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S'avem curagiu și se nu șovăim!
Când ne aruncăm privirile jur 

împrejur și vedem fețele înspăimân
tate și mult îngrijorate ale fraților 
noștri de-o sdrte dintre Tisa și Car- 
pați, ne cuprinde un simțământ cu 
totul deosebit, care face se fie atins 
amorul nostru propriu și mândria 
nost.ră națională și ne aduce aminte 
de cjicala, cu caro luptătorii noștri 
pentru limbă și naționalitate se 
aruncau odinioră plini de curagiu în 
învălmășela luptelor, cjicala: „Aju- 
tă-ți Române și Dumnezeu îți va 
ajuta".

Cel ce-șl pierde curagiul ori chiar 
și capul în fața primejdiei când ea 
se arată, pierde dinainte pe jumă
tate putința de a se lupta voini- 
cesce contra ei și de a-o birui.

Ce-i drept, Românii noștri o au 
de furcă cu despotismul de rassă, ce 
a ajuns peste capul lor ca un biciu 
al lui Dumnecjeu. De Ze°î de ani 
sunt osândiți se vadă cu ochii lor 
cum causa libertății și a progresului 
nemului românesc merge tot îndărăt 
ca racul, cum se strîngo tot mai 
mult cercul de fier al jugului iobă- 
giei moderne, pe care adversarii 
umblă să li-1 arunce după gât.

Der se scie că n’am ajuns-încă 
la ebda vâcului. Din potrivă nici
odată ca în cjiua de ac|i n’a fost dat 
popbrelor de a dovedi amicilor și 
inimicilor lor, că prin propria hăr
nicie ele trăiesc și vor trăi.

Deci ajutățl Române! Nu te 
teme că lacomii tăi potrivnici îți 
vor mânca ocolele clădite cu munca 
și jertfa ta. N’au ei măsele pentru 
treba asta. Și o cultură ca a ndstră 
ce-și are rădăcina în veacurile tre
cute, n’ar fi în stare să o înghiță 
nici chiar balaurii din poveste, ne
cum nisce bmeni, ca toți omenii, 
cari pe lângă alte slăbiciuni ome
nesc! mai au și „hiba" (defectul), 
că, nefîind capabili de a învăța și 
alte limbi afară de a lor, vrău să 
silescă totă țâra și lumea să învețe 

limba lor și se vorbâsca cu ei nu
mai în limba Rr.

Dâr ei cjic, că nu e numai limba 
lor ci și a statului. E drept, că în 
lege se Zi°e acâsta. Dâr bre o lege 
adusă de omeni pote schimba legile 
firei ?

Legea despre care vorbim, (dela 
1868, numită a naționalităților), nici 
nu înțelege lucrul așa ca toți locui
torii țărei să învețe unguresce, ci 
dice numai, că în administrația sta
tului, la deregătoriile și tribunalele 
mai înalte, limba maghiară se se 
foloseseă de toți, er în sferele mai 
inferibre ale administrației, în comi
tate și comune, precum și în șcb- 
lele poporale și medii lasă putința 
ea cetățenii se se folosâscă de limba 
lor maternă. Tocmai numirea de 
limbă a statului dă se se întelâgă, 
că mai trebue să esiste și o limbă, 
care nu este a statului, ci a popbre- 
lor ce compun statul. Cine a' mai 
aucjit în Franța ori în Italia, unde 
esistă numai o singură națiune c’o 
singură limbă, de o limbă a sta
tului ?

Așa-dâr e cea mai mare min
ciună și absurditate a pretinde că 
limba statului ar ave dreptul se 
ombre celelalte limbi, ce-și au rădă
cina în firea și vieța popbrelor sta.- 
tului. Nu numai că n’are drept, dâr 
e o nebunie a crede, că statul cu 
forța ar putâ se nimicâscă graiul 
viu a milibne de cetățeni, de altă 
limbă.

De un șir de ani se serbeză ca 
cji de Bărbătbre decretată prin lege, 
cjiua primului rege al Ungariei Sf. 
Stefan. Se serbâză îusă fără ca epi
gonii să urmeze sfatul înțelept al 
acestui Domnitor, sfatul ce l’a dat 
Sf. Ștefan urmașilor săi, ca se res- 
pecteze și se cinstâscă limbile po
pbrelor țărei, căci numai aceste 
multe limbi, simbolul viu al nemu
rilor de viță trainică și nobilă, fac 
puterea regatului Ungariei.

Nu atât pe legea dela 1868 
șe razimă dreptul de limbă și viâță 
națională al Românilor, ci mai vâr

tos pe drepturile generale ale omu
lui și pe drepturile neprescriptibile 
ale națiunilor.

Se ne ajutăm dâr și să nu șo
văim, să nu ne descuragiăm. Opiniu- 
nea și urările lumei culte sunt cu 
nisuințele nbstre îndreptățite. Deja 
în Franța, în Italia, în Germania ba 
chiar și în Rusia autocrată se ridică 
voci amice causei școlelor nbstre a- 
menințate cu desnaționalisarea.

S’avem dâr încredere în drep
tatea causei nbstre, căci Dumnezeu 
ne va ajuta!

Revistă politică.
Brașov, 5 (18) August v.

Alaltă-erl a fost o întîlnire de 
monarchi în Marienbad. Majestatea Sa 
monarchul nostru s’a dus la Marien- 
bad, ca se reîntbrcă regelui Angliei 
Eduard VII visita ce i-o făcuse 
acesta în Viena. După obiceiurile 
ce sunt la curțile domnitorilor, Maj. 
Sa monarchul nostru ar fi trebuit se 
reîntbrcă visita regelui Eduard în 
Anglia, însă din causa depărtărei 
celei mari și pentru adâncile-i bă
trânețe, marii maestri ai curților din 
Viena și Londra s’au învoit, ca re- 
întorcerea visitei se se potă face 
și pe pământ austriac, — în Ma
rienbad.

La întîlnirea din Marienbad cei 
doi monarchi s’au salutat în modul 
cel mai cordial și s’au îmbrățișat de 
două-orl. Suveranii s’au dus apoi la 
hotelul „Weimar", unde își are lo
cuința regele Eduard, în mijlocul 
ovațiunilor frenetice ale unei mul
țimi enorme.

După-ce au schimbat visitele 
obicinuite, ambii monarchi au făcut 
o plimbare în oraș, care era deco
rat în mod strălucit. Ei au fost acla
mați pretutindeni de mulțime.

La prâncjul dat în onorea îm
păratului, cei doi domnitori au schim
bat toasturi fbrte căldurbse, rele
vând amiciția tradițională, care 

unesce pe cei doi monarchi și sta
tele lor. Regele Ednard a mulțumit 
pentru visita ce i-se face și de care 
este adânc și plăcut atins.
cbul nostru, răspunzând/și-a espri- 
mat satisfacțiunea sa cu totul parti
culară, că a putut saluta pe regele 
amic la Marienbad, căci i-ar fi fost 
cu neputință de a face lunga călă
torie în Ang’ia.

In prăjina întâlnirei s’a dis, că 
acâstă întîlnire de monarchi n’are 
mei o importantă politică. Austro- 
Ungaria neavend colonii pest.e mare, 
nu este direct interesată de eveni
mentele ce se petrec în Asia sân 
Africa. Totuși ceva politică se va fi 
făcut și la Marienbad, mai ales acum 
când evenimente așa de mari pre
ocupă întrăga diplomație și lumea 
politică.

*

La noi în țeră nu s’a petrecut 
săptămâna acâsta nimic mai însem
nat. Dieta seim că s’a amânat pănă 
la 10 Octomvrie și politica se face 
acum de cătră partidele maghiare 
numai în provincie. S’a întîmplat 
însă totuși ceva vrednic de remarcat. 
Camera magnaților ungari a ținut erl 
la 17 August ședință pentru a des- 
bate și primi proiectele de lege, cari 
au trecut prin camera depuțațil.or. 
La proiectul despre lista civilă, Pro- 
nay a ținut un discurs oposițional, 
la care a răspuns ministrul preșe
dinte Tisza. La desbaterea asupra 
proiectului de budget superitenden- 
tul reformat Antal a spus, că el are 
ce e drept încredere în guvern, dâr 
și-a manifestat nemulțumirea, că în 
cele mai multe academii de teologie 
limba de predare nu e limba ma
ghiară. Lui Antal i-a răspuns epis
copul catolic/ Smrecsanyi Zicând, ca 
afacerea acâsta să fie lăsată în grija 
conducătorilor bisericei. Aurel Des- 
sewffy și-a esprimat îngrijirile, că 
Tisza nu apără cu destulă energie 
interesele economice ale Austriei față 
cu Germania. După răspunsurile lui 
Tisza și Berzeviczy, proiectul a fost 
primit.

*

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Panciuc.
— Fine. —

Gel mai bun prietin al căprarului 
Florea era, scia orl-cine, Gavril Panoiuo, 
o namilă de reservist cât un munte și un 
suflet bun cum nu-i găsiâi păreche în tâtă 
țâra românâscă. Umbla, așa, vorba că-I 
oam lălâu, că-I lung și rece, că are pe loc 
repaus la oap, — dâr astea-s glume între 
camaradl și rîdea de densele chiar Gavril, 
întinZend o gură mare pănă la urechi. De 
altfel chiar el însuși era mare posnaș și 
când începea cu năzbâtiile, se tăvălia o 
companie întregă prin glod de rîs. Mai 
ales când era și prietinul lui, căprarul, cu 
chef, apoi să tot fi ascultat la pilde și Zi
cale 1 Mai întâii! începea Panciuc singur se 
rîdă ou nasul lui cel lung: „Mă! de n’așl 
ave așa comedie sub ochi, v’ațl duoe pe 
oopcă! am un nas, săracul, DumneZeu să 
mi l ție, cu tot cu stăpânu său, — un nas 

cum nu se mai află! Ajunge la Turci cu 
jumătate de nas în naintea mea, și ce 
iscodă mai bună decât densul voiți?" După 
acesta începeau toți cu glumele pe socotâla 
nasului, pănă ce se plictisea și bietul Gavril 
și se răstea rîZend: Der lăsați-1, hă, în pace, 
ajunge! ce 1 trageți și 1 întindețl atâta, că 
destul e el de lung!" - Câte odată, în
cepea să cânte în pilda țiganului Lascara- 
che, toboșarul plutonului:

„Săraca nevasta mea, 
Malt mă mai jelesce ea!“

Și urma cu un zimbet îndrăoit pe 
buze, cântând durerile ohirandei și vorbind 
și despre âreoarl âspețl de nopte :

„Prin tindă nu mai încap,
Pe afară se trag de cap !“

Lascarache se scărpina la câfă și puf
nea de ciudă, pe când flăoăii hohoteau în 
jur. Intr’un rînd se sbârli biata pasăre și 
începu să croncănâscă:

„Da ce, mă? eu nu-s gospodar în sat, 
ca și voi ?‘‘

— „Cum nu? răspunse Gavril. Gospo
dar ou casa ’n trei păreți, ou tinda în pod, 

cu ferestrele pe unde ese fumul și cu mă
ciuci pârlite pe sub streșini!"

Era bun camarad Panciuc: cu el nu 
li se uria căciularilor nici odată. Când era 
vremea mai umedă și mai posacă și când 
umeZâla șanțului te pătrunde la os, el în
cepea cu ale lui, descrețea frunțile și îm- 
prăsoia voie bună.

Der acuma nu-i mai venea a rîde lui 
Gavril. Acum era forte amărît. Căprarul 
Florea ori murise și nu-1 găsiseră brancar
dierii, ori fusese prins în vălmășagul rîndu- 
rilor turcescl și dus spre șanțurile lor. 
Cine scie !

Și pe oând flăcăii vorbiail, unul una, 
unul alta, făcând felurite prepusuri, el tă
cea cu îndărătnicie. Par’că avea o greutate 
mare pe suflet și nu putea nici să răsufle 
în voie, nici să dea drumul glasului. De la 
o vreme, tăcură și ceilalți. Un om mai 
puțin : un fapt prea obicinuit.

De sus, din norii de păcură, tot cernea 
ploierece. E’elinarele ardeau prin întunerec, 
ca pete de sânge ; de-asupra lor, în negura 
ușoră, se înnălțau stîlpi ne mișcațl de fum. i

In șanțuri era tăcere. Numai pașii santine
lelor nevăZute fleșcăiau prin noroiîi.

Intr’un târZiu, Panciuo se întârse spre 
sergentul, care ședea alăturea dâ el.

„Domnule sergent Nistor, ce Zid ? 
pote nu l-au căutat bine."

— Se pote, răspunse sergentul. Der 
eu nu ’nțeleg ce jale așa de mare te a 
pălit acum. Bine, mă, prietin, prietin, dâr 
așa-I la răsboiîi.

— Am eu ce am ou el, murmura în- 
năbușit reservistul.

— Sciu că n’o fi înviat pe maica ta.
— Nu, altceva. — Apoi adăogâ în

dată: „O să mă duc să-l caut".
Sergentul Nistor își răsuci gânditor 

mustățile negre și nu răspunse. Panciuc se 
scula: Un glas Zise domol: „Du-te întâii! pe 
la domul sublocotenent". Reservistul făcu 
semn cu capul, se strecură pe lângă ca- 
maraZi și se cufunda în întunerec.

Glasul domol se deșteptă âr:
„Don’ sergent Nistor?"
— Cei?
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18 August în Silesia. Se scie, că 
e mare nemulțumirea între Germanii 
din Silesia austriacă, din causă că 
guvernul voind să fie drept față cu 
tdte naționalitățile, e hotărît a intro
duce clase paralele în limba cehică 
și polonă la pedagogiile germane din 
Troppau și Teschen. Deputății din 
partidul pangerman s’au pus în frun 
tea mișcării și au reușit a uni pe toți 
Germanii Silesiei într’o acțiune co
mună de protestare. Tot ca un fel 
de protest e’a convocat o adunare 
poporală în Troppau tocmai pe cjiua 
de 18 August, cj'^a nascerii împăra
tului. Mai mult, un numer însemnat 
de membri ai representanței comu
nale din Troppau au intervenit pen
tru conchemarea unei ședințe extra
ordinare, care se desbată asupra pro
punerii făcută de reuniunea poporală 
germană din Silesia, ca represen- 
tanța orașului se se rețină dela ori 
ce manifestație a lealității în 4lua 
de 18 August.

Adunarea orașului a luat în a- 
dever botărîrea, ca în fața intențiu- 
nei guvernului, privitore la înființa
rea amintitelor clase paralele, se se 
rețină de la orl-ce manifestație de 
loialitate în contactul cu organele 
guvernului, și ferindu-se de a aranja 
din parte-i vre-o festivitate. Primarul 
înse se fie provocat se tr.mită în 
cjiua de 18 August direct o telegra
mă omagială la cancelaria de cabi
net a împăratului.

Comitetul german silesian a pu
blicat pe lângă acăsta un apel, prin 
care convăcă o adunare mare ger
mană pentru care se vor trimite in
vitări și care va ave să ridice un 
protest înflăcărat în contra înființă- 
rei de clase paralele slavice. Tot
odată sunt provocați toți partiei- 
panții la acăstă adunare de popor, 
să se împodobăscă cu f6ie de ștejar 
cu vinețele, ce se obicinuesc în Ger
mania, și cu panglici germane. La 
adunare vor lua parte mai mulți de- 
putați pangermanl în frunte cu ves
titul Wolf.

Unele foi ale guvernului Koer- 
ber atacă aspru pe deputatul Wolf, 
care a aranjat împreună cu alt soț 
demonstrația de la 18 August, cji- 
cend, că tdte protestările Germani
lor din Silesia n’ar fi de cât o mi- 
serabilă comedie, o acțiune pentru 
a rehabilita pe falitul Wolf și a.

Resboiul ruso-japones.
Săptămâna acăsta a fost bogată 

în evenimente mari și însemnate pe 
câmpul de răsboiG. Pentru-ca și ce
titorii numărului nostru de Dumi
neca să fie în curent cu cele ce s’au 
petrecut și se petrec in Asia-răsări- 

tănă, vom face aici o scuită reca
pitulare a evenimentelor, așa după 
cum au fost redate prin soirile ce 
s’au publicat în gazetele din lumea 
întrăgă. De sine înțeles, că nu pu
tem garanta despre esactitatea și 
adevărătatea acestor scirl. Ele vin 
de la corespondenții din acea parte 
a locului, cari uneori sciu mai puțin 
decât publicul, care le citesce „infor- 
mațiunile telegrafice0. Numai la sta
tul major al Japonesilor și Rușilor 
se scie aproximativ esact ceea-ce se 
petrece, deci trebue să credem nu
mai acelor scirl, cari vin din isvor 
oficial, der și a'ceste sunt pline de 
esagerări său atenuări, după cum 
adecă le convine celor ce le dau.

Pănă acum lumea a răsunat flil- 
nic de victoriile Japonesilor contra 
Rușilor. Cei dintâiu au mers trium
fal înainte, cei din urmă s’au retras 
mereu, scărmănațî icî colo strașnic 
de inimicii lor. Rușii n’au făcut pănă 
acum decât să se apere unde și cum 
au . putut, dându-și silința a ÎDgreuna 
și întârzia înaintarea Japonesilor, 
pentru a câștiga timp și a se întări 
mai bine pentru lupta cea mare de
cisivă pe uscat.

Altfel stau lucrurile pe mare, 
încă de la începutul isbucnirei răs- 
boiului Japonesii s’au dovedit supe
riori față de Rușî, marinarii japonesi 
mult mai îndemânatici, așa că la 
tote ciocnirile pe mare lupta a eșit 
în favorul Japonesilor. Să vedem 
îusă, ce s’a întîmplat:

La 10 August flota rusescă din Port- 
Arthur a făcut o încercare dp scăpare. 
Ea a eșit adecă în largul mării, cu scop 
de a-se refugia. Flota japonesă a atacat’o 
și o luptă strașnică s’a încins între duș
mani. Vasele rusesc!, cari au eșit din Port- 
Arthur, erau în numer de 12, er vasele 
japonese, cari li-au ținut drumul și cari 
apoi le-au urmărit, erau 46 la număr.

Multe se spun și se scriu despre re- 
sultatul acestei lupte pe apă. Nu se scie 
însă cu siguranță ce pierderi în vase și 
dmenl au avut Rusii, și cari sunt pierde
rile Japonesilor, — căci luptă fiind, și a- 
ceștia au avut pierderi.

Unele din vasele rusesci au ajuns în 
portul chines Gifu, altele în portul ger
man Gingtau (Kiaueiau), inse în mare mă
sură stricate, așa că mult timp nu vor 
mai pute fi folosite în luptă. Vasul mare 
de resboii'i „Gezarevici“\ a fost grav stri
cat. Pe acest vas se afla comandantul flo
tei rusesci de la Port-Arthur, amiralul 
Withdft, care, lovit de o granat.ă japonesă, 
a fost omorît. Multi din ofițerii și soldați! 
lui au fost de asemenea omorîți seu ră
niți .

O altă luptă pe mare a fost la 14 
August în canalul coreean. Trei din va
sele flotei rusesci de la Wladivostok au 
apărut pe costa de miadă-eji a Coreei, pro
babil, ca se primese.ă vasele flotei de la 

Port-Arthur, despre cari aveau cunoștință 
că s’au refugiat. Aici însă le eși în drum 
flota amiralului japones Kamimura și o 
luptă de 5 6re s’a desfășurat între adver
sari. Resultatul luptei a fost, că vasul ru
sesc riRurik'1 s’a scufundat, dr celelalte 
două vase, cari încă au suferit stricăciuni 
s’au refugiat spre miadă-ndpte. 700 de 
marinari de pe „Rurik“ au fost scăpațî.

Acum se anunță din Gifu, că flota 
rusâscă s'a reîntors la Port-Arthur, fără a 
ave o ciocnire cu Japonesii. Scirea acesta 
pare fdrte curidsă și ridică întrebarea, că 
ce fel de flotă este acâsta, după ce Japo
nesii afirmă, că au sdrobit și îinprăsciat 
flota rusdscă.

Cu atât mai curidsă apare altă scire 
venită tot din Cifu. Ea spune, că vasele 
rusesci, cari au reintrat în Port-Arthur, 
după lupta de la 10 August au eșit ârăși 
dinportul de acolo și Japonesii le urmăresc.

Japonesii retac, firesce, pierderile ce 
le-au avut cu ocasiunea luptei navale. Di- 
arele lor nu vorbesc, de cât despre câți-va 
morțl și răniți. Ofițerii ruși de pe vasul 
„Cezarevici*  spun însă cu t<5tă hotărîrea, 
că în lupta de la 10 August ira mare vas 
de resboiu japones s'a scufundat.

Un alt eveniment însemnat este, 
că atacul general al Japonesilor contra 
fortăreței Port Arthur s’a început. Se 
c|ice, r-ă însuși împăratul Japoniei a 
dat ordin, ca pănă la 23 August 
fortăreța se fie luată. In scopul a- 
cesta două divisiuni din armata do 
Sud, au fost reînapoiate la Port- 
Arthur, ci- să întărescă forțele japo
nese de acolo.

După ultimele scirl, Japonesii 
au și dat la 14 August un atac con
tra orașului. Ei în.A au fost respinși 
cu perderi însemnate. A perarea a con- 
dus’o însuși generalul Stossel.

Pe câmpul de resboiă din Man
ciuria însăși, nu s’a petrecut în cai
lele din urmă nimic mai însemnat. 
Se crede, că nici nu se va întâmpla, 
de 6re ce Japonesii își pun acum în 
mișcare tote puterile pentru a lua 
cu asalt Port-Arthurul.

Soirile mai nouă le dăm la ul
timele inform ați uni.

Acum , ori nici odată.
Sub titlul acesta „Românul de 

la Pind° publică următorul articol:
Gestiunea bisericâscă a Românilor din 

împărăția Sultanilor trebue să preocupe 
fără escepțiune pe întrega suflare româ- 
nescă, fiind-eă de la densa depinde mântuirea 
unei părți & nâmului nostru.

Să lăsăm la o parte vederile înguste 
și pasiunile coborîtdre. Ou toții să ne unim 
într’un gând și un suflet și cu toții să dăm 
năvală pentru dobândirea marei victorii. 
Lupta se duce de ani de dile, promisiunile 
s'au ținut lanț, der tdte sacrificiile nostre 
au rămas zadarnice. Am fost păcăliți ca 
nisce copii, fără pic de remușcare sufleteseă.

Românul este bun, ddr să nu permi
tem ca bunătatea nostră să se considere 
drept nesimțire și deorepitudine.

Am căutat să se facă dreptate numai 
pe calea rațiunei pure. Nu totă lumea însă 
să conduce de principii și argumente filo
sofice. Ddcă drăpta rațiune ar fi locuit în 
capetele dmenilor, la a oăror rațiune și 
prevederi de conducători ai statului s’a 
apelat, atunci nici cea mai mică nevoe nu 
s’ar fi simțit de intervenția și jeluirea gu
vernelor nostre.

Conduși de credința, că dmenil de 
stat ai gloriosului imperiu au să ajungă la 
sentimente mai bune și la judecată mai să- 
nătdsă, după cum și promiteau, s’au lăsat 
a trece ooasiunl binevenite, fără a-se pro
fita de densele.

Dâcă acei dmenl ar fi ținut mai mult 
Ia interesele statului, decât la cele ale lor, 
ore dânșii nu erau singuri să recundscă 
strînsa legătură, ce există între interesele 
imper ului și cele ale Aromânului ? Dâoă 
dânșii ar fi Tost la înălțimea lor, era să 
ajungă puternica Turcie să scie de amenin
țările unor pitici?

Presupunerile guvernelor ndstre, că 
„boierii își pot reveni în fire0, au fost ne
fundate. Proba este destul de durerosă și 
instructivă.

Am lăsat să trâoă ocasiunea favora
bilă, câDd ou răsboiul turco-grec, fără a face 
cea mai mică mișcare. Bulgarii n’au făcut 
la fel ca noi. Atunci dânșii au ooupat nu 
unu, ci trei episcopate și cu patru, pe cari 
le aveau de mai înainte, s’au făcut șâpte 
episcopate. Serbii au obținut episcopatul 
din S opia, deși Patriarchia crede că este 
provisoriu sârbesc.

Noi..., nQi sm continuat să fim cre
dincioși și devotați amici ai Osmanliilor.

Sosesce și revoluția Bulgarilor. Care 
este conduita nostră? Tot aceeași ne- 
s Limbată.

Grecii au obținut tot ce au voit, Bi
serica din Ohrida se dă lui Pihion, singu
rul grecoman, deși pănă alatăerl acea bi
serică a fost românescă. Autoritățile impe
riale fățiș favorisâză propaganda grecescă.

Acordarea drepturilor nostre biseri- 
cescl, după cum susține consulul rus din 
Bitolia, face parte din domeniul fantasiei.

Seim că Rușii sunt în contra nostră și 
pentru Patriarchie. Der âtă-i și pe dânșii 
angajați într’un răsboiu de nu mai sciu, 
unde le este capul. Tot guvernul din Pe
tersburg este causa nenorocirei ndstre? Tot 
el este cel mai tare la Constantinopole ?!

Der la urma urmei, sortea nostră nu 
depinde de voința cutăruia și cutăruia, ci 
de energia și patriotismul nostru.

La urma urmei, noi n’avem a ne în 
griji și a sta locului din causa cutăruia seu 
cutăruia, cari sunt streini de guvernarea 
directă a imperiului din Peninsulă. Noi 
trebue să ne afirmăm în mod viguros ca 
națiuue și să probăm prin atitudinea și 
faptele ndstre: că drepturile neamului nos- 
din acea țâră riau se fie mai pe jos con
siderate, decât cele ale celorlalte naționali-

— Eu îs dintr’un sat cu domnul căprar 
Florea și sciu pricina.

— Or fi fiind rude, bre.
— Nu, domnule sergent, altceva. A 

fost o fată la mijloc.
— Taci, bre!
Sergentul își răsuci er mustățile. îm

prejur, câți-va căciularl ridicară capetele. 
Pănă și Lascarache, lângă darabana lui, 
holbase ochii și oăscase gura. Flăcău] cu 
gust de vorbă își soose bășica de tutun, 
își răsuci o țigară și o așeeja într’o țigaretă 
turcescă. Scose amnarul și cremenea și 
scăpărâ. își aprinse țigara și trecu și ser
gentului tutunul. Trase odată adânc și o 
licărire rumenă trecu peste obrazu-I ars 
de vânturi.

,,^tă cum a fost", rosti el și scuipă 
printre dinți înainte; „lui Panciuc i-a fost 

. dragă o fată, a unuia Gavril Ploie, de la 
noi. Der dragoste mare, nu așa. Chiar a 
cerut-o de la tată-seu de nevastă, și moș 
Gavril i-a făgăduit-o.

S’au înțeles pe când se fie nunta și 
au pornit hârtiile. Când colo într’o bună 

di, se scolă fata, Ilinca, și dice : „Nu mă 
duo nici mortă după Gavril; mie mi e 
drag Dumitru, flăcăul lui Co^tache Flore*-.  
A răcnit bătrânul, a răcnit baba, că-1 face 
de rîsul satului, i-an tras o bătaie ca aceea, 
fata: nu și nu! „Bate-mă, taie-mă, ucide- 
mă, mie mi-I drag Dumitru al lui Florea!0 
S’a făcut svonă în sat. Dâr Gavril și cu 
Dumitra erau frați de erucer Chiar eu țin 
minte când s’au prins și s’au legat cu ju
rământ, încă pe când erau băețl și păsceau 
vitele devale, în lunea Șiretului. Ce a fost 
între dânșii nu sciu, der asta pot să spun: 
că domnul căprar Florea a luat pe fata 
lui Moie. Și asta numai Panciuc a făcut-o. 
Așa suflet mai rar! Ci-oă l’a întrebat: „Ți-I 
dragă, mei Dumitre?0 — Mi I dragă. — 
„Atunci ia-o, măi frate, și să fie cu noroc!0 
Er fetei i-a spus: „Fa Ilinoă, mi-al fost 
dragă ca ochii din cap, der de la fapta asta 
te-am urît să nu te mai văi înnaintea 
ochilor. Der mai bine așa: ia pe cel ce 
ți-e drag, și să I fii cu credință, că mi-e 
frate de cruce!0

Sergentul își aprinse țigara stinsă de 

la dorobanț, și dise: „Asta-I Panciuc? Eu 
nu sciam0.

— Te uitai la ghidușiile lui? întrebă 
flăcăul. Inimă ca a lui n’are nimeni.

— Dâr cu nevasta lui, Florea cum o 
duce ?

— Bine. Pote tot i-I dragă, der în 
inima omulu numai D-deti pote ceti!

„De bună seină!0 dise sergentul dând 
din cap. Tras**  repede câteva fumuri din 
țigara pe sfîrșite, apoi voi s’o arunoe. 
Atunci Lascarache își întinse laba din 
umbră.

„TrăițI, don’sergent Nistor, să trag și 
eu un fum!0 Și după ce se trase ou mucul 
de țigară lângă darabana lui, începu ași 
frige degetele și buzele.

Din capătul șanțului, prin întunerec, 
răsbătură glasuri. Apoi pași se apropiară 
prin noroiul șanțului. La licăirea slabă a unui 
felinar se zări chipiul ofițerului de rond, 
înfășurat în glugă. Sergentul se sculă în 
piciore.

„Stai jos!“ cjise încet ofițerul, făcând 
semn cu mâDa. „C« mai cjicețl, mă băețl î 
Mânoă Turcul păpară și de data asta0.

_ Șjf _ sg trăițl domnule subloco
tenent! rosti Nistor.

— Ei, dar cum dormițl voi ? greu, hai ? 
umecjelă strașnică.

— „Cam umed, ce să faci? așa-I 
vremea de tornnă0.

Ofițerul se înfășură mai bine în pe- 
lirină și trecu înainte lunecând prin 
noroiil. In urtnă-I isbucneau înăbușit, pe 
rînd, strigătele santinelelor. Apoi, după ce 
se întinse liniște, se strecura încet în 
șanțuri, pe lângă pâlcurile căciularilor, și 
trupul uriaș al lui Panciuc.

„Ei? ce ai făcut?0 șopti încet Nistor 
sergentul.

— Nimic, g-mii reservistul. am căutat 
d geba tot locul unde a fost încăierarea. 
Nui.

Amândoi tăcură. In amândouă Gri- 
vițele era liniște adeucă. Prin țărcălauele 
felinarelor se zărea cernerea ploii, der nu 
se audea nici cel mai mic susur; picușurile 
cădeau în noroiti «a pe vată.

Gavril Panciuc se aședâ pe un înă- 
nuuch îi de nuele, cu cotele pe genunchi,
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tățî. Acum, ori nici odată trebue să ne afir
măm ca națiune cu viitor și să facem, ca 
în timpul cel mai scurt Românismul de la 
Pind să-și dobendâscă imprescriptibilele sale 
drepturi bisericesol și naționale.

Cu nici un preț nu trebue să ne dăm 
îndărăt de la mijlocele, cari duc la învin
gerea dreptății, a umanității și a civilisa- 
țiunei. OrI-ce întârdiere și trăgănare este 
aducătore de pagubă și diseonsiderare.

Acum ori nici odată cu toții la luptă 
fără cruțare pentru mâutuirea Românismu
lui de la Pind de sub jugul nefast al Fa
nariotului. Jos sclăvia sufletescă a bisericei 
și școlei grecoteilor!SOIRILE DILEI.

— 5 (18) August.

Din causa sf. serbători de mâne 
(Vineri), Schimbarea la față, și din 
causă, că pentru diua de poimâne, Sâm
bătă 20 August n- (Sf. Stefan) e impus 
prin lege repausul de Duminecă, numeral 
proxim al diarului nostru va apare Luni 
sera.

ț)ina uascerei Majestâții Sale s’a 
serbat aici în Brașov prin iluminație în 
presară', fiind mai ales clădirile publice 
frumos iluminate. Musics militară a făcut 
retragere cu lampione, er musics orășe- 
nâscă a cântat în piață. AstădI dimindța 
s’a celebrat, o liturghie sub cerul liber 
după Tîmpa în asistența trupelor și a ofi- 
țerimei aflătbre în Brașov. S’au ținut oficii 
divine în tdte bisericele din centru și din 
suburbii.

Pe când aici primăria a făcut apel 
pentru iluminație, primarul din Arad a 
rugat publicul să nu mai ilumineze, ci 
sumele ce ar costa iluminarea să le tri
mită primăriei, ca să fie întrebuințate 
pentru ridicarea statuelor reginei Elisa- 
beta și a lui Kossuth. ,

In Viena s’a celebrat mare serviciu 
și Te-Deum în catedrala sf. Stefan, ofi
ciat de cardinalul Or. Gfruscha. La acăstă 
festivitate bisericăscă a făcut onorurile 
regimentul de infanterie bosniac herțego- 
vinean Nr. 1.

Colonia austro-ungară din Galați 
avea obiceiul de a aranja întot-deuna un 
banchet la diua nascerei împăratului și 
regelui Francisc Iosif. De rândul acesta 
a decis însă să înlocuiescă banchetul cu 
o operă de caritate. S’a deschis o sub
scripție Bpre a veni în ajutorul supușilor 
austro-ungari lipsiți din Galați.

Foc cumplit. In orașul Gyongyâs 
(comitatul Heves) oraș cu 16,000 locuitori 
a isbucnit alaltăeri sera un foc cumplit, 
care ajutat de un vânt puternic, s’a în
tins cu o iuțâlă ne mai pomenită peste 
tăte casele din împrejurime. Fiind mare 
lipsă de apă, bieții locuitori erau constrînșî 
să privâscă neputincioși la flăcările, cari 
le mistuiau avutul și deabia li-a rămas 
timp să se refugieze, ca să-și scape vieța, 
lăsând totul în casele cuprinse de flăcări. 
In decursul lucrărilor de scăpare multe 
persdne au fost rănite. Focul a durat Iotă 
ndptea și pănă dimineța arSeră £00 de 
case împreună cu edificiile laterale. 
Pompierii veniți din împrejurime au lucrat 
ou puteri aprâpe supraomenesc!, oa să lo
calises focul. Muiți din ei s’au ales cu 

arsuri grave. Focul înoă n’a putut fi lo- 
calisat pănă eri d. a. din causa vântului, 
care suflă puternic. Locuitorii au părăsit 
orașul și petrec pe câmp. Miseria e cum
plită.

Sinncidei’ea unni fiin de ministrn. 
Din Budupesta se telegrafiâză, că fiiul mi
nistrului ungar de agricultură Bel*  Tal- 
lian, s’a sinucis cu un glonț de revolver în 
comuna Todbob-Lipic. Gausa sinuciderii 
— se <jice — ar fi o bdlă incurabilă.

Alegerile pentru universitate» să- 
sâscă. Pănă acuma cunoscem următdrele 
resultate ale alegerilor pentru universi
tatea săsâscă, cari s’au tinut alaltăeri în 
orașele și districtele fondului regiu de 
odinidră. In Brașov au fost aleși dechantul 
Herfort și primarul Hiemesch; în Sibiiu: 
Dr. W. Bruckner sen. și Dr. K. Wolff; în 
Sebeșul săsesc Dr. Liviu Bran de Le- 
meny și primarul Dbrr; In Nochrich dep. 
A. Dorr ; în cercul Sibiiului A. Gottschling; în 
cercul Mercurii: E. Thullner; în Sighișdra: 
d-tiii I. Balthes și protopopul ev. Teutsch ; 
în Cohalm: dep. F. Pildner; în Bistriță: 
preoții ev. F. Kramer și K. Muller; în 
Orăștie: Dr. Aurel Vlad și Fr. Simon în 
cercul Cincul-mare — Agnita: Fr. Schrei
ber. Resultatul alegerii din Mediaș încă 
nu e cunosout.

Hymen. D-l Dr. Constantin Missils, 
advocat în Lipova s’a logodit adi îti Bra
șov cu d-șdra Valeria Branisce. — Mult 
apreciatul nostru poet Stefan O. tosif s’a 
cununat de curând cu tînăra scriitdre Na
talia Negru. — Cunoscutul scriitor Con
stantin Sandu s’a logodit la Călăraș cu 
d-șora Elena Rădulescu. — D-l Francisc 
Bo(ian teolog abs. seva cununa în 281.C. 
cu d-șdra Mandra Mureșian în biserica 
gr. cat. din Chimitelnicul de Câmpie. — 
D-șdra Cornelia Dobrescu și Dr. Caroil V. 
Velțian fidanțațl, Sebeș August 1904.

Armata română pe anul curent are 
un efectiv de pace de 3459 ofițări, 61,743 
soldați permanențl, 15,305 cai, 90 mii sol
dați cu schimbul și 65CO de cai aparținând 
călărașilor cu schimbul. In timp de cjece 
ani s’a cheltuit cu armata 510 milione lei, 
adecă câte 51 milione pe an pheltueli or- 
'dinare și extraordinare.
* In comparație ou Serbia și Bulgaria Ro
mânia are cel mai mare buget și număr de 
soldați. Sârbia cheltuesoe anual pentru o ar
mată de 1288 ofițerii și 21200 omeni cu 
4846 cai și 199 tunuri 18 milione de lei; 
6r Bulgaria cheltuesce 20 milione 400 mii 
lei pentru 2500 ofițeri, 40 mii dmenl, 7400 
cai și 312 tunuil.

Ministrul ung. de comerciu a dat 
un ordin în care se c^icie, că dedrece <jiua 
Sf. Stefan (sărbătdre obligată) cade anul 
acesta pe Sâmbătă 20 August, urmându i 
încă o di de repaus (Duminecă), se dă 
voie ca în, d>ua de Duminecă 21 Aug. să se 
potă face iuorări industriale de la 6 și pănă 
la 12 dre din di ți de la 6 dre sera neîn
trerupt.

Pictarea catedralei din Sibiiu. In 
ședința sa de alaltăeri consistoriul ple
nar gr. or. din Sibiiu a decis, să încre
dințeze cu pictarea bisericei pe pictorul 
nostru d-l prof. Octavian Smighelski, care 
va fi ajutorat în lucrările sale de pictorul 
brașovean Arthur Goulin. De-ocamdată se 
vor picta numai părți anumite ale catedralei 
în stilul bizantin. După sfințirea catedralei, 
care va ave loc cam în luna Iunie anul 
viitor, se vor picta și celelalte părți ale 

catedralei, pănă ceva fi terminată întrâga 
operă. Artiștii încredințați cu acdstă lu
crare — scrie Jiarul german „Sieb. D. 
Tgbltt'1 din Sibiiu z— oferă destulă ga- 
ranță, că interiorul catedralei va deveni o 
operă demnă de vâdut și de o valdre 
mare artistică.

Cununi eterne. Din incidentul trist 
al repausărei mult regretatului Alesandru 
Ciura fost paroch și protopop titular gr. 
catolic al Abrudului, d na Ana Filip n. 
Cepeș și d-nii Dr. Laurențiu Pop advocat 
și Mihai Oirlea notar public din Abrud, 
în memoria acestui iubit defunct au con
tribuit fie-care câte 10 cordne, la olaltă 
30 cordne. ca cununi eterne depuse la 
cassa reuniune! femeilor roroăne dinA.brud- 
Abrudsat și jur în favorul acelui fond al 
reuniunei. care sub numirea de „Fondul 
coronelor eterneu se administreză separat 
pentru ajutorarea copiilor români săraci. 
Ce cu mulțumită se chiteză. Abrud. 16 
August 1904. Silvia Cirlea n. Russu, ca- 
Ssiera Reuniunei.

Contribnire. Cu ocasiunea petrece- 
rei din Micăsasa, a contribuit și st. fa
milie Penciu 3 cor. în favorul șcdlei ro
mâne gr. cat. de acolo, — pentru ceea-ce 
comitetul îi esprimă mulțumită.

Păduri în flăcări. In urma secetei, 
ce bântue și în mai multe părți ale Ro
mâniei, s’au ivit dilele aceste focuri mari 
și în unele păduri ale statului român. 
Astfel a isbucnit Marți un mare foc în 
pădurea „Cernica", care a putut, fi stins 
numai cu mare greutate. Focul a mistuit 
și pârjolit pădurea acesta pe o întindere 
de 300 hectare. Un alt incendiu s’a ivit 
în pădurea „Piciorul Caprei" din ocolul 
silvic Buzău, care a nimicit 10 hectare 
din acdstă pădure. Un alt foc a isbucnit 
în pădurea „Țigănia-Drăgănesci" (ocolul 
silvic Teleorman) și a consumat 15 hectare 
din aceată pădure. In pădurea de pe delul 
„Gaga“ de lângă Sinaia s’a ivit eri un 
foc mare, care pănă acuma încă n’a putut 
fi localisat. La fața locului a fost trimisă 
o companie de soldați și numeroși lu
crători.

Cfttrft maturisanții din 1864 din 
Beiuș. Suntem rugați a da loc următorului 
apel: Fraților, în 24 August a. c. se îm
plinesc 40 de ani de când ne-am despărțit 
și împrăsciat din Beiuș plini de însufle
țire, ca apostolii lui Christos din Ierusalim, în 
tote părțile luroei românesc!. Scrieți ne 
vă rugăm, cari trăiți? unde și în ce îm
prejurări și stări, ori oficii văaflați? VoițI 
să ne întâlnim încă-odată într’o Ji anu
mită în palestra Muselor, de unde am 
plecat, să ne spunem, cari prin câte am 
trecut de atunci, și apoi la o masă co
mună să ne bucurăm și să ne veselim îm
preună ? Cine scie, anul al 50-lea de la 
despărțire ajunge-l-vom în vieță, ori ba? 
Salutare 1 Victor Russu, profesor în retra
gere, Budapesta, Florian Codană, advocat 
Cehul-Silvaniei (Szilâgy-Cseh.)

Cai furați. Din Homorod ni-se scrie: 
In 2 Iunie a. o. Joi ndptea spre Vineri s’au 
fui at din stava Homorodului lângă Cohalm 
7 cai, dintre cari 2 au scăpat din mânile 
hoților și s’au întors, 5 însă sunt perduțL Caii 
erau ai lui: Iohan Vagner, Iohan Hales, 
Georg Prediger, Mihail Depner și a paro- 
chului românesc G. Repede. Bieții păstori 
sunt în pagubă de peste 1400 cordne. Cei 
5 cat furați 2 sunt roșii și 3 negri, cei 
negri sunt piutenogî. Pe cei mai muiți îi 
suprinde acest cas și se întrâbă, cum se 

mai pot fura și vinde cai de furat ațl> P0 
lângă atâtea țidule și controla?.; Cum pot 
furii, cu atâta îndrăsnelă, să umble cu cai 
de furat pe lângă atâtea posturi de pază? 
— In annl trecut s’au furat din Boiu 
traetul Sighișărei și nu s’a mai aflat 2 cai 
din Archita. — Un păgubaș.

Importul de aur. In prim*  jumătate 
a anului 1904 Austro-Ungaria * importat 
aurîu valore de cor. 14'12 mii., față de cor. 
4'6 mii. în semestrul prim al anului 1903, 
prin urmare în anul curent importul de 
aur s’a întreit. Asemenea a crescut impor
tul de monete de aur cu cor. 5'5 mii., de la 
cor. 23'39 mii. la cor. 28'86 mii.

Circulația omnibusurilor în Lon
dra. Iși pdte cineva face o ideie despre 
nenumăratele mijldce de transport din 
Londra și despre colosalul număr dedmeni 
ce se folosesc de ele. Decă se va ceti 
statistica cea mai nouă a unei companii 
de omnibusuri, Road-Car-Cie a avut în 
cele dintâifi șâse luni ale anului acestuia 
cu totul 37,000,0C0 de pasageri. Nu tre
bue să se uite, că fie-care linie de omni
busuri (și sunt multe în Londra), mai are încă 
câte-o companie și mai multe concurente.

Bancnote false. Atât în Budapesta, cât 
și în unele orașe din provincie’.; s’ac des
coperit în cjileîe din urmă falsificate de 
bancnote â < or. 100 și cor. 10 astfel că la pri
mirea acestor piese se impune precauțiune. 
Falsificatele â cor. 100 arată iregularități 
mai evidente pe parte*  textului maghiar, 
la pajura coronei ungare, care nu este 
umbrită mai deschid și mai închis ca la 
bancnotele veritabile, ci este ținută într’o 
colore. Falsificatele de bancnote â cor. 10 
sunt facricate pe cale fotografică, hârtia 
este mai subțire și mai mole decât la ban
cnotele veritabile, âr colorea este mai în
chisă și unsurosă. Nr. C02720 și seria 1040 
sunt imprimate în mod forte primitiv 
cu colore roșie, care umecțită se șterge. 
Din câmpul iutern *1  falsificatelor lipsesc 
liniile cu valuri și desemnul capetelor este 
neclar și murdar. In loc de „Szâm" este 
„Gzăm“ și în loc de „Serie“ — MGerie“. 
Alte falsificate â cor. 10 au hârtie mai dură, 
colorea verdue, valurile din câmpul banc
notei sunt spălăcite. Cifrele „10“ din cele 
două colțuri de sus ale baucnotei, precum 
și cuvintele „Tiz koronât“ și „Zehn Kronen" 
au aceiași coiore brună, ca și cealaltă parte 
a banonotei, pe când 1*  bancnotele verita
bile coldrea acestor cuvinte resp. cifre este 
mai închisă. Cifrele reap, cuvintelele „Szâm 
016720“ și „Serie 1171“ sunt scrise cu 
mâna, cu o co'ore roșie vie, care umecjită 
se șterge; afară de aceasta numerii falsi
ficatelor sunt cu !/2 mm. mai m*rl  decât 
la bancnotele veritabile, (R. E.)

Mnlțămită. D-l Aurel Tipeiu farma
cist Pucidsa (România) a binevoit a dărui 
bibliotecei poporale din comuna Bod ur- 
mătdrele cărți: Teatru 1 volum de I. Ca- 
ragiale, Almanachul sanitar ilustrat pe 
1904, Lupta contra tubereulosei, și Istoria 
răsboiului ruso-româno-turc. Esprim prin a- 
cesta sincera mea mulțămită, pentru-că a 
contribuit la sporirea bibliotecei ndstre’popo- 
rale. Dea Dumnezeu încă muiți imitatori. 
Vasilie Mereț, preot și învățător.

Petreceri și prodncțiunl. Tineri
mea română din Brașovul-vecMu, cu con
cursul câtorva teologi de la seminarul 
Andreian, va aranja în beneficiul „Reu
niunei femeilor rom, din Brașovul-vechiîî“ 
o producțiunea inusicală declamatorică- 
teatrală, împreunată cu joc, Duminecă în

ou bărbia în palme, ou ochii înainte, 
ațintiți în gol. Sergentul deschise vorba:

„Chiar frate să-ți fie, bre omule, ce
ai să-I faci? Așa i-a fost lui să-I fie!“

— Are nevastă și copii... șopti Ga- 
vril.

— S’o găsi oine să îngrijâsoă și de 
densa și de copii. Mare-I Dumnedeu.

— Nu, domnule sergent, decă nu vine 
Florea, rnâre și muierea.

— Ei și? dec’a murit omul, pote 
se mbră și ea.

Reservistul clătina din cap și nu răs
punse. Sergentul îșl răsuci âr o țigară. 
Apoi disc:

„Mai bine lasă-te și tu pe-o căstă. 
Hodinesoe-țl ciolanele. Mâne pote începem 
altă horă.

— Domnule sergent, am eu ceva pe su
flet, de aceea mi-am eșit din fire.

— Ce-i fi având, omule? — Nu faol 
o țigară? Ia de ici, mă, tutun turcesc.

— Nu fumez, domnule sergent.
Nistor scăpărâ și aprinse. In umbră 

se odihneau ceilalți. Numai ei doi stăteau 
în capul oselor.

De-odată, în tăcerea nopții, se înălța 
un vaet prelung, slab. So audia deslușit. 
Era tânguirea unui rănit, care-șl venise în 
fire:

„Măi fraților, nu mă lăsațl!“
Panciuc se sculă în piciore:
„E Florea, di30 L’a luat vălmă

șagul Turcilor și a că(jut aprâpe de șan
țurile lor.“

— Nu cumva vei fi având,; da gând, 
să te duci pănă acolo? întrebă sergentul 
Nistor căscând.

— Ba, mă duc, domnule sergent, că-1 
tae Turcii altfel, cum li-I obiceiul.

— Dute atunci și raportâză domnului 
sublocotenent. A trecut chiar înaintea ta 
pe aici.

Toboșarul Lasoaraehe ridica capul:
„Numai două fumuri să-mi lași, — 

trăiți dom’le sergent. Nu-I da drumul, 
dom’le sergent, că nu se mai întorce.“

— Ce să nu-i dea drumul? șopti o 
voce. De-acuma dâcă a audit glasul lui 
Florea, de ce să nu se ducă?

Reservistul se apro; a de un felinar, 
îl desprinse încet, îl vîrî sub manta, apoi 
porni încet spre capătul șanțului. In urma 
lui, unul câte unul, se sculară dorobanții. 
Șoptiră încet câtăva vreme, apoi tăcură. 
Și ’n liniștea, care se întinse, se audi er 
tânguirea sfâșietbre.

„Nu mă lăsațl, măi fraților!“
„Scie obiceiul păgânilor, de aoeea 

chemă ajutor, vorbi Nistor. Numai de l-ar 
putâ scăpa Panciuc! Mi-e greu, nu sciu 
cum, când îl aud răcnind așa.

Se sculă, urcă banchetele și se în- 
nălță la crâsta parapetului. Ceilalți se suiră 
după el.

— Mă Lascaraohe, șopti sergentul, tu 
ai obioeiă de urli ca o fiară, când vedi 
ceva. Să nu cumva să crâcnesol, că te vîr 
în fundul Tartarului. Cască ochii și taci!

— Trăiți, dom’le sergent! suspină 
încet toboșarul.

Trecu o vreme, cât ai fuma o țigară. 
Nicăerl nici o mișcare. Totuși oei de la 
muchea parapetului puteau deosebi un pas 
ușor, furișat. In liniștea nopții, numai 
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15 {28) August (diua de Sf. Măria-mare) 
în sala renovată a hotelului „Orient" nr. 1. 
Prețul întrărei: de personă I cor., de stud. 
80 bani. B lete de vândare se pot afla la 
librăria d-lui I. Giurcu, la băcănia D. N. 
Eremias și sera la cassă. Dirigent G. Preș- 
merean, cleric abit Începutul la 7l/2 ore 
săra.

— Corpul învețătoresc din Bod va 
rranja o producțiune teatrală - declamato- 
rică împreunată cu dans, Duminecă în 15 
(2b) August ly04. Începutul la 7 și juni, 
ora sera. Prețul întrărei: locul I 1 cor., 
locul II 60 bani. Venitul curat este des
tinat peDtru biblioteca poporală. Oferte 
iuarinimdse se primesc cu mulțămită și se 
vor da publicității.

— Inteligența română din Slatina 
invită la concertul împreunat cu joc ce-1 
va aranja cu ocasiunea serbării hramului 
bisericesc, Duminecă în 15 (28) August, 
în sala școlei confesionale din Slatina, cu 
concursul corului inteligenței române din 
Sasca-montană sub conducerea d-lui T. 
Bratescu. Începutul la 8 ore sera. Prețul 
de intrare: Locul 1 1 cor. 20 bani, locul 
II 1 cor. loc, de stat 60 bani.

Aparate de fotografie pentru diletanți. Firma 
A. MOLL, life autul curții c. și r. din Viena 
Tuohlauo-n Nr. 9. îșl recomandă amatorilor de 
foto5rafare, articolele sale necesare pentru a fo
tografa. .La cerere trimite liste ilustrate conți-

Noul moștenitor de tron rusesc.
Nascerea succesorului la tronul Rusiei 

trebue să umple de bucurie preoțimea din 
Rusia și să întărâscă în popor mult cre
dința în Sfinții bisericei naționale rusescl.

După nascerea ultimei fiice a părechei 
imperiale ruse, adecă pe Ia mijlocul lui Iu
nie 1901, s’a ordonat pe cale indirectă, ca 
în tote Duminecile și sărbătorile să se 
facă rugăciuni la mormintele Sfinților din 
diferitele orașe rusescl pentru nascerea unui 
moștenitor al tronului.

Poporul drept credincios s’a confor
mat acestui ordin în mod forte conscien- 
țios, țărancele jertfeau ultima copeică pen
tru a cumpăra luminări și a-le pune pe la 
icone, rugându-se pentru nascerea unui moș
tenitor al tronului. Femeile, și bărbații ste- 
teau câsuri întregi, rugându-se oa „matușca 
Țarina", să dea nascerere unui fiu.

Dâr nici părechea imperială însă-șl 
n’a rămas neactivă. Țarul și Țarina au 
călătorit prin diferite orașe, rugându-se îna
intea sfintelor icone și moște făcătore de 
minuni. Cu deosebire la Moscva părechea 
imperială a dat dovadă de un zel mare în 
facerea de 'rugăciuni, pe la mormintele 
sfinților.

Țarul și Țariua au visitat mănăstirile 
oele mai oelebre din Moscva, au luat pal-te 
noptea târdiu la rugăciunile și ceremoniile 
religiâse într’adins organisate, întrară prin 
subteranele bisericilor, unde zăceau îvlicviile 
făcătorilor de minuni, pentru-ca dorința lor 
de a căpăta un fiu să se realiseze. Și cele
brul popă Ioan din Cronstadt a adunat în 
jurul seu număroși credincioși, pentru a-se 
ruga împreună, ca Dumnedeu să dăruiască 
Țarului și Țarinei un fiu.

In August anul trecut, Țarul și Țarina 
întreprinseră un pelerinaj la Sarov, pentru 
serbarea sf. Serafim, care e considerat în 
totă Rusia ca patronul celora, cari doresc 
să aibă copii. Părechea imperială a făcut 
atunci nu mai puțin de două mii de rugă
ciuni, și- s’a scăldat în isvorul sf. Serafim.

Un an după acest pelerinaj Țarina 
a dat nascere unui fiu.

Țarul a dat fiului său un nume din 
Rusia veche. El a ales numele Alexe, după 
al doilea Țar din casa Romanov, care a 
domnit pe la mijlocul secolului al șepte- 
spre-decelea. In istorie Țarul Alexe Michai- 
lovicl e considerat ca măritorul imperiului 
rus prin cucerirea unei părți a Ucrainei 
și a Livoniei și ca creatorul primului codice 
de legi rusescl celebre Uloșenie.

*
Din Petersburg se telegrafieză; Sta

rea Țarinei și a marelui duce moștenitor 
Alexe, continuă de a fi satisfăcătore. Un 
ordin de di al împăratului numesce pe 
marele duce moștenitor Alexe ca mare 
hatman al tuturor regimentelor de cazaci.

La Cetinie (capitala Muntenegrului), 
însărcinatul de afaceri ai Rusiei a făcut 
să se celebreze un Te-deum solemn cu 
ocasiunea nascerei țareviciului. La: acest 
Te-deum a asistat principesa Milena, prin
țul moștenitor Danilo, miniștrii muntene
greni, corpul diplomatic și un public nu
meros. Săra o mare manifestațiune com
pusă din funcționari, militari și popor, cu 
musica în frunte și condusă de prințul 
moștenitor Danilo, s’au dus la legațiunea 
Rusiei și a făcut o manifestațiune entu- 
siastă. La reîntoreere rnanifestanții s’au 
oprit la palatul princiar, unde, sub împre- 
siunea alocuțiunei principelui Nicolae, s’au 
făcut din nou manifestațiuni pentru țare- 
viciul nou născut.

Adunarea despărțământ. „Făgăraș“ 
al „Asociațiunei“.

— August 1964.
Comitetul central al despărțământului 

III Făgăraș al „Asociațiunei pentru litera
tura română și cultura poporului român", 
a fixat ținerea adunărei generale pe diua 
de 7 August a. c. st. n. în comuna Sâm- 
băta-de-sus.

La 8 '/2 bre diminâța comitetul a a- 
junsîn Sâmbăta. Poporul eșise din biserică. 
La ordinul preotului s’a vestit poporului, 
că se va începe adunarea.

La o masă ocupară loc președintele, 
secretariul și cassariul. așteptând să se a- 
dune ■ lumea. A și sosit un număr frumos 
de țăianl, în haine de serbătore, âr preșe
dintele prin o potrivită cuvântare deschide 
adunarea, relevând prin f>umose cuvinte 
însemnătatea ce o urmăresce „Asociațiunea" 
din punct de vedere al literaturei și al 
culturei poporului român.

Se ia la desbatere primul punct din 
program, dându-să loc cetirei, prin secre

tariul comitetului, raportului despre anul 
de gestiune espirat, din care cu bucurie 
se constată, că s’au făcut lucruri bune.

Al doilea punct îl formâză raportul 
cassarului cătră adunarea generală despre 
starea cassei despărțământului.

Se alege o comisiune pentru verifi
carea raportului comitetului, care comisiune 
primesee tote conclusele.

Altă comisiune censurâză racioținiul 
cassarului, oare de asemenea se află în re
gulă. Atât raportul comitetului, cât și cel 
al cassarului se recomandă spre aprobare.

Urmeză alegerea unui membru în 
comitet. Se alege domnul paroch Nicolae 
Borzea, din comuna Viștea inlerioră, în 
locul lui Dan.

Se dă apoi cetire cererii agenturii din 
comuna Viștea inferioră pentru transpunerea 
unei părți din biblioteca poporală în amin
tita comună. — Afacerea acâsta fiind deja 
tranșată, secretarul propune să se ia spre 
scire, întru cât s’au luat deja măsuri în 
acâs'a privință de cătră comitet.

Pentru aut nti carea procesului ver
bal se alege erășl o comisiune. La punctul 
din program „eventuale propuneri" nu 
vorbesce nimeni.

La ordinea dilei vin apoi înscrierile 
de membrii. S’au înscris 4 membrii ordi
nari, dintre care numai 3 au achitat taxa, 
doi membrii ajutători cu t âte 1 coronă, de 
la membrii vechi s’a încassat suma de 
corăne 60.

Aici observ, că în decursul desbateri- 
lor era un număr considerabil de țărani 
în biserică, der când a ajuns treba la „da
re", cum diceau ei, abia au mai rămas 3.

Peste partea oficiosă s’a trecut, ob- 
ținându-se resultatul morel și material arătat. 
— Cu puțină escepție, totă inteligența 
oonstătătore din părinți sufletescl, advocațl, 
învățători, contabili și studențl de teologie 
și pedagogie, s’a reîntros de la biserică la 
locuința domnului paroch din loc.

„Românul e fiul codrului" — Z’ce’se> 
Fiind și sărbătore, s’a împrovisat o 

esoursiune la munte. S’au făcut tote pre
gătirile și cam pe vremea prânzului por
nirăm cu patru trăsuri la codru.

Timpul frumos, âr escursioniștii veseli. 
Cercetarăm o mănăstire, ce se află pe un 
frumos plaiu, conoscută în acel ținut — de 
grecescă; o creațiune din care mai răma
seră zidurile, pe din afară cresmte eu 
muschiu, ba chiar și pomii — semn al bă
trâneții — pe din lăuntru plină de pictuil 
sfinte. Păreții sunt crestați de numele vi- 
sitatorilor nenumărațl și întreg aspectul 
acestui lăcaș sfânt, ajuns părăsit și dat ru
inei, ne reamintesce un trecut.

Din două părți, munții azurii trec din 
păduri dese în stânci uriașe, cu piscuri 
pănă la înălțimea norilor, cuprinzând o 
vale pitorescă, cu un rîu cu apă de cristal 
și ca sloiul de re.e.

Aici ne petrecurăm frățesce pănă 
târcjiîi în năpte. M.

Convocare.
„ Reuniunea învățătorilor români 

de la șcălele poporale confesionale or
todoxe din protopopiatele: Arad, Chi- 
șineu, Șiria, Boroșineu, Attteni, liad- 
na și Hălniagiu*  va ține adunarea ge
nerală a XIV-a în Șiria (Vilâgos) Luni 
și Marți după sfta. Măria mare la 16/29 
și 17/30 August a. c., la care invităm 
pe toți membrii, binevoitorii și sprijinitorii 
căușelor nostre culturale.

Programa:

Diua primă. 
Ședința l-a.

1) La 8 âre a. m. participare la ser
viciul Dumnecjeesc. 2) Cuvânt de deschidere. 
3) Apel nominal. 4) Presentarea raportelor. 
6) Esmiterea comisiunilor censurătore. 6) 
„Psichologia revoluțiunilor*  disertațiune de 
loan Costa, profesor preparandial. 7) „Să
răcia și avuția*  disertațiune de Georgiu 
Purcariu contabil consistorial.

Ședința ll-a.
8) „Cugetare și instinctul la animale*  

prelegere de Nicolae Mihulin, profesor pre
parandial. 9) „Capacitatea școlei în activi
tatea saei disert. de Teodor Cherechian în
vățător în Galșa. 10) „Noi învățătorii și po
porul nostru*  disertațiune de Dimitrie Micu 
învățător în Șeitin. 11) „Gestiunea pedep
selor corporale*  disertațiune de Pavel 
Dârlea, învățător în Boroșineu. 12) „Cum 
se se propună religiunea în școla poporală*  
disertațiune și. prelegere practică de Li viu 
Dublea învățător în Hodiș.

Diua a doua.
Ședința lll-a.

13) Raportul general al comitetului și 
raportele funcționarilor. 14) Referada co- 
misiunilor. Io) Propuneri și interpelări. 16) 
Alegerea locului și fixarea timpului pentru 
adunarea generală următore. 17. Esmiterea 
comisiunei autenticătore. 18) încheierea 
adunării generale.

Arad, din ședința comitetului ținută 
la 25 Iunie (8 Iulie) 1904.

Iosif Moldovan, Dimitrie Popovicl, 
v.-președinte. secretar.

Participanții sunt rugați, a se anunța 
de timpuriu, pentru cvartir și banchet, la 
adresa D-lui Alexie Doboș învățător în 
Șiria (Vilâgos).

Pentru bilete de călătorit ou favor, a 
se adresa la Domnii președinți din despăr- 
țăminte, eventual la vice-președintele losif 
Moldovan, director ș.colar în Arad.

Luni săra, în cjiua primă a adunării 
generale, se va aranja în onorea și în fa
vorul Reuniunei: Concert împreunai cu 
petrecere de joc cu următorul program :

1. „Resunetut* , cor bărbătesc.
2. „El-Zorab“, poesie de G. Coșbuc, 

declamată de d-ș6ra Cornelia Moldovan.
3. „Ce le legeni codrule*  cântată de 

d-1 Romul Tăucean, acompaniat de d-ș6ra 
Tulia Bogdan pe pian.

4. „Școla veche și școla nouă“, dialog

tânguirile rănitului tremurau. Intr’un timp, 
conteniră.

Se audi deodată, apoi o orecare miș
care și în șanțul Turcilor. Eșian călăii.

Și, în întunerecul adânc, plin de 
negură, dintr’odată răsări o lumină.

„Felinarul lui Panciuc!" gemu tainic 
Lascarache.

— „Hai hai!" șopti sergentul.
Lumina stătu puțin nemișcată în ne

gură, apoi de-odată prinse să alerge la fața 
pământului. Se opria o clipă, apoi âr 
pornea in gonă. Par’că rătăcea o flacără pe 
o apă întunecosă.

Dincolo de parapetul dușman, se 
audiră glasuri înăbușite. Apoi o pușcă 
fulgeră și pocni scurt. Scăpărâ și al doilea 
fulger și al treilea și tunetele cădeau înăbușite 
în câță.

Lumina de-odată se stinse In șanțurile 
nâstre flăcăii săriseră în pici ore, cu manile

duce..." Și se lăsa de odată într’o rînă și-și 
duse palma drâptă în deșert, sub costă, 
pe arme. Un murmur de astîmpăr trecu 
Se dăduse ordinul să fie liniște, că nu-i 
nimic.

Er dincolo, sub șanțurile păgânului, 
tunetele oonteniră: apoi tresăriră glasuri, 
gemete, și se auriră păliturl tari, par’că 
isbia cineva ou maiul în pământ. O în- 
vălmășâlă ferbinte se înoinse în marea de 
umbră, der nu se vedea nimic.

Și, după un răstimp, . âr se întinse 
liniștea, — pănă ce se aucji un pas grăbit 
venind. Dorobanții se coborîră de la muchea 
parapetului, și nu trecu mult și se vă(ju și 
trupul uriaș al reservistului răsărind mare, 
încărcat cu ceva, în lacul de sânge al celui 
d'intăiîi felinar.

Se audiră glasuri trecând oa un fremăt: 
„L’a scăpat!".

fi' recomandă’ca'remediu eu’efeet contra morburilor de plumfini, afecțiunilor organelor de res
pirație, precum: bronchită cronică, tusa convulsivă, și mai ahs este recomandat C011V31BSCEjllțil0r 
tSaagJ 5n81iaeffSZ5^. — Sirolinul promoveză apetitul și face să crească greutatea corpului, depărtezi tusa și flegmă și face 
se încetez ■ asudarea de nopte. — Din causa mirosului și gustului său plăcut este luat cu plăcere și de copil. In farmacii să 
capătă în sticle de 4 cor. Să fim atențl, ca fie-eare sticlă să fie provădută cu firma de mai jos

ST. Hoffmann-Sia. SiocBae «£? €1©. fabrică chimică SSaseî (Șvițera.)

Xmandă^ca’remediu^refect contra morburilor de plumfini, afecțiunilor organelor de res

Panoiuc păși pănă la locul lui și dădu 
drumul din spate rănitului ; apoi cu stânga 
scose de sub manta felinarul și-l puse lângă 
capul căprarului. Fața lui Florea era gal
benă și ochii închiși aveau un cerc adânc, 
vânăt. Dâr, prin gura deschisă puțin, eșia 
răsuflarea fierbinte a vieții.

Gavril Panciuc îșl șterse cu mâneca 
mantalei brobonele de sudore de pe frunte 
și rămase uitându-se lung, fără de nici un 
cuvânt, la prietinul scăpat de morte. Apoi 
se puse și el jos, alături, se aplecă spre 
Florea și întrebă încet:

„Măi frate, mergi la abulanția?"
Căprarul deschise puțin ochii și-I în- 

ohise îndată.
„Vrâ să mârgă la abulanție", dise 

domol reservistul, „der eu nu-1 mai pot 
Un pârău de sânge curgea pe sub manta, 
pe pantaloni și pe cisme, în apa șanțului.

„Mă camarade!" strigă Lascarache 
speriat, „nu-1 lăsa că more...", și se repecli 

să sprijine capul lui Panc'uo. Ceilalți se 
grămădiră, dâr nu . mai era mimic de făcut. 
Uriașul se întinse cât era de lung și muri 
fără de nici o vorbă.

A doua Zi, la raport, se dădu ordin 
de ZI Pe regiment pentru „vitejia soldatu
lui Panciuc Gavril, care a scăpat de sub 
tranșeele inimioului pe căprarul Florea 
Dumitru și a murit străpuns de patru 
glonțe". De-asupra inimei simple a vitâzului 
se așeZară Virtutea militară și lângă gropa, 
în care era să se cobore el la hodiuă, se 
ceti cu glas tare ordinul de Zi- Der Pan
ciuc nu seia de Virtutea militară, nici de 
ordinul de Z’> Ș>, dâoă în veclnicul lui somn 
se gândea la ceva, apoi de bună sâmă, că 
se gândea la alte lucruri.

Mihail Sadoveanu.
(„Semănătorul11) 



de d-1 Inliu Grofșorean, predat de d-uii 
Teodor Cherechean și Ioan Hălmăgean.

5. „Numele tău“, cuartet.
6. „Balade de Porumbescu“, pentru 

■vio'ină si piano, executate de d-1 Stefan 
Ștefu (violină) și d-șora Terenția Ungurean 
(piano).

7. „Epigonii*,  poesie de M. Eminescu, 
predată de d-1 Adrian Ungurean.

8. a) „Te chemă privighitbrea* , b) 
„Hop țurcă-furcă“, oântate de d-1 1. Kb- 
rosladănyi, acomp de d-șora Hortensia Bog 
dan pe pian.

*) NB. Cele-l’alte diare românescl încă, sunt 
ixugate a reproduce acest apel.

.9. „Herșcu Boccegiul“, monolog de 
Vasile Alexandri, predat de d-1 T. Debeleac.

10. „Despărțirea Basarabiei*,  cor 
bărbătesc.

începutul la 8 ore ser». Locul I: 2 
cor. de personă; locul IL: 1 cor. 50 bani, 
locul de stat: 1 coronă.

Venitul este destinat reuniunii învă
țătorilor rom. gr. or. din protopopiatele 
I—VII. cu menițiuuea, de a pune basă 
«dării unei foi pedagogice.

Apel.
Ou inima sângerândă trebue să adu

cem la cunoscință, ca Luni în 8 August 
a. o. pe la <5rele 2 p. m. a isbucnit un 
foc în comuna Ostrovul mare — din apro
pierea Sarmiseghetusei. — Focul s’a is- 
.cat în capătul satului, aprinqlându-se o 
jșură construită din lemn și acoperită cu 
paie. Sudând un vânt dinspre răsărit, fo
cul se întinse cu iuțela fulgerului peste 
o parte însămnată a comunei și în timp 
■de 2 ore a mistuit casele, șurile, bucatele 
și nutrețul — carî tdte erau adunate de 
pe câmp — la 40 de economi. Toți aceș
tia — 198 suflete — au rămas pe dru
muri fără adăpost și fără hrană, neputend 
mântui nimenea nici hrana pentru o di- 
Oei mai multi au scăpat numai cu ce a 
■fost pe ei. Pe lângă acestea a mai ars și 
biserica total, rămânând numai păreții de 
piâtră.

Când aduc acâsta la cunoscință, 
apelez tot-odată la inimile nobile, rugând 
p6 toți credincioșii buni și îndurători a 
■veni în ajutorul fraților atât de crud în
cercați și prin oferte benevole a-i mân
gâia în suferințele lor.

Ofertele, ce se vor publica la tim
pul său în diare, sunt a-se adresa „Oficiu
lui parochial gr. cat. în N. Osztro p. u. 
Kernyesd".

Ostrovul mare, în 14 August 1904*).
Petru Ciachiff, 

paroch gr. cat.
*

Cu durere vă rog a publica în pre
țuitul diar „Gazeta Transilvaniei" cum-că 
în 12 August la 11 ore a. m. s’a iscat un 
foc în comuna Sotelec (comitatul Solnoc- 
Dobâca), care a prefăcut în cenușe peste 
20 case împreună cu superedificatele și 
■recolta de tdmnă și fânul celor neferi
ciți căduți piadă focului, așa încât abia 
au scăpat cu ceea-ce a fost pe ei. — Pa
guba este enormă, considerând scumpetea 
■■din acest an, când speranță de cucuruz 
du este, cu atât mai puțin fân, er vitele 
:sunt eftine, și totă sperarea poporului a 
?fost în recolta de tomnă!

Pentru ameliorarea sorții forte des
perate a acelor nefericiți, carî sunt siliți 
.a-și părăsi vetrele și a lua lumea în cap, 
-rog pe Ou. redacț'une a publica acest 
.apel cătră on. public românesc pentru 
ajutorarea acelor nefericiți!

Ajutorele să se trimită la adresa 
subscrisului, care le va împărți în propor- 
ițiă cu paguba avută.

Giachi-Gârbău, 13 Aug. 1904.
lovian Andreiu, 

adm. protop. gr. cat.
*

Avisăm pe acei inarinimoșî, cari se 
-vor îndura a sări în ajutorul nenorociților 
■din aceste comune încercate de incendiu, 
■ că și Redacțiunea diarului nostru primesce 
-oferte și ajutore în bani, pe cari le va 
.trimite la adresele indicate mai sus.

Beiușiu an. scol. 1904|905.
Internatul de fete.

In internatul Pavelian de fete din 
Beiușiti se primesc eleve gr. cat. și gr. or. 
taxa anuală e 300 cordne, în doue cel 
mult 4 rate egale anticipative, adecă : în
1 Septemvrie, 15 Noernvrie, 1 Februarie 
și 15 Aprilie.

Elevele așezate în internat pentru 
sumele amintite primesc provisiunea în- 
tregă, adecă: cvart’r, întreținere corăs- 
pundătore și bună, luminat, încăldit, spă
lat, instrucțiune specială în studiu, în de
clamăm, în cant, în diferite desteritățî, în 
lucruri de mână, economia casnică, în fie
care di în anumite ore instrucțiune con
versațională în limba maternă, maghiară, 
germână, la dorința espresă din limba 
francesă. — primesc uniforma care constă 
dintr’o haină, 2 șurțe în forma unei haine, 
o pălărie de ernă. și una de vară și o 
manta de ernă. Didactr îl anual pentru 
școla civilă a internatului e 12 corone, 
pentru șcdlele elementare 6 corone, taxa 
de înscriere 4 cordne, taxa pentru instruc
țiunea în limba francesă 20 corone la an, 
taxa pentru instrucțiunea în pian de 3 ore 
la săptămână (l*/ 2 6ră instrucțiune, 1 */ 2 
6ră deprindere) cu întrebuințarea pianului 
60 cor. pe 1 an, Tote aceste și spesele 
pentru cărțile trebuincidse, materialul de 
scris, de desemn, de lucru de mână etc. 
nu sunt cuprinse în suma sus amintită de 
150 cor. respective 300 corone, decî des
pre acoperirea acestora trebue să se în- 
grijescă părinții seu tutorii. Pentru ins
trucțiune de dans încă e a se plăti o 
sumă ore care moderată, ce se stabilesce 
din cas în cas în învoială cu măiestrul de 
dans. Pentru folosirea veștmintelor de gim
nastică ale internatului e a se plăti 2 cor. 
pe an.

In internat se primesc eleve de 1—IV 
clasă a școlei civile și eleve de I—IV 
clasă a școlelor elementare poporale. Ele
vele șcdlei civile vor cerceta școla civilă 
publică aparținătore internatului, er ele
vele școlei poporale vor cerceta școla ele
mentară poporală de stat din loc.

Elevele, carî voesc a fi primite în 
internat au să-șbînainteze petițiunile pen
tru primire la Rectoratul internatului 
„Pavelian" de fete în Beiușiu. — Petițiu- 
nile sunt de a se instrui: 1) Cu carte de 
botez. 2) Testimoniu școlastic. 3) Atestat 
medical. 4) Atestat de revaccinare;

Elevele primite au să aducă cu sine: 
Albituri și fuste din fie-care câte 6, — 
din fuste 3 au să fie din barchet colorit, 
12 părechî ciorapi negri, 1 umbrelă mare,
2 părechî ghete înalte, carî trebue să fie 
de tot nouă, 1 manta de primăvară de 
colore vânătă seu negră, 4 haine de casă, 
din care 2 de barchet, 2 din creton de 
tot durabile, 1 plapomă cu două învălitore, 
2 perini cu 4 fețe albe, 2 c erșafurj, 6 
ștergare, 6 șervete, 1 față de masă, 2 pep- 
tene, unul rar și altul des, 1 perie de 
dinți, 1 perie de haine, 2 perii de ghete, 
săpun, praf de dinți.

Elevele să aducă cu sine con3crierea 
tuturor obiectelor și uneltelor trebuinciose 
în două esemplare.

Înscrierile în șcdla civilă gr cat. de 
fete vor fi în 6—10 Septemvrie.

Elevele primite au să se presentt-ze 
în internat la 6 Septemvrie 1904.

Direcțiunea.

P1 n e a.
Unul dintre mijlocele cele mai 

obștesc!, cele mai însemnate și < ele 
mai neapărat de lipsă pentru nutri- 
rea omului, este fără îndoială pânea. 
E drept, că deși o parte a învățați- 
lor susțin, că pânea nu e tocmai de 
neapărată trebuință pentru uutr rea 
omului, totuși mai mult ca doue din 
trei părți ale omenimei, se nutresce 
cu. pâne. Un mijloc așa însemnat 
de nutrire, ar trebui ca mereu se 
atragă atențiunea publicului asupra sa. 
Cu tdte acestea vedem, că numai 
ic! colea se scrie câte ceva despre 
pâne.

Astfel un învățat cu nun ele Co- 
roey, scrie cu privire la acest mij
loc de nutrire urnătdrele: „Tn lup
tele mari sociale ale t mpului de 
acum, cei mai mult! omeni nu se 
pot ridica peste necazurile dilnice de 
tot felul, ca se potâ esamina mai de 
ațrope modul de fabricare al pânei, 
care e de o însemnătate deosebită 
atât din punct de vedere al nutrirei 

■ omului, cât și al economiei publice".

La fabricarea pânei, măcinatul 
tăinei și coptul aceleia sunt avisate 
unul la altul; făină bună, ne dă și 
pâne bună. Aceste două meserii în
semnate, sunt fntr’o stare rămasă, 
încât despre o fabricare rațională a 
pânei, mai nici nu se păte vorbi 
.Măcinatul bucatelor e scump, ceea- 
ce tot numai poporul îl simte.

In des voltarea tecbnicei măci
natului bucatelor, deși partea cea mai 
mare a morilor nostre tot așa ma
cină bucatele ca odinibră în Pom
pei, totuși nu se pote observa nici o 
concurență. Cu deosebire morile fără 
sîte dau o făină rea, din care apoi 
de regulă și pânea se face rea.

împrejurările acelea apoi, în cari 
se cdce pânea, cu deosebire la orașe, 
încă lasă mult de dorit. Deși ajuto- 
rele de brutari s’au pus în nenumă
rate rînduri în grevă, pentru a li-se 
îmbunătăți și starea lor, totuși acesta 
a rămas tct aceeași ca și odinioră.

Nenumărate date statistice au 
constatat, că cheltuelile măcinatului în 
proporțiune cu prețul bucatelor, sunt 
prea mari; că transformarea bucate
lor în făină se face cu scădere; că 
cheltuelile pentru coptulpâneiîncăsunt 
prea mari și că în sfîrșit pânea ade- 
se-ori se face negustosă și nesă- 
nătăsă.

Tyll Bruck arată cu date sta
tistice, că prețul bucatelor nu prea 
are mai nici o înrîurință, seu că apoi 
are o înrîurință tare neînsemnată 
pentru prețul pânei. „Prețuri mari 
la bucate și pâne fftină", se împacă 
fărte ușor la olaltă, îndată ce mese
ria coptului pânei și a măcinatului 
bucatelor au trecut peste greu ățile 
începutului. Acesta o crede numitul 
că s’ar pute realisa astfel, deeă sta
tul ar cumpăra bucatele cu mi preț 
anumit, decă ar cdce pânea în anu
mite cetăți mai mari pe cheltuiala sa 
și apoi ar vinde și pânea cu un preț 
botărît.

Prețul pânei îl scumpesce întoc
mirea necorăspuncjetore a coptului 
și a măcinatului. Cu prilegiul adu
natului bucatelor se mai lipesc de 
grăunțele acelora încă și părți de 
gui.oiu, de pământ tină de pe pi- 
ciore, prav de tăciune, necurățenii 
de ale șdrecilor și cluțanilor, prav 
de prin poduri ș. a. • ceea-ce se pete 
vede și la spălatul bucatelor, că apa 
cea dintâiu de regulă iese tulbure, 
de ni-s’ar pără bucatele ori și cât de 
curate.

In morile cele mai simple de 
regulă apoi in starea acăsta se ma
cină bucatele. In cele mai mar! însă, 
deși aleg încât-va gozul, totuși pra
vul de pe grăunțe nu-1 pot despărți. 
S’au făcut încercări fel și lei pentru 
spălatul bucatelor, der cheltuelile îm
preunate cu acele s’au dovedit a fi 
prea însemnare pentru prețul pânei.

Pe lângă tote acestea unii eco
nomi sunt pentru spălatul bu# 
catelor înainte do a fi măcinate. 
Pentru-că dre-care econdmă și-ar 
pune de pildă fasolea, mazărea și 
lintea să o ferbă mai înainte de a 
fi spălat cum se cade, cu tdte, că 
pe acelea de multe-oii, nu se află 
atâtea necurățenii ca pe bucate.

In, timpul din urmă s’au făcut 
dese încercări cu metodul de spălat 
bucatele al lui Steinmetz, care cu
prinde în sine nu numai spălatul, ci 
chiar și curățitul acelora de tărîțe. 
Spre scopul acesta bucatele mai în- 
tâiu se spală, der nu se uscă îndată, 
ci se lasă, ca apa să umfle tărîțele, 
cari apoi cu ajutorul unei ma
șini, se desfac ușor de-cătră grăunțe.

La piocedura lui Steinmetz, bu
catele se bagă mai întâm în apă, er 
după depărtarea tărîțelor de pe gră
unțe acestea tot așa rămân de în
tregi, încât fiind sămănatepot chiar 
să și răsară. După spălat bucatele 
ajung într’o mașină centrifugală, 

unde apoi se despart de tărîțe și 
apoi se uscă. Numai în modul acesta 
se pote obțină o făină fără de nici 
o tărîță, pe când la măcinatul de 
mai înainte, pe lângă tot sistemul 
nou de sîte, se mai strecoră și tărîțe 
destule.

După Dr. Elsner procedura lui 
Steinmetz se pote privi de cea mai 
rațională (înțelâptă), deore-ce prin 
folosirea aceleia nu se pote strecura 
nici un fel de materie streină.

Dr. Hoffmann pe basa numero- 
selor sale încercări a constatat, că 
pânea făcută din făina, eșită din fa
brica lui Steinmetz e cea mai sănă- 
tosă, mai nutritdre și mai ușără de 
mistuit. Afară de acestea mai e și 
fărte gustosă, dedre-ce tote părțile 
nutritore se cuprind în ea. Cantita
tea albușelor sunt în ea pe jumă
tate, ca în carnea de vită,

Analisa doctorului Elsner a cons
tatat următdrele părți la pânea de 
săcară: albușuri (părți albuminăse) 
11.265%, hidrate carbonice 43.249%, 
celulose —, unsore 0.668%, cenușă 
2.668°/o ȘÎ apă 41,250°/0; la cea de 
grâu: albușuri 14O2°/0, hidrate car
bonice 68.06%, celulose ■—, unsore 
1.45%, cenușă 1.25%, er apă 15,24%.

Pe basa datelor Statistice culese 
în urma procedurei cu coptul pânei 
din făină Steinmetz, care se practi- 
seză mai cu semă în Germania, de 
la 8 milidne tone bucate consumate, 
s’au realisat un câștig de 250 mi- 
lione de mărci pe an, er brutarii 
au realisat câte 15%, ceea-ce face 
100% din câștigul lor de mai înainte.

Pe tdte terenele vieții practice 
s’au făcut pănă acum înaintări în 
semnate; pe tote terenele se lucră 
acum cu mașini spornice: numai 
măcinatul și coptul pânei se face și 
acum pe cele mai multe locuri tot 
așa, după cum se făcea mai înainte 
de asta cu sute, ba chiar păte și cu 
mii de ani. Să nu fim deci surpinși, 
când vom vede ca mâne și pe acest 
teren unele îmbunătățiri mai însem
nate, dedre-ce, după cum am vecjut 
din cele mai sus, începutul s’a fă
cut deja.

I. G.

Bibliografie.
Au apărut:
N. lorga: Ștefan-cel-Mare șiMihaiu 

Vitezul ca întemeietori ai bisericei Româ
nilor din Ardei Buouresci 1904, institutul 
Grafice „Minerva". Prețul 50 de bani.

Dr. Ioan V. Rașcan: „Viața Prea 
Guviosei Naicei Nostre Paraschiva și Acaf- 
tistul ei.de post. Manolachi DrăghicI". 
Cernăuți 1904. Prețul 50 bani.

Londra, 17 August. In jur de 
Liaoyang nu s’a întâmplat nici o 
schimbare. Rușii stau încă tot la 
Anșantien, pe care armata japonesă 
de Sud nu l’a atins încă. Ploile mari 
împiedecă mișcările de trupe. O 
luptă mai mare nu se aștăptă de cât 
în cașul când Japonesilor li-ar suc
cede a încunjura flancul drept al 
Rușilor.

Din Port-Arthur n’au sosit sciri 
mai nouă.

Jokohama, 17 August. Crucișăto
rul rus „Nowik*  a fost veflut în dru
mul său spre Wladivostok.

Petersburg, 17 August. Marele 
duce Cyrill a sosit acj.1 aici și va 
pleca cjilele viitore erăși în Eatremul 
Orient. Probabil, că el va fi atașat 
pe lângă Kuropatkin.

Londra, 18 August. Din Cifu se 
anunță, că Japonesii ar fi provocat 
pe generalul Stossel, se capituleze, 
fiind-că Port-Arthurul nu se pote 
susține. Se pare, că în privința a- 
câsta urmâză ne'gociări.

ei.de
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Insciințare.
„Reuniunea femeilor române din Bra

șov" a înființat, după cum se scie nn in
ternat, cu scop de a instrui fetițe- din clasa 
de mijloc a societății românesc! în mena
jul casei, precum și în diferite lucruri de 
mână, ce cad în sfera unei bune econdme.

Reuniunea întreține și subvenționeză 
acest internat cu o sumă considerabilă, 
numai ca s6 pdtă primi fetițe cu taxa cât 
se pdte de scădntă.

In acest internat se învață: a) a pre
găti tot felul de mâncări; b) a spăla și a 
călca tot felul de albituri; c) a croi și a 
edse cu mașina tot felul de albituri și 
vestminte; d") a cultiva legumi, și e) reguli 
hygienice.

Pentru completarea cunoscințelor câș
tigate în școlă, s’a introdus și o ședlă de 
repetiție prevfdută în legile statului pen
tru copile de la 12—15 ani.

In acestă șcdlă se va propune:
Limba română în 2 cursuri â 2 6. pe sept.
Limba maghiară 2 n „2 n n n
Limba germană 2 n «2 r T> îi
Aritmetica . . 2 n „2 T) ț) jî

Istoria și Geogr. 2 „2 7J 99
Istoria nat. și fisica 2 u n 1 •» Y) n
Religia .... 2 n n 1 V n
Desemnul. . . 1 curs „ 1 n M' îi
Scrierea . . . 1 n n 1 n n n
Cântări . . . 1 n „ 1 71 n
Gimnastica . . 1 n „ 1 n n w

In acest „Internat11 se primesc fetițe
române, cari vor fi absolvat cel puțin 3 
(trei) clase primare și vor fi împlinit 12 ani.

De ore-ce prin reorganisarea cea nouă 
a instrucțiunei numărul orelor s’a înmulțit 
în mod considerabil, de aceea s’a statorit 
pentru completa întreținere și instrucțiune 
taxa de 16 fi. pe lună, plătită anticipativ.

Fetițe orfane și sărace pot fi primite 
gratuit în „Internat11.

Fetițe din Brașov, cari vor voi să 
petrăcă numai peste di în „Internat1', plă
tesc pentru totă instrucțiunea și pentru 
prând și ojină câte 12 fi. pe lună.

De ore-ce numărul elevelor atât al 
celor cu plată, cât și al bursierelor este 
restrîns, de aceea se învită părinții și tu
torii a se anunța, respective a înainta pe- 
tițiunile înzestrate cu testimoniu de pau
pertate și cu actul de botez la subscrisa 
președintă pănă în 20 August st. v.

Primirea elevelor în „Internat11 se va 
face de la 25 August st. v. încolo.

La primire are să aducă fie-care 
elevă albiturile si vestmintele necesare, 
precum și așternutul de pat.

In legătură cu acest „Internat11, Reu
niunea în anii trecuți a înființat și un 
„Orfelinat11 pentru fetițe orfane și să
race de la 6—12 ani; aceste fetițe pri
mesc întreținerea completă pe spesele 
reuniunei și sunt obligate a cerceta șcdlele 
române gr. or. din loc.

Petițiunile pentru primire sunt a se 
adresa pănă în 20 August st. v.

Informațiuni mai de aprdpe se pot 
primi de la președinta reuniunei și de la 
actuarul acesteia.

Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,
președintă prof. gimn. și actuarul

reuniunei.

Bogatul și Săracul.
Odată, pe vremea când era lupul că

țel și ursul oiobănel, de păzea mieii prin 
munții Novacilor, trăiau într’un ținut doi 
omeni: unul sărac lipit, dr altul putred de 
bogat.

Pe atunol bunului și milostivului Dum
nezeu îi plăcea, ca din când în când, în 
chipul unui moșneag blajin, să străbată 
tărîmurile nostre, umblând prin astă lume 
largă, ca să-și pdtă da bine săma de câte 
se petrec sub așternutul pioidrelor sale.

într’un» din călătoriile sale, trudit și 
Ostenit de calea lungă și grea, înoptase mai 
înainte de a pute ajunge undeva la adă
post. Asta se întîmplase bunului Dumne
zeu tocmai prin ținutul, unde locuia boga
tul și săracul nostru. Cum mergea gândi
tor și abătut, etă că de odată spre mare» 
sa bucurie, zăresce față în față două locu
ințe: una mare și mândră și una scundă și 
serăoăciosă. Cea scundă era a săracului; 
cea mare și frumdsă a bogatului. Atunci 
bunul DumneZeu socoti cam așa în sine: 
Bogatului n’am să-i fiu spre greutate, deci 
dară lui am să-i cer adăpost. Bogatul cât 
ce audi bătând la portă, deschise ferestra 
întrebâud pe călător, ce doresce. Domnul 
răspunse cu bunătate, că de nu i-ar fi cu 

banat l’ar ruga să fie așa de bun, să-l găz 
duiască peste ndpte. Atunci bogatul mă- 

! sura pe călător cu privirea din tălpi, și pănă 
în oresoet, și cum bunul DumneZeu după 

I port avea aerul unui om modest și nu pă
rea îmbrăcat ca unul cn pnnga doldora, 
bogătașul clătină din cap Zicând ! „Nu vă 
pot adăposti, od&ile-ml sunt pline cu pro
ducte, și de ași ocroti pe toți câți îmi cer 
întrare, atunci prea lesne s’ar pute întîm- 
pla, să bat însumi pe la ușile altora. Cercați 
deci aiurea după adăpost11. Apoi închise fe
restre, lăsând pe bunul DumneZeu cu bu
zele umflate. Părintele ceresc întorcendu-i 
spatele, îșl îndrepta pașii spre casa cu în
fățișarea umilită, bătu la ușe, der abia atin
se scândura cu degetul și săracul îi des
chis,-, apoi cu multă bunătate pornită din 
inimă curată și neprefăoută, pofti pe călă
tor să între, rugându-l să odihndscă peste 
nopte la el, căci fiind târZiu noptea nu va 
pută merge mai departe. DumneZeu rămase 
forte mulțămit de așa primire neașteptată, 
întră în casă unde-1 întîmpinh nevasta să
racului și după obiceiul românesc dându-i 
mâua fiise: „Bine ai venit pe la noi, ia 
poftim de odihnesce ca la d-ta acasă, noi 
nu prea suntem cu dare de mână, dăr din 
ce bruma avem, dăm din totă inima11. Apoi 
cât ai clipi din ochi turna pe masă o mă- 
măliguță ca aurul, de-țl lăsa gura apă, nu
mai dându-țl aburii pe la nas, și ca să lu
nece mai bine puse alături și o strachină 
cu lapte, răzimâ de buzele strachinei trei 
linguri de paltin nouă nouțe, apoi făcen- 
du-șl semnul crucei, deteră rdtă mesei aș
ternute cu o față albă ca zăpada. Lingurile 
începură a-se certa cu gura și ospătară ve
seli și mulțumiți. Peste ndpte oferiră sin
gurul lor pat călătorului, ca să îșl odihnescă 
osele trudite de ostendlă, er ei se mulțu
miră cu’n așternut de pae presărate pe 
prispă afară. A doua Zi se sculară înainte 
de răsăritul sorelui și din ce avură pregă
tiră o gustare, din care împărtășesc și pe 
călător, oare apoi întrămat și pregătit de 
drum, după ce îșl luă rămas bun de la găz- 
duitoril săi pleca; ei însă îl petrecură cu 
cinste și cu dragoste. înainte de a eși din 
curte, Domnul se opri și le Zise: „Fiind-că 
sunteți așa de evlavioșl și de buni, dori- 
ți-vă trei lucruri și »u vi le voitt împlini 
vouă!u. Atunci săracul mirat răspunseCe 
am pută noi dori, decât fericirea veclnică 
și sănătate, pentru-ca cât timp vom trăi 
să ne putem agonisi pânea cea de tdte Zi
lele, mai mult nu sciu ce am pută dori“. 
Atunci bunul DumneZeu îi Zise: „In looul 
oăsuței acesteia mici n’ai dori tu o casă 
nouă și mare?1 — „De s’ar putea una ca 
asta negreșit, că ași dori.“ — Domnul le îm
plini dorința. In locul căsuței celei mici și 
sărăoăciosă, cât ai seăpăra cin amnar se 
ridioâ un palat măreț, împodobit cu tdte 
fruinsețile, de nu te mai puteai sătura ui- 
tându-te la densele. Săracul cu nevastă-sa 
se frecau la ochi, se uitau în tdte părțile, 
nu le venea a crede ochilor lor. Li-se părea 
că visezi. Cum tdte astea se săvîrșiră, Sfin
ția sa îi mai oam lăsă cu bine și îșl văZu 
de drum.

Când se deștepta bogatul și privi pe 
ferestră, zări îu locul cociobei un palat 
minunat, îșl chema soția să vadă minunea 
și amândoi nu se puteau dumeri, cum s’a pu
tut întîinpla așa minune peste ndpte. Fe
meia bogatului alergă într’un suflet la ve
cini ispitindu-i; ei îi povestiră întîmplarea 
din fir pănă în ață, oum pe însărate un 
călător Ie-a cerut adăpost și cum la plecare 
le-a împlinit trei dorințe : fericirea veclnică, 
sănătate în vidța pămentescă, ca să-și pdtă 
agonisi întru suddrea muncii pânea_cea de 
tdte Zilei0, și o casă mare și frumosă așa 
pe oum o văd cu ochii.

Nevasta bogatului mergând acasă po
vesti bărbatului cele auflite.

— îmi vine să mă dau cu capul de 
toți păreții, să fi sciut eu una ca asta! 
Străinul a fost și pe la noi, eu însă nu 
l’am primit. — încalecă în grabă bărbate 
omul nu pdte fi departe, să-l ajungi numai 
decât și să-l rogi, să-ți împlindscă și ție 
trei dorințe. Bogatul ce să facă? De frica 
nevestii încăleca în grabă, zori fugarul de-1 
făcu numai spume și într’un târdiu ajunge 

1 pe călător, îi dețe bună diua, grăi cu el 

cuviincios, cjicendu-i, să nu fie supărat că 
nu 1’» primit numai decât, căci pănă ce a 
căutat cheia ca să-i deschidă, plecase, apoi 
îl ruga ca la înapoiere să nu-i ocolâscă casa 
„Negreșit11 răspunse DumneZeu, „de cumva 
mă void, abate ne aici, atunci voit! căuta, 
să fiu musafirul d-tale11. Apoi bogatul îl în
trebă : nu cumva și-ar pută dori și el trei 
lucruri ca vecinul său cel sărac. „Firesce 
că-ți poți dori și eu void face să ți-se îm- 
plinescă după pofta inimii, dăr așa socotesc, 
că ar fi mai cuminte să nu-țl dorescl ni
mic, că n’are să fie bine de dumneata". 
Bogatul răspunse, că se va gândi să dorâscă 
ceva bun, numai de i-s’ar isbândi. Atunci 
d-1 DumneZeu îi Zis°: „dute acasă și trei 
luorurl ce vei dori împlini-ți-se-vor11.

Acuma bogatul dobândise ceea-ce do
rea, adecă făgăduia!», că i-se vor împlini 
trei dorințe. Der vorba aceea: Sai părinte 
și nu prea! Deci mulțumit întru sine îșl 
făcu calea întorsă, gândindu-se la ce ar 
pută să-și dorescă. Și cum mergea așa dus 
pe gânduri, slăbi frîul.ăr calul simțindu-se 
neînstrunat începu să jooe tulburându-i gân
durile. Năcăjit foc pe val, de odată Z'86 
răstit: frângeți-s’ar gâtul.

N’apucâ să sfîrșescă bine vorba și ca
lul se poticni, rămânând mort pe loc și etă 
că prima dorință i-se împlini. Der cum era 
de fel sgârcit foc, nu se îndura de șea, 
tăia chinga, umflă șeua la spinare și apoi 
apostoles -e grăbi pasul spre casă, mângăin- 
du-se în sine, că tot i-au mai rămas două 
dorințe de împlinit.

Drumul era greu nevoie mare, pe ală
turi nu se zărea nici uu copac, care să-l 
poftăsca la umbră, er sorele dogorea ca 
într’un cuptor, nădușela îi ourgea șirde pe 
față, picidrele păreau că-1 părăsesc și pe 
de-asupra îl mai apăsa și afurisita de șea. 
Fel de fel de gânduri întovărășite de fel 
de fel de dorințe îi alergau prin cap. jfer 
de la o veme îșl da cu socotela cam așa: 
cu cât cineva doresce mai multe și mai fe
lurite luorurl, cu atâta sporesce pofta de 
a dori.

De astă dată însă nădăjduia, că are 
să-și rînduiască dorințele cu cumpăna în 
așa fel, încât să nu-i mai rămână nimic de 
dorit. Și cum îșl frământa mintea chip și 
fel, de odată gândurile îi sburară acasă la 
nevastă. Pasămi-te bietul se gândea ce 
bine i-o fi nevesti ncasă la răcore 'și cu
prins de ciudă grăi ca un nesocotit: „De
cât să port eu șeua în spinare, ași dori 
mai bine, ca nevasta să stea acasă călare 
pe ea, fără a-se pută da jos de pe ea". 
Nici nu isprăvi bine vorba și șeua se făcu 
nevăZută și așa băga de sâmă, că și a 
doua dorință i-s’a împlinit. Ușurat de po
vară întinse pasul bărbătesce spre casă, 
unde ajuns, credea, că în tihnă va avă 
destulă vreme să chibzuiescă asupra ulti
mei dorințe. Frânt de oboselă într’un târ
Ziu, numai ce dete DumneZeu, de se văZu 
acasă, der când deschise ușa, ce i văZură 
ochii? In mijlocul casei sta nevastă-sa că
lare pe șea, bocindu-se ca o mirâsă fără a 
pută descălioa. Și plângea, plângea, de par’ 
că i-se înecase corăbiile. Fii pe pace, ne
vastă, Z’se el. stai binișor acolo unde ești, 
oă am să-ți fac parte de tdte comorile.

— Ce-mi pot folosi tdte comorile 
lumii, ddcă nu mă pot da jos da pe șea? 
Decă ai dorit să mă veZl călare pe șea 
fără cal, fă ce-i fac» șisoapă-mă de bucluc, 
ajută-mă să descalec. Cu voie, fără voie, 
n’avu încotro și trebui să rostdsca a treia 
dorință, ca adecă soția să se pdtă da jos 
din oblânc. Dorința i-se împlini, cât a-i clipi 
din oohl. Bogatul s’a ales din tdte astea 
ou: supărare, trudă zadarnică și pe de-asu- 
pra fără cal; dr săraoii au trăit mulțumiți 
săvârșind fapte bune, când împrejurările o 
cereau și așa au petrecut voioși și îndes
tulați, pănă oe Domnul i-a chemat la sine, 
făoendu-i părtași fericirei celei veclnice. 
Așa și voi, iubiți cetitori, faceți ca ei, ddcă 
doriți să fiți fericiți și iubiți de DumneZeu 
și de dmenl.

r„A. T.«) A. Crainic.

întâmplări hazlii.
într’un tren călătorea odată o frumu

șică Domnișoră cu mama ei. Domnișora 
avea pe lângă alte însușiri gingașe și o 

aluniță în obraz, rare era mult admirată de 
damele din tren.

Alături se afla un tinăr fercheș care 
făcea des cu ochiul Domnișorei. Trenul 
ajunge la un tunel și tinărul nostru se 
apropie de domnișdră și o sărută drept 
lângă aluniță. După eșirea din tunel toți 
cei din prejma tinărului pufniră de rîs, dr 
Domnișora se făcu roșie de rușine.

Ce se întâmplase? Alunițe Domnișdrei, 
care nu era din nascere, ci făcută, adică lipită 
de obraz, când tinărul a sărutat-o la întu- 
nerecul din tuuel, se luase pe vîrful nasului 
său, și la eșirea din tunșl toți văZură cu 
mirare, că pense de Ja Domnișoră și se 
mutase pe nasul tinărului.

. *

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiann.
Redactor responsabil Traian H. Fop-

Un țăran ducea un june de boh la. 
târg, legat cu o funie, care neînvățat fiind 
legat, îl smucea în tdte părțile, în cât bietul 
om întindea cât putea de el cu amândouă 
manile. Pe când el mergea tot întinZându- 
se cu boul, se întâluesce în drum cu popa, 
pe care el nu-1 putu saluta saoțându-șl 
căciula, fiindcă-I scăpa dobitocu. Popa însă 
fără a ține sdmă de nevoia omului ’I Zi80:

— Da bine, mă moeofane, tu treci 
pe lângă mine și nici măcar căciula nu 
’ț’o iai ?

— Că. bine, Z'°I părinte, der fi bun 
și ține sfinția ta dobitocu ăsta afurisit, 
pănă mi oifi scote eu căciula, să’țl dau sfin- 
ț’ei tale bună ditnineța, cum se cuviue.

(Hazul).

2IULTE ȘÎ TOT&
Ciobnnul Im mms» boereseă.

Un cioban, duoendu-se la un boer cu 
nisee cașcaval, pe care îl și vînduse, stete cam 
mult, așa că veni vremea mesei.

Boerul pofti și pe cioban la masă. 
Mâncând ei, ciobanul asvîrlea osele sub 
masă. Doi câni, oe erau acolo, se luară la 
mâncare și svârcolindu-se ei pe sub masă, 
o deteră jos împreună cu tot ce era pe ea.

Boerul Z^0 ciobaunlui :
— Se vedetrdba, că D-ta fârtate n’ai mai 

statlamasă cu boerii. — Ciobanul răspunse:
— No Zdu, eu cu boerii am mai stat 

la masă, dar cu cânii n’am stat.
*

PăenlelM cÂreiumttrlIor.

Directorul unui jurnal, fiind cam ușor 
la buzunar și având o sete mare de 
vin, se gândi cum ar pute trage chef fără, 
să’l coste nici un ban și după ceva gândire 
publica în jurnalul lui următorul avis:

„Insciințez pe cârciumarul, care mi-a. 
vîndut erl o sticlă de vin amestecat cu 
apă, în loc de una sticlă cu vin bun, că 
de nu-mi va trimete pănă mâne seră sticla 
cu vin buD, îl voi publica numele în jurnal, 
de’l va cunosce tot orașul, ce pomă de 
câroiumar este.u A doua Zi 01 primi 35 
sticle cu vin bun de la fie-care cârciumar 
câte una, căci fie care cârciumar scia, că 
amestecă vinul cu apă și de târnă să uu i 
fi dat el vinul cu apă și ast-fel să fie dat 
pe față, i-a trimes o sticlă de vin bun.

POSTA. REDACȚIUNEI.
Acei domni, cari ni s’au adresat cu întrebări 

privitore la planta Soia, să-șl ia informațiuni de- 
la d-1 A. Urbeanu, directorul revistei pentru igi
ena alimentară „Sfaturi11, ce apare în BucursscT. 
Administrația revistei „Sfaturi11 este: BucurescI Ca
lea Moșilor Dr. 90.

X. Y: Nu publicăm anunțuri de logodne și, 
cununii, decât tipărite.

Sătmăreanul; N’am dat loc la ceea-ce ne-ai 
seri, despre pățania d-tale cu preotul, ce s’a insti
tuit pe sine în organ de inchisiție, — fiind că în- 
trăga afacere nu merită vre-o etențiune deosebită 
InsCșI d-ta 4’cl> ca „astfel de procederl na 
merită, decât să la disprețuim11. Decă al dori to
tuși. ca să publicăm cașul cu confiscarea din, 
cestiune, o vom face, însă numai cu iscălitura nu
melui d-tale, căci numai așa ar avă înțeles.

Mureș-Dateș: Vă vom răspunde în decursuE 
săptămânei viitore.

S. M. Anina. Pentru a pute fi primit la „masa, 
studenților român11 (.prânej. gratuit) din Brasov sunt 
de lipsă: un certificat detaliat de sărăcie din par
tea autorității comunale despre starea materială a 
familiei, și testimoniul de absolcare al elevului cu 
calculul general cel puțin „bun1. D,litre petențE 
sunt preferiți elevii cei mai săraci și' mai buni în 
studii. Masa se deschide cu 1 Octomvrie st. v_ 
Pentru informațiuni mai amănunțite, adresați-vă. 
la direcțiunea șcdlei comerciale sup. române diu 
Brașov.
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Stabiliment de hydrotherapie
Wallischhof,

stațiune de tren și postă Brunn-Maria-En- 
zersdorf, 30 min. departe de Viena.

Arangiament modern
(pe lângă hydrotherapie completă, băi elec
trice, de aer, sore, massage, eleetrisare, 
gimnastică suedă etc.)

Prețuri moderate.
On prospecte și information! mai de

tailate stă la disposiție direcțiunea și me
dicul stabilimentului

Lh\ MariusQSturza.

Dr. med. univ.

Franz Stickler
fost medic la spital.

Specialist pentru bole interne, de copii 
și sexuale. — Dă oousuitațiunl dela 11 — 1 
dre a. m. —Strada Mihail Weiss Nr. 9

Nr. 6(46 -1904.
PUBLICAȚIUNE, 

refuriiore la prescrierea datoriei de 
dare întregi pro 1904.

De dre-ce prin publicarea dela 
Nr. 4848 —1904 P. t. public solvent 
■de dare s’a provocat, a se presenta 
In oficiul de dare cu iibelele sbu c6- 
lele lor de dare, pentru petrecerea 
datoriei de dare de pe anul curent, 
dbr’ o mare parte d.n solvențiî de 
dare n’au corespuns acestei provo
cări; de aceea prin presents se pro- 
vdcă încă odată toți solvențiî de 
dare, cari încă du s’au presentat, ca 
cel mult în 8 (fie, adecă până la 
22 August 1904, se se presențe 
iîn acest oficiu, pentru a i se petrece 
în cărticică seu în cblă darea pre
scrisă; cel ce nu va urma, se espu- 
ne la o pedbpsă aspră pentru neob- 
.servarea bunei ordini.

Brass6, 13 August 1904. 
■2—2,(14‘9) Oficiul de dare orășenesc.

O OO OO OO OO O O- OO oo O O OO OO 
C*e  caută 1- 2 fete, cari voesc 

se se aplice pentru călcatul 
de haine în spălătoria și stabili
mentul de spălat de odinibră 
2-2.(1458). Ciocrac nr. 7.

Anunț de licitație.
In 29 și 30 August st. n. a. c. 

sa va vinde cu licitație în localul ca
sei de Zăloge, dela orele 8 —11 a 
in. și dela 2—4 bre p. m obiectele 
amanetate în luna lui Iunie și Iulie 
1903, până inclusive cu nr. 11504— 
1903, a căror termin a espirat și 
nu s’au rescumperat

Obiectele cari se vor vinde sunt: 
Giuvaericale, Ciasornice de nur și argint 
și alte scule de aramă, <’i6ie, Cositor, fla
nele,' haine bărbătosci și femeiescl, Cisine, 
ghete și nițele.

Venerarea se face cu bani gata.
Reseumpeiarea seu înoirea ama

netelor se pote face numai cu o 4’ 
înainte de licitație.

în 4iua ven4ăril cu licitație nu 
se permite nici într’un chip a pre- 
luugi amanetarea.

Brassb, 4 August 1904.
Ojic'>ul cassei de amanete din Braș>v 

3—3.(1442)

Q3333EZH00ZO3333
ÎÎH ucenic din casă bună cu cel pu- 
**ț>n 2—3 clase gimnasiale sau re
ale se primesce în - prăvălia .D-lui 
losif Onițiu succ I. candrea, în Sas 
Sebeș 1440.5-6.
- e 4 « d o « c?

SLu prăvăSia 
I. G. EHEMIE. 

a sosit prospet
Struguri de Constantinopol, 

Pepeni ver$I și galbinl,
Cega, Șalău și Somn prospât, Țiri, 

Cel mai bun untdelemn de ÎTiza, 
Icre negre moi dulci, 

Brânză albă de Braila.

I GUSTAV S0LINGER.
PrâmuO stabiliment de vSgssHorie artistica și de lues, 

și curățire chemică de garderobe 
im Brașov, strada UimHeruhn E&r. 5............

STABILIMENT 
de A pre tură, 

D e c a t u r ă 
și 

Desiulecțiune.

Aranjat «Sin neu!
Mare întreprindere în Ardeal!

Pentru a satisface unei necesități de mult 
simțite, na’m cruțat nici o jertfă — cu mașini 
din cele mai nouă — ca se dau On. public o- 
casie, se nu aibă trebuință de aci încolo, a tri
mite Garderoba la Viena seu Budapesta spre 
curățire, ci ala preda în atelierul meu, executân- 
d-ule spro deplină mulțumire. Amintesc încă că 
garantes pentru ce mi se va da sire curățire 
sau răpsire, der numai pentru ce se va preda 
îd atelierul din

Sti-aai» CinaiSri-iului nr. â, 
casa proprie, seu în localurile de primire, ia:

»

STABILIMENT 
de 

Imprăgnier 
de P 1 i S S 6 e și 
G ou vr i er.

CJvLrățUre
■ de pe«-deBe și 

Appi'ctllii*.Curățire de Covore.

D-l Friedrich Reiser, atr. Vămii 31, și la Dl losaf Drctieff str. Porții 17.
Pentru a nu urca prețurile, sus muniții domni s’au însărcinat a primi pentru 

mine comande. Cartona c 1 mostre oolorate, însemnarea prețurilor se pot vedâ tot 
aoolo. Loourl de primire în tdte orașele mii mari din Transilvania.

K>‘ Me rog a observa firmele de sas.

Librăria H. ZEIDNER
BRAȘOV (Ungaria),

recomandă la începutul anului școlar editura cea bogată de :

Cărți pentru școlă.
(Aici nrweză numai epuriie din timpul cel mal nou apărute.) 

4) Cărți pentru șcâle primare nou apărute în editură sunt: 
G. Ludu. preot și I. Dariu, învAț.: Istoriore religiose și morale sau 
datorîi'e copiilor, partea I. di» învățământul religiunei creștine, cor. 
V. Goldiș, prof.: Elemente dm constituția patriei sau drepturile ce- 
tățenesel, pentru școlele poporale, ediția II., legat .... cor. 
N. Stoicovici, înv.: Elemente de musică vocală, p. șcdlă popor, cor.

— — Golecțiune de cântece și cântări bisericesc! pe note
pentru școlele poporale. Partea I-a, cânteoe și cântări bisericescl 
îutr'o voce, pentru anii I., al Il-lea și al III lea de șcdlă, broș. cor.
Catalâga și esompiar Jo probă se trimit la cerere gratis și franco.

B) Cărți noue pentru școle mecLii sunt:
Geografie pentru șcdlele medii, de D. Făgărășianu, prof, și S. Mol
dovan, lucrată pe basa planului ministerial mai nou după D. Laky.
Tom I.: Regatul Ungariei. Ediția ilustrată. Prețul legat . . cor. 2.—.
Tom II: Europa; și III: Asia, Africa, Australia,America, sunt apro
bate; broș. cor. 1. — , resp...................................................................cor. 2.—.
Istoria Universală, peDtru școlele seo., de V. Goldiș, prof. Ev. vechiQ 
vol. I., broș........................................................................................... eor. 2. — .
Curs 3'stomatic de Gramatica limhei române, întocmit pentru școlele 
secundare, după cele mai nouă recerințe ale instrncțmnii N. Pilția, 
rered. d*»  N. Galică, profesor gimn. Ediția IV-a, volumul I. (Etimo
logia), broș. . . ....................................................................e°r- LbO.
(Carta aprobată de înaltul Ministerial al Cultelor și Instrucțiunii publice ca text 

didactic din anul 1889 sub Nr. 43.235.)
Carte de cetire, de ioan Popea, prof, pentru clasa I și II gimnasială, 
și reală, seminare pedagogice și școle superidre de fete, ediția V. 
1905. (Va apărea în Martie 1905.)

i,—y Cataloge se trimit Ia eerere gratis și franco. <—4

Fondată 1867. Fondată 1867

— .40.

-.40.
-.50.

-.50.

ale lui
,, Veritabile Htimai, fiteure «uslă. esSc eu mtwesi de
\ apei-ure a A. Wall «u subserieret» sa.
\ Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurllor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-

taților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrele! la sto- 
} macii, csnstipajiuna! cronice, suferinței de ficat, congestlunei de sânge, hnemorhoidelor și 

a celor mai diferite bila femsesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multa decenii înedee. — Prețul anei outii originale sigilate Corone 2.— 

Fals >/i cai iile se vor urmări pe Cale jw'ecăiordscă.

■c

FraMh*amtwein  și sare a lui ifciL
J-.îjtî in t a vn n î deca docare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu.

¥ tli IlilDiJU HljÎHcIIj plumbul lui A. Rialii.
franzbranntwoin-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 

v,- osebire prin tras (l'rotut) alină durerile de șoldină șl reumatism și a altor urinări de răceli. 
;*"•  prețul tutei sticle originale plumâats, Cordr e 1.90.

ai

Săpun de copii a lui' Moli.
C-l mai fin săoun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a palei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețui unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provețjută cu marca 
de aperare A. Moli._____________________________ ________________________________

C? 'i’rixuikvn-eu juaJâ prm
f" IFariaaacistenii A.
p o. și r. toiiisor al curții imiierialc Viena, Taciilaabeii 9
/’A Comanda din prcvinciă se sfectaeză țlilnic prin ramliursă poștală.

A<i deposits se se cerii anuiuit preparatele prăvălite cu tsctllilura și marca 
^‘4 de apCrare u lui J. MOLL, 
p:,. Deposlte în Brașov : la d-nii farmaciști Fard, iekeiius, Victor Roth, Eugen Neutădter
W și en.gr os la 0. Eroda Nepoții.

’•

$

ÎT
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Vinurile ele mai curente 
în' PIVNIȚA ESZTERHAZY 

- - - - - -  SUill . . . . . =
8. Zendriș (Senereuș) 1 lit. 44 

or., (cel mai potrivit vin cu 
borviz.)
ftflenes - ^agyarâder, 

litru 36 și 40 cr.. ambele 
soiuri sunt vinuri cu putere 
și bune de masă. Cel cu 36 
cr. litru și cu borviz.
Vin negru 1 litru 50 cr. 
de recomandat pentru seso- 
nul de pome.
fiBakator 1 litru 50 cr. 
Calitate ce concurezâ direct 
vinurile vechi.
La cumperare de IO litri, litrul 
cu 4 cr. mai ieftin.

Wilh. Kopony.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei 

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

2

3.

4.

NB.

©
s

-J2&

.I.'I.I! Mim..

Mare depossl de pânaăpie fabricat ScliroII.

$

• -■■■■ -r—rturr

Am ondrea a aduce la cunoscința Om public, că am deschis 
pe piața din loc

-- Strada nr. 21.
sub firma mea protocolată la tribunal, un

Magazin de mode pentru dame și bărbați.
Bogatul meu deposit l’am asortat cu cele mai nouă și moderne, 

Stofe de rochii pentru Dame și pentru haine bărbăteșți, și cu articol! 
de modă ce cade în branșă acesta, astfel că pot satisface și cele mai 
exagerate cereri.

Apelând la sprijinul On. public și asigurând un serviciu din cele 
mai solide, remân

cu totă stima FENYVESI M. LAJOS.
Stofe englezesc! pentru haine bărbătesc!.

Cea mai bună și eftină carte de limba maghiară 
pentru șcdlele poporale române,

a apărut în editura lui H. ZE8DB3ER în Brașov: 
nu tradusă din nemțesce, ci în Original, a 4 a ediție, care 

răspândită în 80 000 eseinplare:
Abecedar și întâia carte pentru deprinderea limbei ma

ghiare în școlele poporale. Pe basa planului minis
terial de învățământ, de Francase Koos, inspector scol, 
în pens, și consilier regesc și Vasile Goldiș, prof. gimn. 
în pens, și secretar consis. 72 pag. Prețul legat, cor. - 

același autor:

.uijMMM jaaxxHtcmi'iH n

Se acceptezâ 
representanțl soiidl n provincie. 

Pețurî curente gratis și franco.

Fabrica c. r. jriv. de JVKașîni și Motore, BRAUNER & KLASEK Si.cc.

IGN.EMIL LEWA-Viena. |
Representanța generală și deposit h

B. Denes, Budapesta, |
VI, Vacai kdriit 611. sz. ®

MOTORE de Vapor, Gaz, Benzin, Petrolin, 2 100 £ 
HP. Locomobile-Petrolin 2—25 HP. Instalație^ 
de gaz sugative, putere de cal (HP.) costă 
2—<5 bani pe oră. — Cons mei*  eea inai mo- y 
cernă. — Forță motrice, cea mai bună și i f- b 
tina. — Gel mai ieftin izvor de aprovisionare. ____________________________________________ M

De
A dona carte pentru deprinderea limbei maghiare, edit II.

112 pag. Preșul legat.............................................cor. —.50
{Carte aprobată de înaltul ministeriu reg. ung. de culte și instrucțiune pu

blică, prin ord. Nr. 2,285-894.)
888^*'  La cerere se trimite catalogul cărților în editură

gratis și franco. UȘgtî

Fabrica de țigle
GALTZ, TEUTSCH & Comp 

în SânpetrMs
Ilecomandă

Țigle cu margine (Dachfaizziegei) 
bucata 2 klgr. 15 în m. □ mai departe: țigle ordinare, 
cărămide, cărămidi de pardoseală, cărămidi de bol- 
titură, cărămidi pentru coșuri, Scocuri de prima ca
litate.
1—3.1457. Contoarul Brașov, Târgul boilor nr. 6.

PUBLICARE.
în Brașov șeiDin partea

aduce la cunoscința On. public că cu începere din
1 Septemvrie a. c. prețurile laptelui se vor urca 
și anume din diua aceia

se

anume din diua aceia
1 litru lapte de bivoliță cu 24 b.
1 ,, „ „ vacă „ 20 „

va vinde on. cumperători.

Societatea de lăptărie,
• cu garanție nelimitată,1—3.1454.

și urmările ca: neastimpăr, colică, bătaie de inimă, 
hsomn'ă. congestiune la ficat, splină, hemoroide, se

Pentru morburi de stomac!
Celor ce prin rec.Aă, înbuibare, mâncări creu de mistuia, ferbințell, 

prea reci, sei vință neregulată și’au tra- un morb de stomac și anume:
Catar de stomac, cârcei, dharerj, mistuire rea,

se recomandă un mijloc bun de casă, probat de mai mulțl ani eu efect bun
&

Vinul <le buruieni este preparat din buruieni excelente și
Vinul de ’burueni (Krăuterwein) a lui l«b
/ y.
^8 vindecătâre cu vin bun, intăresce stomacul și organismul de 

mistuire al omului. Vinul de buruieni deiâturâ mistuirea rea, și 
M ajutâ ia formarea de sânge sănâtos.

Fo'osiiea vinului de buruieni delătură morburile de stomac deja la 
început. De aceea s*  se folos6<că de timpuriu. Simptome ca: dureri de cap, 
râgă'ală, greță, slăbic une, vomare, dispare adese-orl după folosirea a câteva 
sticle de vin de buruieni.

Conștipațiă 
delătură întrei uițând vinul de buruenl. Asemenea curăță din stomac miterii 
siricăciose prin eșirea ușoră la scaun.

SliHdwa, paliditatea feței, anemia, debilitatea 
provin adeseori din mistuire rea și din disposiție Lolnăvieibsă a ficatului. 
Persdne cari pătimesc de Husa de apetit, nervositate, durere de cap, insom
nie, tăngeso cu încetul Vinul de buruenl dă impuls puterii de viață,

Vinul de buruieni excită apetitul, ajută mistuirea și hrănesce, mișcă 
prefacerea substanțelor, alină nervii excita'I și produce vioiciune de viață.

Mulțime de scrisori de mulțumire confirmă acestea.
Vin <le buruieni se capelă în sticle â 3 cor. și 4 cor. 

în farmaciile din : Brașov, Săcele, Cristian, Reșnov, Codlea, TințarI, Helchiu, Bod, 
Feldidra, Ilyefalva, Uzon, Magyaros Nagypatak, Papolcz, Zâgon, Kovâszna, Beresnyo, 
Sepsi-Szt.-Gyorgy, Bolon, Nagyajta, Baroth, Miklosvâr, N.-Baczon Zsombor, Darocz, 
Homorod, Kdhalom, Ugra, Kacza, Zsiberk, Lemnek, Bârânykut, Boldogvâros, Boholcz, 
Szăsztyukos, Bethlen, Sârkâny, Almâsmezd, Zernest, Tdrcsvâr, Vajdarecse, Voila, N.- 
Sink, Aiud, Panticeu, Kezdivasârhely, Erzsdbetvâros, Segesvâr, Nagyszeben și în tote 
farmaciile din orașele mici și mari din Ardeal și din țerile străine. — Farmaciile din 
Brașov: a d-lor Heinrich G. Obert, Victor Roth, Eugen Neustădter la „îngerul păzitor11, 
Ferdinand Jekellus la „Speranța11. — Trimite 3 seu mai multe sticle cu prețurile originale 
în ori și ce localitate din Austro Ungaria.

, —IB.J.V" Se se ferescă de imitație. -------- —

Cereți anume Vin de buruieni a lui ax. Hubert Ullrich.

mistuire al omului. Vinul de buruieni deiâturâ mistuirea rea, și

Vinul de buruieni al meu este mijloc secret. E compus din vin malaga 450'0, 
spirt de vin 100.0, Glicerin 100'0, Vin roșu 2400, sirop de fragi 150'0, sirop de cireșa 
320 0, fincen, anason, rădăcina helen, rădăcini americane, rădăcini de inzian, rădăcini 
calmusa a. 10'0. Aceste părți constitutive să se amestece.

forte resistente contra intemperiilor. Material ușor de acoperit și de durabilitate nețermurită.
Se capetă cu preț fârte ieftin I® PDRTlAND>CEMENT Brașov*


