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Abonamente pentru Anslic-Ungaili 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 oor.. pe trei luni 6 cor.
N-ril de Duminecă 4 oor. pe an.

Pentru România șl străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe șăse 

luni 20 fr.t pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Dumlneoă 8 fr. po an.

Se prenumeră la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-mi colectori.

Abonamentul pentru Brașov
Adtninisirațiuneay Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șoae 
luni 10 cor., pe trefluni 5 cor. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șăse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 oor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inaerțiunilb 
sunt a se plăti înainte.

Brașov, Vineri 21 August (9 Septemvrie). 1904.

Biblioteci și tjsa re.
(a) In șeola primară elevul în

vață elementele de cuuoscințe, cari 
îi sunt trebuitore în viața de tote 
flilele și de cari în (țiua, de astăzi 
nimeni nu se pote lipsi, nici chiar 
plugarul, care de altmirtrea fiind 
vecinie ocupat cu afacerile econo
miei sale, n’are timp liber de a se 
îndeletnici cu cetitul, decât pote în 
Dumineci și sărbători.

Majoritatea cea mare a omeni- 
lor, neputend învăța carte la școli 
mai înalte, remâne cu «Sunoscințele, 
ce și le-a dobindit în șeola primară. 
Vorbim den despre aedstă majori
tate, în special despre omenii agri
cultori, cari formăză grosul națiunei 
nbstre.

Ori-cât de sîrguincios ar fi ele
vul în timpul cât umblă la șeola 
primară și ori câte cunoscințe Iru- 
mdse și-ar fi agonisit el în acest 
timp, cu trecerea anilor acele cu
noștințe se uita și omul se trezesce 
de-odată, că nu este mare deosebire 
în privința cunoscințelor între den
sul și între un alt om, care n’a avut 
fericirea a umbla la șeblă.

Ge este de făcut așa der, ca 
omul se nu uite ce a învățat?

Răspunsul este forte simplu. Cu- 
noscințele trebuesc necontenit pri
menite și împrospătate.

Nu numai Duminecile și sărbă
torile stau la disposiția agricultoru
lui pentru a-se ocupa cu lectura, ci 
îi mai stau la dhposiție și serile 
cele lungi de iărnă, când lucrările 
economice pauseză și când are pri- 
legiu de ajuns pentru împrospătarea 
cunoscințelor.

Ca pe orl-ce tărîrn al vieții pu
blice, unde puterea unui om singu
ratic nu este de ajuns, se asociăză 
mai mulți și cu puteri unite duc ori 
ce întreprindere la isbândă — așa 
și pe terenul acesta s’au făcut so
cietăți și din cotisațiuiiile membri
lor s’au adunat sume mai mari și 
s’au cumpărat cărți spre folosul ob- 
ștei. Așa s’au înființat bibliotecile, 
cari se numără între instituțiunile 
cele mai folositbre ale omenimei.

Cartea este amicul cel mai bun 
al omului. In ea găsim învățătură și 
povață; în ea găsim îndemn pentru 
fapte bune, și mângăere în cțile de 
reștriste. Din carte aflăm istoria tre
cutului, faptele gloridse ale înainta
șilor noștri, cțilele lor bune și rele. 
Cartea este un isvor nesecat de bu 
nătățî, o adevărată comoră. Ceea ce 
este pânea de tote flilele pentru tru
pul omului și aerul pentru plămâ- 
nile lui, este și cartea pentru vieța 
spirituală. Fără carte, omul este ca 
și un mort între cei vil.

Am fădut, că Românii, pe cari 
sortea i-a silit să și părăsăscă țera și 
să șl caute pânea în America, îndată 
ce s’au văc|ut strînșl mai mulți la 
olaltă, cel dintâiu lucru a fost se-șl 
întemeieze o bibliotecă.

Biblioteca, deci, este de mare în
semnătate în vieța ori-cărui popor, 
care vră să țină sămă de progres.

Același lucru l’a avut în vedere 
și ministrul ungar al instrucțiunei 
publice, când a dat ordin mai dău- 
năcțl, ca să se înființeze pe lângă 
fîe-care șcblă de stat, său sub
venționată de stat, câte o biblio
tecă. De cât că acel ministru a ui
tat, că în țera acesta mai locuesc 
și alte popore, afară de Unguri, și 
în lista de cărți, '■ cari se vor procura 
pentru acele biblioteci, n’a admis de 
cât cărți maghiare. Cu atât mai 
mult trebue se ne îndemnăm și noi/ 
ca să ne facem datoria și să ne com
pletam bibliotecele românesc!, pe 
cari le avem, er unde nu se află 
pană acuma asemenea biblioteci, să 
ne grăbim a-le înființa.

Pentru orientarea publicului și 
pentru a afla ce se petrece în lume 
și țără, pentru a vede ce lucrăză 
frații din alte părți și a întrețină cu 
dânșii legăturile spirituale, astăcjl ne 
servesc fiarele.

Nu este o simplă curiositate, ci 
o trebuință a sufletului, de a se țină 
la curent cu evenimentele timpului 
present, și de aceea nici țăranul cu
noscător de carte nu se pote dis
pensa de un (jiar, care alăturea cu 
cartea îi servesce la împrospătarea 

cunoscințelor și la întărirea senti
mentului seu național.

Acestea a trebuit să le accen
tuăm cu deosebire acum, când se 
fac, încercări desperate de a smulge 
diD inimapoporulu nostru iubirea pen
tru limba și legea părinților noștri.

Ajutore pentru incendiați.
Pentru Românii nenorociți prin 

incendii din comunele Câmpeni, Os- 
trovul-mare (Hunedora), Sotelec (Sol- 
noc-Dăbâca) și Mădăraș (Sătmar) — 
au mai întrat la Redacțiunea tjia- 
rului nostru următărele sume:

Din Brașov: D-l Dr. Ioan Popp, me
dic colonel c. și r. și comandantul spita
lului militar 20 cor., Părintele Nicolae Fi- 
zeșanu, c. și r. capelan militar gr. or. 4 cor. 
d-l Nicolae Chintoanu, căp. c. și r. în reg. 
de infant. Nr. 2. 10 cor. — C. (pentru Câm
peni) 2 cor.

Din Olpret (Transilvania) de la d-nul 
Dr. Alexandru de Vaida- Voevod, 20 cor., 
și de la d-na Elena E. tiafrano, 20 cor.

Din Arad de la dnii: căpitan Bur- 
dea, din reg. de infant. Nr. 33 și căpitan
A. Negrea, regim de infant. 33, fîe-care 
câte 4 cor. pentru incendiați! din Câmpeni 
(Suma 8 cor.)

Din Sinaia: de la d-nii: Iosif Vajda 
(colectant) lei 20, apoi de la d-nii Nicolae 
Jugenar 10 lei, Mateiu Ionescu, comersant 
10 lei, Nicolae Bazarea, comersant 4 lei, 
1 heodorescu, comersant 5 lei, Ioniță Ale- 
xandrescu, comersant 1 leu, toți pentru 
nenorociții din' Câmpeni. La olaltă 50 lei 
= 47 cor. 24 bani.

Din Lupoaia (Farkasmezo u. p. Zsibd) 
prin d-nul proprietar Teofil Dragomir, ca 
colectant au incurs următorele ajutore de 
la d-nii:

Teofil Dragomir, proprietar în Lu
poaia, 4 cor., Nagy Alajos, privatier, 40 
bani, Gerasim Dobocan, notar cercual în 
Creaca 1 cor., Dobocan Iuonaș lui Danila, 
proprietar în Creaca 1 cor., Danii lorsin, 
proprietar în Creaca 1 cor., Clemente Chiș, 
econom în Creaca 20 bani, Simion Chețe 
primar corn. în Creaca 20 bani, Lazar 
Weisz, cancelist în Creaca 20 bani, Zaha- 
ria Rus, econom în Lupoaia 20 bani, Merza 
testverek, negustori în Jibou 1 cor., luo- 
nic Lung, econom în Lupoaia 40 bani, 

Vasalia Mureșan, econom în Lupoaia 60 
bani, Toderea Mureșan, econom în Lu
poaia 20 bani, Ioan Lung Mironeanul, eco
nom în Lupoaia 40 bani, loan Mureșan, 
econom în Lupoaia 20 bani, Simion Cicle, 
econom în Lupoaia 20 bani, loan Abru- 
dan, econom în Lupoaia 10 bani, Gavril 
Trenca, preot gr. c. în Lupoaia. 1 cor., la 
olaltă cor. 12 30.

Din Chimitelmc: ca bani colectați pen
tru incendiații din Câmpeni de la poporul 
din Chimitelnic trimite d-l Teodor Hărșan 
paroch gr. cat., suma de 9 cor. 80 b.

Din Cuzdriora (Kozârvăr) lângă Deș 
de la d-l Alexiu Bogdan, oficial reg. i. p. 
2 cor. și de la d-l Iulian Bogdan, căpitan 
o. și reg. î. p. 5 cor. (suma 7 cor.)

Suma 160 cor. 34 bani.
Transport din Nr. de la

22 Aug. (4 Sept.) 402 „ 80 bani.
Suma totală: 563 cor. 14 bani.

Săptămâna acăsta nu s’a intern- 
plat la noi în țără vr’un eveniment 
politic mai insemnat. pianele aduc 
soirea, că guvernul Tisza se ocupă 
încă de pe acum cu planurile, ce le 
are pentru tămnă, când se va des
chide ărășl dieta. Probleme însem
nate va avă de deslegat; încheierea 
de convențiunl comerciale eu statele 
străine, pactul vamal cu Austria, 
der mai ales revisuirea legei mili 
tare, — tot atâtea cestiunl, cari nu 
i-ar da pace să se ocupe și cu „mă- 
runțișurl1*,  cum s’ar dice. De 3ărtea 
poporațiunei țării nu-i prea dore ca
pul pe cei din fruntea afacerilor 
țării. Timpurile grele și crisa eco
nomică prin care străbatem, nu le 
face bătaie de cap, cu tote că sta
tul ar trebui să fie primul isvor de 
ajutorare pentru popor, căci servind 
causa poporului, își face lui însuși 
servicii neprețuite

Pe acest teren sunt datori să 
lucreze domnii de la cârmă, ăr nu 
să umble cu planuri și cu proiecte 
de maghiarisare, cari nu pot să 
aducă nici un folos țării și popăre- 
lor ei, ci dinpotrivă turbură liniștea 
și pacea între ele.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“Urarea de anul nou.
(Istcxioră.)

Frumdsa serbare a nascerei Domnului 
adusese prasnicul său tăcut și fericitor în 
fîe-care casă. Copiii stăteau sub pomul de 
Crăciun și cu inimă veselă primeuu daru
rile, cari le aduse pentru ei iubirea părin
ților lor și pe fie-care masă stătea în diua 
dintâiu colacul de sărbători, pe care mama 
sîrguinciosă îl copsese pentru copii. Numai 
într’o căscidră nu era împodobit pomul 
de Crăciun nu s'a copt nici un colac, deși 
locuia in ea o mamă cu copilașul ei. Ve
cina, care voia să scie tote, ori-cât s’a opin
tit, n’a aflat nimic despre aedstă femeie, pe 
oare o vedea totdduna în haine negre. Ve
cina se tîrîse la ferdstră, ca să vadă cum 
își petrece sera de Crăciun femeia necunos
cută cu băețașul, care era de 8 ani. Nu 
vădu însă alta decât pe tînăra mamă șe- 

c}end la o masă cu copilașul, căruia îi arăta 
un chip, despre care i povestea multe lu
cruri — după cum se părea — astfel, că 
băiatul nu se gândea la nici un pom de 
Crăciun, ci asculta cu lăcomie la vorbele 
mamei.

Ceea-ce n’a putut audi vecina aceea, 
să o audițl de la mine, iubiților mei ceti
tori ! Pentru-că eu sunt un prietin al ace
lei femei, care a fost prea săracă, ca să-și 
cocă o pânișoră de Crăciun și mie ml-e forte 
drag băiatul, care-șl uitase de pomul Cră
ciunului, privind icona ce i-o arăta mamă- 
sa, icona tatălui său îndepărtat și pote 
mort de mult.

Intr’un oraș de munte locuia un fa
bricant bogat cu numele Volkmar. liînd pe 
rînd el își mărise negoțul astfel, încât an 
de an trebuia să-și clădescă nouă clădiri, pe 
cari apoi le vindea cu câștig însemnat. El 
dădea pâne și lucru mai multor sute de mii 
de omeni. Chiar copiii acestor muncitori 
încă de mici căpătau ocupație și simbrie 
potrivită puterilor lor. Marea gospodărie a 
lui Volkmar dimpreună cu toți muncitorii 

ei părea o familie mare din vremurile tre
cute, când toți cari primeau de la el pâne 
și lucru socoteau pe domnul și măiestrul 
lor drept părinte. Bătrânul Volkmar nu nu
mai că era bărbat plin de pătrundere și 
cq esperiență îu afacerile sale, care lucra 
în fabrica sa articolele cele mai frumose, 
ddr era cinstit din partea tuturora pentru 
marele lui simț de dreptate. Mărfurile Iui 
se treceau în grabă, pentru-că fie-care sta 
bucuros în legătură cu densul.

El avea un singur fiiu, cu numele 
Otto, care odinidră era să fie moștenitorul 
negoțului și a bogățiilor sale. Otto era bu
curia și speranța părinților nu numai pen
tru-că învățase ou mult temeiti, oi și pen
tru-că se alipea de ei cu dragoste și cre
dință fiieseă. El ajuta tatălui său în tdte 
lucrările, în fabrică ținea locul de factor, 
tuturor muncitorilor de sub porunca sa era 
un model de hărnicie și iubire de ordine, 
și ori cât era de strict în acestea față de 
sine și față de alții, cătră părinții săi era 
plin de iubire fiieseă. Tatăl, care dintr’un 
cetățen neînsemnat, din puterea sa ajun

sese fabricant mare și bogat și care era 
consciu, că tdte le-a câștigat prin puterea 
sa ceea-ce va lăsa cănd-va fiului său, cre
dea, oă este îndreptățit să hotărască singur 
asupra viitorului lui și de aceea cerea de 
la el supunere nețărmurită și în privința 
acăsta, ca în tdte celelalte.

„Vecjl fiul meu, dise el, pe livada 
asta întinsă înainte ou 22 de ani stetea nu
mai oas». mică de colo, în care te-ai năs- 
out tu. Din colibă însă hărnicia mea șl-a 
întins brațele.... una după alta am zidit ca
sele de colo, oarl sunt ca nisce palaturl, 
locuința frumosă și încăperile, depositele 
bogate de mărfuri, mașinele cele mart, cari 
produc și câștigă luorurt nouă, tdte aceste 
le-am zidit și întemeiat eu însumi.... și tdte 
acestea îți vor rămâne ție de moștenire... 
De aceea aștept de la tine o supunere ne
condiționată în tdte. Pentiu-că eu sunt ta
tăl tău și singurul creator al fericirei 
tale“.

Fini vrednic era întru tdte pe de
plin înțeles cu aoestea. El recunoscea cât 
datoresce tatălui său și se simțea feriți



GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 189.—1904.

In fiilele din urmă 9’a vorbit 
erășl mult în cercurile politice și 
parlamentare din Austria despre si
lințele mari, ce și-le dă guvernul 
austriac pentru a-șî asigura spriji
nul diferitelor partide în viitorea 
campanie parlamentară. Ministrul 
președinte Koerber a făcut în pri
vința acesta pași, cari se pare, că 
de astă-dată vor ave ore-care suc
ces. El umblă să câștige cu totul pe 
partea sa pe Poloni, pe creștinii so
ciali, .partidul clerical german, ba 
chiar și pe Slavii de diferite nuanțe 
politice. Tot în scopul acesta minis
trul Koerber a întreprins o călăto
rie în Galiția și Bucovina, oprin- 
du-se două cțile în Cernăuți. In Bu
covina s’au îmbulzit ee-l întîmpine 
mai ales Rutenii, cari s’au arătat 
atât de îndatorați guvernului pen- 
tru-că a înființat un gimnasiu rntân. 
Pretutindeni Koerber a atra3 luarea 
aminte a autorităților asupra dato
riei funcționarilor administrativi, ca 
aceștia se fie binevoitori față de 
popor și nepărtinitori. Președinților 
de tribunale li-a cerut o aplicare 
consciențiosă a legilor și respectarea 
deplină a principiului, că înaintea 
judecății toți sunt egali.

In urma acesta se crede, că 
noua sesiune a „Reichsrath^ului 
austriac, care se va deschide în cu
rând, nu va fi lipsită de interes.

❖

Grecii din regat și din Creta se 
ocupă tocmai acum c’un plan mare. 
Nici mai mult, nici mai puțin, ei 
vor anectarea Cretei la Grecia.guver
natorul Cretei, prințul grecesc George, 
are de gând se bată la ușile tuturor 
guvernelor și să le ceră a-șl da con
simțământul la planul de anectare. 
După o scire telegrafică din Con- 
stantinopol, prințul George cere, ca 
raporturile Cretei cătră Grecia să se 
reguleze în felul cum s’au regulat 
de cătră congresul din Berlin rapor
turile Bosniei și Herțegovinei cătră 
Austro-Ungaria. Mandatul de guver
nator al prințului espiră în 1905. El 
a declarat, că nu va mai lua asu- 
pră-șl sarcina de guvernor, crecțeod 
că astfel va puf6 să lucreze mai li
ber pentru realisarea planurilor gre- 
cescl. Este acum altă întrebare, că 
ce va fiice la tăte aceste Turcia?

*

In Franța se discută mult ces- 
tiunea. separărei bisericei de cătră stat. 
Ministrul președinte frances Combes 
ar ave intențiunea de a alcătui un 
nou proiect mai liberal, cu privire 
la acâstă separațiune. In acest pro
iect se va lăsa bisericei usufructul 

clădirilor și terenurilor’ ei, și ’i va 
face astfel cu putință o esistență de 
drept și independentă. Se afirmă, că 
și miniștri șovăitori vor consimți la 
realisarea separațiunei bisericei de 
stat.

*
De când cu succesele dobândite 

în Manciuria, Japonesii au căpetat 
mare curagiu. Tjiarele japonese atacă 
de câtă-va vreme Germania, îm- 
putându-i că este în obiceiul Ger
maniei de a ave o atitudine îndo- 
ibsă în cestiunile internaționale, pen- 
tru-ca apoi să tragă folose din îm 
prejurărl. Foile japonese băriuesc pe 
Germania, că n’ar dori sincer, ca câm
pul resboiului actual să fie cât se 
pdte mai limitat

Băncile nostre și crisa economică.
Sub titlul „Problema băncilor în fața 

criseiu vedem publicat în „Revista Econo
mică^ din Sibiiu un articol, care se ocupă 
de rolul băncilor nostre în fața crisei, ce 
amenință pe urma secetei, ce a bântuit 
anul acesta. După-ce constată, că crisa de 
astădl are un caracter grav din causă că 
atinge basa vieții economice, producțiunea 
agricolă, articolul urmeză astfel:

Cu un lucru trebue să fim în 
curat de la început: că ajutor și 
scăpare numai de la noi înșine pu
tem să așteptăm. Statul în vederea 
Jipselor mari și generale, nici decă 
ar voi, nu va pute se saneze situa- 
țiunea și din ajutorul ce-1 va pută 
da., de sigur nu poporul nostru va 
ave partea leului. Prin urmare con
cursul, ce-1 putem aștepta din acesta 
parte, în orl-ce cas va, fi atât de m - 
însemnat, încât vom lucra în inte
resul propriu, dâcă nici nu vom con
ta la el și vom căuta să ne ajutăm 
de forțele nostre proprii.

In acestă acțiune de ajutor pro
priu, ce situațiunea dată o impune 
poporului nostru, 7olul principal și 
conducător cade în sarcina băncilor 
rcmânescî, nu numai în urma fap
tului, că au mail datorințe morale 
față cu poporul, care le-a creat și 
susține, ci mai ales și din c^usa mai 
mult materială, că băncile sunt an
gajate în acestă crisă eu interesele 
lor cele mai vitale și că aceste in
terese sunt identice și solidare cu 
interesele clientelei lor. De aceea 
nici nu încape îndoială, că băncile 
românesc! numai în acel cas vor 
pute trece fără avarii grave prin 
valurile acestei crise, dâcă le va suc
cede a scăpa cercurile largi ale po
porului nostru de pericolele ce le 
amenință.

Credem, deci, că în șituatiunea 
dată conducătorilor băncilor DOstre 
li se impune în mod imperios dato- 
rința de a studia în cercul lor de. 
activitate stările create prin seceta 
din vară, de a cumpăni și apr> ția 
încă de acum urmările ce aceste stări 
le vor pute ave în viitorul apro
piat, de a căuta și stabili mijlocele 
de apărare contra neajunsurilor ce 
amenință și de a organisa apoi pe 
aceste base acțiunea de ajutor pro
priu atât pentru salvarea intereselor 
lor proprii, cât și pentru ocrotirea 
clientelei lor periclitate în basele esis- 
tenței sale

Nici decât nu ne gândim la o 
acțiune mai mult seu mai puțin pla
tonică în acel înțeles, ca băncile prin 
conducătorii și agenții lor, seu pe 
alte căi se caute a influența prin 
sfaturi și învățături asupra cliente
lei lor, îndemnându-o se-șl ii> pună 
economii, se nu-și vîndă vitele, se-șl 
procure alte soiuri de nutreț, și alte 
asemenea. OrI-cât de importantă ar 
fi o asemenea acțiune și orl-cât de 
bune resultate s’ar pute realiza prin 
inaugurarea ei, credem totuși că nu 
cade în competența băncilor și că 
acestea nu numai că nu sunt che
mate, der nici nu prea posed condi- 
țiunile indispensabile pentru a-se va- 
liclita cu succes pe acest teren mai 
mult pedagogic. Acest rol voim să-l 
lăsăm cu totul în sarcina sfetnicilor 
naturali ai poporului, în sarcina șco- 
lei și bisericii și în a reuniunilor eco
nomice și culturale.

bolul băncilor în situațiunea de 
astăfil pbte fi numai căutarea și pro
curarea mijlbcelor materiale de cari 
va ave trebuință poporul nostru în 
lupta grea, ce îl așteptă, și în care 
luptă vedem expuse de opotrivă in
teresele vitale ale institutelor finan
ciare, cât și basele de existență ale 
clieotelei lor.

Spre a pute organisa o acți
une seriosă de apărare pentru acestă 
crâncenă luptă economică, trebue să 
fim în curat înainte de tote cu situa
țiunea, în care ne găsim și în care 
vom fi puși în viitorul apropiat și 
anume va trebui, să ne dăm semă 
de aceea că în cari relațiuni dintre 
bănci și clientela lor se vor manifes
ta urmările crisei, cu alte cuvinte, 
cari ramuri de afaceri vor suferi schim
bări în mersul lor normal, ce întin
dere vor pute lua aceste înriurințe 
abnormale și ce fel de remedii se 
pot crea și întrebuința cu folos real 
în mod de a preveni eventualele ur
mări desastruâse ale conturbării or
ganismului și funționării regulate a 
institutelor nostre financiare.

Acesta este în realitate proble

ma, înaintea căreia simt puse astăfil 
băncile nostre și totul depinde acum 
de la priceperea, cu care vom soi 
aprecia 'situațiunea dată și vom pu
te preveni eventualele urmări de- 
sastrose, ce din acestă situațiune se 
vor desvolta.

Nu putem accentua în destul, 
că este o datorință .dintre cele mai 
seriose ale conducătorilor băncilor 
nostre, ca să se ocupe în mod cât 
mai temeinic de studiarea. acestei 
probleme și să nu aștepte ca eveni
mentele critice, de cari ne apropiem 
și cari astăfil nu mai pot fi depăr
tate, să-i gâsescă nepregătiți, pentru- 
că astăfil prm bun cumpe1 se vor 
pute preveni multe rele, cari ulte
rior, când vom fi puși în fața fapte
lor nealterabile, nu se vor mai pu
te împiedeca.

Se înțelege, că la rîndul nostru 
nici noi nu vom negligea problema, 
de care vorbim, dăr ne vom pute 
ocupa de ea numai în limamente ge
nerale, mai mult din punct de ve
dere principial și teoretic, pentru-că 
crisa și urmările ei se vor manifesta 
în cercul de activitate yprope a fie
cărei bănci în aice și dilerite forme 
și condițiuni și astfel și remediile 
practice, ce vor fi de luat, vor tre
bui să se acomodeze împrejurărilor 
și prin urmare nu vor pute fi iden
tice pentru totalitatea institutelor 
nostre financiare.

Rămâne deci în sarcina condu
cătorilor singuraticelor bănci, ca cele 
ce le vom expune în general se le 
adequeze și intocmescăîn mod prac
tic situațiunii particulare, în care se 
va găsi institutul lor.

In ori-ce cas însă întrega ac
țiune, ce o vor inaugura băncile nus- 
tre în vederea crisei economice, va 
trebui să se conducă în primul rând 
și necondiționat de principiul, că. in
stitutele lomânesci din țâră nu sunt 
și nu le este permis, să fie întreprinderi 
de pură soecu ațiune, și astfel în tâtă 
lucrarea lor au se țină cont nu numai 
de ceea-ce reclamă interesele lor mo
mentane și particulare,- ci trebue să 
ai be în vedere și interesele mari și 
superidre ale totalității clientelei lor, 
care nu este alta decât poporul nos 
tru: creatorul și susțiitorul tuturor 
băncilor românesc! din țeră.Resboiul ruso-japones.

Cronica răsboiului a fost forte 
bogată săptămâna acesta. RîurI de 
cernelă s’au vărsat în gazetele din 
lumea întrega pentru a-se comunica 
cetitorilor tot felul de soiri, posibile 
și imposibile, despre luptele de la

numai dâcă putea să asculte de el și nu 
se temea, că dâră lucrul acesta s’ar putea 
schimba vre-odată. Otto ajunse acum vresta, 
când după legile țârii, trebuia să între în 
armată.

El era sănătos și voinic, de altă parte 
tatăl nu voia să se subtragă de la nici o 
îndatorire cătră patrie; astfel a intrat ca 
voluntar într’un regiment de dragonl. Dăr 
înainte de a părăsi casa părintescă, tatăl 
îi descoperi planurile sale pentru viitorul 
lui, ca fiul să soie ce-i și cum.

Intre altele îi descoperi, că deja a 
ales și hotărît o fetiță,care să-i fie noră, 
fiica unui neguțător bogat, cu care bătrâ
nul Volkmar stetea în legături de negoț de 
mai mulțl ani.

Cu acesta se învoise de timp îndelun
gat, ca cu vreme copiii să se căsătorescă 
împreună, parte ca vechea prietinie să fie 
și mai strînsă, parte ca bogățiile lor mari 
să se împreune la olaltă.

Tînărul ascultă în tăcere vorbele tă- 
tîne-său, îșl luă însă voie a pune modesta 
întrebare:

„Bine tată, der cunoscl d-ta pe fata 
mai de-aprope, cel puțin ai vedut-o vre-o 
dată?

Tatăi răspunse oam apăsat: Eu cu
nosc pe tatăl, cunosc averea lui însemnată, 
sciu că este crescută bine și că se pricepe 
și în economia casnică... să sciu mai mult 
nu este nici o nevoie, pentru-că: îi este 
fața destul de albă ori rumenă? îi sunt ochii 
mari ori mici? asta nu se pdte lua îa so
cotință, omul se obiclnuesee cu una ca și 
cu cealalta, er dragostea împrumutată a 
inimilor dăinuesce mai bine atunci, când 
faci treburi bune și nu ai să te îngrijescl 
de ale traiului! Din partea mea înl-arn 
făcut datoria de părinte și am ales 
pentru tine o fată, potrivită cu împrejură
rile tale.... tu poți să-i faci însuți cunos- 
cința și se câștigi iubirea ei. Acum întri 
în regimentul, care-șl are garnisona într’un 
oraș cu ea. Profită de ocasie și fă-te cu
noscut în casa viitorului tău socru!

După acestea Otto părăsi casa părin
tescă. Oa voluntar sdravăn fu înrolat în re
gimentul de cavalerie. Aici a căutat ocasie 
să între în casa viitorului socru, fără 

însă să spună, că el este alesul mire al 
fiicei sale, pentru-că pe lângă totă supune
rea fiescă la vrerile tatălui său, totuși i s’a 
părut, că el trebue t-ă vadă fata, care îi 
era menită de soție pe totă vieța, fără ca 
să scie cine-i? A spus că este o rudenie a 
casei Volkmar. Sub numele acesta a fost 
bine primit de prietinul familiei sale. Atât 
tatăl cât și fata, l’au rugat adeseori, 
să le descrie familia bătrânului Volkmar, 
der mai ales pe feciorul ei și ce e drept 
arătau multă simpatie cătră familia Volk
mar, ou tote acestea tânărului nu i-a scă
pat din vedere, cu deosebire, că Alceste, 
de câte ori îi vorbia despre tînărul Otto, 
devenia forte seriosă, ba începea să-l su
pere împrejurarea, că ea nu dorea, aprope 
de loc să facă cunoscință cu el, și că ră
mâne chiar rec“, când se descria pe sine 
ca pe un tînăr bun și vesel, care se bucură 
din totă inima și abia apucă se facă cu
noscință cu viitorea lui miresă. Decă Al- 
ceste ar fi fost o fată, care să nu-i placă, 
i-ar fi convenit nepăsarea ei, i ar fi răsplă
tit cu aceeași monedă și ar fi luat- oonvin- 
g rea, că nu se potrivesc unul cu altul. Al- 

ceste însă era o fată frumosă și bună, fată 
vrednică și cu purtări bune. I-se părea, că 
ar pute-o ave forte dragă și că, ar putea 
trăi cu ea și îl durea inima, că ea nu arăta 
nici o voie de a ounosce pe viitorul mire, 
oare-i sta dinainte, fără să-l cunosoă.

El umblase acum mai multe luni în 
casă. Familia îl iubea. De mirele Otto însă 
rar venea vorba. Ou îmorejurările acestea 
tânărul hotărîse să mergă mai departe un pas. 
El spuse tatălui fetei, că-șl ia concediu și 
merge la unchiul seu Volkmar și că prietinul 
său Otto l’a rugat să-i ducă scire hotărîtă cu 
privire la logodnă. Alceste era de față, ea 
tăcu și eși din casă. Tatăl însă întinse 
tânărului mâna și dise:

„Mult iubite Volkmar, noi avem multă 
încredere în d-ta.. Da aceea eu te-am ales 
pe d-ta de mijlocitor între noi și tînărul 
Otto Volkmar. Este adevărat, ou bătrânul 
ne-«m înțeles de multă vreme, ca copii noș
tri să se căsătorescă împreună, pentru-că 
nu mă îndoiesc de loc, fata ar fi ascultat 
de mine și ml-ar fi împlinit voia, der mai 
târdiu m’am convins, că părinții nu pot 

I hotărî singuri asupra inimei copiilor lor, ci 
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Liaoyang, cari au durat cjece fiile și 
cari s’au sfîrșit de ocamdată cu eva
cuarea Liaoyangului de cătră Ruși 
și cu retragerea armatei lui Kuro
patkin spre Mukden.

Luptele au fost nespus de crân
cene. Ele s’au dat pe înălțimile și 
în valea regiunei’Liaoyangului. Cele 
trei armate japonese unite. au atacat 
pe Ruși cu nespus fanatism, aceste 
s’au aperat cu multă vitejie, însă 
după-ce Kuropatkin vecfii, că nu 
pote se pună stavilă înaintărei Ja
ponesilor și că ariergarda lui a fost 
cumplit decimată, și-a trecut trupele 
peste rîul Taiciho ca se le scape de 
nimicire.

Se fiice, că în luptele acestea 
pierderile Japonesilor au fost de 
25,000 omeni, ale Rușilor pote și 
mai mari. Lupta șl-a ajuns culmea 
în noptea de Miercuri spre Joia tre
cută, când Japonesii au luat cu 
asalt muntele Șușau. Bombardarea 
Japonesilor contra posițiunilor ru
sesc!, a fost teribilă. De repețite-ori 
50—60 ghiulele de tun esplodau 
de odată și când, în decursul sării, 
se deslănțui o mare furtuna, fulge
rele și tunetele făceau și mai gro
zave bubuiturile tunurilor. Japonesii 
pușcând necontenit, se apropiau me
reu de liniile vînătorilor ruși și ne- 

r păsându-le de pierderi, se opriau la 
locul lor. Ei s’apropiau așa de tare 
de Ruși, încât ofițerii acestora- se 
aperau cu revolverele și cu săbiile. 
In cele din urmă, cu pierderi enor
me, li-a succes Japonesilor a goni 
pe Ruși din posițiunile lor și a se 
face stăpâni pe ele. Kuropatkin pri- 
via lupta din posițiunea, pe care o 
ocupa primul corp de armată.

Din soirile sosite în urmă reiese, 
că evacuarea Liaoyangului era deja 
în. planul Rușilor. Autoritățile civile 
din Liaoyang încă cu săptămâni 
înainte au părăsit acest oraș, care 
se cfice, a cădut în mânile Japo
nesilor numai după-ce Rușii îl pre
făcură în ruine fumegânde.

Dună soirile telegrafice mai 
nouă, lui Kuropatkin i-a succes a-șl 
trece grosul armatei sale dincolo, 
spre nord, de minele Yantai, scăpând 
ast-fel de primejdia, ce-1 amenința. 
Kuroki adecă îi eșise în cale la 
Yantai și-i amenința retragerea. în
suși Kuropatkin a trimis o telegramă 
la Petersburg, în care spune, că ar
mata rusăscă a putut să scape din pe
ricolul de a fi împresurată.

Soirea acăsta se confirmă și din 
Tokio printr’o telegramă, în care se 
spune, că generalul japones Kuroki 
a dat de-o resistență așa de puter
nică la Yantai din partea Rușilor, 
încât a trebuit să ia lupta cu Rușii.

La Tokio se crede, că retragerea 
Rușilor a fost cu putință.

Din Yantai se telegrafieză. 7.'ă 
spre nord-ost a fost o luptă înver
șunată. Rușii au ținut în frîu ar
mata generalului Kuroki, așa încât 
restul trupelor rusesc! de la Liao
yang au putut să se retragă spre 
miadă-nopte.

Decă soirile aceste corespund 
întru tote adevărului, atunci n’are 
nici un temeiîi faima răspândită prin 
diarele englese, că ariergarda lui 
Kuropatkin ar fi fost cu totul nimi
cită, când voia, în noptea de Sâm
băta trecută, se trecă peste rîul 
Taiciho.

La Port-Arthur situațiunea pare 
a fi neschimbată. După telegramele 
din urmă garnisona rusăscă a res
pins tote atacurile japonese date 
până la 2 Septemvrie. Blocada ja- 
ponesă n’are nici un efect, așa că 
garnisăna rusescă păte se se pro- 
vadă din belșug cu de ale mancă 
rei. . Săptămâna trecută a Intrat în 
port o corabie încărcată cu făină.

Intre trupele japonese din Dalny 
a isbucnit o bolă numită „Beriberi11. 
10,000 de JaponesI sufer de boia 
acesta, care seceră numărăse vieți.

Informațiuni mai nouă asupra 
răsboiului dăm la ultimele scirl.

Congresul internațional 
al tovărășiilor.

In (jiua de 5 Septemvrie s’a 
început în Budapesta congresul in
ternațional al tovărășiilor său socie
tăților. Aceste societăți sunt institu- 
țiuni binefăcătore f entru cetățenii 
de la oraș, pentru lucrători și pen
tru țărani, fiind-că îi feresc de ca
mătă și de exploatare.

Ele se împart în societăți de 
credit, societăți de consum, societăți 
de vendare (pentru înlăturarea sen- 
salilor seu misiților, cari bagă în 
buzunarul lor câștigul cel mai fru
mos pe socotăla producenților și a 
cumpărătorilor.)

La congresul acesta s’au adunat 
representanțl din vr’o 20 țări străine 
și s’a aranjat și o esposiție. A vor
bit fostul ministru Daranyi și con
tele Alexandru Karolyi. Acest din 
urmă este mare spriginitor al aso- 
ciațiunilor de acest soiu.

Referentul Dr. Hans Miiller (El
veția) a vorbit despre asociațiunile 
de credit și consum din Danemerca, 
unde numărul asociațiunilor este 
forte mare cu deosebire în mijlocul 
țăranilor. Ele prospereză și înfloresc 

și și-au făcut deja fabricele lor pro
prii. Dr. Miiller s’a jeluit, că jpressa 
periodică adecă (fiarele, nu sprijinesc 
mișcarea acesta. Și în adever așa și 
este.

Piarul „Pester Lloyd“ și „Uj- 
săg“, organe guvernamentale, au pu
blicat chiar acuma, cât timp ține 
încă congresul, nisce articole dușmă- 
nose.

Care este pricina acestei duș
mănii ?

Acesta nî-o spune (jiarul „Al- 
kotmany11, care arată, că (fiarele 
fiind în manile Evreilor, er asocia- 
tiunile seu tovărășiile de credit și 
consum etc. sunt înființate pentru a 
scăpa pe omenii săraci din ghiarele 
cămătarilor și a neguțătorilor evrei, 
nici nu se pote cineva aștepta, ca 
diarele se sprijinăscă așa o mișcare, 
prin care lăcomiei acelor cămătari 
și negustori i-se pun piedecl.

Cu tote acestea nu mai încape 
îndoială, că ideea tovărășiilor se res- 
pândesce din ce în ce mai mult în 
tote țările și încetul cu încetul se 
taie crenga de sub piciorele exploa
tatorilor neomenoșl.SOIRILE DILEI.

/
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Esposiția agrară din BucnrescT. Du
minecă afluența visitatorilor la Exposiția 
agrară a fost mare. Peste 2000 de per- 
sone furnicau prin frumdsele pavilidoe 
complect aranjate. Grandiosul pavilion al 
ministerului domeniilor, care are de ex
pus luoruri demne de vefiut și admirat, 
nu este încă deschis visitatorilor, nefiind 
complect aranjat. Pavilionul administrației 
domeniilor Coronei, mulțumită neobositului 
ei administrator, d-1 Ion Kalinderu, a fost 
cel dintâ'u de la inaugurarea Exposiției 
agrare care șî-a deschis porțile visitato
rilor. Acest pavilion, frumos ca architec- 
tură, este plin cu variatele produse ale 
domeniilor Coronei, și Duminecă publicul 
visitator a fosfatat de număros încât abia 
se putea pătrunde în interiorul lui.

Consistoriul și comitetul bisericei 
Sf Nicolae. Sâmbătă în 3 Septemnrie st. 
n. s’a întrunit la Sibiiu consistoriul me
tropolitan. Intre altele s’a pertractat și re
cursul lui A. Vlaicu contra alegerii comi
tetului parochial și a delegațiunilor șco
lare din Brașov (Scheid) Recursul a fosi 
respins și alegerea a fost întărită. Pentru 
mai buna înțelegere observăm, că A. 
Vlaicu nu s’a mulțumit a protesta la con- 
sistorul archidiecesan contra alegerii, ci 
după ce acesta l’a respins a înaintat re
curs cu cheltuială de- 40 cor. și la consis
toriul metropolitan. Așa încai a fost res
pins pe t<5tă linia și nu se pote jălui, că 
n’ar fi fost luat în seină în mod egal de 
cei de la consistorii.

Principesa Maria întovărășită de 
mai multe persone din corpul diplomatic 

și din elita aflătdre la Sinaia,'va face în 
cursul acestei săptămâni o mare escur- 
siune pe munți, pănă la peștera de la So- 
lomicidra.

Esamenul de maturitate supletor și 
de emendare la gimnasiul român gr. or. 
din Brașov se va ține în 4(17) Septemvrie 
a. o. la orele 8 dim.

Despre preparandia roniânescă din 
Gherla ni-se scrie următorele: Grație con
ducătorilor — păn’ acum acestă prepa
randie și-a câștigat multe și mari merits' 
„patrioticei E lucru sciut-, că încheiarea- 
anului școlar trecut s’a săvîrșit la prepa
randia din Gherla cu multă solemnitate,, 
cântândn-se din partea corului preparan- 
dial cântecele patriotice maghiare : „Isten 
ăld meg a magyart“ și „Hazădnak rendu- 
lelleniil legy hive oh magyar“. Pote astfel 
au voit să aducă omagii ultrașovinistului 
inspector școlar, care la esamen a trântit 
din limba maghiară o mulțime de elevi 
preparandiali. Est an încă n’a voit să 
rămână direcțiunea preparandială mai pe 
jos, ci șl-a dat silința ca deschiderea anu
lui școlar să fie tot atât de solemnă. Er 
ca să pdtă vede și orbii, că se serbeza 
deschiderea anului școlar într’un institut 
românesc, oare are menirea de a cresce 
pe luminătorii sermanului și mult încer
catului popor român, direcțiunea preparan
dială în zelul seu patriotic, a lăsat să se 
arboreze tricolorul unguresc pe edificiu- 
preparandial!... De ce ore atâta slugărni 
cie din partea direcțiunei preparandiale 
din Gherla? Ori dor astfel voesce a câș
tiga grația șoviniștilor .de la putere? Nu 
observă superiorii de la preparandia din 
Gherla, că prin asta mână apa pe mdra 
șoviniștilor? Trist lucru, că un atare fapt 
se pote întâmpla la o preparandie româ- 
nâscă1

Disticțiune. Luni. în 5 Septemvrie a 
avut loc o frumdsă serbare la direcțiunea 
financiară din Brașov. D-1 director finan
ciar Bela Szenti a invitat pe toți funcțio
narii direcțiunei și pe oei de la percepție 
și în presența tuturor a predat d-lui loan 
Chiffa, prim revisor la acestă direcție, cru
cea de aur cu coronă acordată de Maiesta
tea Sa pentru serviciul îndelungat și credin
cios. D-1 Chiffa a fost distins cu crucea de 
aur cu ocasiunea trecerei sale la pensie 
după un serviciu de 45 ani.

O nouă societate academică ro
mână. Din Suceava (Bucovina) ni-se scrie 
că dilele trecute s’a constituit în acest 
oraș o nouă societate academică română 
sub numele „Societatea academică ferială 
„Stejarul*.  Scopul societății este desvol- 
tarea simțului național în sînul membrilor 
și a întregei societăți românesc? din Su- 
ceva, vechea capitală a Moldovei.

Decorați. „Monitorul Oficial" român 
publică o serie lungă de cetățeni români, 
decorați ou ordinul „Corona României" în 
gradul de cavaler. Intre cei decorați gă
sim și pe d-nii Ignat Mircea licențiat în 
drept, proprietarul cunoscutului restaurant 
bucurescean „Carul cu bere“, d 1 S. Moisil 
directorul liceului din Tulcea și d-1 Mun- 
tean-Murgoci, profesor în Ploiesci. Dease- 
menea a fost decorat cu corona României 
și rabinul superior din Bucuresci Taubes.

Un monument. D-1 Dr. Hie I. Ma- 
rincu din comuna Poiana-mare județul

Ț
ei le pot sta numai în ajutor cu sfatul și 
esperiența lor. Fiica mea, ca copil bun mi-ar 
fi ascultătore, și dâcă ași cere ar lua de 
bărbat pe tînărul Volkmar, der cum să pot 
eu hotărî cu asprime părintescă asupra fe- 
rieirei vieții ei. când inima copilei s’a des
tăinuit cu încredere tatălui ei ? Alceste iu- 
besce pe alt tînăr, pe care și eu îl iubesc și-l 
s imez. Eu nu mă pot împotrivi dâcă mă 
rdgă să-mi dau învoirea cu tînărul acesta și 
se desfac legătura supărăciosă eu mirele 
necunoscut. Decă acum ași face voia fetei 
mele... dau de alte piedecl mari. Bătrânului 
Volkmar i-am dat parola... afacerile nego
țului mieu, se razimă mai vîrtos pe legă
turile cu el și ași ave forte mare paguoă, 
când s’ar retrage cu totul de cătră mine 
și prietenia de pănă aci ar schimba-o în 
dușmănie... singur nu sciu cum s’ar pute 

împăca lucrul mai bine, pentru-că de o parte 
n’așl vrea să fac să sângere inima copilei, 
de alta n’așl vrea să rup prietinia cu casa 
lui Volkmar. Numai un.chip de scăpare văd 
eu iubitul meu Volktnar, adecă ddcă d-ta 
ai îndupleca pe amicul d-tale Otto, ca să 
se retragă el de la fata mea. Descopere-i 
din ceea-ce țl-am spus eu aici, ceea-ce credl 
d-ta de bine. Grijesce numai, ca bătrânul 
să nu afle, că eu am dat prilej la despăr
țirea copiilor noștri și te rog să ai în ve
dere, că eu îți încredințez nu numai fericirea 
fetei, der a casei mele întregi !u

Otto îl ascultă în tăcere și cu serio- 
sitate. II durea, că trebue să-și piardă o 
speranță, oare i-ar fi plăout să se realiseze. 
Dăr nu se gândi mult și dise :

„Dâcă tote acestea mi le-ar mărturisi 
și Alceste în personă, atunci de bună semă 

voifl. găsi eu un modru, să desfac ou cru
țare o legătură supărătore pentru ea“.

Tatăl chemă fiica, îi spuse oele des
coperite tînărului și Alceste întări cu sfiălă 
tote spusele tatălui ei.

Otto întinse atunci bătrânului mâna 
și (lise 0u hotărîre:

„Bine, lucrul s’a hotărît... d-ta ești 
deslegat de promisiunea făcută. Fii fericită 
Alceste cu alt bărbat, er d-ta tată să nu 
duci grija lui Otto, el va lua chestiunea 
asupra sa, te va stima ș1 va tăce... acesta 
vreu și-ți jur că se va întâmpla .. pentru- 
că eu însumi sunt acel Otto". țfise și ieși 
grăbit din odae.

Pentru Alceste lucrul s’a sfârșit după 
dorință. Nu tot astfel în casa părintescă a 
lui Otto. Acesta promisese tatălui fetei că 
va lua tote asupra sa. Sosit acasă n’a pu

tut spune tatălui său alt motiv, decât oă 
Alceste nu-i place. Tatăl audind acestea, 
era forte amărît și începu a-1 tracta ou cea 
mai mare asprime, i-a.cfis: fiiu neascultă
tor și nesupus. Bătrânul a me'rs pănă acolo 
încât vecjend, că Otto nu se învoiesce de 
loc cu planurile lui, l’a scos din casă, i-a 
dat o sumă mică de bani, să se ducă în 
lume și a jurat, că decă nu va lua de ne
vastă pe Alceste îl și desmoștenesce!

Sărmanul Otto părăsi căminul părin
tesc cu inima sfâșiată și ou armata prin
țului său plecă la răsboiîl. Mama era aprope 
să-și piârdă mințile, tatăl însă rămase se
rios și neînduplecat la hotărîrea lui.

(Va urma.) 

nere,coimandă"Ja’,remediuicu efect contra morburilor de plumânl. afecțiunilor organelor de res
pirație, precum: broncliită cronică, tusa convulsivă, și mai ales este recomandat COHVălESGGllțilOr 
<luj) " iiiUluenzti. — Sirolinul promoveză apetitul și face să crească greutatea corpului, depărtâză tusa și flegmă și face 
se încetez- asudarea de nopte. — Din causa mirosului și gustului său plăcut este luat cu plăcere și de copil. In farmacii să 
capătă în sticle de 4 cor. Să fim atențl, ca fie-care sticlă să fie provăcjută ou firma de mai jos

S'. Melfitiann-la Hoche «fe Co. fabrică chimică Basel (Șvițera.)
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Dolj, fiiul bătrânului Marinau, în a căruia 
■casă a fost găzduiț! împăratul Rusiei și 
Principele Carol al României, în campania 
de la 1877, a hotărît ca în unire cu un 
comitet să strîngă fondurile necesare pen
tru a ridica în piața acelei comune un 
monument în amintirea soldaților morți în 
răsboiul de la 1877—1878.

Cununie. Ni-se scrie: Joi în 19 
August st. v. s’a serbat căsătoria religidsă 
a d-lui Aurel Crișan, cleric absolvent, cu 
d-omnișora Maridra Cențu, fiica harnicului 
preot I. Cențu din Șirnea. Căsătoria a avut 
loc în biserica din Almaș-Seliște, er masa 
în casa socrului mare, preotul Alex. Crișan, 
participând multă inteligență, atât din 
locul natal al miresei, cât și din loc. N. Ch.

Din causa ploilor, rîurile Lotrul și 
Prahova au venit forte mari. De asemenea 
apele Șiretului și ale Prutului au crescut 
considerabil, amenințând în multe părți 
să se reverse. Circulația plutelor pe rîul 
Bistrița se face cu mari greutăți și 
pericol, din causa curentului prea mare al 
apei, care a crescut enorm.

Din Chimetelnicul de Câmpie ni-se 
scrie: In 30 August st. n. George Homoiu 
student absolvent al gimnasiului din Blașiu, 
a încetat din viâță la casa părintescă din 
Ohimitelnicul de Câmpie, după îndelun
gate suferințe în etate de 20 ani. înmor
mântarea sa a avut loc Joi în 1 Sept. n. 
Serviciul funebral a fost îndeplinit de 
preoții : Teodor Hărșiau, preotul local, 
care a ținut și cuvântul funebru, Vasile 
Vlasa, Bas. Angliei, însoțiți de d-1 Aug. 
Cioba, cleric abs. ca diacon. La mormânt 
a vorbit în numele foștilor colegi ai ră
posatului d-1 George Cipăian. Fie-i țărîna 
ușdră1

Logodnă. Ioan Silaghi oleric ab
solut și Emilia Nicolescu fidanțați.

D-1 Victor G. Fizeșianu absolvent de 
teologie din Arad și ales capelan pețlângă 
părintele seu Andreiu Fizeșianu paroch 
ort. rom. în comuna Pesac, comitatul To- 
rontal, șl-a încredințat de fiiitdre soție pe 
domnișora Aurora fiica preotului Ro
mul Secoșianu, paroch ort. rom. în Ictar, 
corn. Timiș. Felicitări!

Militare. Pe dina de 1 Octomvrie a 
fost trecut la pensie ca invalid d-1 loco- 
tenent-colonel Ioan Humiția de la reg. de 
inf. nr. 21 (domicilul Caransebeș). Cu a- 
cestă ocasiune Maiestatea Sa a ordonat 
a-i-se esprima mulțumirea prea înaltă. D-1 
Dr. Laurentie Nestor advocat în Blașiij, 
accesist în reservă la branșa de aprovisio- 
nare militară, a fost trecut în categoria 
„în afară de serviciu" (ausser Dienst.)

Nouă cancelarie de advocat. D-1 
Dr. Iacob Parneu ne trimite o adresă ti
părită în limba românescă în care anunță 
deschiderea cancelariei sale de advocat în 
Bogșa montană.

Dispar sgrăbunțele, parasiții, pistrui, 
pete de ficat și ori-ce necurățenii din o- 
braz, întrebuințând renumitul lapte de cas
traveți veritabil englezesc și nevătămător 
al lui C. Balassa, care împrumută feței 
un teint alb, tineresc. Efectul sigur după 
2--3 întrebuințări. Să se observe, ca pe 
fie-care sticlă să fie pus numele Balassa. 
O sticlă 2 cor. Săpun de castraveți 1 cor. 
Pudra 1 cor. 20 bani. Se capătă la far
macii. Trimeter! cu posta face farmacistul 
C. Balassa, Budapest Erzsebetfalva. A se 
ferii de imitații.

Rugare în interesul „Asociațiunei!“
Prin presa nostră am făcut cunoscut 

publicului român, că Asociațiunea pentru 
literatura română și cultura poporului ro
mân va ține adunarea sa generală anul 
curent la 21 și 22 Septemvrie în Timișora 
deci înainte de adunarea generală venim 
în interesul Asociațiunei cu o rugare cătră 
publicul român.

Fie-care român sciutor de carte tre- 
bue să fie convins, că decă noi nu vom 
sprijini institutele nostre culturale, acelea 
de nime nu vor fi sprijinite, — fie-care ro
mân sciutor de carte trebue acum să scie, 
că instituțiunile nostre culturale nici când 
n’au avut așa de mare lipsă de sprijin ma
terial și că noi nici când n’am fost așa de 
avisați de a ne apăra și susține cultura 
nostră națională ca acum, deci presupunem 
că fie-care român cât de puțin pătruns de 
iubirea neamului seu, trebue să se simtă 
obligat a sprijini și materialminte institu
țiunile nostre culturale și priu acesta a con
lucra la promovarea culturei nostre na
ționale.

Iu acest scop ne adresăm deci cătră 
toți Românii, femei și bărbați, ca să bine- 
voiâscă a-se înrola între sprijinitorii Aso
ciațiunei și a-se înscrie de membri.

Membrii Asociațiunei sunt: fundatori 
cari solvesc odată pentru tot-deuna 400 de 
cor. pe vieță, cari solvesc odată pentru 
tot-dâuna 200 de cor., ordinari, cari sol- 
veso o taxă anuală de 10 cor., și ajută
tori, cari solvesc ori-ce sumă.

Taxa de 400 și cea de 200 cor. se 
pote solvi odată ori în cinci rate anuale 
egale, spre acest scop subscrisul comitet a 
pregătit documente, cari se pot cere și prin 
poștă de la membrul comitetului domnul 
Romulus Cărăbaș, director de bancă în Ti
mișora, — prima rată, adecă a cincea parte 
a sumei subscrise împreună cu obligațiu
nea subscrisă, sunt a-se trimite pănă la 
adunarea generală la adresa domnului Că
răbaș.

In înțelesul statutelor. Asociațiupei 
membrii pot fi și femei, cari eserciteză tdte 
drepturile în mod egal cu bărbații, deci au 
și dreptul de vot, — numărul cel disparent 
de mic al membrilor de sexul femeiesc ne 
silesce cu deosebire a-ne adresa cătră da
mele române cu rugarea, ca să se înscrie 
de membri la Asociațiune, ca prin acesta 
să arătăm, că și femeia română conlucra 
la promovarea culturei nostre naționale și 
că și noi seim a da femeiei române onorea 
cuvenită.

Timișora, 1 Septemvrie 1904.
Comitetul aranjator. 

0 propunere bună.
In prejma adunării Reuniunei 

învățătorilor români gr. or. din die- 
cesa Caransebeșului, d-1 învățător Ioan 
Vidu din Lugoșiu, publică în „Dra
pelul" un articol, în care se ocupă 
cu atitudinea, ce trebue să o ia în
vățătorii români față cu faimosul 
proiect de reformă a învățământului 
primar. D-1 Vidu cere, ca comitetul' 
central al Reuniunei să pună între 
punctele de la ordinea cailei și cea 
tiunea proiectului de lege privitore 
la învățământul primar, să se deli
bereze asupra cestiunei și prin Con- 
s’storiul diecesan să se ceia 1) re
vocarea proiectului; 2) tâte corpora- 
țiunile și Reuniunile învățătoresci 
din țâră, fără deosebire de confesi
une și naționalitate, să-șî dea păre
rea pentru o nouă organisare a în
vățământului pe base pedagogice ; 
3) pe aceste base pedagogice să se 
elaboreze un nou proiect.

Etă motivele, pe cari își basâză 
d 1 Vidu acestă propunere, pe care 
o aprobăm și care ar trebui să fie 
urmată de fote reuniunile și corpo- 
rațiunile nostre învățătoresci:

„...In înțelesul proiectului din cestiune 
aprobat de colegii noștri maghiari, ar ur
ma, că „esercițiile de limbă și intuițiune" 
se le facem în limba maghiară, în tocmai 
ca și când limba maghiară ar fi limba ma
ternă a elevilor noștri. Se pună mâna pe 
inimă ori-eare coleg maghiar și să afirme 
cu cinstea cuvenită unui învățător, că: se 
pote asta, ori ba ? Decă ar voi se răspundă 
cu acestă cinste cuvenită, ar trebui se 
dieă „bal"; der d-lor n’au dis și nici nu 
(jice măcar unul „ba!" — se vede, eă, in
tenționat nu doresc progresul șcdlei nds- 
tre. Trist, când învățătorul contribue la 
nimicirea progresului!

Acesta este, o pată pe corpul cole
gilor noștri maghiari, de care și noi ca 
colegi trebue să ne rușinăm.

Afară de sarcina peste puterile nos- 
tre, ce ne-o impune proiectul d-lui minis
tru cu consimțământul și aprobarea cole
gilor noștri maghiari, mai vine asupra ca
pului nostru partea administrativă. De aci 
încolo noi vom fi supraveghiați, începând 
de la notarul satului, pretorele cercual 
etc. pănă la ministru. De ministru nu die 
nimic, fiind natural, ca să aibă acest drept, 
precum l’a avut și pănă aci; der că „no- 
tarășul satului", „soigăbireul", etc. câți ve- 
niți nechemați să aibă dreptul a se ames

teca în cestiunile pedagogice, acesta în
semnă nici mai mult nici mai puțin, decât 
bașibozucie. Pe calea apucată vom ajunge 
acolo, că notarul va pute fi substituit și 
prin plăeșul satului în dreptul de control 
pedagogic. Acesta este o stare de nesu
ferit, față de care trebue se ne ridicăm 
cuvântul.

„Acela e mai bun constituționalist, 
care ocârmuesce cu consimțământul tu
turora", a dis un bărbat mare. Ca să fie 
„bun oonstituționalist", așa ar trebui să 
facă și d-1 ministru de culte al nostru; 
să-șî plece urechia și la glasul nostru, și 
se nu trecă peste noi la ordinea dilei, ca 
peste nisce nimeni".

O aniversare.
Bran, 24 Aug. 1904.

După cum s’a anunțat, în diua de 22 
August (4 Sept.) a avut loc în Bran ser
barea aniversărei a 80-a a venerabilului 
loan cavaler de Pușcariu, jude de curie r. 
în pensie, membru al Academiei Române, 
etc., etc.

Cu acestă ocasiune s’a oficiat un 
Te-Deum în biserica parochială din Soho- 
dol, locul natal al ilustrului octogenar, 
după care părintele G. Babeș paroch în 
Sohodol a ținut o cuvântare prin care a 
arătat în cuvinte pline de simțământ 
vieța plină de fapte a lui loan cav. de 
Pușcariu, mulțumindu-i pentru bunurile 
ce le-a făcut prin judecata sa, în general 
Branului și în special poporului nostru. 
A sfârșit cu o rugăciune înălțătore cătră 
Domnul Dumnedeul nostru, rugând pe bu
nul Creatora-1 ține pe iubilantul încă mulțî 
fericiți ani.

O deputațiune de țărani a venit după 
aceea, ca să-i mulțumescă iubilantului pen
tru binele făcut în tote direcțiunile acti
vității sale, urându-i viâță îndelungată.

S’a observat marea emoțiune ce stă
pânea întrega poporime în decursul atât 
al Te-Deumului, cât- și a cuvântării pă
rintelui Babeș.

După Te-Deum întrega asistență, 
care era forte numărosă a plecat spre lo
cul banchetului, ce a fost fdrte animat și 
plin de vieță.

Seria toasturilor a deschis’o Ilustri- 
tatea Sa Dr. Ilarion Pușcariu. vicar archi- 
episcopesc, care mulțămind din partea tu
turor membrilor familiei iubitului lor frate, 
tată și unchiu pentru numele cel lăudat 
ce le-a dat, și pentru frumosele pilde date 
familiei întregi, îi ureză mulțî fericiți ani.

După aceea tînărul student universi
tar Ionel de Pușcariu, nepot al jubilantu- 
lui, cetesce câteva strofe pline de simță
mânt si avânt.

Se ridică pe urmă domnul profesor 
loan Clinciu, care arătând însemnătatea 
familiilor la Romani, dând de esemplu pe 
Juli, Grachl, etc., face o frumdsă compa- 
rațiune între familiile Pușcariu și între 
familiile romane, pe cari densul le nu- 
mesce „punctul de plecare al mărirei unui 
popor", și ridică paharul în sănătatea ca
pului familiei Pușcărilor, pe care l’ar dori 
să vadă sărbătorind cu aceeași arddre cen
tenarul.

Plin de emoțiune se ridică iubilantul, 
care se află încă în deplină putere și să
nătate, mulțămind întregei familii și dspe- 
ților pentru iubirea ce-a arătat’o cătră 
dânsul, și declară, cădâcăa muncit trăind, 
n’a fost numai pentru familie, pe care a 
căutat a-o ține în bună armonie, der și 
pentru poporul român, pe care îl soco- 
tesce ca adevărata familie a sa și a ori
cărui bun Român.

După aceea s’au cetit telegramele de 
felicitare venite din tdte părțile și cari au 
fost forte numărose.

In urmă s’a continuat banchetul pănă 
târdiu. în veselia cea mai mare.

„Asociațiunea'4 în Sâtmar-Ugocea.
Sătmar-Amațt, 27 August.

„Asociațiunea pentru literatura română 
și cultura poporului român" din comitatele 
Sătmariu și Ugocia șl-a ținut, adunarea 
anuală la 7 August st. n. a. c. în frumosa 
comună românescă Pomi.

Acâstă comună aprope de Baia mare, 
la polele munților ce conțin aur, a fost un 
loc de înfrățire și întîlnire a multor Ro
mâni, aici am sărbătorit sărbătorea cultu
rei românesc!. Aici și-a esprimat poporul cel 
mai vechiii de pe aceste plaiuri sentimen
tele față de prosperarea culturei naționale, 
aici a fost în acest an sărbătorea sărbăto
rilor pentru noi Românii din aceste părți 
espuse.

Duminecă în 7 Aug. n. diminâța la 
7 cesurl sosiră cu trăsura de la Seini d-1 
președinte Georgiu Șuta, secretarul Dr. 
Vasiliu L u c a c i u, Alexe Pop, N. Barbul 
proprietar în Mociră etc.

Pe strada, ce conduce la podul umblă
tor de peste Someș, aștepta mulțimea Ro
mânilor sosiți din tote părțile comita
telor.

Intre școla gr. cat. română și cance
laria notarială dintre mulțimea Românilor 
adunați sub conducerea preotului local Au
rel Pelle și loan Budo, preot în Valasut, 
ese bravul țăran român G. Barbul și ros- 
tesce o vorbire de primire pătrundătore 
către comitetul ce sosise, la care îi răspun
de d-l Șuta surprins de cele andite. De 
aici comitetul este condus la casa paro
chială însoțit de mulțimea care pătrundea 
printre trupele de gendarml înarmați pen
tru pază ca nu cumva vedl Domne să fie 
„răscolă."

Sera de cunoseiuță nu a fost, câți-va 
Ospeți sosiți cu trenul târdiu noptea ati fost 
primiți de preot și învățătorul local parte 
la dânșii, parte încuartirațl la fruntașii sa
tului de pe strada principală.

D-1 Petru Tămăian, prof, de prep. în 
Oradea, care-șl petrece chiar timpul de 
concediu în comuna sa natală, Valasut de 
timpuriu dimineța sosind în Pomi a înce
put sf. liturgie la care s’a alăturat directo
rul d-sp. G. Șuta, I. Bran și alții, er ca 
diacon a servit tînărul Coriolan Mânu, teo
log de anul III în Sătmariu. Răspunsurile 
le-a dat corul din Ardusad sub conducerea 
învățătorului I. And.erco, er în strană a 
ajutat Petru V. Șireagu, învăț. în AmațI și 
Paul Goron, învăț. în Borhid.

La sfânta liturgie a fost de față o 
mulțime mare de români: țărani, domni, 
domne, tineri, domnișore etc., așa încât nu 
aveau loc..

N’a lipsit din sf. biserică nici supra
veghetorii, prim-pretorele Ilosvay Gusztav 
cu întrega lui câtă.

Predicator a fost preotul Alexe Pop 
din SăsarI, ale cărui cuvinte penă mea nu 
le pote descrie! Inmflețitorea lui predică 
mai mult naționala-lumescă decât dogma
tică a deșteptat o generală însuflețire.

După finirea sf. liturgii prin signalul 
clopotului s’a vestit începerea ședinței 
prime.

La 10 câsurl din di tot în sf. bise
rică s’a deschis prima ședință a adunărei 
prin președintele G. Șuta, care a rostit un 
disours frumos. Lăsăm se urmeze în urmă- 
torele acest discurs:

După o introducere, în care arată sco
pul pentru care se ține în comuna acesta 
adunarea despărțământului Sătmar-Ugocea 
al „Asociațiunei", d-1 Șuta vorbesce ou multă 
eloqueuță despre muncă și iscusință. Etă 
acestă parte a discursului d-sale:

....Fie-care om are de o potrivă drept 
la bunurile lumei, natura înoă ne dă tot 
ce ne trebue și omul n’are decât să-șî 
întindă mâna și să ia.

Der acestă întindere de mână e obo- 
sitore și se întîmplă prin muncă și iscu
sință. Că de când se învîrte pământul bă
trân pe lângă osia sa nimănui încă nu i-s’a 
întîrnplat să-i sbore porumbul fript în gură, 
întâii! trebue pușcat, apoi fript și numai 
după aceea mâncat. Numai prin muncă și 
iscusință ne putem câștiga faricire și în- 
destulire. Prin tînguiri și plângeri nu pu
tem sili fericirea și îndestulirea să între în 
casele nostre, căci acestea numai acolo îșl 
iau locuință unde află mâni muncitore.
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Munca e o lege dată, de Dumnezeu, 
părintele omenimel, care ou șese mii de 
ani înainte a dis: că în suddrea feței tale 
vei câștiga pânea. ,Munca dară e pedepsă, 
pedepsă însă care duce la glorie, mărire. 
Munca nu numai că înalță și ridică popo- 
rele, ci ne scapă de trei rele: de urît, d,0 
fapte rele și de sărăcie, căci urîtul a făcut 
mai multi cărțașl decât lăcomia după bani, 
mai multi bețivi decât setea după beuturl, 
mai mulțl sinucigași decât desnădăjduirea.

Der iubit popor, sub muncă nu înțe
legem numai punerea în mișcare a brațe
lor și a umerilor, căci Dumnecjsu pe vîr- 
ful trupului a așezat capul, în cap mintea, 
care trebue să cârmuieșeă mânile și picid- 
rele. Cel-ce întrăbă tot-deuna mintea și cere 
sfaturile ei, e om cu viitor sigur. Să câș
tige ore cineva ori cât de mult, der decă 
gândesce numai Ja cjivia de astăcjl, e tot- 
dăuna calic și sărac. Și cum sunt omenii 
singuratici așa sunt și poporele. Poporul 
sărăoit devine proletar, dr ca atare se îm- 
prăscie în tdte părțile ca făina orbului, în
cât nu-i pasă de legăturile comune și so
ciale, apoi nici nu pdte țină biserici, nici 
școle și așa nu păstrdză iubire de neam 
și patrie. Să luăm de pildă unele sate din 
Rusia, unde toți locuitorii îs cerșitorl, er 
în Spania pe țermurii rîului Guadalquivir 
erau 10 000 sate înfloritor?, astăzi sunt nu
mai 800 și și aceia toți cerșitorl. Pentru 
ce ? pentru-că locuitorii lor nu cunosceau 
munca și se fereau de ea. Se scie omeni- 
mea, că în teatrul vieței numai lui Dum
nezeu și îngerilor lui li-s’a reservat loc 
de a privi la munca altora. Preoum într’o 
coșniță de albine, fie-care-șl are ocupația 
sa hotărîtă, ca să-și împlinescă locul său, 
așa e chemarea fie-cărui om și Româu 
din fie-care stare, ea prin muncă și is
cusință să-și forțeze șie-șl loc de onore 
în conoertul poporelor civilisate, căci po
porul sărac nu e băgat în sdmă de ni
menea.

Noi Românii avem un obiceifl. fru
mos, că fie-care creștin când plecă cătră 
casă de la „înviere" își aprinde lumina sa 
din lumina preotului, și așa se reîntorce la 
casa-, la familia sa. Iubit popor român ! Po
vețele și învățăturile audite adl să vă fie 
lumină de PascI, care să îndrepte și povă- 
țuiăscă pașii voștri peste întrdga vieță și 
ca focul dragostei de neam, iubirei de lim
bă nici când să nu se stingă din familiile 
vostre. Cu aceste declar adunarea despăr
țământului Sătmar-Ugocea de deschisă.

După acăsta se cetesce protocolul adu
nării din anul trecut, se aleg comisiunile, 
cari pregătesc lucrările de lipsă, să anunță 
membrii noi. Espirând timpul de la ale
gere președintele își dă dimisia și cu den
sul întreg comitetul.

Adunându-se din nou în biserică după 
vorbirea preș. G. Șuta, care vorbesoe așa 
de pătrun4§tor încât mulțimea vărsă la- 
crăml, se face alegerea comitetului. Ne pri- 
mindu-se demisiunea fostului comitet, el fu 
ales cu puține modificări. S’au ținut apoi 
discursuri din partea d-lor Cor. Ardelean, 
archidiacon în Carăi, Const. Lucaciu, Achim 
și alții mulțl. Să desbat multe lucruri fru- 
mâse si de folos, eră G. Barbul, proprietar 
în Mooiră cetesce disertațiunea sa frumosă. 
Un învățător de asemenea înainteză o diser- 
iațiune „Luxul și portul național". Timpul 
fiind înaintat disertația se va ceti la pro
xima adunare generală a despărțămân
tului.

După acestea la orele 2 p. m. se în
chide ședința, erftșl prin o vorbire frumosă 
a președintelui, care mulțămesce la toți cei 
de față.

Apoi a urmat teatru țărănesc, concert 
cu adulții din Ardusat sub conducerea în
vățătorului I. Anderco, er sera petrecere 
<cu ioc.

P. V. $.

Din Bucium-sasa.7
— August 1904.

Bunul efect al representațiunei tea
trale ce s’a dat la noi în dLa de S. Pe
tru și despre al cărei succes ați fost pu
blicat și un raport, s’a arătat mai curînd 
de cum se credea.

însuflețită tinerime, căreia la prima 
representațiune nu i-s’au putut distribui ro
luri, ori nu de cele mai de semă, geldsă de 
succesul celorlalți, a insistat ou focul însu- 
fletirei sale juvenile, ca să i-se dea și ei 
ocasiune de a->I manifesta dragostea de 
cultură românescă și desteritatea de a in

terpreta — viu, călduros, cu pricepere și 
entusiasm — roluri în piese teatrale.

Și colegii și-au dat îndată mâna cu 
dragoste, punând la cale o nouă represen
tațiune pe săra prinderii postului S. Mărie 
ca tinerii de la studii să nu fie lipsiți de 
plăcerea manifestată de a juca teatru, con
tribuind împreună cu prietenii mai vechi 
și mai deprinși la promovarea culturii nea
mului nostru.

Lucrul conceput cu însuflețire numai 
așa s’a putut și termina spre mulțumirea 
deplină atât a diletanților, cât și a publi
cului asistent, care de data acesta a fost 
și mai număros — ca înainte — și mai 
distins, căci printre cei de față se puteau 
vedea și d-nii: Dr. Ștefan O. Pop cu so
ția din Arad, Dr. Zosim Chirtop cu dom- 
nișora Domnica din Câmpeni, Dr. Liviu 
Micșa din Deșiii, Dr. George David din 
Abrud, stud, ootavani Ionesou și Roibăne- 
scu din Turnu-Severin — în întorcere de la 
Putna — mai mulțl tineri din Câmpeni 
ș. a.

Promițând acestea trec la însăși pro- 
ducțiunea teatrală. S’au predat piesele : 
„Năpasta", dramă în două acte de Cara- 
giale și „Vaoanții", comedie într’un act de 
M. Baiulescu.

Că alegerea — de astă-dată — și a 
unei drame — ca început — n’a fost un 
lucru de tot cutezat, s’a dovedit în de
cursul predării ei. Speranțele puse în per- 
sonele angajate la piesă acesta nu ne-au 
înșelat. Laudă și recunoscință lor!

Distribuirea rolurilor principale între 
d-1 Nic. David, contabil de bancă (Drago- 
mir) și d-șora Regina Macaveiă (Anca) a 
fost ceva nu se pote mai nimerit. Senti
mentul și mimica, cu cari dânșii și le-au 
interpretat, au stors adevărată adm’rațiune 
și mai ales a d șorei Regina, care acum 
s’a întrecut pe sine însăși dovedindu-ne 
din nou, că are cele mai mult promițătore 
aptitudini de scenă.

Nu mai puțin bine s’au susținut și d-nii:
B. Macaveiti în rolul învățătorului George, 
fericit, că Anca a consimțit la amorul lor 
și Sim. David, (funcționar de bancă) în al 
oonașului Iou, deși portul murdar de ocnaș 
al cestui din urmă și faptul, că a fost re- 
ounoscut ca — mult apreciat interpret de 
roluri comice — au stîrnit în unii din asis
tenți și puțin rîs...

După „Năpasta" s’a predat piesa ve
selă „Vaoanții", eu același succes, care a 
produs entusiasm general și aplause furtu- 
ndse înte asistenți.

Sub impresia plăcută a succesului sării 
s’a încins jocul mare și vesel, care s’a lun
git pănă la zori.

Drept încbeiare nu pot să nu mai 
fac unele constatări. Comuna Bucium-Șasa 
pe dreptul pote fi mândră de ceea-ce are. 
Ea prin desele și bine-reușitele represen- 
tațiunl teatrale, producte ale iubitei sale 
tineriml, ajutată și de împrejurime șl-a asigu
rat deja un loc de onore în mișcarea tea
trală de la noi. Dovadă și anuarul de pe 
urmă al „Societății pentru crearea unui fond 
de teatru românesc".

De present aflu, că tineretul din pa- 
rochia gr. cat. Bucium-Șasa, organiseză și 
un cor bisericesc și lumesc sub conduce
rea talentatului compositor Ni codim Ganea 
absolvent al preparând din Blașiti, care nu 
de mult a concertat cu succes splendid și în 
oomuua Roșia montană cu corul de acolo, 
instruat de d-sa. Cine îl cunosce pe acest 
tînăr talentat, cu mai multe composiții pro
prii, numai lăuda pote pe Blășenii, cari — 
se ZLe — vreu să-l trimită la conservato
rul de musică din BucurescI, nelăsând să 
se prăpăddsoă un talent mult promiță
tor descoperit întîmplător abia cu câțl-va 
ani în urmă în -comuna Bistra, leagănul 
lui Petru Pavel Aron, desuhiZătorul șoole- 
lor din Blașiîl, a căror aniversare de 1B0 
ani se aproprie spre bucuria unui neam 
întreg.

Binevoitorul.

Producțiunea universală de cereale.
Ministerul de agricultură și comerț 

austro-ungar a publicat un raport lung și 
detaliat asupra cantității de grâu, săcară, 
orz, ovăs si porumb, ce s’a produs anul 
curent atât în țările de esport, cât și cele 
de import de cereale.

Estragem din acesta lucrare fdrte 
interesantă, următorele date statistice, ce 
vor înlesni cetitorului nostru să vadă, din- 
tr’o ochire, situațiunea fie-cărui stat.

Țări de import de cereale sunt An
glia, Francia, Germania, Austria, Italia, 
Spania, Portugalia, Belgia, Holanda, Dane
marca, Suedia și Norvegia.

Totalul recoltei acestor țări se eva- 
lueză la 233 de milidne de hectolitri de 
grâu, săcară 148, orz 98 juna., ovăs 186 
juna, și porumb 41.

Țări de esport de cereale sunt Rusia, 
Ungaria, România, Bulgaria și Rumelia 
Orientală, Serbia, Turcia, Persia, Japonia, 

Th’diile orientale; coloniile africane, Alge
ria, Tunisia Tripolitană, America de nord, 
Canada, republicele: Argentina, Chili și 
Uruguay, Australia.

Totalul recoltei acestor țări se eva- 
lueză, pentru grâu 633, săcară 244, orz 
192, ovăs 301 și porumb 764 milidne de 
hectolitri.

Să vedem, care e trebuința fie-cărui 
stat de import?

Angliei îi mai trebuesce 60 mii. de 
hect. grâu, jura. mii. de hect. săcară, orz 
13 jum., ovăs 11 jum., porumb 25 jurn. 
m. d. h.

Branța are nevoie pentru îndestula
rea ei completă de 4 jum. mii. de hect. 
grâu, orz 2 jum., ovăs 1 jum., porumb
2 jurn.

Germania de 21 mii. de hect. grâu, 
săcară 8 jum., orz 14, ovăs 4 jum., po
rumb 9 jum.

Italia de 11 și un sfert mii. de hect. 
grâu, 3 jum. porumb.

Belgia de 11 și jum. mii. hect. grâu, 
orz 1 jum., porumb 2 jum.

Austria de 17, mii. hect. grâu, săcară
3 jum., orz 3 jum., ovăs 4 juni, și porumb 
8 mii. de hect.

Recolta europenă a perdut anul a- 
cesta 5 la sută față cu producțiunea din 
anul trecut, ceea-ce face o pierdere de 
144,64 milidne de hectolitri.

Din tabloul statistic al guvernului 
austro-ungar resultă, că România ar fi 
produs grâu 11 jura., săcară 2 jum., orz 
2 jum., porumb 7 milidne de hect.olitri, 
adecă în total 27 jum. milidne de hect. 
cereale.

Bulgaria și Rumelia ar fi produs 
grâu 11 jum., săcară 3 jum., orz 2 jura., 
porumb 2 jum., în total 20 rnilidne de 
hectolitri de cereale.

Strbio 2 jura, grâu și 2 jum. po
rumb, adecă în total 5 milione de hecto
litrii.

Turna grâu 15, orz 7 jura., ovăs 4 
și porumb 10, adecă în total 37 jura, de 
milione de hectolitrii.

Ungaria grâu 40, săcară 12, orz 11, 
ovăs 9 jum., porumb 17, ceea-ce face în 
total 89 jum. de milione de hectolitri.

Bibliografie.
A apărut revista „Luceafărul" Nr. 

14—16 ou următorul sumar: Yocohama — 
Tochio, Otilia deCozmuța; Poveste (poe- 
sie), Z. Bârsan; Japonia (inforraațiuni asu
pra țării și poporului), T. IO. Codru; Din 
pileții Japonesi (poesie), Othmai; O ro
mâncă în Japonia, T. Incognit, Anton Ce- 
hov; Despre arta japonesilor, Otilia de 
Cozmuța; George Dima, Dr. S. P.; Hora 
cânilor (poesie de A. Petofi), O. Goga ; 
Presa Japonesă, M. Aegea; Tragedia o- 
muluf (Madâch) tabloul VII., Octavian 
Goga; Foi răzlețe (schiță), Dr. S. P.; Cro
nică și notițe.---Cărți și reviste. —Ilustrații. 
Ecouri.

Iu fruntea numărului publică d-1 Oct.
C. Tăslăuan un concurs pentru un premiu 
de 100 cor. pentru cea mai bună povesti
re din viața poporului nostru. Cele mai 
bune dintre povestirile intrate se vor pu
blica până la 15 Decemvrie v. în „Lucea
fărul", când cetitorii revistei vor spune 
prin votare în scris, care le-a plăcut mai 
roult. Resultatui acestui „plebiscit literar" 
se va publica în numărul de la 1 Ianua
rie 1905.

ULTIME SOIRI.
Mukden, 7 Septemvrie. Armata 

rusescă dimpreună cu tunurile și baga
jele, a sosit la Mukden. Ariergardei 
rusesc! ia succes a reținb pe Japo- 
nesii, car! o urmăreau și trupele ru
sesc! au manevrat așa de bine, în
cât, cu t6te încordările, Japonesii 
n’au putut se oprâscă retragerea. 
Ariergarda rushscă a început o lupta 
de artilerie cu trupele japonese car! 
urmăreau pe Ruși.

Petersburg, 7 Septemvrie. Din 
Liaoyang se anunță, că spre nord 
de acel oraș armata rusescă și-a făcut 
drum cu baioneta trecend prin ren 
durile japonese. Cu ocaaiunea acesta 
au cădut 5000 de Ruși. Pierderile 
totale de la Liaoyang se evaluâză 
la mai mult de 30,000. Regimentele 
„Vibory“ și „Orlow" au fost aprdpe 
total nimicite. Rușii își vor muta 
cartierul principal în Charbin.

Londra, 7 Septemvrie. Rusia fa
ce mobilisăr! în massă. Ea a trimis 
până acuma 350,000 pe câmpul de 
resboid, din cari vreo 80,000 n’au so
sit încă. înainte de Oct. vor sosi 
corpurile 1. 8 și 13, cu totul cam 
92,000 omeni; până la finele lui Sep
temvrie, Kuropatkin va primi 1108 
tunuri.

Mukden, 8 Sept. O parte a tru
pelor ruses A, cari se retrag dealun- 
gul căii ferate spre Mukden, este în 
pericul de a fi tăiată de cătră ar
mata principală. Grosul armatei ru
sesc! evacu6ză Mukdenul și merge 
spre sud. La 20 verste dela Mukden 
se aude bubuitul tunurilor.

Academia Română
Regulele ortografice

!»O4*)

*) Broșură apărută, BucurescI, 1904.

întâia misiune specială, ce s’a pus 
Academiei Române la înființarea ei, în 
1866, a fost: „de a determina ortografia 
limbii române."

Din acestă causă în cei dintâi trei 
ani ai activității ei, 1867—1869, cele mai 
îndelungate și adese-ori forte aprinse dis- 
cuțiuni s’au făcut asupra ortografiei. Aceste 
discuțiuni au ajuns la sistemul de scriere 
votat la 13 Septemvrie 1869.

După ajungerea celor doi latinisatori 
hotărîți, Laurian și Massim, la conducerea 
tinerei instituțiuni, ortografia academică 
a fost și ea tot mai mult latinisată, ca și 
limba, până a ajuns la punctul culminant 
în cunoscutul „Dictionariu*  dela 1871— 
1876. Lumea literară, scriitorii și publicul, 
nu au urmat calea arătată în acestă di
recțiune.

Academia Română, reconstituită și 
înălțată, prin legea de la 1879, ‘la situați
unea de Institut Național, a reluat, în anii 
1880 și 1881, discuțiunile ortografice, a 
părăsit ortografia etimologică latinisatore 
și a stabilit un nou fel de ortografie mult 
mai ușoră. în locul etimologismului lati- 
nisator s’au pus regiile de scriere restrînse 
în marginile etimologismului român. Astfel 
s’a făcut un mare pas spre unificarea scri
erii în tdte țările românesci.

La 1895 s’au discutat din nou și s’au 
schimbat unele puncte din ortografia pri
mită la 1880—1881, der principiul a rămas 
acelaș.

Publicul, scriitorii și învățătorii de 
tdte gradele,- în marea lor majoritate, nu 
au fost pe deplin mulțumiți nici cu acest 
fel de scriere, și întrebuințau unii și cereau 
alții o scriere mai simplă, mai ușdră, în
temeiată pe principiul fonetic.

în 1904, Academia dând ascultare 
acestor dorințe, a făcut un nou și mare 
pas în desvoltarea scrierii literare a limbii 
românesci: a părăsit cu totul principiul 



Pagina 6. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 189. —1904.

etimologiei și a primit scrierea în general 
întrebuințată în Regat, întemeiată pe prin
cipiul fonetic: de a scrie sunetele vorbirii 
prin litere adaptate fiecăruia, fără a se 
ține semă, decă sunetul care se scrie, 
derivă dintr’altul schimbat din cause fo
netice.

în paginele următore se arată mai 
întâiu regulele stabilite astfel pentru scri
erea româneșcă, apoi se dă un dicționar 
ortografic, in care s’au adunat mai ales 
cuvinte asupra scrierii cărora ar putea fi 
îndoeală.

București, 11 Iunie 1904.

I. — In scrierea limbii românesc! se 
întrebuințeză următorele 27 de litere:

Pentru Vocale 8: a, e, i, o, u, ă, â, și î. 
Numai în nume proprii străine se în- 

trebuițeză și y, o, ii etc.: Stanley, Romer- 
bad, Wiirzburg.

Pentru Consonante 19: b, c, d, f, g, 
h, j, 1, ni, n, p, r, s, ș, t, ț, v. x, z.

Numai în nume proprii și în cuvinte 
străine se întrebuințeză literile și grupurile:

K, qu, ph, th, w: Z<ant, fcalium, (Jwin- 
tlilian, Aguitania,. Philippsburg, Thionville, 
Thurgau, Wagner, White, Wiesbaden.

Nu se scrie: Mihalahe, SaZce, Tafce, 
egwație, ci Mihalache, Sache, Tache, ecuație 
său ecuație.

Se scrie însă: kilogram, kilometru.
Numele proprii de familie române își 

pot păstra ortografia lor: Zfogălniceanu, 
ZTreteulescu, Kalinderu, Qwintescu.

II. — In regulă generală fiecare literă 
representă în scriere un anumit sunet al 
vorbirii și fiecare sunet al vorbirii se scrie 
printr’una și aceeaș literă.

In practică sunt înse câteva abateri 
de la acest principiu general al scrierii:

а) literele â și i însemneză amân
două acelaș sunet,

б) literele c și g representă amândouă 
câte done sunete deosebite,

c) litera x representă o grupă de două 
sunete.

III. — Literele enumerate mai sus 
representă sunetele cuvintelor, precum 
urmează:

Vocale.
a : ața, amar, ară, mare, țară, buna, 

știa, adună, vedea, auziă.
e : cere, merge, cetește, vede, verde, șade.
= Diftongul ea se scrie ea (nu e): 

ceară, ceapă, să dea, să crează, neagră, 
dreaptă.

= Terminațiunea persoanei a 3-a a 
imperfectului verbelor în -e și -ea (a bate, 
a vedea) se scrie cu -eă la sing, și cu -eau 
la plur.: el vedeă, ei tăceau, el băteâ, ei 
mergeau.

i : inimă, pitic, negri, afli, dormi, turti.
= Se scrie i (nu 2) și când se pro

nunță semison (i consoană), aflându - se 
înainte seu după vocală și formând diftong 
cu densa; asemenea și la sfirșitul cuvin
telor după vocală seu după consonantă:

iară, iarnă, iarbă, roib, șoim, iertare, 
doină, aibă, uitare, uimire, piept, fier; i-am 
luat

noi, boi, doi, cei;
buni, nori, mergi, frați, drepți, fii, 

fiii, copiii, vezi-i, bate-i.
= Spre deosebire, acolo unde i final 

este întreg și intonat, se însemneză cu 
accentul grav (*■):  a auzi, a lovi, adormi 
(vecjli mai jos No. V.)

= Terminațiunea persanei a 3-a a 
mperfectului verbelor terminate la infini
tiv în -i și -i (a sări, a cobori) se scrie cu 
iă la sing, și cu iau la plur.: el săriă, 
>i dormiaw.

o: om, orb, Oprea, popor, noroc, soc, 
somn, soro, o casă, spune-o, am dat-o.

= Diftongul oa se scrie oa (nu o): 
poamă, moară, doarme, moarte, oameni, 
uOacă, toarce, cunoaște.

u: unu, ura, unsă, ușă, nume, bun, 
>unâ, negru, umplu, umplu, tăcu, făcu.

= Se scrie u (nu u) și când se află 
nainte sau după altă vocală pronunțat 
semison și făcând diftong cu ea:

ou, nou, bou, sau, fiu, teiu, altoiu, 
îăvoiu, vioiu; nueaua, nouă.

ă: sărăcie, mărunt, bătut, bunătate, 
nvăț, adevăr, tău, său, supărare, mă 
upăr, văd, împărat, rămas.

â— î: se scrie în două feluri:
a) Se scrie cu â în corpul cuvintelor: 

ânge, plânge, cântă, cât, atât, vânt, vânz, 
ânzare, hatâr, mormânt, cuvânt, când, 
ănd, sfânt, — toate formele verbale ter- 
linate cu -ând: cântând, văzând, făcând, 
rând (de la urare).

&) Se scrie cu î la începutul cuvin
telor: in, inainte, incă, inger, incurc, in- 
cerc, indoit, innot, il, imi, îți, iși, ii.

Se scrie asemenea cu î:
1. In cuvintele compuse precum sunt: 

neîndurare, neîmpăcat, preintimpinat.
2. In terminările flexionare ale ver

belor terminate în -rî: a urî, coborî, hotărî, 
târî, urîm, coborim, hotărîm, târîm, urit, 
coborit, hotărît, târit, urînd, coborind, ho- 
tărînd, târind.

Consonante.
b: hun. hrâu, sobă, bob. 
d: dau, adă, șed.
f: fag, foc, figură, /ilosofie, fizică, 

tipografie, .Filip.
= Nu se scrie ph în loc de f decât 

în numele proprii străine (vedi I).
h: ham, hoț, patriarh, hartă, arhivă, 

arhiereu, himeră, arhitect.
j: Jaf, Joc, Blaj, viteji (pl. de la 

viteaz), vitejie.
1: lemn, Zoo, halat, deaZ.
m: wiare, măr, amar.
n: nimic, noroc, prune, nun. 
p; pace, părinte, apă, dop, plop, 
r: rac, sare, amărît, rar.
s: sac, casă, poveste, folos.
ș: șarpe, ședere, vești, pești, crești, 

crește, domnești, împărătește, Pitești, Bu
curești, Negoești, știu, știință, ștergar, mi
riște, buștean, chipeș.

= Nu se scrie s în loc de ș în gru
pul șZ; deci nu: -sci -see pentru -ști -ște.

t: Zare, Zelegraf, Toma, uiZaZ, ZoZ; 
asemenea: Zeolog, Teodor, nu Zheolog, 
Theodor.

= Nu se scrie c în loc de Z în gru
pul șZ; deci nu : -see, -sci în loc de -ște, -ști.

ț : țară, țepi, ținut, ață, frați, moț, piață, 
finanțe.

v: ras, venin, viță, voie, jilav.
z: zor, zeu, șină, botezat, bizantin, 

lucrează, îndrăzneț, ziua, vezi, verzi, calzi, 
a mucezi, înverzit, încălzind, rază, vază, 
roză, nazal, poezie, engleză, franceză, fizică, 
ipoteză, vizită, poziție, văzând, șezând, abuz.

c, g: însemnează fie-care câte două 
sunete deosebite după poziție și anume:

1. la sfârșitul cuvintelor sau înainte 
de consonante sau de vocale a, o, u, ă, â 
însemnează sunetele aspre k, g:

ac, sac, sec, cuc, clacă, clopot, cresc, 
crud, — ca, cap, cocoș, câine, zăcând, bu
cată, bucurie;

bay, neg, stog, tag, ylas, gros, yrădină, 
yard, yol, yură, yăsit, yând.

2. înainte de e, i însemnează sunetele 
M (6), ți (g): ce, cetate, ceafă, începe, cercei, 
facem, cine, cireșe, nuci, mici, "cerci;

ger, geme, curge, yinere, pecingine, 
dregi, gingii, mergi.

3. când c și g înainte de e și i își 
păstrează valoarea aspră, se însemnează 
cu ch, gh:

chem, chiag, chiar, chică, chingă;
ghem, Gherghef, Ghorghe, ghiață, ne

ghină, neghiob.
x: însemnează, grupul de consonante 

cs: xilograf, lexicon, Xerxe, Xantip, Ro- 
xolani, lua?ație, relaxare, Alexandru, hexa
metru.

IV. — Duplicarea consonantelor se 
admite numai în următoarele cașuri:

1. când provine din alipirea a două 
cuvinte românesci, din cari întâiul se ter
mină și al doilea se începe cu aceeaș 
consonantă sau de acelaș fel; aceasta se 
întîmplă la cuvintele compuse din prepo- 
sițiunea în și un cuvânt începător cu n 
sau m: înnotare, înnodare, înnoire, _ în
născut; înmormântare, înmărmurit, îm- 
mulțire, — se poate înse scrie și înmul
țire, înmormântare.

2. pentru deosebire se admite dupli
carea lui s în următoarele cuvinte:

massa de materie (la masse) massiv, 
— dar masa de scris,

cassa de bani, cassier, — dar casa 
de locuit, rassa de animale și rassa călu
gărească. — dar barba rasă.

V. — Accentuarea. — Se însem
nează cu accent grav (v) vocala, care 
sfârșesce un cuvânt, decă este accentuată 
și nu are alt semn: făcit, bătu, șezâ; dormi, 
auzi; cântă, lăudă, vedeă, ședeă, mergeă, 
dormiă, săriă;

dar: a hotări, lucră, lăudă, lăudă.
VI. — Apostroful (’) se întrebuin

țează spre a se arăta elisiunea unei vocale: 
n’ara (nu am), s’au (se au), v’aduc (vă aduc), 
v’am dat, v’ațî arătat, s’au dus.

= Prin urmare nu se va scrie: 
cel-ă'lalt, cei-l'alți, ci: celălalt, cealaltă, 

ceilalți sau ceialalți, celelalte.

VII. — Trăsura de unire (-) se în
trebuințeză spre a arătă juxtaapunerea 
unor cuvinte, cari nu formeză împreună 
un singur cuvânt compus: rogu-te, vezi-l, 
îndură te. uită-te, cântă-ne, spune-le, le-am 
dat, i-am luat, ne am așezat, te-am văzut.

Cuvintele compuse se scriu însă fără 
a se arăta elementele de compunere:

binefacerea, bunăvoință, astfel, fiindcă, 
pentrucă, decât, ceva, dela, cineva, undeva, 
câtva, câțiva, câteva, totdeauna, astăzi, 
niciodată, deocamdată, extraordinar, pier- 
devară.

Hrana rațională, a vitelor.
Sfaturi.
— Fine. —

Paeie de tocat nu trebue să fie umede 
căci se înfundă mașina, se taie forte ane
voie, se strică cuțitele și nici nu se pot 
păstra mai mult timp, 6r atunci, când din 
diferite împrejurări ar trebui să se taie și 
mai ude, trebue date la vite cel mai târ- 
diu în trei dile, căci mai mult ținute se 
mucigăeso și aduc vitelor bole. Nici odată 
paiele nu trebuesc tăiate mai scurt de 3 
cm., căci cu cât vor fi mai mult mărunte, 
vor mânca mai lacom și ne-amestecându-le 
în gură (cu salivă) capătă bole (colici).

Nutrețul murat și cu paeie tocate dau 
cel mai bun, mai gustos și mai hrănitor nu
treț vitelor, pregătindu-se astfel: Se tocă mă
runt nutrețul murat, se pune pe un pod de 
lemn un strat de paie tocate, peste ele un 
strat de nutreț murat erășl tocătură de 
paie, peste care se așterne un strat subțire 
de tărîțe de grâu, apoi erășl vine nutreț 
murat, paie tocate, tărîțe și așa mai de
parte, făcând acostă amestecătură după nu
mărul vitelor ce trebue să mănânce într’o 
di. Peste acâstă amestecătură se tornă apî, 
pănă când ajunge la stratul cel mai jos de 
pe scânduri și așa se lașa timp de 24 ore 
(o di și o nopte), în care timp se dospesce 
amestecătura și paeie tocate capătă de la 
nutrețul murat un gust acru plăcut. Pentru 
a ave în tot timoul acesta prețios nutreț, 
trebuesc făcute 2 despărțituri de scânduri 
și mai bune sunt de ciment cine pbte să 
facă, când o despărțituri (compartiment) 
este deșârtă cea-laltă se fie dospită plină.

In lipsa de tărîțe tot bune sunt și 
paeie t mate și amestecate cu nutrețul 
murat.

In lipsă de nutreț murat se pot ames
teca paeie numai cu tărîțe, socotind câte 
2 kgr. de tărîțe pe di pentru un cap de 
vită, peste care se târnă apă să se dos- 
pescă.

In lipsă de tărîțe se vor stropi pa
iele tocate cu apă în care s’a topit puțină 
sare.

Tăețeii de sfeclă de pe lângă fabri- 
cele de zahăr și tote rămășițele de pe lângă 
fabricile de spirt, vor da un bun îndestu
lător și hrănitor nutreț, mestecate cu paie 
tocate, puțin fen său cornnl tocațl.

Turtele de in, cânepă, rapiță etc., de 
pe lângă fabricile de ulei, sunt forte hră- 
nitore pentru vite și mai cu semă pentru 
vitele de lapte.

Sfeclele și cartofii tooațl cu mașina 
și amestecați cu paie tocate sunt forte 
bune.

Pentru a nu îngheța apa în paiele 
tooate erna pe geruri tari, pregătirea hra
nei, după cum s’a arăta mai sus, trebue fă
cută în grajduri, în care de obiceiă e cald, 
deci în grajduri trebuesc tot dâuua aședate 
despărțiturile trebuinciose acestei pregătiri, 
er când trebue și când se pote și de se 
pote și chiar tot-deuna, ăma peste acest 
nutreț trebue turnată apă caldă și niciodată 
vara, căci s’ar opări.

Urmându-se în tocmai aceste sfaturi, 
țăranii cu puținul nutreț ce mai au, cu 
ce li-se va mai da de cătră guvern în lo- 
ourile lipsite, ei își vor scote cu bine vi
tele din drnă.

Cocenii (strugurii) dă porumb, paiele 
și fănul, care tot-dăuna pierd o bună parte 
din ele, fie că sunt prea groși cocenii seu 
fânul cotoros, — nu mai vorbim de pae, 
cari tot-dăuna au fost lăsate să putrecjescă 
— numai după cum s’a arătat mai sus, se 
vor pute folosi tdte, fără a râmând cea 
mai mică rămășiță din ele.

Primăvara nioî-odată n’ar trebui vi
tele lăsate peste livezile do fen, căci toc
mai atunol este timpul, când fânul ar pu
tă oresoe mai repede, ajutat de umeijâla 
de ărna și ploile de primăvară și tocmai 
atunci este păscut și livedile bătătorite, și 
acolo unde a căloat o vacă nu mai cresce 
totă vara un fir de erbă, și socotind t^te 
urmele vitelor dintr’o livade, care totă vara 
rămâne loc sterp, se va constata, că una 
din 5 părți este pierdută, fiind jucată de 
vite și 2 din aceste 5 părți au stagnat din 
crescere, căci a fost păscută tocmai atunci 
când îi era timpul să erescă. Adecă liva- 
dea de fân prin ju< atul și păscutul vitelor 
primăvara, pierde în total 3 din 6 părți, și 
astfel tot-deuna rămâne țăranul fără nu
treț.

Decă vitele se vor hrăni după cum 
s’a arătat mai sus, primăvara iarba va fi 
ăsată să crescă, se va cosi fenul mai de 
timpuriu ș> livedile vor pute da o bogată 
otavă, din care se va face nutrețul murat 
pe lângă fânul cosit. Apoi vitele hrănite 
în modul arătat mai sus, vor eși mai grase 
din iârnă în primăvară, deci mai puternice, 
și numai astfel se vor pute face arăturile 
mai adânci, cari în cele mai secetose tim
puri păstrâză umecjclă în pământ, bucatele 
își vor pute înfig-*  rădăcinile mai afund 
în arăturile adân.I, vor găsi mai multă 
hrană în pământ și mai multă umerjălă, deci 
vor cresce repede, vor eși înaintea burue- 
nilor pe cari le vor umbri și stârpi și nu
mai atunci bucatele nu vor mai fi nevoite 
a mai împărți și cu buruenile hrana și ume- 
dela din. pământ, când arăturile se vor face 
adânci.

Gh. Manolescu. (Vârlenl-Vâlcea.)

L'a luat Dumnedeu?
— Anecdotă. —

Un țigan mergând cu tat-su 
Pe Ja munte de’ntîmplare,

Printr'un loc cu povîmișurl 
Cătr’o rîpă—adâncă tare,

Cum mergeau vorbind într’uuar 
Ham ta ranca, tam-ta-ra

Numai ietă că bătrânul
Cade colo’n rîpă, na!

Și ae duce’n jidovină 
Rostogol de-a bou-’n jos

Pănă ce dintrînsul pote 
Nu rămâne ’ntreg nici os

Er feciorul seu văfțându-l 
Că se duce’n așa fel, 
Stă și flueră și el.

Er când ese’n drum în colov 
ittă’n drum un ăre-care
II întrebă de’ntîmplare:

— Dară tet-to unde este, 
Căci cu dînsul ai pornit?

— D'apoi tetea, 4>ce densuL 
Pe-acolo s a prăpădit.

— Cum se pote, cjice omul. 
Cum se pote, spune dău, 
L’a luatu-1 Dumnezeu?

— Aș, de uude, cjice densul, 
D6r n’a mers în sus săracul.

Că s’a dus la vale’n rîpă, 
Cred că l’a luat chiar dracul...

Th. D. Speranță.

In afacerea bisericei din Telciu.
D-l Iuliu Valea, notar oercual și mem

bru în senatul bisericesc greco catolic din 
comuna Telciu (Bistriță-Năsâud) ne trimite 
o lungă întîmpinare la cele ce le-a publi
cat d-l Stefan Olteanu din Blașiu (nr. 31 
din a. c.) în afacerea surpării bisericei din 
Telciu.

In partea primă a întâmpinării, d-l 
Valea se ocupă aprope numai de persdnele 
întreprindătorilor clădirei Stefan și Emil 
Olteanu, cărora le contestă orl-ce cunos- 
cințe în specialitatea dânșilor. In par
tea a doua d sa învinuesce pe d-nii Ol
teanu, de „îndărătnicie și renitență față cu 
tote diregătoriile politice și biserioescl11, di- 
când că n’au respectat pe nimeni, nici sfa
turile, ce li le-a dat în decursul clădirei și 
la fața locului profesorul de la politechni- 
cul din Pesta Vaghi losef, apoi că „între
prinzătorii zideau când ploua mai tare, am 
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■dat material prost, piatră strînsă de prin 
părae și șanțuri; în loc de năsip au folo
sit lut și uoroiil", âr „varul numai că l’au 
arătat malterului" etc., despre ceea-ce se 
pote convinge ori-cine, dâcă va privi zidi
rea surpată la fața locului — prin ceea- 
ce sa făcut comunei bisericescl o pagubă 
de 80.000 corone. După-ce face aceste con
statări", d-1 notar Valea urmeză astfel:

...D-l Olteanu citează pe Pecz, der nu
mai acolo, unde d-sale îi vine bine, er des
pre aceea, că și el dice, că imaterialul și 
lucrul a fost reu, tace cu totul... Și încă și 
citările aduse nu sunt corecte și numai la 
aparință ii dau drept. D-l O. acum din 
praxă și fără d-l Pecz s’ar fi putut convin
ge, că materialul folosit (er nu proiectat) 
na corespuns cerințelor statice și de tărie, 
pentru-că nici nu a folosit material de 
specia proiectată... Nime nu i-a proiec
tat sâ culegă petrii de prin șanțuri și pă- 
rauă. nime nu i-a cjis s6 folosâscă lut și 
noroid în loc de năsip, nime n’a ordonat, 
că malterul numai din poveste să cunosoă 
■•arul. Folosind ast-fel de material și neas- 
;ultând de nime, apoi mai arătând o pur- 
are neoorăspuncjătore față de tote organele, 

de sigur s’a putut vede, că unde o se ajun
gem eu d-l O.

... Și apoi pentru ce să provocă d sa 
numai la părerea d-lui profesor Pecz? Din
tre 6 (șase) experțl, judecătoresce jurați, 
numai singur la părerea unuia se provocă, 
pe când ceilalți cinci încă sunt omeni cu 
cunoscințele recerute, ba pote că au mai 
multe esperințe din praxă, ea un profesor 
ce predă elevilor studiile numai în teorie.

D-l O. chiar la începutul articolului 
•dice, oă causa surpărei bisericei este „in
ginerul Andreias Mazanec din Năsăud, cou- 
dueătorul lucrărei și încredințatul senatu
lui bisericesc, precum și ginerul său notar 
Valea Gyula din Telciu". Abstrăgend de la 
aeeea, că s’a constatat prin experții jude- 
■cătorescl, că planul a fost bun și s’ar fi 
putut esecuta, decă cădea întreprinderea 
acăsta într’o mână consciențiosă și pătruns 
de ambițiune și idei nobile, er nu de poftă 
de a câștiga cât mai mult—cum vine d-l 
Stef. Oltean de afirmă, că causa surpărei 
snnfeu?... Adecă d-nii Olteanu iau întreprin
derea, d-lor se abat din propria lor putere 
de la condițiunile de contract și clădire, 
d-lor în pofta de a câștiga cât mai mult 
folosesc materialul cel mai ieftin și astfel 
,și cel mai rău, nu se îngrijesc de espert 
■diplomat la conducerea lucrărilor, eră d-l 
'Stef. Olteanu nu se pricepe de loc la 
■zidit și totuși — după modul de cugetare al 
d-lui Stef. Oltean — eu să fiu de vină, că 
lucrarea d-lor neconscienf isă nu a fost trai
nică, s’a surpat?

Mai dice d-l Olteanu, că d sa a pro' 
ipus de mai multe-orl modificarea planului. 
De modificarea planului — după- cum cțio 
•experții — n’a fost lipsă. A fost lipsă 
■de întreprind.ător pricepător și cons ien- 
țiios. Lăsând însă tote acestea la o par
te, d-l Oltean când afirmă celea de sus, 
tot-odată sciind afirmă neadevărul, pen- 
’tru-oă d-sa nicl-odată nu a pășit înain
tea catastrofei cu atari propuneri, căci 
•decă ar fi făcut-o acesta, s’ar afla urme seu 
în arohiva senatului bisericesc, său în pro- 
tocolele de ședință, seu în protocolul de 
.clădire. NicăirI însă nicî o urmă despre 
.acestea...

pice d-l O., că din bunăvoința Teloe- 
-guilor a început proces. — Da, Telcenii — 
pe cari d-sa întru atâta îi desconsideră — 
sunt peste măsură binevoitori și paclnicl, 
căci de făceau dânșii în altă comună ce 
au făcut cu Telcenii, îngropând în ruine 
resultatele nostre agonisite cu sudore în 
deeursjjde deoe aDl, fie siguri că nu se de
părtau așa ușor și teafărl, ca din Telciu.

Nu înțelegem noi Telcenii nici afirma
rea aceea, că d-sa a voit pe cale paclnică 
a aplana cu Telcenii causa, și a oferit, că 
jumetate paguba o va suporta d-sa. Nu în
țelegem acesta, pentru-că d-l O. șl-a ridi
cat tote ratele de câștig și încă destul de 
■grabnic, mai tot-deuna anticipando, eră 
astătli d-sa nu are nici o avere. Decă d-sa 
•e atât de mărinimos, atunci încă și mai pu- 
A>in înțelegem • cum vine — ca aoel bine
voitor al neamului, de care face amintire 
— de înprocesueză biserica (di m că nu din 
rîvnă de câștig), când biserica nostră 
nu a pretins nici acea jumătate din pagubă, 
care densul cu gură și fală mare o pro
pui te.

Resumând cele espuse pănă aici re
iese limpede și clar, ca absolut nimeni nu 
pbrtă vina surpărei bisericei din Telciu, 
decât întreprindătorii: Ștefan și Emil Ol
tean. Pe acești] întreprindătorl nimic nu 
i-a condus și nu-i conduce și la improce- 
•suarea bisericei nostre, decât pofia de câș
tig și, ca barem la aparință sS depărteze 
•odiul ce îi urmăresc?, chiar d lor află de 

i lipsă a-se escusa încă pănă nu i-a acusat 
nimeni.

Iuliu Valea,
notar cerc, și membru în senatul 

bisericesc gr. cat.

MOLTE ȘI OE TOTE.

Cele mai înalte și mai tari femei 
din lume.

Când Spaniolii au debarcat întâia oră 
.îu Patagonia, — la începutul veacului al 
XVl-lea, — râmaseră surprinși de talia 

l înaltă a indigenelor.
Multe femei erau aprope uriașe și, de 

o mare frumusețe. Nevasta Cacikului Or- 
keke avea o înălțime de 1 m. și 97 cm. și 
mădularele-i robuste se potriveau cu înălți
mea ei. Acei cuceritori constatară că cele 
mai mici femei din Patagonia n’aveau mai 
puțin decât 1 m, 80 cm. înălțime. De atunci 
înălțimea aoelor femei n’a scădut de loc, 
precum nici puterea lor nu e mai mică ca 
pe atunci. Când sunt tinere femeile acelea 
au un exterior forte plăcut și pielea aprope 
străvedie, oând nu sunt încă tetovate seu 
mai bine dis desfigurate prin acele vopsiri, 
ce plac atât de mult patagonilor. Ele portă 
perul lung, pe la trei-spre-dece ani sunt 
deja bine făcute și se mărită în general în 
vârsta de cincl-spre-dece ani. Insă din eausa 
grelelor munci, la cari sunt supuse și fiind
că stau mai tot timpul în aer și la sere ele 
îmbătrânesc de timpuriu.

îmbrăcămintea lor e forte curiosă. Ea 
constă dintr’un adevărat sao de america 
seu altă stofă, mergând în plină libertate 
de la umeri în jos. Pe acest sao ele pun 
o manta de piele de guanac, închis pe piept 
cu un ac de argint împodobit cu un mare 
oerc susținut, decă femeia e săracă, cu un 
cuiu seu cu un spin din pomul numit alga- 
zzibo.

Când călătoresc costumul femeilor este 
completat eu mari coliere de turcoase seu 
de inele de argint ori de aramă. încălță
mintea lor e făcută din piele de cal. Fe
meile din Patagonia au mare predilecțiune 
pentru cercei mari de tot și pentru salbe 
de argÎDt și de mărgăritare. Cu tote că au 
părul de o lungime estra-ordinar de mare, 
ele tot îl mai lungeso artificial legându-1 cu 
panclicl.

Frumosele patagoneze îșl mai acață 
în pâr perle, broșe de aur, de argint și mo
nede .

Ocupațiunile femeilor din Patagonia 
pe lângă treburile casnice, sunt prepararea 
pieilor de gaunac, de vulpe și de alte ani
male, spre a face mantale dintr’ânsele; 
acele cu cari luoreză sunt cuie grose gă
urite .

*

Un epitaf Iiazliu.

In cimitirile din Paris se află pe mo
numente și cruci fel de fel de inscripții, 
cum nu se, mai află în alte cimitire. Una 
din cele mai hazlii este următdrea: „Iubi
ta mea soție, te aștept. 5. Ianuarie 184b. 
L. Meunier, corporal de jandarmi în pen
siune." Sub acesta inscripție se află urmă
tdrea: „Iubitul meu, soț! Ecă am venit! 
5. Decemvrie 1881. Susana Meunier". - 
Bietul corporal a așteptat așa der -36 ani 
până i-a venit soția sS împărtășescă cu 
densul vecinica odihnă

*
Un adeverat negustor.

Pe timpul împăratului Carol V. un 
băcan din Bruxella a ajuns prin sîrguință 
și cruțare la o bogăție mare. într’o <ji po
vestind împăratul cu dmeniî săi de curte 
despre tema, că ore cari sunt cetățenii 
cei mai bogați în oraș, unul dintre curteni 
l’a numit și pe acel băcan. Tot-odată a 
adăugat, că acel băcan cu tdtă bogăția 
lui, se uită chiar și la cel mai mic câștig 
fie chiar și de o jumetate de centimă. 
Din causa acesta n’ar sta de loc pe gân
duri și s’ar scula numai decât chiar și la 
mieflul nopții, decă i-ar cere cineva sâ-i 
vîndă, de esemplu, muștar pentru 3 centime.

Acesta n’a vrut s’o credă împăratul 
și a pus rămășag cu acel curtean, cjicând | 
că nu e cu putință ca acel negustor care 

posede butoie de galbeni, să se scole la 
miedul nopții pentru a vinde muștar de 
trei centime.

Și au pornit împăratul și curtenii săi 
să facă proba acesta. Ajungând în fața 
prăvăliei unul a bătut la ferâstra de ală
turi, unde se soia că dorme băcanul și 
elă că băcanul putred de bogat s’a arătat 
la ferestră, întrebând cu ce pote servi?

„Aș vrea să cumpăr muștar de trei 
centime" dise unul dintre curteni.

„îndată!" strigă negustorul, apoi a- 
prinse lumina, deschise prăvălia și dădu 
muștarul cerut.

împăratul, care rîdea forte arareori, 
a fost așa de .surprins de acest lucru, încât 
un s’a putut reține să nu rîdă cu hohot., de 
și pierduse o sumă mare în rămășag. îm
păratul și curtenii s’au întors veseli la 
curte, ducând cu sine muștarul de trei 
centime.

*
O nouă limbă universală.

Un anumit Talundberg a inventat o 
nouă limbă universală, despre care se 
crede, că în urma sistemelor pe care este 
clădită, se va pute introduce cu timpul 
încomerciul universal internațional. Limba 
acesta nouă se numesce „Fen’o" și tdte 
cuvintele sunt rânduite în anumite siste
me, dintre cari cel mai cuprindător este 
sistemul basat pe schimbarea vocalei, de 
esemplu: nama mare, nmamic; bana- 
bine, buna mijlociu, bina rău; bala fru
mos, bida plăcut, bila urît, dala dulce, 
dola plictisitor, dula acru, dila amar, 
chano lanț; chuno funie, cheno sforicică, 
chino fir, etc. Aprope tote rădăcinile de 
cuvinte sunt monosilabe și conțin cât se 
pdte de puține consonante. Cuvintele sunt 
formate din elementele cele mai cunos
cute ale limbelor culte. In genere limba 
„Perio" se elădesce pe principiile, cari 
s’au afirmat și în alte limbi universale în 
arta rnnemotechnică, în stenografie etc.

POSTA REDAOȚIUNEI.
D-șorei O. P. încercarea (probabil prima) 

nu e atât de reușită, ca să se pota publica.

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. 
Zeidner Tîrgul Grâului și Liliala Strada 
Orfanilor Nr. 7. Chec postai Nr. 12,542. 
Telefon Nr. 228.

Num&rcSsele scrisori de mulțămire ce 
primesce dilnic d-l Miiller, dovedesc, că 
crucea electro-magnetică RB- Nr. 86.967, 
are efect extraordinar. Din multele scri
sori de mulțumire publicăm următdrea: 
Rudesdorf. Stimate Domnule Miiller! Mai 
când era am comandat dela d-vdstră cru
cea duplă electromagn. pe serna cumna
tului meu Carol Weber, asupra căruia a 
avut un astfel de efecr, că după întrebu
ințare de câteva dile, bolnavul s’a simțit 
mult mai bine, respirațiunea i-s’a ușurat 
și pote dormi. Te rog trimite-mi atât pen
tru mine, cât și pentru soția mea câte-un 
aparat, cu rambursă. Ou distinsă stimă 
Mathias Sobrei, posesor de realități în 
Rudolsdorf Nr. 175 (Ungaria). Un astfel 
de aparat costă 6 cor. și se capătă numai 
la A. Miiller Budapest V. Vadâszutcza 
42/AE.

Vindecarea deplină a bote
lor seci’Cte. Se nu pregete nimeni în
tr’o cestiune atât de gingașe a se presenta 
odată în persdnă, pentru ca cu ajutorul 
instrumentelor speoiale aduse din streină- 
tate poți afla punctual locul, causa, răs
pândirea și starea bolei, ori cât de adânc 
ar fi boia înrădăcinată în organism. Pe basa 
acestei esaminărl poți cu siguranță afla și 
calea, pe care ajungi la vindecarea răului, 
ceea-ce fie-care o pdte face acasă fără de 
a-și împiedeca ocupațiunile. Decă cineva 
nu pdte veni în persdnă, atunci să-și des
crie bdla cu deamănuntul și după-ce va 
fi esaminată, va primi deslușirile de lipsă 
și leacurile trebumcidse pe lângă ținerea 
în cel mai mare secret. In scrisore pune 

marcă de răspuns. După încheerea curei, 
scrisorile se ard seu la cerere espresă se 
retrimit.

Un astfel de lecuitor și cut'ățitor e 
institutul special al d rului Paldcz, medic 
de spital (Budapesta VII Kerepesfut 10) 
unde cu bunăvoință și consciențiosit’ate 
capătă ori-cine (bărbat seu femee) deslu
șiri asupra vieții secsuale, unde i-se cu
răță sângele bolnav, nervii i-se întăresc, 
trupul întreg se eliberezi de bolă și su
fletul de chinuri.

Nări conturbarea ocupațiunilor dil- 
nice Dr. Paldcz vindecă de ani de flile cu 
siguranță, repede și din fundament cu me
todul sâu 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, bdla albă, 
băle de sânge, de piele și tdte boleie ce 
se țin de organele secsuale femeesci. Pen
tru femei e sală de așteptare și intrare 
separată. Consultațiunile le dă însuși Dr. 
Paldcz de la 10 ore în. a. pănă la 6 ore 
sera (Duminecă pănă la 12 6re la amiaqli).

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

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

Stabiliment de hydrotherapie 
Wăllischhof, 

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

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

Prețuri moderate.
Ou prospecte și informațiunî mai de

tailate stă la disposiție direcțiunea și me
dicul stabilimentului

Dr. Marius Stiirza.

Nt. 14544-1904.

Edict de iicîtațiune.
Primăria comunei Ucea-inferib- 

ră (Alsb-Ucsa), Comitatul Făgăraș, 
aduce la cunoștință, cumcă casa co
munei de sub Nr. 141 împreunată cu 
licență de cârciumărit, se dă în a- 
renda pe timpul din 1. Octomvrie 
1904 până în 31 Decemvrie 1907.

Licitațiunea este verba lă și se 
va ține în 23 Septemvrie 1904 st. 
il. la 9 ore a m. în cancelaria comu
nală din Ucea-inferioră. Prețul stri
gării e 400 corone.—Condițiunile de 
licitare se pot vedea până în ziua 
licitărei în cancelaria Comunală din 
Ucea inferibră.—
Ucea inferioră la 30 August 1904.

Ioan Marinescu Simion Banda 
nat. cerc. primar

. 2-2.1486. .

Insciintare.1
Societatea industrială a cismarilor 

d'n Brașov, insciințbză cu onbre On. 
public, care se aprovisionbză dela 
numita societate, că în urma urcări 
continue a prețului peilor, și prețul 
încălțămintelor sau urcat cu 10—15 
procente.

Declarăm inse ca încălțămintele 
se vor face din calitate mai bună ca 
până acuma și On. public' va fi în 
câștig.

Cu totă stima

Societatea industrială 
2-8.1488. a cismarilor-

De ven^are 
una sută care de fen, 
la care pot veni cu oi sbu vite cor
nute, avend localitățile de lipsă.

Cumpărătorii se se adreseze în 
comuna Uj-Radna, poșta ultimă O- 
Radna la D-l

Cosma Cotul
proprietar și învețător pens.
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Librăria H. ZEIDNER
î Fondată 1867. BRAȘOV (Ungaria),
recomandă la începutul anului școlar editura cea bogată de:

Cărți pentru școlă.
(Aici urmeză numai opurile din timpul cel mal nou apărute.) 
A) Cărți pentru șcâle primare nou apărute în editură sunt: 
G. Ludu, nreot și 1. Dariu, învăț.: Istoriore religiose și morale sau 
datoriile copiilor, partea I. din învățământul religiunei creștine, cor.
V. Goldiș, prof.: Elemente d n constituția patriei sau drepturile ce
tățenesc!, pentru școlele poporale, ediția ÎL, legat .... cor. 
N. Stoicovicl, înv.: Elemente de musică vocală, p. șcâlă popor, cor.

— — Colecțiune de cântece și cântări bisericesc! pe note
pentru șcâlele poporale. Partea I-a, cântece și cântări bisericescl 
într’o voce, pentru anii 1., al II-lea și al III-lea de școlă, broș. cor.
Cataldge și esemplare de probă se trimit la cerere gratis și franco..

i.

2.

3.

Fondată 1867 j d.e masă sexi c^e cura.

-.40.

-.40.
- .50.

Stuguri forte frumoși și fiul Chasselas și Muscateller ameste
cați, în lădițe seu coșuri de 5 klgr., trimiși franco cu 3 cor. 50 b., 
numai Muscateller 5 klgr. 4 cor. 50 b.; trimite Martin v. 
WiSIhiger. mare producent de vinuri în Zomba (Ungaria). — 
Vin negru de Szegzârd în sticle, cultură proprie, trei 0.70 Lit. 
franco trimis 3 cor. 60 b.

Mai multe sute de Hti. vinuri calitate fină cu preț ieftin tot acolo.
Ca present de sărbători ftfrte potrivit.

2—5,1494

B) Cărți nouă pentru șcâle medii sunt:
1. Geografie pentru școlele medii, de D. Făgărășianu, prof, și »S. Mol

dovan, lucrată pe basa planului ministerial mai nou după D. Laky. 
Tom I.: Regalul Lngariei. Ediția ilustrată. Prețul legat . . cor. 2.
Tom II: Europa; și III: Asia, Africa, Australia, America, sunt apro
bate; broș. cor. 1. — , resp................................  cor. 2.—

Istoria Universală, pentru șcâlele sec., de V. Goldiș, prof. Ev. veohiQ 
vol. I., broș...........................................................................................oor.

Curs sistemafc de Gramatica limbei române, întocmit pentru școlele 
secundare, după cele mai nouă recerințe ale instrucțiunii N. Pilția, 
revăd, de N. Sulică, profesor gimn. Ediția IV-a, volumul I. (Etimo
logia), broș............................................................................................cor.
(Carte aprobată de înaltul Ministeriu al Cultelor și Instrucțiunii publice ca text 

didactic din anul 1889 6ub Nr. 43.235.)
Carte de cetire, de loan Popea, prof, pentru clasa I și II gimnasială, 
și reală, seminare pedagogice și școle superiore de fete, ediția N. 
1905. (Va apărea în Martie 1905.)

I—>- Catalâge se trimit ia cerere gratis și franco. -€—4

2.

3.

4.

țjn harnic comis (manufacturist) 
cu praxă m,ai îndelungată află ime

diată aplicare la Domnii Ioan Com- 
șa & Fiu în Seliște.

2—3 1492.

Copii in cost 
se primesc ieftin 

în Strada Noua nr. 18, parter.
3 - 3.1483.

-.50.

♦

țjn gimnasist clin casă bună
Se primesce în întreținere și 

pază, la o familie germană. Odaia 
înpreună cu un student german din 
gimnasiu superior. Informații mai de
tailate se pot lua la D-l L. Palmhert 
funcționar, Strada Mihail Weiss nr 8.

2—3.1492.

sFfilaSir» copii de
12)® școlă cu întreți
nere (cost) consciențiosă cu preț mo
derat, la o familie germană inteli
gentă, fără copil. Locuința la aer 
curat, în 
forma la 
Orfanilor 
uliță.

centrul orașului. A se in- 
E. L. SCHILLER, Strada 
nr. B. Parter îu drepta spre 

2—3.1492.

oooooooooo ocoooooocoo

AVIS!
Subscrisa se recomandă Onor, 

public pentru confecționare de
Boehiî fi Albitei 

după moda cea mai nouă, cu gust 
și după plac, în și afară de casă.

Cu tâtă stima

iJORA KONBG.
Brașov, Strada Catherinei nr. 23. 

coooocoooooo o ooo oo ooo o □

Se primesc ărțâ»’’™
întreținere (cost) și îngrijire la

Rosa Kloos,
3—3.1481. Brașov, Strada Prundului nr. 37.

I r 
K.:

Efeptuesc 
împrumuturi peamortisare 

cu 4° jo 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, preoților, învățătorilor, comercianților, indus
triașilor etc. pe lângă chizășie și fără de aceea, pe 
răstimp dela 1—*20  anî, cu discrețiunea cea mai 
completă!

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

încă și de acelea, a căror încassare e dubidsă, tdte acestea, le in- 
cassez în timpul cel mai scurt, tot astfeliu mijhcerc liormalisărî de 
orl-ce natură prevenitdre din falimente de toc feliul în patrie și 
străinătate.

CS*  3.n cereri de informații a se pune o marcă poștală, 
Cancelaria agențială de bănci inprotocolată la Tribunalul din Brașov.

Altorjai Balaș Vilmos. 
Brașov, Strada IVeajrră nr. 5.3—0.14? 0. ===

Pentru SESONUL de Tomna si de Iarnă!
'  

In atențiunea Onor, părinți cari au copii de școlă.

MAGAZIN DE HAINE
pentru bărbați si băeti.

Subscrisul are ondre a aduce la cunoscința Onor, public, 
rit magazinul meu cu bună reputație, de confecțiunî pentru dame 

cu un magazin de 

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

Piață. Șirul inului în palatul lui Czell. 
W Preturile cele mai ieftine. "W M

Pui la disposiția Ou. public esecutarea cea mai bună și efectuarea cea mai solidă, 
= Principiul meu este, cu câștig puțin să fac vâmjare mare. —

Rugându me de o» cercetare numerdsă, remân stima

GOLDMAN N. P.
magazin de haine bărbătesc!, (le băeți și copii (palatul Czell) ^5

Novitate Novitate.

2

-Q JU Pentru Sesonul de Tomna și de Iarnă! ag
——— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------ -—.

Țigle de Cement de acoperiș (Lanjfalz)
forte resistente contra intemperiilor. Material ușor de acoperit și de durabilitate nețermurită.

Se csspetă cn gsipet forte ieftin Sa Fabric® PORTLAND«»CEMENT Bi'așovn ““Wt
Tipografia A. Mnreșianu, Brașov,


