou (must) pentru crâșmarii și burgării 
(cetățenii) din Brașov. Unii făceau și spe
culă cu vin.

Pe drum, pe unde stăteau, să hră- 
nescă vitele, aprope cu toții scoteau vin 
din butoe cu țeva seu cu tidva, să ospă
tau, se veseliau pănă ce li-se părea, că 
tdtă lumea le rîde de bucurie, scurt: 
trăiau ca la nuntă. Când se apropiau de 
Brașov și cu deosebire de Codlea, potri
veau să ajungă noptea. Atunci își adu
ceau aminte, că apa încă e bună de ceva: 
își adăpau caii, ăr mai pe urmă se soco
teau de-și adăpau și butoele, de le înfun
dau cu apă pănă la cep. Unul dintre că
răuși, cu numele Potcovă, își botezase vi
nul prea strașnic. Adunându-se în acest 
chip la pdrta cetății din Brașov mai mulțî 
Sași, ca să-și primescă vinurile, ăl de se 
sfătuise cu Potcdvă (un postovar) începu 
să stea la îndoălă, că ore se primescă vi
nul comandat ori ba? Ceia-lalți, încă gus
tară din un vin și din altul, găsindu-le 
mai pe tote bine adăpate. Atunci un Sas 
năcăjit dise cătră altul săsesce: „Det ass 
och Potkove". (Ăsta încă e Potcdvă). Ce- 
lă-lalt răspunse: „Hai ass tiverall Pot
kove11. (Pretutindeni e Potcovă).

Și de atunci, vinul slăbuț, apos, Sa
șii îl numesc „Potc6vă“ pănă în cjiulica 
de astăcji.

Mai mulțî vlădăreni, întorcându-se 
odată din călătorie, după-ce răbdară multă 
fdme pe drum, apropiindu-se de Sibiiu se 
înțeleseră cu toții, ca „se trăescă odată 
bine". Cum ajunseră la jcrâșmă, cel mai 
guraliv dintre ei, Bucur al lui Man, dise 
crișmarului Konig: „Jupâne, să ne gătesc! 
un prând vlădicesc". Crîșmarul le și găti 
o mâncare domnăscă. Cărăușilor abia li-se 
ajunse „câte pe o măsea11 și plătind de 
unul câte trei sfanți, tot flămâncji au rămas 
Atunci mai cerură câte o cepă adăogând 
Bucur, „că de om mai mânca ca vlădica, 
ne ia Sasul și pe Mișca (bou)“.

In postul Crăciunului și al Pascilor 
mai toți sfîrnarii din VlădenI aveau obi
ceiul să plece cu pesce „în Ardeal". își cum
păra fiesce-care câte o legătură de pesce 
sărat din Brașov, punea boii la car, ciu
bărul cu pescele între loitre, cumpenile 
acățate la coviltir și aid’ în negustorie, 
umblând prin cele sate și strigând la pesce 
sărat. De regulă vindeau pescele numai pe 
bucate, pe cucuruz. O femee văduvă tri
mise și ea pe feciorii ei cu pesce, dicen- 
du-le : „Dragii mamii, băgați de semă să 
nu pierdeți capetile", înțelegând ea capi
talul pus în pesce. Feciorii plecând ascul
tară de sfatul mamei lor și după-ce eșiră 
din sat, se hotărîră ca se nu vândă cape- 
tile de la pescî. La întorcere biata femeie 

își făcu cruce, când feciorii aduseră tote 
capetile.

Și. etă câte mai pot păți omenii în 
lumea asta, care-i ca și un târg: unii cum
pără, alții vând; dâcă au ce și din ce. Și 
de bună sămă o fi când-va „tîrg și în Vlă- 
deni*,  der până ieri mai alaltă-ieri, era 
bine să nu vii cu lucruri de acestea înain
tea Vlădărenilor, că te pomeneai tot cu 
lucruri sfiinte, cam de la Evanghelie 
în sus!

(N.B. Pentru tote datele înșirate a se vede 
„Monografia comunei VlădenI", de J. Zorea.)'

Șolomonar.

Crescerea viermilor de mătase,
Pe la sfârșitul lui Aprilie seu începu

tul lui Maiă, semânța gândacilor de mă
tase se scâte din pivniță și o lăsăm să clo- 
câscă. Să scie că sămânța viermilor de mă
tase lipită pe hârtie seu pânză, se păstrâză 
punându-se într’un coș, care se atârnă în piv
niță cu temperatură constantă de zero 
grade, cu aer curat, mai bine ceva umed 
de cât uscat.

Dâcă sămânța se ține iârna în aer 
prea uscat, atunoî ea clocesce prea de tim
purie.

Dâcă sămânța trece repede de la frig 
la căldură, de la uscăciune la umedâlă, 
face ca viermii să iâsă mai târejiu și ne
regulat.

Viermii ies cu greu și rândurl-rândurl 
din sămânța, care îndată după recoltare a 
fost pusă și ținută la o temperatură sub 
0°, seu care a fost espusă la schimbări de 
temperatură.

Plodul piere din ouăle, cari au fost 
păstrate în strat prea gros (mai gros de o 
jumătate centimetru) și bătute de sore.

Ouăle au nevoie de liniște și deci nu 
e bine a le scutura, său a le rade de pe 
pânză.

Ouăle cari clocesc la căldură mare și 
uscată (peste 31 grade), dau viermi bolnă
vicioși, cari mor după o lăpădare de piele.

Desvoltarea plodului din ou și a ver- 
melui, merg paralel cu vegetația dudului. 
Pe la sfârșitul lui Aprilie când se aratăfoile de 
dud (frăgar), începe a cresce și plodul din 
ou, care ese îndată ce se arată primele foi 
și cresce mereu în măsura acestora, așa că 
vieța viermilor se termină, adecă fac gogo- 
șile în Iunie, când se coc dudele.

Timpul clocirei merge cu temperatura. 
Sămânța care, cu ocasia transportului a 
stat roai multe cjile la căldură, nu mai pote 
fi pusă la o temperatură mai jâsă. Când 
temperatura se urcă ou încetul pănă la 22 
grade în 10 pănă la 14 tjile, viermii ies din 
ou; dâcă însă e rece, clocirea pote dura 
și 3 săptămâni.

La eșirea din ou viermele de mătase 
e forte mic (abia are 2 milimetri); cresce 
însă forte repede și atinge în 4 săptămâni 
o lungime de peste 8 centimetri. La înce
put, colorea lui e cafenie închisă, aprope 
nâgră; cu încetul însă, adecă după fie-care 
lăpădare de piele, se deschide, așa că la 
urmă e albă cenușie seu galbenă străvedie.

Viermele de mătase are 2 rase prin
cipale: viermi cu mătasea galbenă și viermi 
cu mătasea albă.

Ouăle celor dintâiil sunt mai închise.
*

Viermii de mătase se cresc într’un 
local spațios, bine luminat și care să potă 
fi aerisit destul de bine. Aerul curat e o 
condițiune de viâță pentru viermi. Prin ră
suflarea lor, prin escremente și rămășițe 
de foi, aerul se strică și mirose greu, când 
întrăm. Nu e bine să deschidem ferestrele 
pentru a premeni aerul; e mai nimerit să 
avem ventilatori în pereți seu în ferestri.

Aerul din odăi se pote curăți punând 
var nestins în bucăți sub mese care tre- 
buesc înlocuite când s’au prăfuit.

Pe un metru pătrat se pot cresce 
pănă la 625 viermi, 10 grame de sămânță 
numără 12.000 ouă, prin urmare acestea re
clamă cel puțin 16 metri pătrațl, afară de 
locul trebuincios pentru trecere.

Măsurarea temperaturei se face cu 
termometrul, care se atârnă în local. Căl
dura cea mai potrivită în prima vârstă e 

cea de 24°. Aerul localului nu trebue să 
fie nici prea uscat, nici prea umed.

Foile de dud, cari se dau gândacilor,- 
să uu fie degerate, pătate, prăfuite, cu rouă 
său ploate.

La început, ou deosebire, să dă vier
milor foi mici și sănătose, mai târejiu mai 
mari și la sfârșit ramurile întregi.

*
într’un local de crescerea viermilor 

de mătase, avem nevoie de cutia de clocite 
o cutie de carton de mărime diferită. Patru 
sute ouă așeflate unul lângă altul au tre
buință de 9 centimetri pătrațl. Cutia se 
face din carton ușor și are o adâncime de 
3 centimetri. Pe dinăuntru se căptușesce 
cu hârtie netedă. Drept capac al cutiei, 
servesce un cadru de lemn, pe care se prinde 
o pânză rară (zăbranic).

Ouăle cu pânza pe care sunt lipite se 
pun în cutie și pe pânză (zăbranicul capa
cului) se pun frunde. Viermișorii eșiți din 
ou trec prin zăbranic pentru a ajunge la 
fruneje.

Viermii se mută și se hrănesc pe pa
turi formate din 5—6 polițe său etajere.

Cadrul unei etajere se face din scân
duri de 5 cm. lățime și 3 cm. grosime. Se 
dă cadrului o lungime de un metru și o 
lățime de o jumătate metru. Pe cadru se 
întinde o pânză rară tare, său o împleti
tură de sforă, său bețe de trestie de gro
simea degetului. In ultima etate, 300 verml 
au nevoe de o jumătate metru pătrat. Prin 
urmare, pentru cultura a 10 grame de să
mânță, ne trebuesc cel puțin 10 etajere de 
acestea.

Pentru a face economie de loc, mai 
multe etajere se pun una de-asupra alteia, 
din 50 în 50 centimetri formând patul. Ele 
sprijinesc de 4 lanț! verticali, groși de 4 
cm. și împreunate sus și jos prin câte 2 
stinghii; un pat format din 5 etajere costă 
pănă la 10 lei.

Viâța gândacilor de mătase atârnă de 
îngrijirile ce li-se dă și de calitatea fron
delor de dud. („J. S. C. A.“)

POVEȚE.

Cum trebue fertil șunca. — 
Ca. se avem o șuncă fârtă gustdsă, 
o fierbem mai întâiu jumetate oră 
în apă, apoi turnăm peste ea ca pe 
jumetate, vin alb, adăogând la el 
și ceva cbimen, bobe de enuper, 2a- 
hăr, cojă de lămâie, cuișore și se 
lasă se fiărbă mai departe, fiind va
sul acoperit. După-ce a fiert în de- 
ajuns, șunca se pune în tâsc său se 
pune o greutate pe ea. Numai după 
ce s’a recit pe deplin, o putem tăia 
felii.

*
Contra guturalului. Un medic 

încredințbză, că din „tote mijlocele 
pentru a lecui guturaiul, nici unul 
nu este mai bun de cât întrebuin
țarea zamei de lămâie". Etă cum 
trebue se se ia: Se pune într’o lin
gură, seu mai bine în palmă, zema 
unei lămâi curate și se trage pe nas. 
Trebue ca zema de lămâie se vie 
pănă la capetul dinapoi a gâtului. 
De prima dată ne cuprinde o sen- 
sație „destul de vie“ în partea su- 
perioră a găurilor nasului. Ceea-ce 
și trebue! Strănutăm odată său de 
doue-ori, și ne ștergem la nas cât 
de bine.... repetăm din nou încă 
odată. Se pare vedit, ca guturaiul 
nu resistă de doue-orl tragerii pe 
nas a lămâiei. încercați și ve încre
dințați.Pisica vecinului.

într’o di la chir Năstasă
Vine grabnic o vecinâ
— Uit’te, mi-a mâncat pisica
O bucată de slănină.
— Ce pisică? Ce pisică? 
pice dânsul cătră ea 
Nu cumva pisica mea?
— Da răspunde, da, vecina
— Ce ? ți-e lucru de mirare

Mi-a mâncat așa bucată
Cât - ți-e hapșchina de .mare. ■
--. Când.-mă rog? De ohir.Năstasă
— -.Uit’te asâră, ce mai când 
Și-am mai prins’o și în alt rend
— Ă! Asară?! cfic® dânsul 
N’avea grijă, der, veoină

A<jl era voiosă bine
E deprinsă cu slănină.

2. D. Speranță.

ZZ Z.

Grecul uituc.

Un grec era însurat de curând. Fiind 
negustor de lemne, așa că mai în tot-deuna 
se găsea umblând pe drum, ce să facă 
grecul, cum să-și lase nevasta singură 
acasă ?

După multe răsgândell se hotărî să 
bage un om, care sS-i păcjesoă casa și 
nevasta. Din întâmplare dă peste Păcală, 
care primi ou bucurie să fie argat la el.

— Cum te chiamă mo băețelo? întrebă- 
grecul.

— Troscoțel jupâne, răspunse Păcală.. 
Apoi grecul ducendu-1 acasă îi arată tot 
ce are de făcut, spunendu-i să nu deschidă 
la nimeni porta curții pănă nu l’o striga 
pe nume.

Intr’una din dile grecul plecă la pă
dure și se întorse peste o săptămână. Cum 
ajunse aci începu a striga și lovi cu pum
nii în portă spre a i-se deschide. Păcală 
însă, care avea porunca să nu deschidă la 
nimeni pănă nu i-o cjice P® nume, nu vru 
în ruptul capului să descuie pârta.

— Cine e acolo? întreba el.
— Eu!... der uitase cum îl chema 

pe Păcală.
— Io stăpân la tine.
— Plâcă de aci repede, nu minți, ju

panul meu scie cum mă chiamă.
Atunci grecul aducându-șl aminte, că 

argatul lui are un nume de ierbă, dise 
din nou:

— Mo Iarbo, mi, deschide porta chi 
eo sinto jupan a tou.

— Ce iârbă mă, ce iârbă? ț)ii pe 
nume, dâcă soil, dâcă nu, plâcă de aci, că de 
nu te ’mpușc.

— Grecul îngălbeni, și de frică plecă 
spre sat, în drum se întâinesce cu o babă 
bătrână căreia îi <fis®:

— Mi babo mi cum se dițe na iârbă 
care manincă gâștile?

— Cum să se efieft jupâne ! ia susaitt, 
răspunse baba.

— Nu asta!
— O fi Pola Rândunicei.
— Niți asta.
— O fi Troscot jupâne?
— !!! mi Trosooțelo.
Și cum aucji grecul o tuli repede 

spre casă, dicând mereu din.gpră Mi tros- 
coțelo, Mi troscoțelo, ca să nu uite!

Cum ajunse aci dise:
— Mi troscoțelo !
— Au4 jupâne, răspunse Păcală.
— Mi deschide!
Și porta se dădu îu lături.
— Bine mo, pentru ce nu deschide 

când venita eu ?
— Apoi bine, jupâne, nu mi-ai po

runcit d-ta să nu deschid la nimeni pănă 
nu mi-o efi0® P® nume?

*
Cățeua Nemțului.

Un nâmț aucjind și el că în România 
plouă cârnațî și că la BucurescI sunt toți 
cânii cu covrigi în codă, veni la Bucu
rescI închiria o sală mare și vesti în tot 
orașul, că în cutare rli la cutare câs el:

Karl von Kalikenberg
tocmai din Berlin alerg 

vorba lui Orășanu, are să arăte un animal 
minunat, cum lumea n’a mai vădut. Toți 
gură cască din BucurescI și dintre boerl 
și dintre negustori la cesul hotărît umplură 
sala unde era nâmțu așteptând cu nerăb
dare să vacjă animalul de care i vestise. 
Când ce să vacjă?

De după o perdea e;i nâmțul cu un 
câne mare lățos.
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— Mu rog Thomnilor, 4ise nervul, 
•care nu soia bine românesce, asta chine, 
ma nu chine, are por ca chine, ma nu 
chine, are picior oa chine, ma nu ohine, 
are urechi ca chine, ma nu chine, face hau, 
hau ca chine, ma nu chine.

— Der ce dracu e, nâmțule, întrebă 
unul din privitori.

— Ma rog thomn, asta e chețea, cp80 
nâmțul.

MITE ȘI DB TOTE.

Convocator.
Fondatorii înființândei societăți 

acționare MCorcna“, institut de 
credit și economii- cu sediul în Bis
trița — Besztercze, prin acdsta con
vocă pe toți aceia, cari au subscris 
acțiuni, la

De vbațare
Isc intravilan cu loca! de prăvălie 
deplin corespuncjetor, situat în

ISrwsoele pre<|ie viitorul.
Sunt unii vrăjitori, cari dau din cărți 

și precjic viitorul după mișcările ce le face 
o broscă. Astfel de esperiență se face forte 
des în China.

La Tien-Yen, o vrăjitore, care merge 
din sat în sat să practice meșteșugul său, 
duce cu ea un săculeț, ...în, care se găsesce 
o broscă,. o tavă de metal și 36 de ..cărți, 
fie.oare dih''ăqesțe :cărțî :se pote îndoi de 
două-ori, așa în cât note ascundă cele trei 
figuri oe conține.

Vrăjit&rea așăt^ă aceste 36 de cărți 
întiuse pe tavă, împrejurul unei cești 
pline cu urez, pe care o aduce clientul. 
Face invocări de spirite, apoi pune pe 
mica broscă pe tavă. Animalul se mișcă 
încet, apoi se opresce din când în când. 
Primele ei mișcări arată cele trei cărți, 
cari permit să cunoscem viitorul clientului. 
Vrăjitdrea ia aceste cărți, ie dă pe față 
și face num’Srose prediceri.

Chipeșii .au încredere deplină în aceste 
vrăjitori.

*
B5an«I a asasinii»? „MalTla11 în 

America.
Acum cât-va timp s’a descoperit în 

Italia o societate întinsă, compusă din mii 
de membrii și al cărei scop era jatul și 
prădarea; în sfîrșit o societate de bandiți.

De atunci nu s’a mai audit nimic de 
isprăvile acestei groznice societăți.

Acum câteva 4^e însă, poliția din 
New-York a arestat 12 italieni, bănuițl de 
a fi șefiii societății Maffia, fundată de Si 
cilienl în America și cari în acbstă calitate 
au omorît 6 compatrioțl de ai lor.

Înainte de a pune mâna pe ei, agen
ții au trebuit să susție o luptă înverșunată 
■Când au putut fi arestați, la perchisiția ce 
li-s’a făcut s’a găsit o corespnndență vastă 
din care resultă, că prinșii erau nisce afi- 
liațî ai societăței Maffia din Palermo și că 
ei au fundat în Stateie-IJnite un fel de 
sucursală a acestei societăți.

Doug mii de italieni, domiciliațl în 
■cartierul de est al orașului, când au aucjit 
că poliția a arestat pe cei 12 șefi, au în
cercat se ia cu asalt postul polițienesc 
unde șefii fuseseră duși.

A trebuit să intervie forța armată 
pentru a-i risipi și liniști.

Efect miraculos se va obține prin 
crucea vindecătdre electro-magn. R. B. nr. 
86,967, și neîntrecute resullatele ce le pdte 
arăta inventatorul acelei cruci d-1 Albert 
.Mțlller, Budapesta Vadaszutcza Nr. 42. In 
fie-care di sosesc scrisori de mulțumire și 
■de recunoștință de la bolnavii vindecați. 
D. e. d-1 Steinhariit iacob din Kulascrie așa: 

Cinstite d le Muller!
Am ondre a-țî aduce la cunoscință, 

■că de când am întrebuințat crucea mag
netică R. B. nr. 86967, pe care mi-ara pro- 
■curat’o înainte de acesta cu 4 săptămâni, 
am scăpat de durerile reumatice, ce mă 
■chinuiau de 15 ani, din care causă nu pot 
de ajuns a-o recomanda deapropelui nostru. 
Primesc© și din parte-mi cele mai sincere 
mulțumiri, Dumnedeu se ve dea ani înde
lungați și norocoși pentru sîrguința și ac
tivitatea d-tale. Invenția d-tale merită nu 
<6, ci mii de cor.

Cu tdtă stima 
Stemhardt lacob.

Târgul de rîmătorl din Steiubruck.
Starea rî mă tori lor a fost la 5 

Maiii n. de 45,4r0 capete, la 6 Maiii au 
intrat 1030 capete și au eșît 867 capete, 
rămânând la 7 Maiii a. un număr de 
45823 capete.

Se notâză marfa ungurescă: veche 
grea dela 124 —126 fii. tînără g r e a dels 
131 — 132 fii., de mijloc dela 130 — 131 fii. 

Serbesaă: grea 130—132 fii., de mijloc 
128-129 fii., ușoră 124—126 fii. kilo
gramul

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.

ce se va ține în Bistriță în casa din 
strada spitalului nr. 23, etagiul de a 
stânga, la 23 Maiu st. n. 1903 la 10 
ore a. m. cu următorea

Ordine de cj i:
1. Constituirea adunării. Rapor

tul fondatorilor. Darea absolutoriului 
conf. §. 153 din legea com.

2. Constatarea nu mei ului acțiu
nilor subscrise și a plătirilor făcute 
în co.ntul acțiunilor.

3. Deciderea asupra înființărei 
său neînființărei.

4 Votarea statutelor societății.
5. Numirea direcțiunei prio fon

datori (§.• 183 leg. com.)
6. Alegerea comitetului revizor 

prin adunare.
7. Propuneri, hotărîri și alegeri, 

conform statutelor voțânde și eon 
form legii comerciale.

Dat Bistrița (Besztercze) la 
7 Maiu st. ,n. 1903.

Pentru fondatori:
Mihail Făgărășian m. p , 

protopop.
Dr. Gavril Tripon m. p., 

(961,1—1.) advocat.

un
Pe . .
Brașov Scheiu, la colțul stradelor 
Ci o crac și Costița, nr. 2

Tot acolo o mare grădină 
de gsofîsag. Informațiunl ae pot lua 
în Blumena, Strada Fântânei (Kut- 
utcza) nr. 17, unde proprietarul dă 
lămuriri mai detaiate. (951,2—3.)

Universae metainae £
Dr Theodor v. liss o

Internist și medic de nervi q
la căile ferate r ung

dela 3—3 ore. q 

ArnWalom-EtoMcrapeellc j

Dr- H. GUST 
atelier dentistic, 

se află și de aci încolo 

Târgul pâmelor nr. 19 
d’asupra prăvăliilor D-lor 

K. Essipan ji Simon F. j 
4-10,(947).

Photoplasticul
institut de artă de primul rang.
BBrașov, ^iradia porții m-. H».

O u m î n e c â dela 3 lYlaiu 
până la 9 Maiu 1903 de văcjut 

o prea interesantă călătorie 
Liimrl vrednice ie veiM & NewyorL 
50 vederi dintre cele mai splendide 

50*  Nime să nu părdă oca- 
siunea dv-ale vede.

Un „Grand-Uramoniion11 cânta gratuit.
M. S. Imp.ratul-rege Franz Ios-"f, 

M. S. împăratul Wilhelm al G-erma- 
niei, M. S. Regele Eduard al Angliei, 
M. S. Regele Emauuil al Italiei etc. 
etc. au visitat în mai multe rânduri 
Photoplasticul (952.)
Intrarea: 25 C. Copiii și militari 
până la sergent 10 cr. Abonament 
pentru 8 serii, adulțl fl 1.20, copil 60 cr.

TT«. harnic comis român, 
Ull care posede limba germană și 
eventual și cea maghiară, cu o praxă 
mai îndelungată în branșa de manu
factură, află imediat aplicare la 
D-nii loan Comșa & Fiu în Seliște 
Salar, după împrejuri dela 60 cor. 
în sus, plus întreținerea întrâgă.

(954,3-3.)

Băile de Hidroterapie 
ale eforiei școlelor centrale 
române din localitate se vor 
deschide cu cliua de 1(14) 
Maiu a. c. (957.1-3.)

De vânzare.
Casa ȘÎ gradina din Scheiu (Bra

șov) Strada lui Praia (Preis gasse) 
Nr. 3. Sa pote vinde inse numai 
casa ți grădina deosebit.

Cine voeice se o cumpere se 
se adreseze acolo la proprietar,

(958,1-2.)

o□
□
3
o
0□
3
80o
oo
3
o
3

oo
§o (casa „zxiDrua’j.

deschis dela 9—10 ore a m.
Trateză bble interne și de 

nervi după diferitele metode 
ce și-a câștigat in praxa proprie 
de 9 ani Cureză prin electricitate 

° bole de femei și de piele.
Cosu.etie pentru față și Etecfio- 

UlUSUge. 2 -10.(956)
Brașov, Bioteloi- 33,

(casa

o
©
fi

• r*

©

©
©

^© 
©-

fi
©
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c o 
0| o 
c o!
c

500 fl.
d si r e re 
mirosi gura,

apa de dinți
a. iui Bartilla,- d sticlă 70 bani. 
(Pentru pa< hetare 20 filler deosebit)
Erezii A. Bartilla (E. Winkler)

VIEMA, L9't.j Sommergaeae a.

Sâ se eâră, pretutindenea apiiat apa 
de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se pâte căpăta, trimit 7 
Bticle cu 5 cor. 20 fii. franco; 16 sticle 
ou 9 cor. franco.

Se capătă in BRAȘOV la farmacia 
D-’.ui Victor Rotii.

plătesc celui ce va 
mai câpeta vre-odată 
de dinți, ori ît va 
după ce va folo si

Cel mai ieftin magazin de încălțăminte.

Am onorea a aduce la cunoscință On. public, că am 
deschis prăvălia de incălțemin*e  în Strada porții 
Nr. 26 vis-ă-vis de băcănia D-lai Zinz și am asortat cu 

tot-feiul de încălțăminte moderne 
pentru dame, bărbați și cogsâî, decis fiind a vinde cu 

prețuri ne mai pomenit ie ieftine.
In deplină convingere, că voi pute satisface cerințele 

On. public, îl rog a nu scăpa acbstă ocasie binevenită, de a 
cumpera încălțăminte ieftină.

Apelând la binevoitorul sprijin al On public, îl rog de 
o cercetare numerosă.

Cu totă stima

(1-3.)

Strada porții nr. 26, (vis-a-Vl! 16 prăvălia Ulii ZINZ).

U1

OD
©

fi
ft-

©“
©

fi 
e*

O In atențiunea Onor. Dame!!!
Q După ce rmi-am. mutat ftlagaztauB meaa
© Coxxfeoți-cLZZLi de 

din Strada Vusanso 
în Magazinul meu de haine pentru bărbați

dies gpiată Șirul inului' ^8,
tot acolo am aranjat un separat pentru

CONFECȚIUNI DE DAME.
Am onorea a aduce la cunoscință Onor. Dame, că sunt 

âR în posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose in 
acesta branșă.

De 6re-ce pentru acest articol iraaa am absolut sgaese, 
nimeni nu pdte concura cu mine, ce privește ielti- 
nătâtea. Revine la o singură încercare, pentru a se con
vinge de cele mai de sus.

Tot**deauim  asortiment mare șa cei mai nou! 
Tot-odată imi ieau voie a recomanda și bogatul meu 

DEPOSIT DE HAINE, pentru bseț? și copii',
după cea mai noă modă, cu pretura forte ieftine.

Apelând la sprijinul Onor, public, sunt
cu totă stima

de

re

18-50.(877).

Rog a fi cu atenție la. firma.!! HEINRICH SCHUL.

\^F>
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De Închiriat dela sf. Mihai,
Scheiu, Strada Prundului 37, 

în apropierea Băilor de abur, posiție 
f’rumbsă, o 'ocuință spre stradă par
tere înalt (cu galerie acoperită, care 
c nstă din 3 odăi mari, bucătărie, 
și folosirea spălătoriei).

Locumța spre stradă:
3 odăi, una spre grădină, bucătărie j 
cu apaduc.t, cămară etc. (folosirea 
spălătoriei).

Informații la proprietarul Cari 
Kamner, Tirgul grâului nr 5, sâu i 
în casa din Strada prundului nr 37.

1—3 (960)
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Da H. GUST
v m B E N T I S T , v v v v

BRAȘOV, Tărgul pomelor nr. 19.
Aduce Ia cnnoscința On. public, 

ca fratele său A. î&sast, dentist 
umeri an, nu gasai cs«e părtaș 
la ateliernl deniistic, ce Iau fost con
dus; ci gineri le seu, {tutunul

K. BfiEMISCH, 
conducătorul de până acum, al ate
lierului dentistic din strada Micba> 1- 
Weiss nr. 30, întră ca cwmpa- 
stihii vi atelierelor unite din Ter- 
gnl pernelor, deasupra prăvăliilor 
Domniilor K. Essigmann și Simen 
Ferencz. 3-3.(942).
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LOSURI DE CLASA
la, Loteria Zll-a în coniițiunl originale. 

Leșurile vândute prin noi au făcut până acuma câștegurăle 
prâncăpale de:

100,000 80,000 50,000 25,000
<jece milione tn

Serviciu prompt!

I
©

Și afară de aceste Încă circa:
Serviciu prompt!

In cas de câștig se păstrâză cea mai mare discrețiune!
Prețurile I o s na r H o r: 

jivState los,
® corone
/\ —

Los îuip“ff,
l 12 corone

Tragerea îh sb lîf ai fi st. bw«0

IAC0B L. ADLER & ERATELE -
socâetate «8c hancâ in comandită, SBS&AȘtfîW.

Cea mai mare colectară principală din Transilvania. i

sfert, de los,
ÎS corone
------ ~

optime (le los.
fi.&O corone

&

8
■ :?-

!0

3—8.(944)

Săpun SCHICHT

A VI S !
Subscrisul ca inginer particular, am onbrea a aduce la 

noscinta On. public, cumcă m’am stabilit aici în loc.
Avend praxă de mai mulți anî ca inginer de mașini,

Ou totă stima

Oscar Bdmches,
îng-ineg* particular

UnnenTT Strada Spitalului nr. 16, seu 
BldoUV, strada Postai taSui nr. V.

©

4

ȘI

1.80
2 20
4.80

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele „Schicht/* și una din mărcile sus indicate.

Săpunul cel mai bun și cu spor 

și prin urmare și 
ce! mas â efts se»

INSCI1N TARE!
5

Am onorea aduce la cunoscința On. public, că am eșit 
din firma

mă 
recomand la instalarea de mașims cempamerea de 
schâțe ©Sectro - techmce, ori și ce proiecte, ce cad în 
acesta specialitate, consilii, expertise, socoteli «te, care le 
execut pe basa praxei ce mi-am câștigat, cât se pote mai 
bine și acurat.

CE:,,. ST

FRAȚII NAGY
Cioplitorie de peatră și DEPOSIT DE MONUMENTE sepuicrale din Cliîj, 

și am luat asupra mea dela aceiaș firmă 
De^>©sitvLl cLîzcl locsulita/te, 

unde lucrez și cioplesc monumente sepuicrale 
«Bin matcB'Bttil fiisn și «IharaJnl, scos din carielele 

mele precum și si® a a*  m n g*  ă, «ic m o B» b 8 ii.
In marele rneu deposit se afUă cu 
-ss prețuri ieftine: =— 
marmură, granit, syenit, labrador, ande- 

syt și petri de năsip din Cluj, durabile 
și scutite de îngheț.

De asemenea iau în antreprisă 
ori-ce fel de lucru de cioplit 
piatră 8a zidiri.

, Devlsurî și prețuri curente stau la disposițic gratis.
-«'bXS-;' >

De sprijinul On. public se rogă

OSiF lâGY, maestru în cioplitură de piatră. 
Cale,, feruiiA, ’« raaeaitâenții*  Trctaaavaiailaai.

6-6 905.

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

©^petă g3R*etutiaiden¥

OCASIUNE RARĂ!!
Din causa si e s fi â nță r i s negoțwlME meu tie ^âmari, 

vând, cu prețuri forte scădnte
liber de accis, în cantități orî cât de mici și strsnspcrtat a casă: 

ymure veritabile ardelenesc:, dela pbla munților
din 1896, Riesling de Hin, din 1889, Vin de Rozsamal (Aiba- 
Iulia) din 1896, rămas după Episcopul Lonhardt, VlH de Czelna 
din 1898, Carbenet roșu- dm 1896, Leânyka din r.-oo, Elomali 
din 1900, Șom dm 1900, și Tramill din 1900. — del«a
@0 b. păiiă la § c©s% b.

La cumperărî mai marî servesc cu oferte forte ieftine și la 
comandele din provincie rentorc 14 bani accisul de litru.

Butelia de 1 litru o socotesc în 16 bani, 6r Butoiele se socotesc în prețurile 
obicinuite la desfacerile totale. ' ’*

"Vexică. mai departe:
Rachiu de prune (Silvorium) de 5 ani 1 litru cu butelia cor.
Rachiu de droj-ii fiert de mine . . 1 „ „ „ „
Cognac veritabil franțuzesc . . . 1 „ „ „ „

Venițarea se face în fie-care fala 10 6re a, m.

5o 
o o0 o

deposit d.e Pânzărie a tai Benedict SchrolL 
Se visfisle cw bwcata, ew prețui «le fabrică, 

per cassa se dă sconto de 8°i0.

FRAȚII ȘIMAY
Brașov, Tergul grâului nr. 3.

Trusouri complete pentru mirese; 
deposit de ALBIT WI de masă;

asortiment bogat de Confecțiuni pentru 
dame, articole de modă, indigene și streine.

Se primesc comande pentru vestminte 
de dame si bărbați, care se vor esecuta cât se 
pote cu gust, solid și punctual, cu prețuri moderate.

Deposit mare de Pânză de Olanda și Pânzeturi 
~~ - ■ z calitatea cea mai 1 ~
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în pivnița mea «Son casa Schobcl, Strada Vsăanasă hds-. âfl.
La cumperărî mai ma>I, ine log a lua înțelegere cu mine în locu- LJ 

iuțsi din edificiul poștei e!ajui li.
Cu totă stima - >

KRBELYI E»E. (ț

oeoooeoGoeoeoexMsoeoeo
12-12

Fie-cure cumpărător al acestui cognac este îndreptățit a-l pi esența (în embalagiuî 
original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.

Aprobat de primele eapaeități ale clinicei din Viena.

Prima destilerie de cognac triestină Camis și Stock în 
cola la Triest recomandă

os c medicinal
Bar

indigen, după sistem francez cu dop de controla al institutului 
de analisă al Reun. gen austr. a farinciștilor din Viena.

O sticlă cor. 5.—, Jmbbm. sticlă cos*.  8*6®.
Se află de vândare în tote băcăniile și maijasinelo de delicatesse din Brașov.

Fie-caro cumpărător al acestui cognac este indtcptățit a-l presents (în embalagiuî 
original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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