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Ajută-te Române
șiDumnedeuîți va ajuta!

N’a fost destul, că munca de 
un an a agricultorilor noștri este 
aprâpe de tot zădărnicită prin se
ceta ce a bântuit în vara acesta, 
uscând și nimicind rbdele câmpuri
lor, ci a mai trebuit se vie peste 
capul bieților Români și alte neno
rociri, cum sunt focurile cari au dis
trus casele și t6tă averea a deci și 
sute de familii române din comu
nele Ostrovul-mare (Hunedora), So- 

‘telec (Solnoc-Dobâca) și Mădărag 
(Sătmar).

Dintre tote înse cea mai încer
cată a fost comuna fruntașă Câm
peni din Munfii apuseni, care în 
diua de 17 August st. n. a cădut 
pradă flăcărilor, arfiend vre-o doue 
sute de case cu tot .ce se afla în 
jurul lor, din ceea-ce au clădit și au 
adunat bieții omeni cu anii prin 
munca și sudorea lor. A ars cu to
tul și una din bisericele române.

Nenorocirea ce a ajuns pe lo
cuitorii din Câmpeni este cumplită 
nu numai prin pagubele enorme, ce 
le-au suferit (se asigură, că pierde
rile trec peste suma de 2 milione 
cor.), ci și prin faptul, că pacostea 
a dat peste ei tocmai într’un timp 
însoțit de atâtea miseriT, lipsuri și 
necazuri.

La vestea despre aceste neno
rociri, diarul nostru a apelat în nu
mărul seu de alaltăerl la simțul de 
caritate, binefacere și iubire frătbscă 
al Românilor din tote părțile, ru- 
gându-i se sară cu mic cu mare în 
ajutorul celor lovit! de sorts.

Reînoim astăfll apelul nostru 
frățesc, adresându-ne în deosebi că- 
tră marele public românesc din tâte 
ținuturile, orașele și satele, unde se 
cetesce Gazeta nbstră de Dumineca 
spuindu-le, ceea-ce avem pe inimă 

și ceea-ce simțim pentru frații noș
tri nenorociți.

D6că împrejurările sunt grele 
cum n’au mai fost, decă simțim cu 
toții destul de tare greutatea lor, se 
nu uităm, că pentru aceia dintre 
frafii noștri, a căror casă, șură și 
bucate câte le mai aveau aduuate 
au fost mistuite de foc și au ajuns 
astfel seraci lipiți pământului, lip
siți de hrana de tbte cjilele și de 
adăpost, nu mai pote fi vorbă de 
greutatea traiului vieții, ci ei sunt 
amenințați de peire, decă inimile 
bune și milostive nu le vor da ajutor.

Se nu întârziam der a întinde 
mână de ajutor fraților noștri neno
rocit! prin incendiu și în deosebi 
bravilor Moți din Câmpeni, pe cari 
i-au lovit mai cumplit catastrofa de 
la 17 August. Se nu uităm, că ei 
au dat și au jertfit pentru frați nu 
numai avere, ci și vieța lor și, deci, 
sunt în drept a-se aștepta să nu fie 
părăsifl de ai lor în cjilele aceste 
negre.

Ne bucurăm mult, că glasul nos
tru n’a răsunat în pustie și că în 
timpul scurt de 24 bre de la primul 
nostru apel a incurs deja o sumă 
considerabilă de ajutore. Nu ne în
doim, că va merge crescând, înda
tă ce vor lua de veste toți despre 
ce se petrece.

Publicăm mai jos alte doue 
apeluri ce stau în strînsă legătură 
cu apelul nostru. Unul din partea 
comitetului de ajutorare, ce s’a con
stituit în Abrud pentru incendiari 
din Câmpeni, âr altul dela mult sti
matul vicepreședinte al „Asocia- 
țiuuei" d-1 Iosif Sterca Șuluțiu, care 
pledeză elocuent pentru ajutorarea 
terănimei nbstre în tbte privințele, 
dând însuși un nobil esemplu de 
jertfă.

Ajută-te Române și Dumnezeu 
îți va ajuta! De ne vom face da

toria pe deplin față cu frafii noștri 
loviți de sbrte, Dumnedeul părinților 
noștri ne va ajuta și noue și nea
mului nostru.

Lăsăm se urmeze acum prima 
listă a sumelor întrate pănă afli di- 
minăfă la Redacțiunea fliarului nos
tru pentru Românii nenorociți prin 
incendiu:

1) Dr. A. Mureșianu propr. „Gaz. 
Trans." 20 cor.; Ioan N. Bidu, comerci
ant în Brașov (pentru comuna Câmpeni) 
50 cor ; N. N. (Brașov) 20 cor.; Dr. N. 
Vecerdea (Brașov) 20 cor.; Dr. I. Hosanu 
(Brașov) 15 cor.; Virgil Onițiu (Brașov) 
5 cor.; Basiliu Pop de Harșianu. advocat 
(Sibiifl) 20 cor.

Suma: 150 corone.

Ajutați țărănimea în
marea ei nefericire!!!

Români din patru unghiuri, preoți, 
protopopi, asesori, canonici, vicari, archie- 
rei, funcționari, advocați, medici, ingineri, 
silvicultori, profesori, comercianțî, notari 
și toți, cari din țărani ați răsărit, și de la 
țărani v’ați făcut averea, acum ori nici
odată, arătați țăranului că-1 iubiți și vreți 
să-i răsplătiți dragostea, cu care v’a cres
cut pe voi, seu decă nu pe voi, apoi pe 
părinții voștri, căci mai departe n’avern 
să mergem ca să găsim opinca și cătrința, 
de care n’avern să ne jenăm, pentru-că 
țăranul e mândria ndstră, er țăranca ro
mână e mărgăritarul nemului românesc.

Nu e milă, cu care aveți să „mi- 
luiți" pe țăran de astă-dată, ci e o sfântă 
datorință, care se împlinesce pentru a 
apăra elementul românesc de a nu lua 
lumea în cap și d’a nu se risipi în t(5te 
părțile, fără a se mai pute întoroe la va
tra, la cuibul strămoșesc.

Der mai pre sus de tote, acuma e 
ocasiunea: să-și recâștige domnii de ro
mân încrederea țăranului român, cu care 

întîmpina el odinidră pe „domnii noștri", 
pe cărturarii români.

Marea nefericire, bătaia lui Dum
nedeu, care a nimicit mii și mii de fa
milii, sate întregi, în anul acesta, ne e 
cunoscută tuturora. Gu lamentări, cu com
pătimiri, ba nici cu circulare, cu broșuri, 
său cu articole de diare, nu putem scăpa 
țărănimea ndstră, ajunsă la sapă de lemn, 
de totala nimicire.

Punga trebue se ne-o deschidem, și 
datori suntem s’o facem, decă nu vrem 
să ajungem de batjocura lumii.

Să nu-1 lăsăm pe țăran, după-ce 
sdrtea l’a trântit la pământ, să se și umi- 
lescă în fața acelora cari-1 urăsc: să fie 
silit d’ași întinde mâna, cu pălăria ’nrnână, 
și de a cerși milă pe la ușile lor.

Să nu se repețescă povestea ou 
Avram Iancu, despre care s’a scris, că: 
„Regele munților când umbla la cerșit, 
numai domnii maghiari l’au miluit."

Eu din parte-mî mi-am făcut dato- 
rința față cu poporul român, din frageda 
mea tinerețe. Am făcut dreptate și am 
împedecat de a i-se face nedreptate țăra
nului, în tdte ocasiunile, timp de 30 ani, 
cât am stat în serviciul statului. Ce a 
câștigat țăranul, fostul iobagiu și comu
nele iobăgesoî cu ocasiunea comassărilor, 
a segregărilor de păduri și pășuni; în pro- 
oesele urbariale pentru moșiile țărănescl; 
pentru dreptul d’a ține târg (mărturie); 
pentru dreptul de crâșmărit etc., valorâză 
sute de mii floreni. La înființarea Aso- 
ciațiunei, când acesta n’avea altă avere, 
afară de una miie floreni dată de episco
pul Șaguna și două mii floreni dațl de mi
tropolitul Șuluțu, am pornit ca vice-co- 
mite pe sate, luând pe lângă mine pe 
protopopul gr. or. Almășan și pe preotul 
gr. cat. Tilea și am încheiat contracte cu 
comunele românesc!, prin ce s’a asigurat 
Asociațiunei o sumă de 5000 floreni.

Când sângerau vitejii Români la 
Plevna pentru neatârnarea României, am 
pus la cale pe ddmnele de român din Si- 
biiii, ca să întreprindă o colectă, la care

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Suferința.1
De Carmen

Suferința era o copilă frumosă, sveltă, 
ou părul negru, care-i încadra fața palidă. 
Buzele-i fine îi erau aprope tot închise, 
ochii negrii erau de-o jale adâncă, încât 
nimeni nu o putea privi, fără de a plânge. 
Sărmana copilă n’avea patrie, ei umbla 
dintr’un loc în altul. Acum umbla în coli
bele săracilor, acum în palatele bogaților. 
Era așa de tăcută, încât fie-care o privea 
cu durere. Unul pierdea unicul seu copil, 
altul onârea, averea și tote bunurile. Eră 
unora le erau copii răi, încărunțîndu-i 
înainte de vreme. Ori se ivi au nemulțumiri 
între căsătoriți, seu vre-unul din familie 
cădea bolnav la pat și nu se mai ridica 
cu anii.

Omenii se uitau cu uimire, de unde 
vine atâta nenorocire, și nu sciau, că mi- 
< uței și palidei copile. Suferinței, singuri 
i-au deschis ușa. Singuri au poftit’o la 
masă. Sărmana copilă se întorcea pe calea 

sa și afla mai târdiu, că ce îngrozităre lu
cruri a lăsat în urma sa. Atunci evita un 
timp, îndelungat de a mai cerceta acele 
case. Totuși iubise pe unii așa de mult, în 
cât îi urmăria ou dor, și nu observa, că 
prea adese-orl îi cercetase. Atunci venia 
supărare peste supărare peste ei, pănă când 
sărmana copilă pleca cu inima îndurerată, 
și ou ochii înecați îșl lua rămas bun.

Mergea încet pe drumul ei, liniștit și 
fără de sgomot, și totuși mai repede decât 
rîul, ce se varsă de pe stânci, seu din înăl
țimea unui vârf de munte, mai repede de 
cât vântul de miadă-nopte, și întră în urmă 
în casa fie-cărui om. Mai grozav era, oând 
se lega de copii, și sărmanii copii căpă
tau morburi îndelungate, ori deveniau or
fani, astfel obrăjorii acestora deveniau din 
frumoși ce erau, palidl, și ochii tulburi și 
triști. Când vedea Suferința acesta, plângea 
cu amar și multă vreme nu mai privea 
copii, și când aceștia se jucau, îșl întorcea 
capul.

Intr’o di ședea la umbra unui măr 
încărcat de fructe câpte, și privia merele 
rumene și minunate, încât privindu-le se 
înveselesce ochiul privitoriului.

— Dragă mărule, dise Suferința, dă-ml 
și mie din Țața fructelor tale rumene, să 
fiu mai cu drag privită!

— Nu! i-a dis mărul, decă ai avă tu 
așa față ca merele, atunci nu te-ar privi 
nimenea cu compătimire.

Tristă s’a sculat și a plecat pe calea 
sa, mai, departe. Atunci se apropie de un 
rîuleț, ce curge prin o grădină, în care era 
un cântec de pasări, de îți rîdea inima.

— O, dragi mici păsărele — <fise Su
ferința — dați-ml mie cântecul vostru cel 
dulce, ca să înveselesc omenii.

— Nu, dragă, ciripesc pasările. Dăcă 
n’ai veni așa încet, și n’ai merge așa tă
cută, atuml omenii n’ar uita așa curând și 
ar înțelege, că tu ești Suferința și aduci 
numai durere.

Sărmana Suferință plâcă mai departe 
și ajunge în mijlocul unei păduri. Acesta 
răspândia un miros delioios, și era așa plă
cut. a călca pe mușchiul verde de sub ar
bori. Ici colo pătrundeau radele sârelui 
printre fruDdele adiate de linul zefir și ani
nate de el se clătinau, se învârteau tremu
rând, si cădeau jos lustruind frundele ves
tejite, oădute pe covorul de muschiu.

Era ceva mândru! Copila se răzimâ 
obosită de un arbore și ițise:

— „Aci pot să mă opresc, nu aduc 
dureri, aici pot să pansez și nimeni nu mă 
privesce de bolnavă".

Atunci o radă s'a furișat, strecurân- 
du-se printre frundele copacilor, prin ad
mirabilii ochi aprope înpăinjinițl; pătrunse 
acești ochi, îi însenina, le dete lumină.

Și totă pădurea vedea admirabila se
ninătate pe fața gingașei fetițe; rîdea de 
bucurie și admirație frâmătul frunzișului, 
de bucurie și uimire. Suferința nu soia, că 
a devenit mai frumosă, însă sfinția radele 
sorelui ferbinte în inima sa tremurândă.

— O, dragă pădure! striga ea tare, 
dă-ml o singură radă din miile de rade de 
sore ale tale și a’șl fi fericită!

Atunci, de-odata a urmat o tăcere 
adâncă în pădure, arborii se priviau cu 
jale unul pe altul, radele sorelui dispărură 
din ochii Suferinței, aruncând o privire spre 
o șopârlă verde și se ascunseră sub fofe 
dumbravnicului.

— „Tu sărmană copilă", cfise un ste
jar bătrân. „O singură radă de sore, te fă
cuse prea frumosă, omenii te-ar fi chemat, 
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am subscris eu 100 fl. în bani, altă sută 
în broșuri și doue lăcji de scamă fină. 
Era p’aci se-mî pierd posiția. Pentru zidi
rea șcdlei civile de fete, ara dat 100 ti. 
Pentru zidirea unei aripi la gimnasiul din 
Blașiu 100 fi. Pentru zidirea rauseului is
toric etnografic 100 fl. Și numai cu greu 
s’ar pute găsi o listă de dai Domne, pen
tru scopuri culturale și naționale, pe cari 
nu s’ar afla numele meu, cu sume consi
derabile.

Tote aceste le-am făcut în tăcere, 
fără nici un reclam, de care n’am trebu
ință, ci le-ara făcut pentru-că iubesc pe 
țeran cu tdtă puterea sufletului meu.

N’am de a-i mulțumi nici țăranului, 
nici altuia absolut nimic, n’am primit tdtă 
vieța mea de la nime nici un dar, deși 
puteam să-mi fac avere, ci am preferit se 
reraân independent și cinstit de amici și 
inimici.

Avere n’am, ca să pot jertfi, precum 
îmi spune inima: să-i pot sări țăranului 
care plânge împreună cu copilașii săi pe 
ruinele vetrei străbune și pe câmpurile 
pîrjolite de arșița sdrelui.

Pensia care o am, ca să mori de 
fome e prea mare, der ca să trăescl din 
ea e prea mică. La acestă nefericire am 
ajuns tot din iubire de neam. Credeam 
adecă la anul 1865, că toți Românii vor 
face ceea ce am făcut eu: se vor pune 
în fruntea alegătorilor români și vor pro
testa contra dietei din Clușiil, convocată 
pe basa legilor feudale din anul 1791, 
când numai nemeșii aveau loc în dietă. 
Atunci trebuia să facă Românii pasivitate, 
atunci aveau drept și datorință s’o facă, 
și n’avea nimeni să între in temniță.

Cele înșirate mai sus vor justifica, 
decă de astă-dată voul contribui, nu în 
proporție cu mărimea trebuinței, ci în pro
porție cu punga mea sleită, prin multe și 
mari loviri al sorții, ce le-am îndurat 
și eu.

La un moment nu dispun de parale, 
ofer însă marcele de presență, ce-mi cora- 
pet de la institutul „Albina", pe un an 
an 400 cortine. Gel ce pote, să dee mai 
mult!

Sibiiu, în 24 August 1904.
Iosif Sterca Șuluțu.

Pentru incendiații din Câmpeni.
Apel!

Comuna Câmpeni în 17 1. c. a 
căcjut pradă flăcărilor. A ars aprope 
total și pană in păment, nimicindu- 
se în sensul strict al cuvântului tot a- 
vutul celor nenorociți.

f)ecl de familii au remas pe 
strade fără scut și adăpost, lipsiți 
chiar și de pânea de tote cjilele.

Ca martori oculari putem con
stata, că catastrofa' e aprOpe fără pă- 
reche în istoria nenorocirilor.

Comuna înfloritore din creeril 
munților este o ruină, care stdrce 
lacrimi și compătimire.

In fața acestei nenorociri este 
datoria ndstră a tuturor, se sărim 
fără întârcfiare întru ajutorarea ce
lor nenorociți. Apelăm, deci la sim
țul de jertfă al tuturora și mai ales 
al băncilor nostre, rugându-ne să 
binevo’escă a contribui cu obolul 
lor la alinarea suferințelor.

Lipsa este arcțâtâre!

Ofertele marinimbse bine-voițl 
a-le trimite la adresa d-lui Dr. Zo- 
sim Chirtop, advocat în Câmpeni (To- 
pânfalva).

Abru i, 21 August.
Mihaiii Cirlea, Dr. Laurențiu Pop,

notar public. advocat
Dr. Ștefan C. Pop,

advocat

Un manifest al Țarului. Din Pe
tersburg vine scirea, că Țarul Rusiei Ni- 
colae a dat dilele acestea un manifest, care 
justifică în mare mesură speranțele celor 
ce așteptau, că din prilegiul nascerei no
ului moștenitor de tron, capul statului îșî 
va areta în faptă simțămintele sale nobile 
față cu supușii sei.

Prin manifestul din cestiune, Țarul 
ordonă se înceteze bătăile, cu cari erau pe
depsiți pănă acum țăranii și soldați). Se 
ertă tote restanțele de dare imperială și 
nuraărose pedepse. Li-se iertă de asemenea 
și prisonierilor politici o mare parte din 
pedepsele, la cari au fost condamnați. Apoi 
se pune în vedere îngrijirea și crescerea 
copiilor soldaților ruși căduțl în resboiul 
cu Japonia.

Un respuns al Sultanului, 
ipiarului „Zeit" i-se telegrafeză din 
Tirnova, după scirile din Constan- 
tinopol, că ambasadorul austriac 
ducendu-se Vineri la Sultan spre a-i 
mulțumi pentru felicitările adresate 
împăratului Francisc Iosif cu ocasia 
aniversărei nascerei lui, a profitat de 
ocasie spre a insista cu energie pen
tru sporirea numerului ofițerilor din 
secțiunea austro-ungară a jandarme
riei macedonene.

Sultanul amintind de cererea 
Angliei și Frondei d’a fi tratate la 
fel cu celelalte puteri îu privința re- 
presentanței lor la reorgamsarea, jan
darmeriei macedonene, a răspuns, că 
nu pote sâ împlinescă dorința Austriei și 
Rusiei, mai cu semă că supremul co

mandant al jandarmeriei, generalul 
Degiorgis, precum și guvernul ita
lian, cred că este neoportună o spo
rire a numerului ofițerilor.

După un refus a^ât de catego
ric al Sultanului, se crede că amba
sadorul austriac și cel rusesc vor re
nunța la sporirea numerului ofițeri
lor în jandarmeria macedonenă.

Adunarea generală a Asociatiunei.
(Convocare.)

In sensul §§-lor 23 și 26 din 
statute, membrii „Așoiiațiunii pentru 
literatura română și cultura poporului 
român11 se convbcă în adunare gene
rală ordinară la Timișora pe (filele 21 
și 22 Septemvrie st. n. 1904. Progra
mul adunării este:

Ședința I. Jf/ercwrZ la 21 Septem
vrie st. n. 1904, la orele 11 a. m. Or
dinea de : I- Deschiderea adunării 
generale. 2. înscrierea delegaților 
presenți. 3. Raportul general al co
mitetului central. 4. Alegerea comi- 
siunilor: a) pentru examinarea ra
portului general; b) pentru censura- 
rea încheiării conturilor anului 1903 
și a proiectului de budget pentru 
anul 1905; c) pentru înscrierea mem
brilor. 5. Presentarea propunerilor 
eventuale.

La orele 5 după amefil ședința 
festivă a secțiunilor sciințifice-literare.

Ședința II. Joi la 22 Septemvrie 
st. n. 1904, la orele 10 a. m. Ordinea 
de <Ți : 1. Raportul comisiunilor 2. 
Alegerea comitetului central și a 
funcționarilor Asociațiunii. 3. Fixa
rea locului pentru adunarea generală 
din 1905. 4. DisposițiunI pentru ve
rificarea procesului verbal. 5. închi
derea adunării generale.

Se observă, că eventualele pro
puneri au se fie presentate în scris 
presidiului „Asociațiunii" (în Sibiiu, 
Strada Morii Nr. 8), cu 8 cfile îna
inte de adunarea generală.

Sibiiu, din ședința comitetului 
central al „Asociațiunii pentru lite
ratura română și cultura poporului 
român", ținută la 28 Iulie 1904.
Iosif St Șultițu mp., Dr. C. Diacoiiovich mp., 

vicep resident. primsecretar.
*

Programa festivităților, ce se vor 
aranja cu ocasiunea adunării generale a 
Asociațiunei la 21 și 22 Septemvrie st. n. 
1904 în Timișora:

1) La 20 Septemvrie întâmpinarea la 
gară a Comitetului central.

2) Tot în acea di sera de cunoștință 
și cină comună în hotelul „Principele de 
Coronă".

3) La 21 Septemvrie dimineța parti
ciparea la serviciul divin la biserica gr. or. 
română și cea gr. cat. din Timișora Fabric.

4) La 11 ore înainte de amâdi l-a 
ședință a adunării generale în sala mare a 
hotelului „Principele de Corpnă."

5) După amedi la 2 ore banchet tot 
în acea sală.

6) Sâra la 8 ore concert tot în acea 
sală.

7) La 22 Septemvrie la 10 ore înainte 
de amedi a Il-a ședință a adunării generale.

8) Tot în acea cfiuă după amedi la 4 
ore ședință festivă a secțiunilor sciențifice 
literare în sala mică a hotelului „Principele 
de Coronă"-

9) Sara petrecere de joc în sala mare 
a hotelului.

Iu Timișora cortele private pentru 
publicul, care vine la adunarea generală, 
nu stau la disposițiune, fiecare ospe pdte 
căpăta numai în hotel; deci toți aceia, cari 
voesc a participa la adunarea generală, 
sunt rugați pănă inclusive 18 Septemvrie, 
a comanda odaie la președintele comisiunei de 
încortelare Dr. Aurel Cosma, advocat în 
Timișora, căci altcum comisiunea de in- 
cortelare fiind mare circulația călătorilor 
străini în Timișora, nu va fi în stare a 
acvira odăi cerute la timp întârdiat; tot
odată sunt rugați cu acestă ocasiune a în
știința, că voieșae s’au nu a participa la 
banchet, ca comitetul aranjator să se potă 
de timpuriu orien'a.

Decă ospeții, cari comandeză cortel, 
vor însciința, cu care tren sosesc la Timi- 
șora la gară, vor fi așceptațî de membrii 
comi“iunei de încortelare, ca să le comunice, 
că pentru fiecare ospe în care hotel e odaia 
comandată.

Timișora, la 19 August 1904.
Comitetul aranjator.

Adunarea pentru fond
de teatru român.

Programul festivităților din Brad.
In 14 (27) August. 1) Primirea comi

tetului și a dspeților la gară, sera la 7 ore 
2) Sera de cunoscință la hotelul „Central" 
la 8 ore. Gină â la carte.

In 15 (28) August. 3) Serviciu divin 
în biserica rom. gr. or. la 10 bre a. m.
4) Ședința I a adunărei în sala de gim
nastică la 11 ore a. in. cu următorul pro
gram :

a) Deschiderea adunărei și bineven
tarea ei. b) Alegerea a doi notari, c) Ra
portul general al comitetului, ci) Alegerea 
unei comisiunl de 5, pentru censurarea 
raportului general, e) Raportul cassarului. 
/) Alegerea unei comisiunl de 5 pentru a 
censura raportul cassarului. g~] Alegerea 
unei comisiunl pentru înscrierea de mem
brii. h) Cetirea disertațiunilor. i) închide
rea ședinței.

5) Banchet la hotelul „Central" la 2 
ore p. m. table d’hâte cuverta ă 3 cor. 
20 bani. Biletele sunt a se rescumpera 
cel mult pănă în 15 (28) August 8 dre a. 
rn, la d-1 I. Cutean, comerciant.

și atunci trebuia să sufere dureri peste pu
terile lor; trebue să rămâi fără de lustru 
și fără de căldură’/

O lacrimă ferbinte a picurat încet pe 
fenicelul de la piciorele Suferinței; acesta 
răspândi frumosul seu parfum, și îi mul
țumi pentru rouă primită, — și plecă mai 
departe neliniștita oopilă și ajunse la ma
lul unui lac mare și lin. Aci nu se mișca 
nimic; numai amurgul sării peste apă, și 
acăsta în umbră.

Densa privind în urma sa, suspină 
încet.

— „Odată numai am găsit liniște, în 
pădure. Odată ml-am uitat durerea, cu ra- 
fiele sdrelui în inimă — dar acestea au 
trecut!"

Perdută în visuri privia copila în un
dele lacului, din care apăru ca prin o ne
gură plutind pe valuri „Zina lacului”.

Atunci vede Suferința o lumină ro
șiatică, cădend printre valuri, mai mare și 
mai lucitore decât stelele, trecând strălu
cind priu eăța. nopții. Cum rîdea cu ochii, 
observă, că acea lumină transpiră dintr’o 
casă de pe marginea laoului, care era deja 
înfășurată în iederă; numai din ferestrele 
lungărețe, cari stau deschise, veniau radele 
luminei.

— „Ciudat lucru", gândesce Suferința. 
„Aci încă nu am întrat, și totuși cine-va e 
în neadormire".

Tiptil se apropie de ferestră; aci era 
o femeie admirabil de frumosă cu perul 
alb ca zăpada, cu o haină albă și lungă, 
cu o prea fină învălitore pe cap. Densa 
scria în liniște întv’o mare carte, cu mâna 
sigură, corect, și intre genunchi ținea strînsă 
o furcă eu caierul de fuior. O creță adâncă 
se vedea între cele două sprâncene. Insă 
în jurul frumosului ei nas, și buze, se întipă
rea gingășie și bunătate de femeie, și cea 
mai nobilă bunătate de inimă.

Suferința stătea uimită la acâstă pri
vire; de-odată se ridicară doi ochi frumoși 
ca azurul ceriului, o priviră cu liniște și o 
voce dulce melodiosă îi dise:

— „Vino numai în lăuntru, fiica mea, 
de mult aștept după tine!"

Suprinsă întră Suferința; așa o voce 
ea nu mai audise. De-odată o îmbrățișeză 
două mâni delicate, a fost luată în brațe 
și sărutată, și admirabila femeie îi dise:

— „Dragă Suferință! Tu trebuia să 
mă găsescl! Eu nu am putut, să te caut, 
pentru că eu nu vin nechemată. Eu sunt 
mama Răbdarea și stau ici, priveso, ascult 
și priveghez. Lacul îmi readuce vocea ace
lora, cari mă chiamă. Adese-orI am umblat 

și eu pe urma ta, durere însă, nu tot- 
deuna".

Crâța de pe frunte-i deveni mai adâncă. 
Suferința îșî ascundea capul la pieptul 
mamii.

— „O, vino întot-deuna cu mine", se 
rugă blând Suferința.

— „Nu, copilă", îi răspunse Răbdarea, 
„dacă mă vei chema, atunci voiu merge, și 
dacă vei fi obosită, atunci întră eră la mine. 
Eu trebue să scriu „cartea vieții" •, acesta 
’mi dă mult de lucru!"

Sărmana mititică, Suferjnța, rămase o 
nopte întregă la mama înțeleptă, și dimi
neța ou puteri nouă p’ecâ mai departe.

Satul e în flore, totul era senin, era 
vremea secerișului. Suferința vădând macul 
roșu și neghina albastră, se gândia:

— „Sărmanele de voi, acum înfloriți 
atât de vesele și luciți în fața sorelui, și 
cu tote acestea adl veți fi tăiate!"

In holda de grâu sta o fată frumosă 
singurică și secera, secera, cu dibăcie și 
iuțdlă, ca trei bărbați.

— „Bună dimineța, palidă copilă", o 
chiamă glumind, „vino și-mi ajută!"

Și sărind ușurel și veselă, pletele-i 
aurii îi atârnau și se învârteau la fie-care 
mișcare a ei; er ochii ei albaștri luciau 
radioșl ca radele din sore.

— „Cine ești tu?" întrebă suprinsă, 
vădând pe Suferința cu ochii întunecați.

— „Eu sunt Suferința și sunt menită 
se umblu dintr’un loc într’altul în veci. Și 
cine ești tu?"

— „Eu sunt Munca, nu vedl tu? Nu 
vedl ce sănătosă sunt și ce brațe tari am?"

Și atunci a luat pe Suferința în brațe 
ca pe un copil, și rîdea și cânta, alerga 
prin holde. Peste obrazul Suferinței s’a pus 
o rumenelă trandafirie și ea dise rîdend:

— „Vino cu mine! Eu nu pot nici 
odată odichni și adese-orl sunt așa de obo
sită ."

— „Acesta nu se pote, dragă soridră! 
Căci eu trebue să dorm pentru a fi diua 
bună la lucru. Sunt însă în tot locul și 
trebue să rîd ; însă privind în ochii tăi 
mi-se înecă rîsul, durerea pătrunde într’in- 
sul; dâcă însă mă vei chema, voiu merge 
și apoi voiu rămâne în urma ta.

A mers așa mai departe Suferința, de 
dimineță cu brumă și rouă, păuă în nopte, 
di de di cutreerând lumea.

Răbdarea și Munca și-au ținut cu
vântul, și au fost sincere tovarășe ale Su
ferinței și adese-orl se întruniau în casa 
mamei Răbdare, pe malul lacului, și oetiau 
din cartea vieții, ori scriau într’ensa.
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6) Concert și teatru în sala hotel 
„Central" la 8 ore sera cu următorul pro
gram: I a) Răsunet de la „Grișana", cor 
mixt de I. Vidu, dat de corul studenților, 
b) Răsunetul Ardealului, cor micst de I. 
Vidu, dat de corul studenților; II. „Aur*, 
dramă în 4 acte de C. Hodoș; III. Decla- 
mări, de Z. Bârsan.

Prețurile: loc I 2 cordne, loc II 1 
cor. 50 bani, loc de stat 1 cor. Bilete se 
pot cumpăra la d-1 I. Cutean și sera la 
cassă. Venitul e destinat pentru fondul 
de teatru.

In 16 (29) August. 7) Ședința II cu 
program:

a) Deschiderea ședinței, b) Cetirea 
și verificarea protocolului din ședința I. 
C) Raportul comisiunei pentru câștigarea 
de membrii noi. d) Raportul comisiunei 
însărcinate cu censurarea raportului cas- 
sarului și averei societății, e) Raportul co
misiunei însărcinate cu censurarea rapor
tului general al comitetului. /) Alegerea 
comitetului pe un nou ciclu de 3 ani. g) 
Determinarea locului, unde se va ține 
adunarea generală pentru anul 1905. ti) 
Alegerea unei comisiuni de 3 membrii 
pentru verificarea protocolului din ședința 
II. i) Închiderea adnnărei.

8) Petrecere cu foc ia „liotei Central" 
Începutul la 8 ore sera. Bilete depersănă 
2 cor., de familie 4 cor. Bilete se pot că
păta la d-1 I. Cutean si sera la cassă. Ve
nitul curut e destinat pentru fondul de 
teatru.

9) In 15 (28) și 16 (29) August dela 
3—5 d. a. va fi deschisă esposiția de țe
sături și lucruri de mână țerănesci din 
Zarand în șalele din etaj ale gimnasiului. 
Bjlet de intrare de personă 40 bani. Ve
nitul curat e destinat pentru premiarea 
țărancelor nostre, cari au espus obiectele. 
Premiarea se va face în 16 (29) crt. Luni 
d. a. la 5 ore.

In 17 (30) August. 101 Escursiuni.
Notai P. T. ospeți, cari sosesc cu 

trăsura, se pot informa pentru cuartire la 
hotel „Central".

Brad, 20 August n. 1904.
Comitetul aranjator.Resboinl ruso-japones.

Situațiunea pe câmpul de res- 
boiu nu s’a schimbat în flilele din 
urmă. O bătălie, care se decidă de
finitiv sorții resboiului nu s’a dat 
încă nici in Manciuria, nici la Port- 
Arthur. Dimpotrivă, în Manciuria 
pare a ti urmat o epocă de inacti
vitate în urma ploilor mari ce cad 
acolo și cari îngreuneză nespus de 
mult operațiunile resboinice. Acăsta, 
cel puțin, reiese din scirile ce au 
sosit în urmă.

La Port-Arthur înse Japonesii 
desfășură de cât-va timp o mare ac
tivitate. Acesta mărturisesce, că ei 
văd limpede, că căderea însemnatei 
fortărețe 11-ar asigura pe deplin stă
pânirea desevîrșită asupra mării, 6r 
Rușii n’ar mai ave un singur port 
în care să-și p6tă primi ajutorele, 
ce li-s’ar trimite din Europa, și Ja
ponesii ar pute ușor se sugrume ac
tivitatea, ce ar mai fi în stare s’o 
desvolte flota rusă din Wladiwostok, 
decă prin căderea Port-Arthurului ei 
șT-ar pute trimite flota lor se dea 
năvală contra acestui port rusesc. 
Acâsta se vede, de alt-fel, și din 
atitudinea de așteptare,. ce o mani
festă în timpul din urmă în regiu
nea Liaoyangului. Obiectivul princi
pal al Japonesilor nu este adecă se 
zdrobescă pentru acum armata lui 
Kuropatkin, ci numai se o împie
dece a nu se duce în ajutorul Port- 
Arthurului,

Pausa acesta în Manciuria stă 
prin urmare în strînsă legătură cu 
evenimentele din jurul Port-Arthu
rului, unde operațiunile japonese nu 
înainteză cu graba ce o sperau ei, 
ba după-cum s’ar pute conchide din 

scirile mai nouă, fortărâța va ră
mână încă mult timp în stăpânirea 
Rușilor, vorba fiind aici de cuceri
rea a 40—50 forturi mai mici și de 
zdrobirea unei garnisone de cel pu
țin 25,000 omeni.

Atacurile ce le-au făcut Japo
nesii la 19 și 20: August, au fost’ 
respinse cu succes de cătră [Ruși, 
aceștia pricinuind pierderi enorme 
Japonesilor, mai ales prin esplosiu- 
nea de mine.

Etă, ce se mai spune nou pri
vitor la evenimentele din jurul Port- 
Arthurului.

Diarul „Daily Telegraph*, află din 
New-York (!), că bombardarea crâncenă a 
fortăreței de la Port-Arthur continuă pe 
totă linia, cr flota japonesă este gata de 
a împiedeca ori-ce eșire desperată a flo
tei rusesc).

Un raport sosit la Washington es- 
pune suferințele groznice ale garnisonei 
rusesc!. Mai multe mii de dmeni sunt ins
talați în spitale. Tunarii ruși sunt atât 
de obosiți în urma necontenitei vegheri 
și a hărțuelilor, încât cad lângă tunuri în 
stare de somnolență.

Generalul Stossel desfășură o activi
tate supra-oraenescă. Di de di el merge 
călare pe la tote forturile și bateriile, îm
bărbătând pe soldați.

Diarul rusesc „Novoie Vreraia", voind 
să prepare publicul în vederea unui de- 
sastru la Port-Arthur, espune și el situa- 
țiunea desperată a orașului și declară, că și 
curagiul și devotamentul îșî au marginile 
lor, și că nu se pdte aștepta mai mult 
peste puterile omenesc! de la apărătorii 
cetății.

Pe de altă parte același diar relevă, 
că propunerea Japonesilor făcută genera
lului Stossel de a capitula, este un semn 
de nerăbdare și de slabă speranță, că ar 
pute lua așa de curând fortăreța.

Diarul „Nat. Ztg." din Berlin ocupându- 
se de situațiunea și luptele de la Port-Ar
thur dice, că nu se scie când va suna ne
sul eăderei fortărețe). Ohiar din oferta de 
capitulare făcută la 17 Aug. generalului 
Stăssel, nu se pote trage conclusiunea, că 
resistența cetății împresurate va fi în cu
rând frântă. Pierderea Port-Arthurului ar 
fi negreșit o grea lovitură pentru Ruși, 
căci afară că se distruge munca.de un 
deceniu și cheltueii de milione, Rusia mai 
pierde și o bună parte din prestigiul său. 
Der munca și cheltuelile aceste n’au fost 
în zadar. Port-Arthurul a ținut în loc cel 
puțin o jumătate de an flota japonesă și 
a ocupat în timpul cel mai soump, luni 
de dile, peste 70,000 de soldați japonesl. 
El a pricinuit Japonesilor o pierdere 
uriașă în ofițeri și soldați.

— 12 (25) August.

Peregrinaj la mănăstirea Hodoș- 
Bodrog. Vinerea trecută, în diua Schim
bării la față au cercetat sf. mănăstire 
Hodoș-Bodrog la vre-o 6000 de peregrini 
din comitatele Arad, Timiș, Oiănad, To- 
rontal și Caraș-Severin și au fost întâm
pinați de Prea Cuv. Sa părintele Archi- 
mandrit Augustin Hamsea. Raportul amă
nunțit, ce l’art) primit numai adi îl vom 
publica în numărul viitor poporal.

5 milione restanță de dare. Starea 
tristă economică a țărei nâstre o arată în 
mod neîndoelnic enormele restanțe de dare. 
De pildă în oomitatul Torontal erau la finea 
anului 1903,3,057.365 cor. 12 bani restanțele 
de dare. Pentru cuartul I, II și III al anului 
1904 ar trebui să se plătescă 6,075.454 cor. 
10 bani contribuție. La olaltă este deci 
datoria de contribuție a cetățenilor din 
Torontal 9,132.819 cor. 22 bani. Din aceste 
s’au descris 129.853 cor. 18 bani și sau 
plătit 3,198.037 cor. 73 bani. A rămas deci o 
restanță de 4,804.928 cor. 31 bani, ceea-ce cu 

restanța contribuției militare de 291.165 
cor. face la olaltă peste 5 milione restanță 
de contribuție Situația se îngreunâză și mai 
tare in urma secetei, ce bântuie de 2 luni 
neîntrerupt.

Maiorul Haralambie, care a fost 
trimis din România în tabăra lui Kuro
patkin a fost atașat artileriei rusesc) din 
corpul IV de armată. Un diar din Bucu- 
resci a publicat dilele acestea scirea, că 
maiorul Haralambie ar fi cădut în prin- 
sdre japonesă cu ocasiunea, când s’a dus 
la In-Kean se-și cumpere câte ceva. Sci
rea acâsta se desmințesce. Asupra acci
dentului ce i-ș’a întâmplat, când era să 
se înece în cortul său, maiorul Haralmbie 
a scris pe larg soției sale la Bucuresci. 
Maiorul cumpărase un cort solid de la 
atașatul militar elvețian, care s’a întors 
în Europa. Cortul acesta l’a aședat într’o 
vale. într’o năpte s’a întâmplat o rupere 
de nor și cortul s’a umplut de apă. Ha
ralambie era în cort cu un alt ofițer ru
sesc. Amândoi au scăpat cu mare greu
tate, tăind cu cuțitul pânza cortului. Apa 
le ajungea pănă la umeri. Noroc că .toc
mai atunci treceau pe acolo doi cazaci, 
cari i-au luat pe cei doi ofițeri lângă sine 
pe cai și astfel i-au scăpat.

Oprirea exportului orzului și ove- 
sului din România. Cetim în „Cronica" 
din Bucuresci: Oprirea exportului de orz 
și de oves decretată de guvernul român 
e mult comentată în Austria. Se afirmă 
pe acolo, că motivul acestei opriri n’ar fi 
lipsa, deăre-ce scirile oficiale române de 
pănă acum spuneau, că recolta de orz și 
de oves este mijlocie, ceea-ce nu justi
fică o oprire a exportului acestor cereale. 
Adevăratul motiv al oprirei este de a asi
gura crescătorului de vite nutrețul în mă
sură suficientă. Prețurile mari cari se plă
tesc în Austria pentru orz și oves, au fă
cut să se nască în România frica, că agri
cultorul român nu va pută concura în 
privința prețului cu cel din Austria și 
deci țera va fi lipsită de furagiul necesar 
în acest an. Oprirea exportului ovesului 
nu face o impresiune mare, fiind-că Ro
mânia produce între l3/.( și 23/, milione 
de chintal) metrici, din cari se exportă 
puțin. Așa în Austro Ungaria se exportă 
între 60,000 și 180,000 chintali metrici, 
cari nu cad greu în cumpănă. O mai mare 
importanță o are pentru Austro-Ungaria 
oprirea exportului de orz. România pro
duce anual între 5 și 7'/2 milione ehintali 
metrici — Austro-Ungaria produce 24—30 
milione — din cari 50 la sută se expor- 
teză. Fiind-că Austro-Ungaria are un de
ficit de 2—3 milione ehintali metrici, opri
rea exportului de orz nu este pentru 
densa ceva absolut neglijeabil. In etnii 
normali ajung în Austro-Ungaria 40—50,000 
ehintali metrici și nu mai rar 200,000; 
anul acesta exportul ar fi luat drumul 
Austro-Ungariei în cea mai mare parte, 
de aceea oprirea acesta are pentru Aus
tro-Ungaria o importanță mare.

Recolta în Bulgaria. După scirile 
sosite din Bulgaria,’anul acesta a fost în 
acestă țeră o recoltă, cum nu s’a mai po
menit. In Silistra sosesc dilnic pănă la 
două mii de cară cu grâu de vendare, — 
ceea-ce este în adevăr ne maiporaenit pentru 
localitățile delurose și pădurdse de peste 
Dunăre. Der nu numai grâul, ci tote se
mănăturile au dat recolte abundente în 
Bulgaria.

Un episcop plin de datorii Epis
copul catolic din Rozsnyo (Slovăcime) cu 
numele Ioan Ivankovits era dintre epis
copii mai „sărăcuți", fiindcă n’avea decât un 
venit de 70.000 corone pe an. El a ajuns 

; în scaunul episcopesc prin merite „poli
tice", căci înainte de a ajunge episcop, 
fusese deputat. De opt ani de când șede 
în scaunul archieresc a făcut datorii peste 
datorii, așa că în cele din urmă nu-i mai 
dedea nimeni împrumut nici o para 
chioră. N’avea de unde să-și plătescă func
ționarii de curte, iar comercianții și că
mătarii unul întră, altul eșia. Ivankovits 
s’a adresat ministrului, cerând ajutor. A- 
cesta i-a și dat din fondul religionar peste 
300 000 cortine, der nu erau de ajuns, 
fiind-că datoriile lui treceau peste un mi
lion. Ce era de făcut? Maiestatea Sa la 
propunerea ministrului de culte a orîn- 
duit sechestru pe averea episcopiei, er 
Ivankovits ca un nevrednic de cârja ar- 
chierescă va fi silit de papa, să-și dea di- 
misia și va fi trimis la o mănăstire, plă- 
tindu-i-se ca milă suma de 4000 corone 
pe an.

Capela gr. or. română din Buda
pesta. Lucrările împreunate cu mărirea și 
transformarea capelei române gr. or. din 
Budapesta— scrie „Poporul Român" — sunt 
aprâpe terminate. Capela peste tot este 
renovată și face o impresie fdrte bună pri
vitorului. S’a făcut și scaun archieresc, 
amvon, două strănî pentru cantori, er după 
locul femeilor e un fel de pod pentru oo- 
riștl. Peste tot oapela nostră e ou mult 
mai frumosă și mai bine aranjată ca mai 
nainte și credem, că va corăspunde pănă 
când cu ajutorul lui D-4©u ne vom pute 
muta în biserica, pe care dorim să o vedem 
cât mai iute ridicată.

Secetă și focuri. Nu numai la noi 
și în România, ci și în alte țări a fost 
anul acesta secetă mare. Foile germane 
și austriace încă se jăluesc de secetă, 
lipsă de nutreț, recoltă slabă. Pământul e 
crăpat de un stângen chiar și unde mai 
’nainte erau băltdce. Pe urma secetei se 
ivesc incendii, cari pustiesc orașe întregi 
mistuind averile și pierzând vieți de ome
ni și animale. Isvdrele și fântânile au se
cat, er rîurile cele mari pe cari altă-dată 
au umblat corăbii, s’au prefăcut în păraie 
în alvia cărora se jdcă copiii. Așa de 
pildă pe rîul Elba s’a suprimat navigația și 
la Tetschen a ieșit la suprafață „Piatra 
fdraetei" (Hungerstein). Acestă piatră este 
un bloc de basalt de 6 metri pătrați în 
alvia Elbei. De patru sute de ani dmenii 
fac semne pe acestă piatră arătând de 
câte ori era secetă, că uite în anul cutare 
seu cutare pănă unde a scădut Elba. Pe 
piatra acesta se află scrise cu litere mari 
următorele cuvinte: „ Wenn du mich siehst, 
dann weine*. (Când mă vei vede — să 
plângi!) Piatra acâsta, care acum se vede 
pănă jos, căci apa a scădut cu 25 cm. 
mai mult, decât ori când în timp de 400 
de ani, o vedem fotografiată și publicată 
cu inscripția de mai sus în foia dinViena 
„Das interessante Blatt". In jurul ei o mul
țime de copii. Mii de omeni, cari se ocu
pau altă-dată cu navigațiunea sufer de 
fome. In timpurile nostre tot mai este, ce 
este, căci sunt căile ferate, der pe vremu
rile vechi, când transportul bucatelor se 
făcea numai cu corăbiile ce-o fi fost? Nu 
de geaba au numit bătrânii piatra acesta 
„Piatra fometei" — și au scris pe ea cu
vintele jalnice de mai sus.

Pentru masa studenților români 
din BraSOV au întrat într’u pomenirea 
de veci ’a răposatului Vasilie Craiovean, 
econom în Hălchiu de la văduva preotâsa 
d-na Elena Craiovean, (ca mamă) 20 cor. 
și de la d-1 loan Craiovean amploiat mi
litar cu familia (ca frate) 20 cor; — de la 
d-1 I. Maximilian, preot în StupinI suma 
de 4 cor. cotisație anuală, âr de la d-1 
Simion Ciuca, paroch în Moci suma de 10 
cor., ca ajutor. Primescă generoșii donatori 
cele mai căldurose mulțumite.

Direcțiunea sco'lelor medii gr. or. ro
mâne din Brașov.

Maghiarii din Bucuresci atât cei 
catolici cât și cei reformați se întăresc 
mereu. Numai eri am publicat scirea după 
„E-k“, că Maghiarii catolici .acum au 
cumpărat un loc mare în capitala Româ
niei, pe care în curând vor zidi o șcdlă 
mare și o biserică, la zidirea cărora și 
guvernul ungar le va fi în ajutor, er as- 
tăfli același diar aduce scirea, că episcopul 
reformat din Clușiu, Dr. Bartok a numit 
la postul de a doua învețătore la școla 
de fete reformată din Bucuresci pe d-șora 
Vadas Anna. Nu de mult le-a trimis și un 
predicator cu titlul de protopop.

Ofițerii arsenalului de marină din 
Galați au dăruit prințișorului Carol cu 
ocasiunea călătoriei familiei regale ro
mâne pe Dunăre, un vaporaș în miniatură. 
Prințul s’a bucurat de acest dar al ofi
țerilor, a observat însă că vaporașul n’are 
tunuri. Ofițerii au procurat acum 6 tu
nuri mititele din Germania și vaporașul 
adjnstat astfel pentru soopuri de „res- 
boiiî“ va fi predat în curând prințului. Va
porașul are o lungime de 2 metri.

Resbunare groznică. Țăranul George 
Dabrovici, din comuna Fiizes (comitatul 
Torontal), se duse alaltăeri. ca să-și strîngă 
fânul de pe câmp. Ajungând în câmp vădii 
că doi individ! încarcă fânul în carul lor. 
Neputendu se lupta în contra a doi inși, 
țăranul Dobrovici se ascunse într’un șanț 
și când trecură pe acolo hoții cu fânul, 
dădu foc carului cu fân. Unul din hoți 
a sărit din car și și-a frânt piciorul. Celui

^^recomarJ^L^eXdiu'eaetcl contra morburilor dă plumâni, afecțiunilor organelor ele res
pirație, precum: bronchîtă Cronică, tusa convulsivă, și mai ales este recomandat C011VaL„„__,—. 

■> iilfllieiiză. — Sirolinul promoveză apetitul și face să crească greutatea corpului, depărteză tusa și flegmă și face 
se înceteza asudarea de nopte. — Diu 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, ea fie-eare sticlă să fie provedută cu firma de mai jos
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lalt i-s’au aprins hainele și apoi cărând 
înaintea carului a trecut caii și rdtele ca
rului peste el, lăsându-1 mort în mijlocul 
drumului. Caii au fugit cu carul aprins 
pănă la comuna lazenova, unde au fost 
prinși. Contra hoțului retnas în vieță pro
curorul din Biserica-albă a pornit cer
cetare.

Congresul catolicilor germani. In 
orașul Regensburg s’a ținut dilele acestea 
congresul catolicilor germani, la care au 
participat multe mii de omeni, Archierei, 
aristocrațî, preoți și lucrători. Aceștia din 
urmă au fost representațl prin societățile 
lor în nurner de peste 300, dr numărul 
lucrătorilor se urca la vr’o 10.000. Con
gresele acestea au început se se țină îna
inte de asta cu 50 ani și în timpul din 
urmă se ocupă dinadins nu numai cu ces- 
tiuni bisericesc! și școlare, ci și cu ces- 
tiunl sociale, situația și îmbunătățirea sdr- 
tei lucrătorilor etc. Episcopul contele Maj- 
lath din Alba-Iulia încă a fost de față și 
a rostit chiar o cuvîntare în limba nem- 
țesoă. De asemenea au fost representațl 
Francesii și Italieuii.

Din Bucium-Șasa (lângă Abrud) 
ni-se scrie, că femeia Salvina Tomuș de 
25 ani, din Bucium-Cerbu, care nu trăia 
cu bărbatul seu, șî-a pus capăt vieții tur
nând pe sine petrol și apoi dându-și foc. 
Copii n’au rămas.

Catastrofă în America. Telegramă 
din New-York: Ciclonul, care a bântuit la 
San-Paolo și la Minneapolis, a făcut un 
număr forte mare de victime. La Minnea
polis, între multe alte clădiri, s’a dărîmat 
și o casă colosală, îngropând sub dărîmă- 
turî peste trei sute de chiriași. Sute de 
persdne lucrăză acum la scoterea oada- 
vrelor, cari sunt îmbucătățite. La San- 
Paolo sunt ca la două sute de răniți, afară 
de mai multe persdne ucise. Stradele sunt 
pline de dârîmături. Viaductul de pe fluviul 
Misisipi, înalt de două sute de piciăre, s’a 
prăbușit. Multi trecători au cădut în rîu. 
In teatrul Tivoli era spectacol. De-odată 
coperișul teatrului a fost luat de furtună. 
Două persăne au fost uoise și multe ră
nite. Mii de persdne din Sanpaolo au scă
pat fugind în pivnițe.

Bulgarii macedoneni și tribunalele 
turcesci. Diarului „Zeit“ i se telegrafieză 
următărele din Sofia: Populațiunea bul
gară din Macedonia nu se mai presentă la 
tribunalele turcesci în pricinile și darave- 
rile, ce se ivesc în sînul ei, ci recurge la 
judecata așa numitelor tribunale populare, 
compuse din representanți ai organisa- 
țiunei macedonene și din primar, care e 
ales de dânșii. Acest boicotagiu al tribu
nalelor turcesci se întinde și la orașe.

Păduri în flacăl‘1. Ni-se scrie: Mai 
dilele trecute aici la Buzae a bătut bruma, 
încât n’a mai rămas aprdpe nimic. Acum 
din causa secetei s’au aprins pădurile. La 
Oiucașu arde de vre-o 5 <jile neîntrerupt.

Accident nenorocit. Din Sebeșul 
săsesc ni-se scrie: Marți în 23 1. c. n. s’a 
întâmplat în apropierea orașului Sebeșul 
săsesc o mare nenorocire.Locomotiva tre
nului vicinal a trecut peste o căruță în
cărcată cu pepeni, omorînd pe văduva 
Horvath din Aiud, care se afla în căruță, 
și pe cei doi cai. Servitorul, care mâna 
can, a fost grav rănit și a fost transportat 
în spitalul din Sebeș. Fetița nenorocitei 
văduve, care de asemenea se afla în că
ruță, a scăpat ca prin minune. Nenoroci
rea s’a întîmplat din causă, că apropiin- 
du-se trenul, caii s’au speriat și n’au putut 
fi opriți locului.

Premiu pentru grădina de pomi. 
Ministrul ung. de agricultură a dat d-lui 
Anania Boldor înv. dir. în Oodlea un pre
miu de 200 cor. și o diplomă de laudă 
pentru cultivarea sistematică a gradinei de 
pomi a șcdlei rom. gr. or. din Codlea.

Cursul pentru înmulțirea cunos- 
cințelor pedagogice. Ministrul unguresc 
de culte și instrucțiune publică de 3 ani 
încoce a început a arangia cursuri pentru 
înmulțirea cunqscințelor pedagogice. In 
anul acesta s’au ținut astfel de cursuri la 
opt preparandii de stat. La cursul din Bu
dapesta au luat parte și 11 Români. Cur
sul a ținut 3 săptămâni.

U acusație adusă de Englcsi Ger
manilor. „Daily Express" serie, că din 
portul engles Plimouth au fost furate mine 
sub-marine, aședate pe fundul mărei. Alte 
mine sub-marine au fost deranjate și stri
cate. Diarul adaogă, că o anchetă de ofi
țeri a constatat, că singurile bastimente 
cari au ancorat în timpul din urmă în 
părțile pe unde se aflau minele, au fost 
vase de răsboid germane.

Nenorocire. In comuna Tel un băiat 
de român Alexe N. Hilochie, mergând în 

oarul cu lemne spre casă, a căflut între 
boi. Au trecut arabele r<5te peste pieptul 
lui și în câteva dre a fost mort.

Inaugurarea templului israelit în 
Roma. Dilele acestea s’a inaugurat noul 
templu israelit în Roma. Templul este si
tuat pe Lungotevere Cenci cu fațada spre 
piața del Pianto. In disourstirile ce s’au 
rostit cu acestă ocasiune, s’a relevat im
portanța ridicării unui templu tocmai în 
Roma, unde se află și arcul lui Titu,. care 
reamintesce dărîmarea Ierusalimului. Ra
binul cel mare cavalerul Vittorio Casti- 
glioni a terminat discursul său, urând pros
peritate familiei regale și auspicând un 
timp fericit, când tdtă omenimea „va a- 
dora un singur Dumnezeu."

Urmărit pentru trigamie. Herman Go- 
hring, un jidovaș din Rusia, era un omu
leț ogârjit și ciupit de versat și cu tdte 
acestea a isbutit să înșele pe cinci femei 
cu făgăduința, că se va căsători cu ele. 
De aici se vede că multe femei de dorul 
de a se mărita, nu caută nici la frumseță 
nici la aceea, că dre cel ce le cere este 
om de omenie, ci fără să cerceteze mai 
de aprope iau de bani buni tdte minciu
nile unor vîntură-țeră. Gohring s’a și că
sătorit cu trei din cele cinci femei, pre- 
sentând acte false și anurae cu una în 
Miinchen și cu celalte două în Viena, dr 
celor două le-a păpat numai zestrea. Po
liția îl urmăresce acum.

Programa producțiunei tineriruei ro
mâne din Brașovul-vechiti, ce se va da 
Duminecă în 28 August la otelul „Orient" 
este următorul: Concert: „Imnul unirii", 
cor de bărbați de T. Popovici, eșec, de 
cor. „El Zorab", poesie de G. Coșbuc, de
clamată de *** „Fântâna cu trei isvdre", 
cor. de bărbați de G. Dima, eșec, de cor. 
„Pețitorii", anecdotă de T. Speranță, de
clamată de d-1 I. Sârbu. „Hațegana", (cor.) 
cântec poporal armonisat de T. Popovici. 
„Cucuie penă galbină", cântec poporal 
scris și armonisat de T. Popovici, eșec, 
de cor. Teatru: „Vecinătatea periculosă", 
comedie într’un act de Trocaru. Dans.

Concerte. Musica orășenescă va con
certa Vineri pe promenada de jos. înce
putul la 5*/2.

La „ Gewerbeverein11 se va da Sâm
bătă sera un concert cu program variat 
de cătră o capelă de băieți din Brașov. 
In program vedem și piesa romândscă „Foi 
și Frunde".

Mutarea legătoriei de cărți. ,
Onoratului public din oraș și de la 

sate se face cunoscut, că cea mai renu
mită legătorie de cărți mai ’nainte W. 
Haydecker, pănă acuma Strada Porții 
Nr. 22, se află din 20 Iulie a. c. în casa: 
Strada Orfanilor Nr. 7 (vis-a-vis de strada 
școlii și de prăvălia lui Seewald).

Comande se primesc și în cele doue 
librării subscrise. Cu stimă Librăria H. 
Zeldner Tîrgul Grâului și Filiala Strada 
Orfanilor Nr. 7. Chec postai Nr. 12,542. 
Telefon Nr. 228.

Alegere de deputat în Pecica. 
Mâne, Vineri 6 August, se va face în 
Pecica alegerea întregitdre de deputat dis
tal în locul fostului deputat Vasarhelyi, 
prin a cărui mdrte a devenit vacant man
datul acestui cerc electoral. Candidați sunt 
mai mulțl: din partea guvernului, a ap- 
ponyiștilor și a kossuthiștilor. Intre can
didați se află de astă-dată și un Român, 
Dr. George Popa fost pretor (solgăbireuj, 
care este susținut de cătră clubul român 
din Arad. Candidarea acesta, ca și cea 
de ia Nădlac, s’a făcut în contrazicere cu 
conclusele conferențelor partidului națio
nal român.

Scrisorea din Viena.
In 18 August st. n. a avut loc pro- 

moțiunea la rangul de sublocotenent și 
depunerea jurământului absolvenților anului 
curent al academiei technice militare din 
Viena. Curtea academiei de pe strada „Stift" 
era îndesuită de lume încă de pe la orele 
8’/2. Aci puteai vede candidații cu fețele 
voiose ; colo părinții mândri de fiii lor, cari în 
primele uniforme de ofițer așteptau nerăb
dători începerea serbării. Notez cu plăcere, 
că între candidați se aflau și trei bravi 
Români: D-1 Elia Cena, fratele Exelenției 
sale D-lui general de divisie Vasile Cena, 
împărțit la artileria de câmp în garnisona 
Pojon, d-1 Coriolan Bardosy, împărțit la 

arti leria de câmp în Brașov și d-1 Traian 
Smeu, împărțit la trupa de geniu în Alba- 
Iulia.

Printre privitori am văcjut și numărose 
fețe românescl: D-1 luliu Bardosy, inspector 
de șcdle în retragere din Sibiă, dinpreună 
cu fîoa dânsului, D-șora Aurelia. Apoi ma
ma D-lui Elie Cena însoțită de mai multe 
rudenii. Din partea familiei Smeu au fost 
de față surorile densului. Mai departe d-1 
Dr. Lazar Popoviciu din preună ou o prea 
frumosă societate românescă, pe oarl însă 
nu im fost norocos a-o ounosce.

La drele 93/4 s’au aucjit primele acor
duri ale musicei militare și în curând să 
ivesoe un batalion de artilerie constătător 
din elevii încă ueabsolvențl ai academiei. 
Batalionul face front în mijlocul curții, 
unde se afla, spre înălțarea sărbării, un tun 
înpodobit cu flori. Punct 10 ore se presintă 
superioritățile militare. Imediat după acesta 
musica întoneză imnul imperial, trimbițele 
suflă „generalmarș“-ul și stdgul institutului 
academic apare măreț purtat de doi ar- 
tileriști voinici. Prin acest aot se începe 
serbarea. Primul punct îl formâză „Ru
găciunea" (Gebet), cântată așa de frumos 
de musica militară, pe când trupele pre- 
sente, precum și numărosul public cu oa- 
petele descoperite ascultau sublimul imn 
religios. Urmeză apoi o prea frumosă cu
vântare a preotului institutului academic, 
adresată fiilor săi sufletescl, o cuvântare 
plină de vorbe dulci și sfaturi părintescl. 
Fără îndoială însă, că punctul de forță la 
format discursul comandantului aoademiei: 
Colonel Horeczky. Am aflat în el pe ade
văratul fiu al lui Marte, pe vrednicul ostaș 
îmbătrînit în ideile și viața militară. La 
finea cuvântării sale îșl ia adio dela elevii 
săi în numele institutului și al superiorilor 
aceluia. Urmeză apoi depunerea jurămân
tului, după care într’un entusiasm general 
tinerii ofițeri cu săbiile scose au isbucnit 
în strigarea: „Trăiască Maiestatea Sa". 
Prin acâsta punctele oficiose ale sărbării s’au 
finit.

A urmat încă defilarea batalionului, 
pe oând cei promovați s’au retras în „școla 
de călărit" pentru ca fiecare să se presente 
foștilor superiori. De aici în trăsuri tot câte 
2 sunt transportați la „comanda pieții", 
ca să-și anunțe fiecare identitatea. La 
ora 1 p. m. s’a aranjat în onorea lor 
un dineu splendid, unde li s’a dat ultima 
ocasiune, ca înainte de a părăsi frumosă 
Vienă, înainte de a cunosce cărările multor 
desilusii ce îl așteptă pote în viață — să- 
șl petrecă vre-o câteva momente scurte, fără 
griji, ca prietini, ca camaradl.

N. V. V.

Adunări de învățători.
Sătmariu, 14 Aug. st. n. 1904.

Reuniunea învățătorilor gr. cat. ro
mâni din Archi-Diaconatul părților Săt
mărene aparținător diecesei Orădane, și-a 
ținut adunarea generală anuală la 9 Aug. 
st. n. a. c. în comuna Necopoiîi. .

La 7 ore diminăța s’a ținut sf. litur
gic slujind părintele Varga, preot în Chilia 
adm. filiei Necopoiu. Dintre credincioși 
numai 7 bărbați și 4 femei au fost de față 
er predică nu s’a ținut.

Deschiderea ședinței la 9 ore s’a făcut 
prin v. preș. Reuniunei Alexa Pop, preot 
în SăsarI, care prin o vorbire plină de en
tusiasm a deschis ședința.

A urmat cetirea răspunsului de mul
țumită al IlustritățiI Sale D-lui Episcop Dr. 
Demetriu Radu la omagiile de alipire și 
supunere trimise dînsului din partea adu
nării filialei ținute in Culciul-Mare, ca unui 
cap bun și iubit de toții. Sa hotărît a se 
trimite și din partea acestei adunări o a- 
semenea felicitare llustrității Sale bunului 
nostru episcop.

S’a vestit soirea înbucurătore despre 
noul archidiacon Coriolan Ardeleanu fost 
profesor în Beiuș care șl-a și ocupat deja 
postul. La aucjul acestei soiri cu toții în
suflețiți au strigat „Să trădscă la mulțl ani!" 
alegendu-1 de președinte al Reuniunei înv. 
români în locul fostului archidiacon Dr. 
Felician Bran.

S’a ales biuroul funcționarilor cu puține 

modificări tot cela, care a mai stat în 
fruntea Reuniunei. S’a ti împărțit stipendii și 
premiu, s’a ținut disertațiune prin D-1 Petru 
V. Șireagu învăț. în AmațI despre „Auto
ritatea și susținerea disciplinei în școlă", 
s’ati discutat multe lucruri însemnate ; s’atî 
împărțit diplome la membrii noi; s’au în
casat taxe; s’au făcut mai multe propu
neri diverse spre înaintarea scopului Re
uniunei etc. etc.

Terminându-se ședința la 2 ore d. m. 
membrii s’au întrunit la banchet, luând parte 
47 inși, 3 ospețl și mai mulți onorațiorl 
domni, domne și domnișdre; în timpul 
prânflului musica a cântat piese naționale.

Săra a urmat petrecere ou joc în fru- 
mosa sală bine decorată. Petrecerea a durat 
pănă în zorile cu uesPus& plăcere
și dragoste; durere însă că a avut un finit 
forte trist, dedrece . soția D-lui Const. 
Pintea învăț. în Fătărești lovită de apo- 
plecsie a murit abia după două întorsături 
de joo.

Era dureros a treia di după petrecere 
să vecji pe cei voioși cari au petrecut, 
îmbrăoațl acum în jale ducând cadavrul 
rece al amintitei și în veoi neuitatei la 
veolnica odihnă.

Petru V. Șireagu.
învgț.

Reuniunea
învățătorilor români uniți din Archidiecesă.

X.
De lângă Mureș, August 1904.

Fiind temele de premii partea oea 
mai însemnată a cestiunei în progresarea 
membrilor, sunt silit a mă mai ocupa în
tr’un articol cu acdstă cestiune.

Tesele de premiare sefaleg din partea 
unei comisiunl alese de comitetul central. 
Percurgend eu organul reuniunei, lucrările 
comitetului central, am aflat cu plăcere 
cum-că comisiunea flisă a satisfăcut obli- 
gămentului său în tdte privințele. Anume 
a ales și propus câte 10 premii literare di
ferite: pedagogioe, metodice, economice, so
ciale, și altele. Din aceste 10 teme propuse, 
cu mirare trebue să constatăm, că 'aduna
rea generală luâ numai trei țese de pre
miare, abandonând celelalte 7. Motivele 
pentru cari aceste din urmă nu erau pu
blicate în procesele verbale, nu le cunosc. 
Pote să fie în folosul fondului, ca să 
nu se facă prea multe cheltuieli?

Noi învățătorii prin lucrarea conti
nuă ne putem cualifica și cultiva, er pu- 
blicându-se prin diarele nostre lucrările 
nostre, lățim cultura în massa poporului, 
ceea-ce ne este și menirea. Precum am <j13 
în articolul precedent, este frumos, ca să 
adunăm și augmentăm fondul general, dei- 
nu-i permis, ca să scăpăm din vedere sco
pul nostru principal: cultura poporului și 
înaintarea vadei reuniunei.

O reuniune, care, după raportul pu
blicat al cassarului, încasseză anual peste 
1000 corone, fără nici un scrupul pote, ba 
este obligată a cheltui cel puțin 100 corone 
în scopul premiării teselor. Cred cum-că 
adunările generale viitore vor și primi pro
punerile comitetului central date în astă 
privință și vor stabili mai multe și mai 
mari premii, ceea-ce va fi în interesul 
causei.

Ca publicul cetitor să fie în curent 
cu afacerile reuniunei, cuget că nu va strica 
a reînprospăta din proiectul verbal al adu
nării generale ultime: ședința a IlI-a, din 
nr. 3/1904 pag. 44 al „Foiei școlastice", 
titlurile premiilor date din partea biroului 
central în concurs pe anul școlastic trecut. 
Temele sunt următore:

I. Cum îșl pote învățătorul câștiga și 
susțină autoritatea în școlă și afară de 
școlă? Premiul de 30 cor.

II. Șoola poporală în serviciile econo
miei casnice. Premiul de 20 cor.

III. Cari jocuri sunt mai acomodate 
pentru distracția și educația tinerime1 
școlare. Premiul de 15 corone.

Tdte aceste 3 țese sunt acomodate 
scopului și în interesul învățătorilor, tine- 
rimei școlare și al poporului, der nu este 
în consonanță mărimea sumei de premii

l
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cu însăși lucrarea. Căci fie-care temă re- 
cere o muncă intensivă și pregătire mare.

Spre probarea afirmațiunei mele n’am 
să amintesc alta, decât împrejurarea îmbu- 
curătore, că tesele premiate ale membri
lor reuniunei fură în trecut publicate nu 
numai în organul reuniunei, ci și în cele 
mai multe jurnale ale nâstre, ceea-ce ser- 
vesoe spre onore nu numai celor premiali, 
•ci a tuturor membrilor reuniunei, âr de 
altă parte datorim cu mulțămită și reou- 
noscință redacțăunilor aoestor jurnale, cari 
reproduo din bună-voință și nerecercată de 
nimeni lucrările premiate ale colegilor 
noștri.

Mureșanul.

școlar de pe clasa precedentă au se-l pre- 
sinie toți școlarii, cari vin a se înmatricula, 
așa-dar și școlarii, cari au absolvat clasa 
precedentă la școlele nostre. In 30, 31 Au
gust și în 1 .Sept. v. dela 8—12 ore a. m. 
și dela 3—5 ore p. m. se vor ține exame
nele supletorii și de emendare. Cei-ce s’ar 
presenta mai târcjiu, au să petiționeze la 
direcțiune, dovedind cu atestat valabil cau
sa întârzierii.

Toți școlarii, carf întră în prima gim- 
nasială seu I. reală, pot fi supuși unui exa
men de primire conform normativelor exi
stente. Examenul de primire se va ținâ 
în 31 August v., 1 și 2 Septemvrie v.

Nota. — Școlarii, cari vin delaun in
stitut, unde în gimnasiul superior nu au în
vățat limba grecescă, au să fie supuși unui 
examen de primire din limba grecescă.

Didactrul în gimnasiul inferior și șco- 
la reală este de 24 corone pe an, er în 
gimnasiul superior (cl. V.—VIII.) de 40 cor. 
pe an. — Cei înmatriculați (pentru prima- 
dată mai plătesc odată pentru tot-dâuna 
o taxă de primire de 8 corone. Școlarii 
neromâni plăteso didactrul, t«xa de primi
re și taxa pentru fondul de pensiune duplu. 
Taxa pentru feudul de pensiune este în 
gimnasiul superior 10 corone, âr în gimna
siul inferior și școla reală de 6 cor. (cei 
scutiți de didactru plătesc ’/, din acestă 
taxă), tbxa de testimoniu și de anuar e de 
3 cor. (cei scutiți de didactru plătesc nu
mai 2 cor), er taxa de bibliotecă este în șco
lele inferidre 60 bani, în cele superiors 1 
cor. (Taxa de membru la societatea de lec
tură a studenților este pentru cl. V. și VI. 
gimn. 1 cor., pentru cl. VII și VIII gimn. 
2 cor.)

Didactrul se pâte plăti în 2 rate se- 
mestrale: 1/i la înscriere, er ‘/2 la începu
tul semestruluill, dâr celelalte taxe se plă
teso de-odată și întregi cu ocasiunea în
scrierilor.

Școlarii, cari vor să fie scutiți, de di
dactru, trebue să-și înainteze petițiunile lor 
la mâna d-lor profesori de clasă respectivi 
pănă în 30 Septemvrie stil vechiu.

1) îndreptățiți a petiționa sunt acei 
școlari săraci, cari au moralitate bună și 
nota generală de studii forte bine seu 
bine.

Cu nota suficient pot fi scut ți numai 
acei elevi, cari sunt din Brașov și cerce- 
tâză clasa I. și II. gimn. seu reală.

2) La petițiune se aclude atestatul de 
paupertate al ofioiului comunal, vidimat și 
de parochul local.

3) Oei-ce vin de la alte școle, au să 
acludâ și testimoniul de c'asă ultim.

Convocări.
In sensul §-lui 17 din Statutele Reuni

unii învățătorilor români gr. or. de la șcâlele 
confesionale gr. or. din diecesa Caransebe
șului, se convocă adunarea generală ordi
nară a reuniunii la Biserica Albă pe dilele 
29 și 30 August (11 și 12 Septemvrie) a. 
•c. pe lângă următorul Program:

Ședința I. Duminecă în 29 August 
(11 Sept.) înainte de amâzi. 1) La 9 ore 
participare la sfânta liturgie și chemarea 
Duhului sfânt. 2) La 11 ore deschiderea 
adunării. 3) Raportul general al comitetului. 
4) Alegerea oomisiunilor. 5) Tema: „în ce 
chip își pote câștiga și susținea învățătorul 
autoritatea și respectul în și afară de școlă“. 
Referent: Mihaiu Gr. Crăciun.

Ședința II. Aceeași di după ămecji. 6) 
Tema: „în ce măsură pote contribui casa 
părintesoă la educațiunea școlară44. Referent: 
Petru Bandu.

Ședința III. 'Luni în 30 August (12 
Sept. înainte de amecji. 7) Raportele comi- 
siunilor esmise în ședința primă. 8) Defi- 
gerea locului pentru proxima adunare ge
nerală. 9) Propuneri. 10) Alegerea funcțio
narilor și a comitetului Reuniunii pe anul 
1904/5. 11) Disposițiuni pentru verificarea 
protocolului. 12)înoheerea adunării generale.

Din ședința comitetului Reuniunii 
ținute în Lugoș la 25 Iulie (7 August) 1904.

Traian Hențu. loan Marcu.
vice-președinte. notar I.

*
Adunarea generală a despărțământului 

XXIX (Mediaș) al „Asociațiunei pentru 
literatura română și cultura poporului ro- 
mânu se va ține în acest an în școla gr. 
cat. din Mediaș în 4 Septemvrie n. la 3 
ore d. m. cu următorul program:

1) Des hiderea ședinței adunării ge
nerale prin președinte. 2) Raportul comi
tetului despre activitatea sa dela ultima 
adunare generală pănă în present. 3} Ra
portul cassei. 4) Alegerea unei cotnisiuni 
pentru censurarea rapârtelor de sub punct 
2 și 3 și pentru verifi area procesului 
verbal al adunărei generale. 5) Alegerea 
unei comisiuni pentru înscrierea de membrii 
,și încassarea taxelor. 6) Statorirea budgetului 
pe anul viitor 1904/905. 7) Eventuale pro
puneri. 8) Alegerea a 2 delegați pentru 
'adunarea generală a asociațiunei. 9) Consti- 
tuirea'comitetului pe un nou period de 3 ani.
10) închiderea ședinței.

La acestă adunare sunt rugați a par
ticipa inteligența română, preoții, învățătorii, 
și poporul român din Mediaș și din întreg 

• despărțământul.
Mediaș, 15 Aug. 1904.

Ioan Moldovanu. Dr. Ivan loan 
prot. și dir. al desp. secretar.

Dela direcțiunea școlelor medii gr. or. 
rom. din Brașov.

(înștiințare pentru anul viitor.)
Anul școlar 1904—1905 se va începe 

în 1 Septemvrie 1904 st. v., adecă în 14 
Septemvrie st. n. Părinții oarl doresc a-șl 
da copiii la aceste școle, sunt poftiți a se 
presanta cu fiii său cu fiicele lor în 
cancelaria direcțiunilor respective în cju- 
lele de 1, 2 și 3 Septemvrie v., adecă 14, 
15 și 16 Septemvrie st. n. pentru înmatri
culare. — Școlarii, cari se inmatriculeză 
pentru prima-dată la șcâlele nostre medii, 
•vor aduce testimoniu școlar, extras de bo- 
;.tez și certificat de revaccinare. Testimoniul ' 

Pentru copii sermanî.
M. S. Regina României, Elisaveta, a primit 

dilele trecute din orașul Adelaida (Australia) o 
fdrte mișcătore scrisore împreună cu o subscripție 

•• pentru copiii sărmani din România.

Domnă:
Am mare plăcere, deza Vă aduce la 

cunoscință, că v’am trimis astă-di (prin 
mandat costal, suma de lire 20, 16 o 8 p. 
— exact 5000 de penny — care sumă a 
fost subscrisă cu grabă de membrii și amicii 
societății, copiilor Sunbean (Raza Sorelui) 
în Australia de sud ca răspuns la apelul 
Vostru atingător în favorea copiilor săraci 
din România.

Dați-ml voie să Vă adaug, că atunci 
când am primit scrisorea Vostră eram forte 
ocupat să adun subscrieri prin „Razele So
relui14 pentru subvenționarea (în al 10-lea 
an de existență) a două pătulețe ale „Ra
zelor Sorelui14 de la spitalul de copii din 
Adelaida, și fiind că acestă reclamă o sumă 
de 63 lire, nu mi-a fost cu putință se pu
blic scrisorea Vostră de cât numai cu câte
va săptămâni mai târdiu.

Dâr îndată ce s’a publicat, îndată îi 
s’a și răspuns. In 24 de ore am primit 
3500 penny, și fie-care curier nou îmi aducea 
nouă contribuțiunl. Fie-care trimetere era 
însoțită de câte o scrisore, în care donatorul 
exprima profunda sa simpatie pentru Voi 
și pentru nobila Vostră operă, cum și spe
ranța, că apelul Vostru va găsi un ecou 
generos în tote inimile.

Vă YOitî trimite câte-va din aceste

scrisori, ca să puteți judeca Insă-Vă since
ritatea acestei simpatii. Printre aceste scri
sori s’a primit din partea „ Razelor Sorelui44 
unele din depărtări de sute de leghe — 
de la statele vecine cu Australia Occiden
tală, de la New-South-Wales și Victoria. 
Una din episotele, pe care Vă void trimete, 
vine de la fiioa (Maggie Teodoru) unui Român 
locuind în acel sat.

Dați-ml voe, Domnă, să Ve spun cât 
am fost de fericit, a mă asocia la opera 
creștinâseă, pe care o întreprindeți dând 
pânea fometoșilor și îmbrăcămintea celor 
seraol. E de ajuns o gândire frumâsă, ca 
toți omenii să devie frați și scrisârea 
Vostră a făcut să vibreze fibrele a mii de 
inimi din acâstă țâră depărtată și m’a pus 
în posiție să Vă trimet acâstă sumă.

Voiă putâ să obțin o favore de la 
Voi? Societatea nostră Raza Sorelui avâ- 
va onorea să primescă o frumosă fotografie 
a Vostră, pe care o va pune printre odorele 
comorilor ei, precum și câte-va grupe foto
grafice de copii români (atât din clasele 
superidre, cât și de printre țărani). Ași fi în
cântat să le pot publica în suplimentul 
ilustrat al (jiarului nostru săptămânal „The 
Adelaide Observer44.

Sunt, Domnă, cu cel mai profund 
respect.

David H. Bosvill 
(„Unchiul Harry44)

NECROLOG. Subscrișii cu inima înfrân
tă de durere anunță tuturor rudeniilor, 
amicilor și cunoscuților, că iubitul lor ta
tă,. socru, moș, strămoș și frate loan Fă
gărășianu paroch emeritat gr. or. și-a dat 
nobilul seu suflet în mânile Creatorului 
Luni în 9/22 August 1904. la orele 6 a. m. 
în etate de 75 ani și în anul al 55-lea al 
sfintei preoții. împărtășit fiind cu sfintele 
taine. Osemintele scumpului adormit în 
Domnul să vor depune spre vecinică odih
nă în cimirirul bisericii gr. or. din Drăguș 
Mercuri în 11/24 August la 11 ore a. m. 
Fie-i țărîna ușdră și memoria binecuvân
tată.

Drăguș în 9/22 August 1904. Dioni- 
sie Făgărășianu, Solomon Făgărășianu ca 
fii' Petru Tataru, loan Făgărășianu, Isac 
Sofonea gineri. Ana Făgărășianu n. Sper- 
chez noră. Văd. Mana Codru n. Făgără- 
rășianu, Eva Șerban n. Făgărășianu surori. 
Rafira Tataru n..Făgărășianu, Văd. Maria 
Borzea m Făgărășianu, Senia Făgărășianu 
n. Făgărășianu, Sofia Sofonea n. Făgără- 
șiana ca fiice, și numeroși nepoți.

Bibliografie.
Făt-Fruinos, revistă literară, apare 

de două ori pe lună în Bâi^ad. Numărul 9 
de la 15 Iulie are următorul sumar: A. D. 
Cuza. — Imn lui Ștefan cel Mare. I. Ciocîrlan. 
— Cetățuia Stăncuței (schiță). D. Nanu. — 
Primăvară (poezie). Emilgar. — Din Trecut 
(fragment). G. Tutoveanu. — Privighetorea 
(poesie) P. Gheorgheasa. — Iubirea părului 
la Români (folklor). Alex. A. Naum. — Imn. 
A. Mîndru, — Cucernicie (poesie). Econ. I. 
Antonovicl. Document de la Ștefan cel 
Mare, comunicat de părintele Icon. N. Ve- 
reanu, din Iași. Poșta redacției. Un număr 
15 bani. Abonamentul 4 lei pe an. Redac
ția și administrația: Tipografia C. D. Lu- 
pașcu, Berlad.

ULTIME SC1R1.
Budapesta, 25 August. La mi- 

nisteriul de agricultură au sosit scirî, 
că alaltăeri a plouat mai în tdte 
părțile țării.

Petersburg, 25 August. Dumi
necă ndptea un torpilor japones a 
încercat să pătrundă în portul dela 
Port-Arthur. Rușii însă l’au respins. 
Aici se așteptă în fie-care 6ră ves
tea despre o ciocnire pe mare îna
intea Port-Arthurului.

Londra, 25 August. Din Cifu se 
vestesce, că Japonesilor li-a succes 
a isgoni pe Ruși de pe terenul află
tor înspre sud de Port-Arthur. Ja- 
ponesii văcjend resistența neașteptată 
a Port-Arthurului, și-au schimbat 
planul de răsboiu. Rușii au început 
se trăcă pe terenul inițiativei.

Se crescem econdme.
Glasul timpului de astădi ne 

strigă cu putere, să înaintăm pe tote 
terenele vieții omenescL Au trecut 
timpurile de odinioră, când într’un 
om. ca și într’un popor, se prețuia 
mai mult puterea trupescă, decât 
cea sufletăscă. Astădi se cjice, și cu 
drept cuvânt, că: „mai mult cu min
tea, decât cu puterea* se păte câștiga. 
Pentru întărirea trupului este lucrul 
și deprinderea, er ^pentru întărirea 
și luminarea minței, este șcăla.

Șcdla are în cjiua de astădi che
marea, ca se dea tineretului cresce- 
rea și învtțătura trebuinciosă, de care 
apoi se se păta folosi mai târdiu 
chiar și în viăța de tote d’lele, după 
cum diceau și cei vechi, că: nu pen
tru școlă, ci pentru vieță învățăm*.

Unele din școlele nostre însă 
pănă acum nu au prea pus un preț 
deosebit pe proverbul numit, adecă 
n’au prea avut în vedere principiul, 
să crâscă economi și econâme pen
tru vieță. De aceea o parte însem
nată a tineretului a învățat numai 
pentru șcălă, er când a eșit în viăța 
de tăte dilele- a uitat mai tot ce a 
învățat în șcdlă.

Pricina acestei uitări mai este 
și împrejurarea, că tineretul pară- 
sesce șcăla chiar în anii aceia, în 
cari i-s’ar pute imprima mai cu în
lesnire învățăturile și povețele nece
sare pentru vieța practică.

O altă pricină mai este și aceea, 
că cu deosebire în școlele mixte, 
adecă în acele, în cari umblă băeții 
și fetele la olaltă, nu s’a -'prea, pus 
preț pe partea practică a învățătu- 
rei. Astfel cu prilejul esamenelor de 
multe-ori putem auc|i răspunsuri de 
la fetițe despre țări și mări îndepăr
tate, despre rîurl, munți și orașe, 
der despre aceea, când și cum se 
sămenă cutare legumă, abia decă 
poți audi câte un cuvent.

In t'mpul din urmă s’au mai 
înființat pe la unele orașe mai mari 
și anumite șcăle mai înalte de fete, 
în cari adecă se continuă îuvățătura 
primită în școlele sătesc! Der șco
lele acestea nu sunt pentru cresce- 
rea adevăratelor econăme, ci, după 
cum se dice, mai cu semă pentru 
crescerea cocănelor.

Ou tăte acestea am văcjut, ca 
chiar și unii dintre economii noștri 
mai de rend, au dat năvală cu fe
tele lor pe la. astfel de școle. Ei 
cred, că decă vor învăța în acelea, 
ele numai decât au să se facă și 
cocone. Uită însă, că în cjiua de as- 
tădî, pe lângă carte se mai recere 
și o bună parte, adecă avere frumăsă..

Din timpurile străvechi, familia 
a fost prima școlă, în care copiii au 
învățat de la tatăl lor, ăr fetițele de 
la mama lor lucrurile trebuinciăse 
pentru economia din casă și de afară, 
ba de multe ori părinții au mai în
locuit chiar și pe învățător, învățân- 
du-șl copiii lor și la cetire și scriere.

Familiile nostre românesc!, pe 
cele mai multe locuri, încă și-au cu
noscut acesta chemare a lor, dând 
tineretului învățăturile și povețele ce
rute pentru, vieța de tote cailele.

Ou deosebire mamele au făcut 
și pănă acum fdrte mult pentru cres
cerea și povețuirea fetițelor din fa
milie.

Mamele nostre suplinesc in fa
milie pe învețător și învățătdre. De 
la ele învață copiii nu numai limba, 
ci și cum să se porte în societate 
față cu alți dmenl, apoi fetițele mai 
învață și cum să prindă acul în 
mână, cum se cosă, cum să chindi- 
sescă, cum să croăscă, să torcă, se 
urzâscă, să țese, să spele, se fiărbă, 
și altele

Mamele adevărate își învață apoi 
i pe fetițele lor și cum să adune tomna 
I sămințele de legumi, cum să le păs-
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treze peste iernă, cum se sameue 
primăvara legumele trebuincidse pen
tru economia casnică, cum sS le 
plivescă, se le resădăscă și sape. Ele 
le mai învață și la lucrul câmpului: 
la săpat, adunat de fen, la secerat 
și altele.

Mamele adevărate îșl dedau fe
tițele lor, ca se se roge sera și di- 
mineța lui Dumnezeu; le îndemnă 
să mergă la bișerică, le opresc de 
la cercetarea locurilor necuviinciose 
și le supravegheză la tot pasul.

Acum de un timp s’au mai ivit 
în holdele frumose ale familiilor nos- 
tre românesc! și câte o buruenă de 
mamă, pe care am pute-o numi mamă 
maștera, care în loc se facă ca o 
adevărată mamă, ea merge cu pildă 
rea înaintea tinerelor ei odrasle. Ea 
nu-șl învață fetițele la omenie, la 
lucru, la grijă și păstrare, ci mai 
mult la petreceri și podobe, așa că 
în cele mai multe cașuri se prăpă
desc, ea și buruenile din holde, nu 
numai ele, ci chiar și familiile, din 
cari fac parte, le aduc la sapă de 
lemn.

Cătră adevăratele mame me în- 
dreptez cu șirele acestea, sfătuindu- 
le, ca se îngrijescă și pe viitor tot 
mai cu de adinsul de buna crescere 
a fetițelor lor, deore-ce numai prin 
tr’o îngrijire corespuncjetore se pot 
cresce adevărate econdme.

1. G.

Nutrețul tocat (tăiat).
Agricultorii noștri întrebuințeză ca 

nutreț — chiar și în anii cei buni — pa
iele și pășii de cucuruz. De aceste soiuri 
de nutreț ei fac însă adesea cea mai rea 
întrebuințare. Paiele seu le dau în ames
tecare cu fen, și astfel mai merge, său le 
dau gole și întregi, cum ies din mașina de 
treerat, ceea-ce e o procedură cât de greșită. 
Tot atât de greșit e și modul cum se dau 
vitelor pășii de cucuruz (jipii).

Acestui rău trebue să i-se pună sta
vilă, și anul acesta lipsit de nutreț ne va 
constrînge, cred, să începem o îngrijire 
mai rațională a vitelor și o cruțare a nu
trețului.

Cum să începem ?
înainte de tote vom trebui să adunăm 

și păstrăm cu cea mai mare îngrijire: paie, 
plevă, turnumâtă și pâșii de cucuruz.

Unde nu s’a introdus încă, ori sunt 
de tot puține mașini de tăiat nutreț, 
omenii să se întovărășescă câte 5—10 și 
să cumpere o astfel de mașină, care face 
servicii prețiose nu numai în anii cei răi, 
dar și în anii cei mai buni. •

Dând vitelor paiele, pâșii de cucuruz 
etc. în stare amănunțită, cruțăm mult nu
treț, vitele se nutresc mai bine și chiar se 
îngrașe; astfel obținem un câștig evident 
în economie. Er în anul acesta așa de rău 
e indispensabil să introducem pretutindenea 
mașina de tăiat.

In nutrețul taiat trebue să între tot 
ce rămâne neconsumat în iesle și ce a că- 
rlut lângă ele, pâșii de cucuruz, paiele și 
mai ales cele de ovăs și de orz, vrăjii de 
fasole, paiele rămase din treeratul trifoiu
lui ș. a.

Acest nutreț tăiat vitele nu-1 mănâncă 
bucuros, dacă li se dă fără a fi anume 
pregătit prin fermentațiune sau dospire, 
care se face în modul următor;

Nutrețul tăiat se așadă în două puține 
(cădi) mari (mărimea lor depinde de la 
numărul vitelor de nutrit) astfel, că pe fund 
să vină un strat dp astfel de nutreț în 
grosime de circa 10 centimetri (cam de o 
palmă); peste acest strat se presară de tot 
puț nă tocătură de napi de nutreț seu de 
napi de miriște, ori de cartofi, etc. După 
aceea se presară puține tărîțe. Urmâză apoi 
er un strat de nutreț tăiat (paie etc.) și 
peste ele napi tăiați și puține tărîțe, con- 
tinuându-se astfel până s’a umplut vasul. 
In fine nutrețul se îndesă cu un pisălog 
anume de lemn, și apoi se târnă cu o 
cană de udat 2—3 ferii de apă ferbinte — 

după mărimea vasului — și pe urmă vasul 
se acopere cu un straih.

După trei <jile acest nutreț bun este 
pregătit îndeajuns, vitele îl mănâncă cu 
cea mai mare plăcere pănă la ultimul fir. 
Chiar și poroii, ce se țin preste ernă, con
sumă forte buouros aoest nutreț.

Indată-ce se începe nutrirea din un 
vas, se umple în modul arătat celalalt vas, 
ca astfel nutrețul să nu se gate.

Fen sau otavă să se dee în porțiuni 
mici numai înainte de adăpat.

Cailor să li se dee ovăsul amestecat 
în nutrețul tocat (tăiat).

La început să se dee din nutrețul 
numit de trei ori la cji, fie-oărei vite numai 
câte o litră; mai târcjiu, după-ce s’au obici
nuit cu el, câte 2, 3, 4 litre și se pote 
ridica pănă la 60 litre pe di.

Cine nutresce vitele astfel, cruță mult 
fen (in acest an trebue neapărat să cruțăm), 
neavând de unde cumpăra, vitele nu vor 
slăbi, ci se vor îngrășa și vacile nu vor 
împuțina laptele.

Acest mod de nutrire, se înțelege, co
stă mult, forte mult — nu bani — ci lucru.

Lipsa însă ne va împintena și trebue 
se ne împintene la lucru mai mult; iarna 
și așa nu ne prea îmbulzesc alte lucruri.

______ «B. 

Laptele de capră.
Tobă lumea scie, ceea-ce medicii im

pută laptelui de vacă. In orașele mari el e 
adus de departe, ceea-ce face, că costă 
soump și spre a-1 pute vinde cu un preț 
mai convenabil, vânzătorii de lapte îl ames
tecă cu apă și tot felul de substanțe.

Venind de departe și amestecat, el 
cuprinde microbi, așa încât înainte de a-1 
da copilului, trtbue fiert.

Un alt cuvânt, pentru care laptele 
destinat copiilor trebue fiert ori sterilisat, 
e că vacile sunt adesea atinse de tubercu- 
losă și că bacoilii acestei grozave boli trec 
mai tot-deuna în lapte. Toți acești microbi 
sunt uciși de căldură, der în schimb lap
tele fiert sâu sterilisat nu mai e un aliment 
viu, care să cuprindă fermenții trebuincioșl 
mistuirei. El a ajuns un aliment mort, 
care uu m i are de bună semă valorea lap
telui prospet și care nu mai priesce atât 
de bine oopilului.

La laptele de capră nu avem tâte aceste 
neajunsuri.

Mai întâii! de tote tuberculosa atinge 
atât de rar caprele, încât din miile de ca
pre ce se taie anual, veterinarii n’au găsit 
nici una tuberculosă. Apoi în oraș caprele 
sunt aduse la casa clientului, care e sigur 
în chipul acesta, că dă copilului său lapte 
prospăt, care nu cuprinde microbi. E deci 
de prisos de a-1 fierbe înainte de a-1 vărsa 
în biberon.

Singurul neajuns mic e gustul său 
deosebit, der copiii se obiclnuesc ușor cu 
densul și de alt-fel el piere cu totul, când 
caprele sunt ținute curat.

Pentru tote aceste motive doctorii 
cred, că la copiii crescuți eu biberonul, lap
tele de capră prețuesce tot atât, decă nu 
mai mult, decât cel de vacă.

Tote acestea sunt forte adevărate în 
teorie. Dâr în igiena copiilor ca în multe 
alte lucruri, teoria și practica nu se cam 
împacă tot-dăuna.

Admițând chiar, că orășenii primesc 
aceste motive și consimt a-șl hrăni copiii 
cu lapte de capră, unde voițl, ca să ia de 
pildă la orașe mari atâta lapte de capră, 
cât le-ar trebui? De aceea medicii se mul- 
țămescsă-ș’ vadă d’ocamdată ideile lor adop
tate la țâră, mai ales de cătră doicile, că
rora li-se dau spre lăptare copiii din 
oraș.

Se scie adl, că îngrozitdrea mortali
tate a acestor nevinovate ființe se datores- 
ce prostei calități a laptelui de yacă ce 
li-se dă. Der tote acestea ar pute fi înlătu
rate, decă crescătorele ar fi silite să hră- 
nâscă cu lapte de capră copiii, cari li s’au 
încredințat, mai ales, că costul caprelor, e 
forte mic și întreținerea lor costă mai 
nimic.

Părintele Ivan de la Cronstadt.
Nu de mult a apărut în editura B. 

Elischer succesori din Lipsea o carte sub 
titlul ; „Lucruri intime din imperiul lui Ni- 
colae al II-lea“, scrisă de un bun cunoscă
tor al referințelor rusescl, d-1 Bresnitz de 
Sydacoff. Intr’un capitol autorul vorbesce 
mai pe larg despre minunile părintelui Ivan 
din orașul rusesc Cronstadt, rugăciunilor 
căruia poporul rusesc atribue nasoerea re
centă a moștenitorului tronului Alexe.

Acest; părinte minunat — cLioe Syda- 
koff — la oare pelerineză săraci și bogațl 
din depărtări de sute de mile, când sunt 
bolnavi și nu pot fi lecuițl de nici un me
dic, este într’adevăr o aparițiune rară și 
curiosă. Cei cu carte susțin, că ar fi numai 
un om înzestrat cu o putere mai mare de 
sugestiune, fapt este însă, că părintele Ivan 
a săvârșit lucruri minunate, cari au pus în 
mirare întrega suflare rusâscă. Acest re
nume de un om minunat în felul său, și 
l’a câștigat ■ părintele Ivan prin faptul, că 
a vindecat pe un tînăr, care de ani era 
deja paralisat, încât nu se putea mișca, 
prin simple cuvinte, precum făcuse acesta 
odinidră fiul lui Dumnetjeu. După săvârși
rea acestei minuni, făptuite în mijlocul po
porului, părintele Ivan a devenit de-odată 
un om mare; unde se arăta, era încunjurat 
de numeroși adoratori, și de și mai numă- 
roșl bolnavi, cari se lăsau aduși pe paturi 
în apropierea lui. Țarul Alexandru al IlI-lea, 
aflând despre faptele minunate ale acestui 
călugăr, îl 'numi episcop și îl chema la 
curtea imperială, unde părintele Ivan de
veni duchovnioul împăratului și al familiei 
regale.

Când Țarul Alexandru zăcea întins 
pe patul de mdrte, părintele Ivan fu de 
grabă chemat lângă Țarul muribund, ca 
prin o minune să 1 scape de morte. Minu
nea așteptată însă nu s’a întâmplat și Țarul 
a murit....

Din momentul acesta autoritatea că
lugărului la curtea imperială a scădut în 
mod simțitor și tîuărul Țar Nicolae II nu 
arare-orl întrebuința cuvinte de batjocură la 
adresa credințelor deșerte, înrădăcinate în 
sufletul poporului rusesc — până ce de
veni și dânsul în urma împrejurărilor, su
perstițios și pote chiar în măsură mai mare 
decât tatăl său Alexandru. Chiar în tim
pul acesta săvârșise părintele lvan o nouă 
minune. In fața unei mulțimi de popor, 
dânsul a vindecat o femeiă lovită de dam
bla. Bolnava fu adusă înaintea lui și ros
tind asupra ei mai multe rugăciuni, îi po
runci de-odată să se scoie și să umble.

„Părinte, nu >pot!“ răspunse sfiicios 
femeia.

„Nu aucjl, femeie, ce-țl poruncesc11 — 
Zise din nou părintele Ivan — „scolă și 
umblă 1“

Și etă minunea — se întâmplă, precum 
se Zice în sfânta s riptură, — femeia se scula 
și umblă.

Tote diarel© rusesel erau pline de 
aedstă faptă minunată a duchovnicului im
perial de odinidră și în Rusia nu se mai 
vorbia de altceva, decât numai de ace-tă 
minune. Atunci se întâmplă, că Țarul Ni
colae II. îl chemă pe părintele Ivan din 
nou la curte și îl puse în tote onorurile, 
de care se bucurase sub Țarul Alexandru 
al III. De atunci și pănă astăZl părintele 
Ivan este adorat de întrega familie a Ța
rului și puterii lui îi ascrie poporul rusesc 
și naseerea moștenitorului tronului rusesc.

SLOLTE Șl DS TUFE.
înviat (iupft spiînzurntore.

In analele justiției englese se oiteză 
un fapt forte curios, și pe care, dacă nu 
’l-am vede înregistrat în sus-disele acte, 
am ave tot dreptul de al socoti ca o năs- 
cotire. Anume se spune, că la anul 1692 a 
fost condamnat la morte și executat prin 
sprânzurătore căpitanul Simpsom, care fu
sese acusat de omorîrea unui concetățean. 
Cadavrul căpitanului a stat atârnat pe 
furci timp de o oră întregă, er apoi, după 
ce' i s’a constatat rnortea, a fost deslegat 
și dat familiei lui spre îngropare.

Familia, luând cadavrul, a pregătit 
tote formalitățile pentru îngropăciune, și 
când era totul gata a constatat, cum-că 
Simpsom este încă în viață.

La constatarea acestora, îl deteră în 
grabă tote ajutorele posibile, și după un 
interval de câte-va Z>10> ’’ăușiră al face cu. 
totul sănătos.

Simpsom, era natural să nu mai do- 
rescă a fi spânzurat pentru a doua oră, și 
de aceea se strecură binișor pe o corabie 
din portul Londrei, fugind în Olanda. De 
aci, însă, istoria nostră devine și mai in
teresantă,

Intr’adevăr, la sosirea în Olanda a 
căpitanului Simpsom, cea dintâi personă 
cunoscută, cu care el s’a întîlnit, a fost 
tocmai concetățenul, pentru a cărui omorîre 
a fost condamnat.

Bucuria acestor 2 morțl a fost enormă; 
ei s’au îmbrățișat frățesce, mânoară împre
ună, și povestiră veseli întîmplarea lor. 
După două luni de ședere în Olanda, timp 
în oare răușiră a și strînge banii necesari, 
ei se reîntorseră braț la braț în Londra. 
Aci însă avură forte multă greutate pănă 
ce putură dovedi, cum-că ei sunt omorîtornl- 
și omorîtul, și să răușescă a fi trecuțl din» 
nou în listele celor cari se află în viață.

*
Sfârșitul lumii.

Din New-York se anunță, că un Ne
gru străbate ținutul american Nebra ka în. 
lung și lat, vestind poporului, că a sosit 
sfîrșitul lumii. Predicile sale, ascultate de 
mii și mii da Negrii, an eausat o mare- 
panică în sînul populațiunei.

El spune, că Dumnedeu l’a ales pentru 
acestă misiune și în semn de deosebită gra
ție i-a trimes mantaua lui Moise. In cu
rând se va scoborî din cer o limbă uriașe- 
de foc, care va pustii acestă lume ticălosă. 
Negrii — așa scriu foile americane — dau 
credământ cuvintelor „profetului14 și au în
cetat cu tote lucrările câmpului.

•
Un nnimal care triiesce fără enp.

— piarul „American Morning News11 
povestesce acâstă istorie minunată cam 
greu de credut. piarul din Baltimore spune., 
că d-na Scott, soția unui agricultor din 
Sitleton, apucându-se într’o di să pregă- 
tescă de mâncare, a luat un puiă negru și 
i-a tă'at capul. In acel moment ea fu che
mată într’o altă odaie și lăsa pe o masă, 
puiul decapitat.

Oând se întorse, ca să-l jumulescă, 
puiul dispăruse. D-na Scott creZu la înce
put că îl luase vre-o pisică. Insă de-o dată 
vădii puiul fără cap stând în piciore în- 
tr’un colț, ca și cum ar fi voit s’o croâscă 
la fugă. Uimirea ce stîrni un așa fapt în 
casa lui Scott fu imensă. Agricultorul ajută, 
soției sale să prindă animalul fără cap și 
în tot cursul cjilei nu se mai săturau con- 
templându-1.

După o săptămână tăietura de la gâ
tul puiului se închise și animalul se pre
umbla liniștit fără cap prin curtea casei. 
D-1 Scott se hotărî atunci să ducă acest- 
fenomen vețuitor doctorului Elengh, care-I 
presentâ și dânsul doctorului Actel, profe
sor de fisiologie la universitatea din Den- 
wor. Examenul științific demonstra, că pu
iul uu avea nici un simptom de friguri. 
Profesorul opina că animalul avea să trăâscă 
îndelung, dâcă s’ar fi însărcinat cineva să i 
hrănescă.

Etă de ce dilele acestea — Z'00 „Ame
rican Morning New“ — erau lipite pe zidurile 
orașului Baltimore afișurl enorme în care 
lumea cetea: „Un animal fără cap, feno
men fără cap, care trăesce, mănâncă și bea. 
Furâre științifică în cercurile medicale din. 
Denwer!“

Der decă ne gândim bine fenomenul 
nu e tocmai rar, printre omeni!

Anunțuri de ciisCtorie.
De la 12—18 August 1904.

1. Martin Vargyasi rom. cat. funcționar la., 
percepția r. u. in Brașov cu Sabina Savoiu-Sora 
gr. or. din Sibift. 2. luliu Suciu gr. cat. executor de 
stat cu Ecaterina Gaki gr. 'or. din Brașov. B. Ge
orge Tomi gr. or. calfă la strugăria de ier din Bod 
cu Paraschiva Dobri din Stupinl. 4. loan Samoilă 
gr. or. lucrător cu Pa fir a Boieriu gr. or. amândoi 
domiciliațl ia Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Wândecarea deplină a băle
lor secrete. Să nu pregete nimeni în- 
tr’o cestiune atât de gingașe a se presenta 
odată în persdnă, pentru ca cu ajutorul 
instrumentelor speciale aduse din streină- 
tate poțî afla punctual locul, causa, răs
pândirea și starea bălei, ori cât de adenc 
ar fi boia înrădăcinată în organism. Pe basa 
acestei esaminărî poți cu siguranță afla și 
calea, pe care ajungi la vindecarea răului, 
ceea-ce fie-care o pote face acasă fără de 
a și împiedeca ocupațiunile. Decă cineva 
nu pdte veni în personă, atunci să-și des
crie boia cu deamănuntul și după-ce va 
fi esaminată, va primi deslușirile de lipsă 
și leacurile trebuincidse pe lângă ținerea 
în cel mai mare secret. In scrisore pune 
marcă de răspuns. După încheerea curei, 
scrisorile se ard său la cerere espresă se 
retrimit.

Un astfel de lecuitor și curățitor e 
institutul special al d rului Palocz, medic 
de spital (Budapesta VII Kerepesi ut 10) 
unde cu bunăvoință și consciențiositate 
capătă ori-cine (bărbat său fenoee) deslu
șiri asupra vieții secsuale, unde i se cu
răță sângele bolnav, nervii i-se întăresc, 
trupul întreg se eliberăză de bălă și su
fletul de chinuri.

Fără conturbarea ocupațiunilor dil- 
nice Dr. Palocz vindecă de ani de <jile cu 
siguranță, repede și din fundament cu me
todul său propriu de vindecare și cașurile 
cele mai neglijate, bălele de beșică, de 
țeve, de testicule, de șira spinărei, de nervi, 
urmările onaniei și ale sifilisului, băla albă, 
băle de sânge, de piele și tdte bolele ce 
se țin de organele secsuale feraeesci. Pen
tru femei e sală de așteptare și intrare 
Beparată. Consultațiunile le dă însuși Dr. 
Palăcz de la 10 ore în. a. până la 6 <5re 
sera (Duminecă pănă la 12 bre la amiadi).

Adresa Dr. Palocz, medic de spital, 
Budapesta VII, Kerepesi-ut 10.

Stabiliment de hydrotherapie 
Walliscliliof, 

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, electrisare, 
gimnastică suedă etc.)

Prețuri moderate.
Ou prospecte și informațiuni mai de

tailate stă la disposiție direcțiunea și me
dicul stabilimentului

Dr. Marius Sturza.

Bl®® ișgoișgn® Bfflmansri&iEi 

Un Ver a!b, de un an 
(rasa așa numita Berschieren) 

© de vemSa^ea5
Informațiuni se pot căpeta la 

Administrația „Gaz. Transilv.** 
2—3.1462.

Convocare.
Toți acei P. T. Domni, Domne 

,-și D-ș6re, cari au subscris acți
uni la. înființanda bancă „îârnăvea- 
Jia“, prin acesta sunt convoca ți 

la Adunarea generală constituantă, 
care se va ține în 11 Septemvrie st. 
ji. a. c. la 3 ore p. m. în Sighișora.

De localitate potrivită se pârtă 
giija-

Nr. 14394—1904.

PUBLICAȚIUNE.
De 6re-ee în urma secetei per

manente starea apei dm reservo- 
arele de apă a scăzut în așa grad 
încât e teamă de pericolul, că ora
șul va rămânea pe un tîmp ore- 
care fără apă, de aceea, se face cu
noscut, că s’au luat următbreie dis- 
posițiuni:

Folosirea apei din apaduct se o- 
p reșce pe timpul orelor 8—II și 
2—4 precum și dela 10 ore sera pâ
nă la 5 ore dimineța

Tot-deodată se aduce la cunoș
tință, că s’a dispus ca în cas de 
pericol de foc, apa se se slobodă 
momentan.

Bras86, 18 August 1904. 
2—2.1466. Magistratul orășenesc.

Nr. 15—1904, ex. sen. șc. corn.

Escriere de concurs.
Pentru completarea (fostului de 

învățător la școla comunală din Bor- 
go-Tiha se escrie concurs cu termi- 
nul până la 29 August ?904, pe lân
gă următbreie emolumente împreu
nate cu acel post și anume :

Salar anual de 600 cor , cuartir 
liber în edificiul șcblei coustătător 
din 2 chilii, cuină și cămară, com- 
petință de grădină în estensiune de 
400 °D și cuincuenalele prevecjute 
In lege.

ConcurențiI la acest post de în
vățător au se documenteze, cumcă 
poșed în vorbire și scriere limba ro
mână și maghiară, cumcă în înțele
sul legii sunt cualificați și sunt de 
relig. gr. cat.

Recursele scrise în limba româ
nă și maghiară și adjustate cu estras 
de botez, cu diplomă de cualificațiu- 
ne docențiala, ou atestatul despre 
eventualul serviciu de învățător de 
până acuma și atestat despre purta
rea morală din partea primăriei co
munale, au să fie înaintate până la 
terminul de mai sus senatului șeolei 
comunale din B.-Tiha.

Suplicele înaintate după termi
nul pus nu vor fi luate în conside
rare.

De la presidiul senatului șcblei 
comunale.

Borgo-Tiha, 10 August 1904. 
Iliescu Vasiku, 

1-3 președintele scaunului școlar.

Meghivâ.
Mindazon T. cz. urak vagy hol- 

gyek, kik az alakulando „Târnăvea- 
îia“ tak. pânzintezetnel reszveuyeket 
irtak a'â, ezennel felkeretnek, szi- 
veskedjenek a Segesvâron folyb evi 
Szeptember ho II en d. utân 3 orakor 
megtartandb

Alakulo kozgyulesre
minei nagyobb szâmba.i megjelenni.

Megfelelb heljisâgrdl gondos- 
kodni fogunk.
4-6.1449. Aa aBapit®k.

fiii

AVIS membrilor societății nostre!
Avem onbrea a face cunoscut acelor Onorați membrii ai 

„Primului institut de asigurare de serviciu militar44, 
asociație ce desfășură o activitate binecuvântată sub înalta pro
tecție a Alteței Sale c. și r. A r c h i d u c e 1 e I o s i f, și acelora cari 
din causa de absență, seu alte împrejurări, nu au primit pu
blicațiile ce li-sau trimis, că cu începerea dela 1 August 
anulcurent chitanțele de premii scadente se vor lua în 
primire de nou înființata „Representanță cercuală** de aici.

Ne luăm voia a atrage atențiunea părinților, cari duc grije 
de viitorul copiilor, precum și a tutorilor de orfani asupra în- 
tențlunilor binefăcătore a institutului nostru, care și aci numă
ră o mulțime de membrii fără deosebire de naționalitate și rang, 
că cancelaria nbstră, care se află în casele Dr. Tartler, 
Strada Porții nr. 35, dă tore informațiile ce se vor cere atât ver
bal, cât și în scris, despre tote întrebările în privința institu
tului, fără nici o plată, și la cerere trimite și pe plenipotenția- 
tul cancelariei la fața locului, fără plată.

Orele de cancelarie dela ora 8—12 a. m. și dela 3—6 p. m. 
Dumineca și în <ple de serbătore dela 10—12 ore a. m 

^epresentanța cercuală generală.1—8,1472.

un

Fabrica de țigle
GAL.TZ, iSUTSflp- .& Uoinp

în Sânpeftr*Ui

Țigle cu margine (Dachfaizzîegei) 
bucata 2 klgr. 15 în m. □ mai departe: țigle ordinare, 
cărăinide, cărămizi de pardoseală, carămidi de bol- 
titură, cărămizi pentru coșuri, Scocuri de prima ca
litate.
2-3.1457. Contoarui Brașov, Tergul boilor nr, 6/

Sg

GUSTAV SOLINGER.
PrimiâB stabsBimesst de văpsitorâe artistică și de iucs, 

și curățire chemică de garderobe 
= îsa Brașov, strada Cimiterului nr. 5. ==

STABILIMENT 
de A pre tură,

Decatură
Și

Desinfecțiune,

Arawjat cempflet dâss mm! 
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 ale preda în atelierul meu, executân- 
d-ule spre deplină mulțumire. Amintesc încă că 
garantes pentru ce mi se va da spre curățire 
sau văpsire, der numai pentru ce se va preda 
în atelierul din

Stu-w«la Qlîn>iter9iiliii nr. 5, 
casa proprie, sdu în localurile de primire, la:

STABILIMENT 
de 

Imprăgnier 
de Flissbe și 
Gouvrier.

Curățire 
de perdele și
Appretur.Curățire de Covore.

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

mine comande. Gartone cu mostre colorate, însemnarea prețurilor se pot vedâ tot 
acolo. Locuri de primire în tote orașele mai mari din Transilvania.

Me rog a observa firmele de sus. *53$
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„Un gust mult
Dr.

„Produce efect 
iară dureri

Frof.

ISVORUL de APĂ AMARĂ *
I FRANCISC IOSIF

se distinge
după declarațiunile autorităților medicale;

„Resultat în totd’auna sigur și mulțumitor1*.
P'of. Dr. Erhardr, Berlin, director al clinicei medio. 

„Chiar și in cantități mici are elect și nu este desagreabilă la 
beutN. Prof. Dr. Knssmnnl, Heidelberg, director al clinicei medie, 

„în cantitate mică, abia 150 gr. are efect Mgur.“.
Prof. Dr. de Korănyi, Budapesta, director al clinicei medicale, 

„în general lăudată ca avend gust bim*.
Prof. Dr. de Hulii, Miinchen, director al instit. patologic 

mai bun, decât la alte ape**.
Hofmeyer, Borliu, medic dirigent al spitalului Elisabet. 
chiar și în cașul, când intestinul este iritabil, 
și fără groutățu.
Dr. de Lenbe Wiirzburg, diiector al clinicei medicale,

„întrebuințarea este liberă de ori-ce consecințe desagreabile.** 
Prof. Dr. Baccellj, Roma, directorul clinicei medio. 

„Supără acțiunea stomacului, mai puțin de cât alte alte ape 
mi îi p.yfjl c Prof. Dr. Theodori, BucurescT, medicul regal. 

„Chiar la întrebuințare mai îndelungată nu provocă indisposiții**.
Prof. Dr. de Bamberger, Viena, director al clinicei medio. 

„Efect unitor, forte bun, chiar și la întrebuințare mai iudelungată**
Prof. Dr. Drast-he, dirigiutele secț. V., a spitalului general. 

„Se întrebuințeză cu folos pănă in ultimul timp.**
Prof. Dr. Schauta, Viena. director al clinicei I., pentru bole de femei.

Certificatul ministrului de resboiu c. și r. (secția sanitară) în Viena.
„Apa amară Francisc Iosif are aprâpe fără esoepț.ie efect sigur 

și repede, necausând nici chiar la întrebuințare mai îndelungată in
disposiții secundare. Bolnavii o beau bucuros dia causa gustului plăcut.** 

AFA B88WERALĂ „FKAiU’ISC
Se pote căpăta in tote depositele cunoscute de ape minerale. 

DIKECț’IUNEA în bwapesta.
Spre a se asigura contra amăgirilor, consumentiil se ceră expres 

„Apa amară „FRANCISC IOS1F“. 38—20.1301. 
xxxMxxajcsMXsooiaoocxxxxx
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Aceia, cari doresc se țină 
în anul școlar 1904 5 Inter
natul „Ioncioviciuri, au să-și 
presinte, începând din 10 Au
gust v. pană în 25 August 
v. inel., ofertele lor în scris.

Brașov, 9 August v. 1904.
Eforia școlelor centrale române 

1- 3.,1467 ort. res. din Brașov.

Pentru SESONUL de Tomna si de Iarnă!  ț
In atențiunea Onor, părinți cari au copil de școlă. ‘^£3$

MAGAZIN DE HAINE 
pentru bărbați si băeti. A î i <

are ondre a aduce la cunoscința Onor, public,

P’JBLICAÎÎUO.
Biseriea Sf. Niculae din Brașov- 

Scheiu dă în arendă pentru mai 
multi ani 27 jugăre de fanate, 
comasate, din aproprierea fabricei de 
zahar dela Bod.

Arendarea se va face pe cale 
de licitațiune publică verbală, care 
se va ținea Duminecă în 22 August 
st. vechiu (4 Septemvrie n.) 1904, 
la 10 ore a. m, în sala de ședințe 
a comitetului dela Biserica sf. Nico- 
lae din Brașov-Scheiu.
1-3.1468. Epitropia.

rf >J

n

Novitate.
Subscrisul 

rit magazinul meu cu bună reputație, de confecțiuni pentru dame
caa msî magazia de 

haine bărbătesc!, de băeți și copii, 
corespundetor cerințelor moderne, pe care l’am instalat în 

Piață., Șirul inului în palatul lui Czell. 
w Preturile cele mâi ieftine.

Pui la disposiția On. public esecutarea cea mai bună și efectuarea cea mai solidă. 
■■■' Principiul meu este, cu câștig puțin se fac vândare mare. == 

Rueându-me de o cercetare numfirosă, remân ,,Cu tota stima
SfîLDSWRM N. P.

magazin <le haine bărbătesc!, de băeți și copil (palatul Czell)

Novitate. A)

că mi-am mă-

Pentru Sesonul de Tomna si de Iarnă! ""ăL®

te

Carne de berbece
ieff ti oă!

In măcălăria D-lui Vasilie Oltean

Tergul Cailor colțul Valei late

Mogramw 32 cr» 
și carnea de vită 48 cr. 
se afilA tot-deaună. jprospetă.

La prăvălia
I. Gr. E K E MIE.

a sosit prQsjpet
Struguri de Constantinopol, 

Pepeni vereți șl galbînl, 
Cega, Șalău și Somn prospăt, ȚirI, 

Cel mai bun untdelemn de Niza, 
Icre negre moi dulci, 
Brânză albă de Brăila.

PUBLICASE.
Din partea în Brașov se

aduce la cunoscința On. public că cu începere din 
1 Septemvrie a. c. prețurile laptelui se vor urca 
Și

se

Librăria H. ZEIDNER 
Fondată 1867. BRAȘOV (Ungaria), Fondată 186^ 

recomandă la începutul anului școlar editura cea bogată de: 

Cărți pentru școlă.
(Aici iirmcză numai opurile din timpul ce! mal unu apărute.)

4) Cărți pentru școle primare nou apărute în editură sunt:
1. G. Ludu, preot și 7. Dariu, înv&ț.: Istoribre religiose și morale sau 

datoriile copiilor, partea I. din învățământul religiunei oreștine, cor. —.40.
2. V. Goldiș, prof.: Elemente din constituția patriei sau drepturile ce

tățenesc!, pentru școlele poporale, ediția ÎL, legat .... cor. —.40.
3. N. Stoicovici, înv.: Elemente de musică vocală, p. școlă popor, cor. —.50.

— — Colecțiune de cântece și cântări bisericesci pa note
pentru școlele poporale. Partea I-a, cântece și cântări bisericesc! 
îutr’o voce, pentru anii f., al Il-lea și al III lea de școlă, broș. cor. —.50.

an>' Cataloge și esemplare de probă se trimit la cerere gratis și franco.

B) Cărți noue pentru șcâle medii sunt:
1. Geografie pentru școlele medii, do D. Făgărășianu, prof, și S. Mol

dovan, lucrată pe basa planului ministerial mai nou după D. Laky.
Tom I.: Regalul 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.—.

2. Istoria Universală, pentru școlele sec., de V. Goldiș, prof. Ev. vechia
vol. I., broș...........................................................................................cor. 2.— .

3. Clts sistematic de Gramatica limbei române, întocmit pentru școlele
secundare, după cele mai nouă recerințe ale instrucțiunii 7V. Pilția, 
revăd, de N. Sulică, profesor ginm. Ediția IV-a, volumul I. (Etimo
logia), broș............................................................................................cor. 1.80.
(Carte aprobată de înaltul MiDÎsteriiî al Cultelor și Instrucțiunii publice ca text

didactic din anul 1889 sub Nr. 43.235.)
4. Carte de cetire, de loan Popea, prof, pentru clasa I și II gimnasială, 

și reală, seminare pedagogice și școle superibre de fete, ediția V. 
1905. (Va apărea în Martie 1905.)

B—> Catalogs se trimit Ia cerere gratis și franco. -{—4
, ■l,Ml..4iU.. ........ ..... . ........................................... ...........................................—...i..—. „—„E

anume din diua aceia
1 litru lapte de bivoliță cu 24 b. ț1
1 55 » 55 vacă % 20 „

va vinde on. cumperători. ©

Societatea ie lâptarie, $
cu garanție nelimitată, ®2— '.1 454.

Efeptuesc 
împrumuturi pe amortisare 

cu 4° Io procente 
dela Institute de bani de primul 
rang din patrie și Streinătate 
pe 3/4 din prețul moșiilor și 
immobilelor pe restimp de 
10-75 ani!

Împrumut personal: ofițerilor, amploiaților de stat 
și privați, preoțflor, învățătorilor, comercianților, indus
triașilor etc. pe lângă cliizășie și fără de aceea, pe 
răstimp dela 1—20 ani, cu discrețiunea cea mai 
completă!

Mai departe iau asupra mea, fără vre-o anticipa
ție de spese, încassez și cumpăr pretensiuni, datorii etc. 

încă și de acelea, a căror încassare e dubiosă, tote acestea le in- 
cassez în timpul cel mai scurt, tot astfeliu mijlocesc normalisărîde 
orl-ce natură prevenitore din falimente de tot feliul în patrie și 
străinătate.

CS- JLa cereri «le Informații a se pune o marea poștală. -9a 
Cancelaria agențialâ <le bănci inprotocolată la Tribunalnl din Brașov. 

Altorjai î&alâs Viimos. 
eSrașov, Strada Castelului ur. ffl.2--0/4'0.

If
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forte resistente contra intemperiilor. Material ușor de acoperit și do durabilitate nețermurită. 
Se oapetă ©is ps^et for5te ieftin Sa FaWra din Brașovs

Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


