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In cetatea străbunilor.
O sută cincizeci de Români din toate colţurile ţării la mormântul
sf. Apostol Petru şi la Columna lui Traian în Roma. Un popor trăieşte şi se înalţă prin cin secretarul consistorului ortodox mitropolitan
stirea străbunilor săi şi prin tăria în credinţă. dela Cernăuţi, cu profesori ortodoxi şi ei, dela
Dela strămoşi învaţă dragostea de neam şi de
Bucureşti, cu ofiţeri de rang înalt, cu profe
limbă, iar în credinţa vie află îndrumări ne- sorul de religie ortodoxă din Sibiul Mitropo
mincinoase şi tari in valurile turburj ale lumii, litului Nieolae; — toţi aceştia. în cea mai cu
spre viaţa cea de veci, rată şi mai sfântă frăţie cu profesori, advocaţi,
pentru care suntem zi medici, senatori şi deputaţi uniţi, din Maramurăş, din Banat, din Orade, Qherla şi Blaj!
diţi toţi pământenii.
De acestea adânci aSângele apă nu se 'ace!
devăruri au fost pă
Suntem Români cu toţii, şi uniţi şi orto
trunşi cei 150 de pele doxi, şi Roma este mama noastră a tuturora...
Roma, Roma „cea bătrână", de unde au plecat
rini; Români din toate
unghiurile ţării, cari pă legiunile divulgi împărat Traian, cari au aruncat
răsind pe două săptă sămânţa poporului românesc pe spinarea de
oţel a Munţilor Carpaţi, în „fericita Dacie",
mâni ^oriee frământări
şi gânduri vremelnice, care ne ocroteşte şi astăzi cu glorie deplină!
au plecat la leagănul
Am fost la Roma şi am călcat pe urmele
nesmului
nostru, în
străbunilor... Când am văzut celea şapte co
Roma eterni, să se în line ale stăpânitorilor lumii de demult, când
cânte de măreaţa pri am pipăit glia brăzdată de plugul lui Romulus
cel hrănit de lupoaică şi ne-am atins de zidu
velişte a Columnei lui
Traian şi să se închine rile palatului împărătesc a'lui Augustus, inimile
la mormântul Vârhovni- noastre clocoteau de mândrie şi de fericire!
„Mare lucru este a fi născut Român" ne-am
cului Apostolilor.
zis
si noi cu nemuritorul călugăr Samuil
O sută cincizeci de
Micu
Clain, care aici, între acestea măreţe
Români din toate păr
urme
ale
trecutului, şi-a făurit dârza credinţă
ţile .ţârii, flră osebire de confesiune şi de
latină,
cu
care a apărat originile neamului no
.treaptă omenească! In frunte cu trei vlădici şi
stru împotriva mincinoşilor cărturari străini.
cu un fost prim-mihistru al României, â'au po
Minunate au fost clipele când toţi pele
trivit aşa de bine în această pioasă călătorie
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însemnări din Italia.
De Â. Melin.
I
îaraecn] Italiei. — Pelerinii Români se întâlnesc 1»
Timişoara. - Despărţire duioasă de ţară. — O z»
o noapte peate ţara Sârbilor.

Câtă vrajă Cuprinde acest cuvânt Italia/
Câte închipuiri dulci nu se leagă de
dânsul! Acest nume fermecat îl cunosc şi copiu
» şcoala primară. Cine dintre Români nu ştie
Povestea cu lupoaica lui Romulus şi Remus,
au fost străbunii neamului nostru? Şi cine
'a auzit de împăratul Traian, care a plecat
•ntr'o zi cu legiunile lui. oţelite dela apa Tibrudurând pod statornic peste valurile în
spumate ale Dunării bătrâne, şi-a înfipt vulturii
aramă pe crestele Carpaţilor, pregătind cuib
mărire pentru poporul voinic şi mândru al
i m a n i l o r din „Dacia fericită"!
Sau cine n'a auzit de ceriul pururea limŞi albastru-azuriu al Italiei, sub care cresc
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chiparoşii mândri, cari sprijină par'că ceriul pe
umerii lor neclintiţi ca stâncile? Şi cresc por
tocalii cu fructe de aur, cresc ogalipsii uriaşi,
cu frunzele azurii ca văzduhul care-i rourează...
Cine n'a auzit de mărirea stăpânilor lumii
de demult, cari au sămănat Italia cu monumente
fără număr, cari, ca nişte spinări de munţi ne
muritori, ţin ferecată veşnicia şi puterea negân
dită a mânii omeneşti. Cine n'a auzit de „cata
combe", acestea sfielnice şi de suflet mişcătoare
biserici subpământene, pline, de oase sfinte, de
umbre şi de cutremur, din cari a răsărit birui
toare legea blândului Mântuitor...
Cine ri'ă" auzit de atâtea biserici-vestite
câte au oraşele şi satele Italiei, în cari mar
mura şi măestria omenească s'au întrecut să tăl
măcească puterea credinţii şi a sufletului ome
nesc, înălţat şi îndumnezeit de dânsa?
O, dar Italia, cu ceriul, cu monumentele
si cu bisericile ei este o comoară nepreţuită,
spre care aleargă, ca spre cel mai măreţ altar al
frumseţii şi al credinţii, toate neamurile pămân
tului, din margini la margini de lume. A vedea
Italia, a-i sorbi graiurile şi a-i pătrunde frumuseţiie, însemnează a cunoaşte tot ceeace ome

rinii, unul ca unul, ne-am înfăţişat în „forul"
(piaţa) nemuritorului Traian... Ziua de Luni,
25 Mai, era strălucitoare, ca toate zilele Italiei.
Soarele presera aur din înălţimi. Intre stâlpi
de marmură alburie, între frânturi de altare
străvechi, între flori pioase sădite de fiii Italiei,
strănepoţii lui Romulus din pragul Răsăritului
îngenunche în faţa columnei lui Traian şi strâng
la sân buchetul de trandafiri roşii: semnul de
închinare din partea întregului neam românesc
recunoscător...!
DI Ştefan C. Pop, fost prim ministru al
ţării, tălmăceşte cu lacrimi în ochi omagiul
străjerilor latini dela Dunărea de jos şi din
munţii Sarmisegetuzei... O clipă urmează tă
cere adâncă. Toate sufletele sunt covârşite de
simţiri negândite. Apoi din toate piepturile
izbucneşte ca o furtună „Imnul regal" al naţiei
româneşti!.
„Trăiască Regele", sub Columna lui
Traian, în apropiere de Capitoliu, unde lu
poaica lui Romulus şi Remus, vesteşte printr'o
strănepoată a sa, că ginta latină va trăi în
veci... Am cântat şi ne-am gândit cu dragoste
ferbinte la gloriosul Rege Ferdinand, prin care
Dacia bătrână a fost reînviată să nu mai moară
niciodată!
Fiii Romei de astăzi, mare mulţime de
italieni, stăteau în jur şi priveau cu piepturi
înălţate de mândrie la fraţii lor, cari astfel
stiu să-şi' cinstească străbunii şi pe Regele
glorios ál ţării lor.
Clipe în veci neuitate!
Si am fost Îs mormântul Apostolului
Petru, la oasele celui pe care razimă clădirea
lumească a bisericii lui Hristos. Şi la urmaşul
nirea are mai. scump şi mai sfânt pe lumea
asta!
O călătorie în italia, în tara farmecelor si
a credinţei vii! Ce gând ispititor şi d u l c e . . .
Cu inimile cuprinse de asemenea simţiri
am plecat noi, o sută cinci zeci de Români din
toate colţurile ţării, din Blaj şi din Cernăuţi,
din Lugoj şi dela Bucureşti, din Făgăraş şi din
Maramurăş, de pe Târnave şi din Bihor, să
căutăm urmele străbunilor, să îngenunchiem la
Columna lui Traian, să ne proşternem la pra
gurile mormintelor apostolice şi să dobândim
harurile „Anului Sfânt, intrând pe poarta sfântă
a bisericii Sfântului Petru.
Ne-am întâlnit la Timişoara în ziua de
19 Maiu 1925.
Gara ,Principesa Ileana" forfoteşte de
Pelerini români. Trenurile au vărsat, şi ieri
şi astănoapte şi azi, preoţi şi protopopi, advo
caţi, profesori şi învăţători, senatori şi deputaţi,
doamne şi domnişoare, toţi şi toate cu ochii
calzi şi cu inimile înălţate de bucurie. La masa
dela prânz ne-am văzut cu toţii în sala cea
mare a Hotelului „Coroana". In fruntea mesii
stau Arhiereii Dr. Valeriu Traian Frenţiu, Dr.
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său, stâlpul creştinaţi! apusene, la blândul şi
cucernicul Papa Piu al Xl-Iea. Ne-a primit cu
braţele întinse, cu zimbet duios de părinte. Şi
ne-a vorbit apostoleşte...
— Aţi venit ia mama voastră de sânge,
care vă cuprinde cu drag la sânul ei. Aţi venit
«ă vedeţi aum toate popoarele lumii (înaintea
noastră fuseseră Canadezii din America, Spa
niolii, Suedezii şi Norvegienii) se pleacă lângă
mormântul Apostolului Petru. Aţi venit să
vedeţi cu ochii mărirea şi tăria credinţei
voastre străbune. Vedeţi sfinţenia ei, care este
mama bisericilor creştine. Fiţi şi voi apostoli.
Intăriţi-vă prin binecuvântarea, pe care cu
duioşie Vi-o împarte, urmaşul celui, pe care
raximă creştinătatea!
... Măna sfinţită se înalţă domol peste
capetele noastre şi noi simţim sfântul fior al
binecuvântării apostoleşti. Apoi blândul părinte
ne îmbrăţişază vlădicii, îi strânge ia piept şi
îi sărută... Şi ne pare ca şi când întrânşii ar
Îmbrăţişa întreg neamul nostru de viţă latină,
care dela Roma şi-a primit credinţa sa mân
tuitoare.
Peana e prea -slabă să poată prinde în
slove clipe ca aeestea. Un fruntaş ortodox,
deputat cu nume mare care era între pelerini,
a spus-o îndată, acolo, încă în sala audienţei:
— Acest preot mare şi blând este cu
adevărat Pontifex Máximas, (Căpetenia tutu
ror preoţilor).
... Aşa a fost la Roma. Aşa s'au Înfrăţit
în cugete şi simţiri Pelerinii români din toate
colţurile ţării: îngenunchind la Columna lui
Traian şi primind binecuvântarea Preotului
Preoţilor!
Scade preţul grâului. In toate părţile ţârii, afară
de câteva judeţe .din Basarabia, recolta câmpului se
arată foarte bogată. Se spune că nici de 10 ani nu s'a
.arătat aşa roadă bună, mai ales în grâne. In urma acestor
mprejurări îmbucurătoare, preţul grâului a început să
acadă în chip simţitor. Dela 140 de mii lei, vagonul de
grâu a scăzut la 120 de mii. Grâu nou a fost arvunit cu
90 de mii vagonul. Din darul lui Dumnezeu vom avea
pâine destulă şi bună.

luliu Hossu şi Dr. Alexandru Nicolesea, alături
de d. Ştefan C. Pop, fost primministru, de de
putaţii Aurel Lazar, Sever Dan, Dr. loan Bălan,
Dr. Dumitru Man, senatorii Dr. Chiş, Dr. Macavei, de vicari şi canonici şi de alţi fruntaşi
bisericeşti şi mireni. Un sătean dela' Făgăraş,
fost legionar în Italia, s'a smuls cu multă în
sufleţire dela coasă şi dela sapa sârguitoare,
să mai vadă odată locurile minunate cari l-au
vrăjit în timpul răsboiului. E aici cu noi; stă
visător într'un colţ de masă, cu gândul dus de
pe-acuin la ţinuturile iubite, pe cari are să le
revadă în curând.
Părintele Dr. Coitor, tinăr canonic dela Blaj,
conducătorul călătoriei, trece cu faţa dulce şi
surizătoare dela masă la masă, strângând manile
pelerinilor, îmbărbătând şi dând poveţe. Protopo
pul Blajului, prietinosul şi mult iubitul'baciu Aurel
Domşa, al banilor „vârhovnic", obosit peste
măsură, îşi şterge cu greutate sudorile lângă o
halbă de bere . . . Bancherii din Timişoara cu
schimbul banilor l-au dat gata. N'a găsit atâtea
lire câte ar fi trebuit şi e neguros. Are însă
mandate de plată pentru Florenţa şi s'a mântuit
de povara banilor româneşti. Doamna Livia,
îngerul bun al său, întorcându-se dela litur
ghia care s'a slujit în biserica unită din
Timişoara pentru buna reuşită a călătoriei, îm
parte cu zimbete de măicuţă funte treicolore, pe
cari stă tipărit „Roma 1925". Toţi pelerinii şi-le
anină cu mândrie la piept: e semnul scump şi
drag după care ne vor cunoaşte fraţii din Italia
că suntem strănepoţii lui Traian.. !
Cu „Doamne ajută" pe buze şi cu inimile
bătând, urcăm în trenul care ne duce spre
Jimbolia dela graniţa sârbească. Locomotiva
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Furtuni cu prăpăd.

-

- U n s a t b â t u t d e m â n a sorţii. —
O m a m ă c u trei copilaşi î n g r o p a t a
d e p o t o p . — In a c e e a ş c o m u n a a u
m a i m u r i t şi alţi o a m e n i . —
In zilele din urmă în multe părţi ale Ar
dealului au fost furtuni mari cu prăpăd. Neîn
durătoarele puteri ale firii au pustiit sămănături.au dărâmat aşezări şi au omorît oameni
şi vite! Bagseamă Dumnezeu drăguţul vrea să
ne mai certe din când în când, că noi rândul
de oameni de astăzi prea ne-am întors cu faţa
de cătră adevărurile şi legile lui. Şi ne facem
de cap cu lăcomia şi cu răutăţile noastre. Se
arată tot mai multe'semne, câ omul nu-i decât
un biet viermuşdr al pământului, care trăieşte
numai până îl rabdă mila Celui de sus. Sem
nele sunt pentru toţi, chiar şi când mâna celui
Preaînait loveşte în făpturi nevinovate. Altfel
nu ştii cum să tălmăceşti grozăviile cari se
întâmplă astăzi printre noi.
In Rodna nouă.
Asupra acestei comune s'a lăsat o prepestenie mare cu fulgere şi cu trăznete, stri
când hotarul cu bucatele şi omorând într'o
poiană 40 de ci şi un bou. Pagubele sunt
foarte mari şi bieţii oameni năpăstuiţi sunt în
pragul desnădejdii.
In Dârja.
Mai rău a fost lovită comuna Dârja din
judeţul Solnoc Dobâca. Doi nori înfricoşaţi cari
veneau în contra, s'au lovit ca două oşti vrăj
maşe şi au rostogolit asupra comunei şi a ho
tarului ei un negândit potop de ape. Umflându-se peste măsură păraiele cari trec prin sat,
apele au început să dărâme case şi grajduri
şi să măture tot ce se găsia în calea lor.
0 mamă cu trei copii moare
in valuri.
Nevasta săteanului Nicolae Crişan văzând
creşterea apelor s'a suit în podul casei cu 5

copii ai săi. Valurile turburi ale puvoaiel
cuprins însă casa şi au prâbuşit-o cu .,iiij Í
mare. Dintre copiii lai Crişan doi erau m '
mari, aproape flăcăi. Aceştia au scăpat cumj|'
dintre dărâmături. însă mama lor cu cei trf '•
copilaşi mici s'au înecat şi au fost pescuiţi L
doua zi din nămol. Ba unul dintre copii, j [
la primirea acestor veşti n'a putut fi încă gj. P
s i t . . . Bietul tată şi soţ e aproape nebun d, =
durere.
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Un copilaş de ţâţă răpit de puv|J
din braţele părintelui său I
8

r
Săteanul Bolog Simion a intrat încasai
să-şi scoată de-acolo copilul ce dormia | r
leagăn. Reuşind să-1 scape, fugia cu copilul în (.
braţe spre poartă. Acolo bârnele aduse de ape |
i-au închis calea şi omul s'a prins de-un stâlpi
să-şi mântuie viaţa. Puvoiul i-a smuls copilul [
din braţe şi i-l'a u c i s . . . Nenorocitul părinte!
încă numai cu greu e putut fi mântuit de alţi i
doi oameni.
i
0 fată aleargă să-şi scape mamaj
şi sa îneacă amândouă.
|
Nevasta lui Simion Baban văzând apele r
mari cari au năvălit în curtea lor, a alergat j
să deschidă uşa coteţului să nu se înece porcii,\;
Valurile au cuprins-o însă şi au luat-o depei
picioare. Fata ei, văzând primejdia, a dat fug!
s'o mântuie. N'a răsbit cu mânia valurilor ţi
s'au înecat amândouă, şi mama şi fata..!
In comuna Dârja s'au pustiit cu totui 60
de locuinţe şi grajduri, dintre cari unele aii i
fost duse de puvoaie Ia mari depărtări. Uhj
lucru şi mai crâncen s'a întâmplat însă tolj
asolo, care arată pană unde poate merge'
ticăloşia omenească.
După groaznica nenorocire ce s'a abătut
asupra satului, în timpul când oamenii nu s'au
fost trezit încă din ghiarele spaimei, ţiganii dia
sat şi din jur a luat-o razna printre dărâmături
şi s'au apucat de jaf... Au început a culege |
I haine, bucate şi alte bunătăţi. Noroc că s'i
D

şi multe vagoane sunt sârbeşti; se strecoară cuprinde sufletele, când ş t i m că ne despărţim
printre noi şi funcţionari ai căilor ferate sâr de ţara noastră scumpă, unde graiul tău e grai
beşti, cu tichiile lor verzi şi turtite, ca neşte şi culorile tale îţi mângâie i n i m a . . . Deacum
plăcinte. Aşteaptă să le vie lor rândul în curând; răsar din umbră jandarmii Sârbului; altă ţara,
până atunci se trag însă prin colţuri de vagoane, alte rânduieli. In urma noastră mari pete de
în umbră. Comanda trenului o au încă ceferiştii soare într'auresc câmpul, învăluindu-1 într'o lu
noştri, cari sunt mai senini la faţă şi mai prie- mină de vis. înainte, spre zări necunoscute, o
tinoşi. Ne simţim aşa de mândri, când îi vedem perdea de nori şi neguri cenuşii. Necunoscutul
alături de Sârbii tăcuţi şi neguroşi.
ne strânge parcă de piept...
Mai avem însă câteva clipe de dulce mân
Trenul ne duce peste întinse câmpuri cu
grâne bogate. Nici umbră de deal nicăiri; ochiul gâiere. Din gara curată răsar două drapele ro
aleargă până în zare nestânjenit de nimic. Doar' mâneşti, purtate de copilaşi în stihare albe ş
arbori rari străpung zăpuşala văzdului şi învio un frumos preot român în odăjdii, cu crucea,
rează întinderea somnoroasă a câmpiei bănăţene. între ţărani din partea locului şi între câţiva
Un vânt cu volburi ridică prăfărie mare pe ne cărturari, oameni de i n i m ă . E protopopul Bod<r
sfârşite drumuri de ţară şi flutură cămăşi albe canu din Comloş, care ne-a ieşit în cale să ne
de muncitori, printre sămănăturî de păpuşoi salute de bun rămas la graniţa ţării. Are cu
frumos crescut.
sine pe învăţătorul Vaier Besu, fost şcolar al
Două ceasuri cât facem dela Timişoara la' Blajului, cu d-na, pe d. notar Pop cu d-na, P
jimbolia, putem măsura cu ochii belşugul bo tinărul învăţător Victor Pop şi popor în haine
gatului pământ al Banatului. Cât răsbate ve de sărbătoare. O doamnă din Comloş întin*
derea numai. lanuri de grâu ori laburi întinse Arhiereilor un frumos buchet de flori proaspe' '
cu porumb, pe pământ negru şi gras ca miezul iar Părintele Bodocanu rosteşte un inimos cu
de pâine ţărănească. înţelegem de ce-au lăcomit vânt de bun sosit şi de bună călătorie!
•
Sârbii la acest colţ de pământ binecuvântat de
— Rugaţi-văînRoma cea scumpă şi sfânt»
Dumnezeu! Şi ne doare sufletul când ştim, că
şi pentru noi, cari suntem aici preseraţi P '
dincolo, peste graniţa apropiată, tot pe atâta
două ţări... Rugaţi-vă pentru legea noasta
bogăţie românească zace sub pajură străină, în
obijduită, Tugaţi-vă pentru ţară ş i pentru R^'
ghiarele Sârbilor...
rugaţi-vă pentru întreg neamul românesc!^
Iată şi Jimbolia! Gară mare şi frumoasă, ne spune aşa de duios venerabilul preot cu chiP
alături de mori cu coşuri uriaşe şi îngrămădire
de sfânt.
de fabrici. Jimbolia am primit-o cu învoială
Răspunde Preasfinţa Sa episcopul Frenţ'j'
dela Sârbi abia de vre-un an şi ceva, dându-Ie
Şi
ne
simţim aşa de încurajaţi c â n d plecăm su"
noi în schimb alte câteva sate româneşti.
ocrotirea crucii româneşti, pe care o înalţă »
Aici mai vedem uniforma românească şi
urma noastră Părintele Bodocanu cu barba ^
mai au trecere leii noştri. O ceaţă de jale ne
runtâ ş i cu ochii umezi..!
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curând de ei şi au fost alungaţi ca nişte
hiene sălbatice. Multă păgânătate mai este pe
lumea asta, Doamne! Sărmanii .locuitori din
comun» Dârja au ajuns la mila ţării.
d a t

L ă c o m i e păcălită.
.— Moşneagul cu „galbeni" şi crâşmarul lacom —
Celea de mai jos s'au întâmplat aievea,
cu câteva zile înainte, în oraşul Râmnicusărat.
In crâşma lui Băcatm s'a înfăţişat într'una
din zilele trecute un domn foarte bine îmbră
cat si a cerut o halbă de bere. Băutura i-a
fost adusă şi onorabilul a început să o soarbă
pe'ndelete. îşi uda buzele cu mult răgaz dum
nealui; pe semne avea vreme destulă.
Nu peste mult nimereşte în erâşmă ş'un
ţăran bătrân, cu hainele cam ponosite. V,ers şi
dânsu ceva pentru gâtlej, însă nu bere, ci ra
chiu. Un ciocănaş, câ pentru om sărac. Bun.
Vine-e-e.. !
Bea şi moşul şi când e Ia plată, scocioreşte cu mare greutate prin sân şi scoate o
pungă belită, legată cu nouă n o d u r i . . . Din
pungă răsare însă un ban d e . . . aur, galben
şi frumos cum e mămăliguţa cea bună, colo
toamna când se pârguieşte mai întâi porumbul
Moşneagul îl plimbă de două trei ori printre
degetele noduroase apoi îl bate de masă si
cere crâşmarului să-i dea restul.
Banul era chiar ban de aur, galben curat
din vremile cele bune. Crâşmarul îl vede şi
rămâne uimit de aşa întâmplare. Cum să nu,
«ând aur nu mai au astăzi nici băncile celea
•mari.
— De unde ai galbenul, moşule? — î l
întreabă crâşmarul.
Ţăranul închide un ochiu şi răspunde cu
'nepăsare:
— Den, pe la noi se mai găsesc. Avem
acasă vre-o sută. Ii ţine baba într'uu ciorap
din vremuri de demult! I-a tot ascuns de mine
spână acu', dar am dat peste ei şi-aş vrea acum

sa-i•mărit, doar' oi putea să prind ceva coadă
de vită pe ei.
c â t

~
crezi că face o sculă ca asta,
moşule? - întreabă mai depărta crâşmarul,
Pe care lăcşmia după chilipir începe să-1 muşte
de inimă.
~~ Păi aşa spunea un vecin Ia noi, eă
ar merge cu 200 până la 220 bucata. Că cică
ar fi rari astăzi banii ăştia s p ă l a ţ i . . .
La vorba crâşmarului cu ţăranul, trage cu
urechea şi domnu de mai înainte cu halba de
bere Se întoarce pe scaun şi se amestecă în
vorba.
— Bun chilipir, domnule crâşmar. Să am
bani aş cumpăra eu galbinii dela dumnealui.
— Am eu bani şi facem târg, moşule, —
se însufleţeşte crâşmarul.
Târgul se şi face curând. Săteanu să
aducă, spre seară, la un loc anumit, ciorapul
cu suta de galbeni şi crâşmarul să numere
bani de hârtie: douăzeci de mii de lei... Bine!
învoială curată.
Seara, de fapt, crâşmarul duce la locul
numit 20,000 lei*în bancnote nouă nouţe, în
velite în hârtie de jurnal, şi legate frumos în
pachete de câte-o mie. Ţăranul cu haine po
nosite şi cu faţa nerasă aduce săculeţele şi
treaba se face în bună prietinie. Se bate palma
şi crâşmarui se desparte de om, dorindu-i tot
binele.
— Să ai noroc Ia vite, moşule.
— Şi dumneata, jupâne, la b a n i . . !
Mare i-a fost însă mirarea crâşmarului
când, dând să-şi numere acasă comoara de
galbeni uşor câştigată, în loe de galbeni buni
a găsit în „ciorap" numai plumb curat, într'aurit cu neşte materii mincinoase. Galbenii toţi
erau falşi până la unul!
Arătând înşelăciunea la poliţie şi făcându-se cercetări: pe ţăranul cu galbini şi pe
domnul cu halba de bere par'că i-a înghiţit
pământul! S'au făcut camfor cu banii crâşma
rului cu tot. Bani buni. Douăzeci de mii de
lei, bancnote nouă n o u ţ e . . .
T

Soldaţii sârbi închid uşile vagoanelor şi Vine noaptea şi, prin întunerec, la gări mici,
trenul pleacă în uruit sgomotos. Suntem în ţară răsar stafii uriaşe cu braţele întinse, de cari
ochii noştri n'au" mai văzut. Braţele deşirate ale
străină..!
Nu ne putem deslipi dela geamuri şi ochii stafiilor,'iată, se mişcă şi vântul aduce uruit
ne rămân multă vreme la gara din Jimbolia, uscat, ca de ciolane de om m o r t . . . Sunt mori
unde flutură încă, în plină lumină de soare, de vânt, cari n'au odihnă nici noaptea şi fac
culorile dragi aie steagului' nostru: albastru- făină pe seama viilor.
Fioroase alcătuiri acestea mori, noaptea!
salben-roşu...
Păzesc toate marginile de sat pe-aici şi
— Adio, scumpă ţară!
ne
urmăresc
tot drumul până în Croaţia, spre
Ne trezim din reveriile duioase când şeful
Zagreb.
Mai
coborîm din când în când "pe la
•de tren sârb trece printre noi şi ne întreabă
gări
să
ne
potolim
setea şi să maî vedem cum
^ a în limba lui gronţuroasă.
se
mănâncă
prin
ţara
Sârbului. Scumpete gro
— Nema, nema,— răspundem noi şi ni-se
zavă.
Un
corn
doi
dinari,
şapte lei. Un ceai de
încuie graiul că nu pricepem nimic din vorba
apă
chioară
zece
dinari,
peste treizeci de lei.
dumnealui. Altă treabă mai bună nu putem face,
O bucată de unt 5 dinari, 17 lei..! Să fie sănă
cât să ne desfacem rherindea şi să ne pototoşi Sârbii cu ţara lor cu tot; mai pe uşor trăim
foamea, care în Sârbia asta' e parcă mai
noi în ţara noastră. Ce bunătăţi la noi şi ce
avană ca pe la n o i . . . Ne aşternem apoi la
lumea 'lui Dumnezeu în privinţa hranei! De
^selie; compartimentul tineretului îl preschimberea Sârbilor nici nu ne mai apropiem.
«Cafenea" (fără cafea, se înţelege) unde,
Noaptea de două ori ne cărăbănim din
Şi voia bună n u m a i contenesc. Şi cântece
vagoanele vechi în alte vagoane, fie somnul
. Petrecanie! Scociorîm dela „aprovizionare"
nostru stricat de haramul celor ce poartă tre
get tot baciu Aurel, drăguţu') ş'un pic de'udănurile prin ţara craiului Alexandru! Că nu-i
• 'ncât înveselim şi pe agentul special de
glumă să tot sufulci la calabalîc prin gări cu
lj
t
Sârbilor, care la început ne privia
lumină putină şi printre trenuri cari te ame
nesc .
Ş' Pieziş. Ii place vinul româninţă la tot pasul. Ne-am luat de-un gând.
j
5'
împrietinim cum se cade. Ne cântă
Insă porunca-i poruncă şi cu sfada în Sârbia
'ui „Crai Alexandru" şi se iscăleşte bun'o scoţi la c ă p ă t â i . . .
dac?
*
poştale. Băiat de treabă
Picotim cum putem cu capetele pe bagaje
Poţi să-i răzbaţi la inimă,
şi ne mângăiem a doua zi, cârld, trecuţi de
mare
Tisa la Z w / a ; râu mai
mult de Dunăre, ne apar în Croaţia oraşe fru
Târnave^
?
Şi turbure ca
moase pe dealuri blânde, cari strălucesc în ră
sărit de soare. ZagTcb-*\ mai ales e oraş minu
câr ^
coboară spre asfinţit şi peste
nat pe-un picior de munte, cu biserici nume
care
« cerne de sus o ceaţă lânoasă,
negreşte şi se îngreunează în zări. roase şi cu palate mari.
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Ştirile Săptămânii.
î n s e m n ă r i d i n I t a l i a . începem cu acest
număr să publicăm, la foiţă, însemnările luate
de trimisul gazetei noastre, în călătoria pe care
au fscut-o în Italia Pelerinii români în zilele de
19 Mai — 3 Iunie 1925. Acestea însemnări vor
cuprinde o amănunţită dare de seamă despre
tot ceeace au văzut şi au simţit norocoşii în
chinători în Roma şi'n alte^oraşe ale Italiei.
Credem că ele vor fi cetite nu numai de cei
cari le-au trăit, ci şi de cei ce n'au avut feri
cirea sâ-i însoţească.
Un covor romanesc în Vatican. Pelerinii români
cari au fost de curând la Roma să se închine la mor
mântul Sfântului Apostol Petru şi să îngenunche la Co
lumna lui Traian, părintele naţiei noastre româneşti, au
îmbiat Papii ca amintire un minunat covor românesc,
lucrat întocmai ca vestitul covor al Vulturului din Cate
drala dela Blaj (Chipul lui s'a publicat în Calendarul
dela Blaj ps 1925). Acest covor a lost lucrat de d-na
Birlca, soţia profesorului cu acelaş nume din Sighetul
Marmaţici. Covorul a fost înfăţişat Sfinţiei Sale Papa
Piu al Xl-lea de către toţi pelerinii în frunte cu
episcopii Frenţiu, Hossu şi Nicolescu, nu de o deputăţie
condusă de prefectul Gavril Mihali cum scrie o gazetă
dela Cluj. Papa a primit covorul cu' cea mai marc bu
curie şi a făgăduit să-1 aşeze într'una din strălucitele
încăperi aie Vaticanului, să-1 poată vedea toate popoa
rele lumii, cari merg la Roma. Papa mai are un covor
românesc dăruit mai de demult de către Maiestatea Sa
Regina noastră Măria.

S p r e f o a m e t e î n B a s a r a b i a . In câ
teva judeţe din Basarabia roadă anului acestuia
se arată foarte slabă şi poporul de pe acuma
începe să ducă lipsă mare de bucate. Aşa este
la Soroca, Bălţi, Chişinău, Tighina, Cahul şi
Cetatea Albă. Guvernul dela Bucureşti a luat
însă toate măsurile ea foametea să fie preîntimpinată. In judeţele pomenite mai sus, se vor
trimite bucate îndestulătoare ca poporul sâ nu
sufere lipsuri. Spre acest scop s'au votat 100
de milioane lei.
Foarte frumoase oraşele Most (Steinbruck)
între colţuri prăpăstioase de stânci pe sub cari
curg râuri cristaline (Sava şi Saviştea) şi Lu~
bliana (Laibach), amândouă din vechea Austrie.
E un minunat colţ de ţară acest pământ locuit
de Slavi cari au putut să-'şi dureze aici o viaţă
foarte înaintată. Numai curţi de piatră şi gră
dini fermecătoare, între munţi cu creştetele în
nori. Pe culmi de stânci biserici grele de pia
tră, spre cari aleargă din văi un popor foarte
credincios şi harnic. Pe-aici sunt numai catolici.
Dincolo de Lubliana, trenul aleargă uneori
peste lungi podeţe de piatră, legate în chip
măiestrit de stânci puternice, sau sprijinite pe
câte 4 rânduri de arcuri; uitându-te în jos din
fereastra vagonului, te cuprind fiori... „Apusul"
a început dela vechea graniţă austriacă; mâna
măiastră a omului a îmblânzit munţii şi a stâr
pit huceagurile, preschimbându-le în aşezări in
dustriale sau în locuri de vilegiatură unde aleargă
sumedenie de străini bogaţi din toate colţurile
lumii. Minuată putere mai e şi stăruinţa şi pri
ceperea omenească!
La gara Rakek, în creerii munţilor, urcă
în vagoanele noastre un ofiţer sârb cu agenţii
de poliţie, pentu controla hârtiilor; în curând
vom fi la graniţă.
— Adio, Sârbilor I — uite gara Postumta
(înainte Adelsberg); se zăreşte uniforma cara
binierilor italieni cu chivărele lor încolţurate ca
pe vremea lui Napoleon Bonaparte; iată ş'un
fascist cu pieptul plin de decoraţii şi cu căciu
lită neagră înfundată dârz pe-o ureche:
— Suntem tn Italia, ţara fermteată I

Atelier de pictură biserice

L ă c u s t e î n judeţul S ă l a j . In jurul
C o p i l l ă s a t î n grija stagii. Doi soţi,
Tăşnadului din judeţul Sălaj s'a ivit d« curând
artişti de teatru din Arad, având o afacere la
fondat în anul, 1905.
pacostea-lăcustelor, cari pustiesc săisânătunle
Timişoara şi-au lăsat copilul de trei luni în
într'un chip- îngrozitor. Hotarele mai multor
grija servitoarei şi au plecat. Noaptea, în lipsa
sate au rămas ca arse de foc pe Urma blăstâpărinţilor, copilaşul a plâns şi servitoarea, ca
matelor gângănii. Părţi întregi de hotar sunt
să-1 liniştească, 1-a luat lângă sine în pat. Co
roase în câteva mbmte,
lăcustele înaintează
pilul s'a şi potolit, sărăcuţul, dar servitoarei i-a
ca un nor întunecos. Stratul lăcustelor pe săfost lene să-1 mai aşeze în leagăn şi a adormit
raănături e gros de 3 cm. şi mai bine. Cu lă
cu copil cu tot. Dimineaţa când s'a trezit ne
custele alături umblă şi neşte gâadaci cu capul
trebnica de fată, copilaşul era lat lângă dânsa;
-roşu cari rod lujerii crumpenelor. Prăpădul a
îl turtise în somn...! Ne putem închipui ce
trecut şi asupra judeţului Sâtmar. Bieţii eco
jale pe uşoraticii părinţi când au primit, tele
nomi stau înmărmuriţi in faţa acestei mari în
gramă din Arad dela poliţie, câ băeţelul lor a
cercări şi nu ştiu ce să facă, cum sâ se apere?
fost turtit de slujnică!
Culegeţi flori de tei! Suntem în vremea când în
O g r o a z n i c a nenorocire cu m u ş i n a
floresc teii. Acuşi se umplu de miresme îmbătătoare
d e s b n r a t ; La Someş-sat lângă Cluj- căpitanul liveiile şi grădinile cu tei. Florile de tei sunt un leac
Bădescu Adrian încerca în zilele trecute un foarte căutat. Le cumpără cu preţuri bune farmaciile.
aeroplan nou, sosit de curând din străinătate. Cine are de unde, să culeagă cit mai multe flori de tei
Se urcase ca maşinistul Bânyai Al. la o mare şi să le usuce bine la loc umăros Iar după uscare să le
înălţime în văzduh şi făceau bravuri şi manevre împachetăm cu grijă în saci curaţi şi să le ducem la
farmacii. Vom "lua bani frumoşi pe ele!
după obiceiul aviatorilor. La un moment mo
Asemenea un bun preţ frumele de nalbă (.Nalba
torul aeroplanului a încetat să mai lucreze şi care face căşuleţi). Bun câştig putem face şi din acest
Se esecută iconostase dela cele mai stty
maşina a început să cadă spre pământ cu o negoţ; care creşte pe toate răzoarele!
ple până la cele mai bogate esecutin
iuţeală- îngrozitoare. O mulţime de ofiţeri şi
P r o d u c ţ i a teatrală & tinerilor me
Pictură monumentală internă a bisericiW
soldaţi priveau de jos cumplita cădere şi nu s e r i a ş i d i n B ! R ] !a SAuraăriss». Un gănd
în stil potrivit şi lucrată artistic.
puteau sâ ajute nimic. Izbicdu-se de pământ, bun şi cuminte au avut tinerii meseriaşi şi
aeroplanul s'a făcut fărâme, iar motorul a in comercianţi din Blaj când s'au hot^rît sâ por
Informaţiunile şi coroandele si «'
trat în pământ vre-o câţiva metri adâncime. nească în apostolie culturală prin orăşelele din trimită la Atelierul de pictură bisericeasca
Trupurile celor doi sburători s'au sdrobit sşa apropierea Blajului. E b'ne să înerestăm cu
Àntoniu W. Zeiler
de tare, încât n'au mai putut fi deosebite unul laudă — ca să ştie şi alţii — perniiiie bune
de altul; nu se putea ştii eare-i căpitanul şi şi frumoase şi să culeagă îndemnuri sâ facă
(50) 3 - ?
BLAJ, jud. Alba inf,
care-i mecanicul? Sărmanii, amândoi erau ia fel şi alţii pentru închegarea deplină a unirii
oameni cu familie, însuraţi de câte 2—3 ani, cu
noastre sufleteşti.
.
m
m
nevestele la Cluj. Bietele femei n'eu mai putut
Producţia teatrală a tinerilor meseriaşi şisă-şi cunoască bărbaţii decât după inelele de comercianţi din Blaj, ţinuta în ziua întâi a Ru
căsătorie din degetele morţilor... înmormân saliilor la Sânmărtin, a avut un succes fruroos :
3
tarea celor doi muceaici si datoriei s'a făcut cu viu răsun.t în societatea românească a
c e a s o r n i c a r şi j u v a e r în BLAJ, j
la Gluj cu mare pompă militară. A fost jale I Sânmărtinului. S'a jucat glumeaţă şi vesela
Strada Timotei Cipariu.
\
mare.
I
piesă teatrală: „Sfârşitul pământului"
oare a
^WÉ^-;1'S e găsesc tot *
Z ă p a d ă î n m a i multe p ă r ţ i a l e ţ â r i i . plăcut atât de m d t şi publicului din Blaj. Ro
Răceala dela Rusalii în multe părţi ale ţării a lurile atât ale femeilor, predate de dşoarele
felul de oroloage *,
dat cu zăpadă, ca'n dricul iernii. Pe munţii
atât de busunat \
Aurelia Puia, Silvia Nicoară,
Anicuţa
Pă
cât şj de părete. \
Braşovului între Predeal şi Comarnic a căzut
cât
zăpadă de*o jumătate de metru. Pe la curtea curar, Elena Puşcaş şi Elena Flueraş,
Face şt repara^ !
şi
ale
bărbaţilor
'
predate
de
tinerii
meseriaşi
de Argeş frigul a fost atât de fflare încât au
turi de orice fel. I
Sărătean,
degerat oi şi miei afară la păşune. A nins şi şi comercianţi Troian Rusu, Vasile
£ Preţuri reduse. t
tëgîi;
prin munţii Moldovei. Prin alte părţi, în unele llie Stroia,. Ionel Popescu,
loan Bucur şi £2
ţinuturi ale Ardealului şi prin Muntenia, a căzut Bubu Trifan, studant universitar, fi» de me
Cumpăr aurituri şi argintării.
J
grindină mare, făcând pagube însemnate în ni. seriaş, au fost susţinute cu aceeaş pricepere şi
Răceala n'a slăbit încă. In aceeaş vreme Ame
îndemânare a jocului teatral, încât au stăruit
ricanii se plâng de călduri grozave. In oraşul
prelungite aplauze din partea publicului din
Chicago mor oameni de nâduşală!
Sânmărtin.
N e n o r o c i r i c n a u t o m o b i l u l . Vara sunt
La sfârşitul teatrului tmerii meseriaşi au
pline drumurile de ţară cu automobile cari
Pânzeturi pentru Costume naţlD'
primit
trei buchete frumoase de flori ca răs
aleargl nebuneşte, de crezi eă Ie poartă necu
«i&Jc, sârmă, arniciuri şi lână, mare
ratul. Bogătoii dintr'însele sunt totdeauna gră plată pentru jocul lor teatral şi ca o multa mire
asortiment la magazinul
pentru plăcerea care a avut-o publicul ascul
biţi şi foarte mulţi nu se gândesc că se joaca
tând vesela comedie.
cu capetele. Maşina-i maşină şi nu ascultă aşa
După teatru a urmat petrecere cu- joc
uşor de frâu, cum ascultă calul, drSguţu! Se
până
în zori de zi.
şi întâmplă o mulţime de nenorociri cu spur
Pretinia
care s'a închegat între societăţile
catele de maşini. Aproape nu este săptămână
meseriaşilor
şi
comercianţilor români din Blaj
să nu auzi ba de aici, ba de colo, de câte-o
Tot aici se află în depozit stofe
şi
Sânmărtjn
a
l
e
g a t strâns sufleteşte cele două
năpastă. Aşa s'a năpăstuit de curând, lângă
de lână pentru uniforme la fete Şt
societăţi remâneşti.
Sibiu, o familie întreagă a unui înalt funcţionar
băeţi, pecum şi pentru alte haine.
Ziua Rusaliilor a rămas cu vii şi frumoase
dela Bucureşti cu numele Ionescu Filip, care
Delenuri, crepoane, eporgiuri,
era în drum spre Făgăraş. Automobilul cu care amintiri atât pentru tinerii meseriaşi şi comer
călătoriau s'a răsturnat într'un şanţ adânc şi cianţi din Blaj cât şi pentru publicul ales al
P
zefiruri şi altele.
O
din cinei câţi erau în maşină, stăpânul Ionescu Sânmărtinului care a fost de faţă Ja producţia
Articole
cosmetice,
apă
Z.
a murit acolo pe loc, soţia sa şi-a rupt amân teatrală a tinerilor meseriaşi dela Blaj.
de Colonia, săpunuri fine
două manile, un frate al Ionescului, mediccolonel, şi-a rupt piciorul; un alt domn şi o
Poşta gazetei.
de faţă, parfumuri şi altele.
doamnă s'au ales cu grele răni la cap. O altă
Nic. Nistor, Cavaclar. - Foaia Vă merge fără
neaorocire s'a întâmplat lângă Satu mare. Di întrerupere? De plată Vă mai aşteptăm, precum aţi cerut
£a secţia cu coloniale-'
rectorul de bancă Fried călătoria cu nevasta în scrisoarea de 10 Mai. Cu bine şi cu sănătate! Salu
tări tuturor cetitorilor noştri din comuna DVoastră,
Bomboane, ciocolată,
.'
şi cu şoferul (maşinistul). Cei doi din urmă au
A dam Francii, Tfcrnova. Am primit Lei 344.
Petru
Doloja,
Belotiuţ
Am
primit
120
Lei.
cadouri
de
sărbători!
murit amândoi în locul nenorocirii, iar direc
Ioan Pop, Lechinţa de Mureş. Am primit 120 Lei.
torul Fried s'a ales cu răni foarte grele şi cu Foaia se trimite regulat.
•
Fructe sudice.
P
Marin Gh. Bidoaie, Oavaelar. — Suta de lei s'a
mintea turburată. Zace în spital şi cu toatecă
primit în 1 Iunie, cu mulţămită. Abonamentul e achitat.
PREŢURI CONVENABILE, SERVICE
şi-a venit în fire, nu-şi mai aduce aminte de Salutări!
(Hi
PROMPT.
®l
nimic, ci se miră că are o mână ruptă şi că e
RedacTor responsabil IUL IU MAIOR.
(3)
39
52
"
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