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0 datorie de împlinit.
(a) In (filele de Mercurl și Joi 

a septâinânei viitâre „Asociațiunea 
pentru literatura română și cultura 
poporului român4 își va tine aduna
rea sa generală în orașul Timișora.

Trăim într’o epocă, când omenii 
pentru a-șl ajunge mai ușor scopu-, 
rile, se adună, se întovărășesc, con-1 
stitue societăți și cartele și ceea. ce. 
puterile răslețe nu pot se isbâudâscă,; 
caută se realiseze prin asociațiuni.

Resultatele dobândite pe acesta: 
cale sunt multe și frumose atât pel 
tărâmul economic, financiar, -cât și I 
pe terenul spiritual.

S’au aflat bărbați și în mijlocul 
nostru, cari pătrunși de misiunea 
culturală ce o avem noi Românii pe 
aceste plaiuri, înainte de asta aprbpe 
cu o jumetate de veac au constituit 
„ Asociațiunea4, cu menirea de a a- 
lege mijlocele cele mai potrivite pen
tru răspândirea luminei în straturile 
poporului.

De atunci a trecut aprope o ju
mătate de veac și micul arbore, ce 
s’a plantat atunci, a crescut, s’a în
tărit și a produs rode.

Cu tdte acestea progresul, ce 
s’a făcut în acest timp, este încă 
prea modest și „Asociațiunea4, care 
ca o instituțiune culturală, ce ar 
trebui se unâscă forțele spirituale 
ale unui popor de trei milione su
flete, nici după patru decenii și mai 
bine de la întemeiarea ei, nu se află 
în situația de a îmbrățișa și sprijini 
cu destulă putere trebuințele ndstre 
culturale.

In fie-care an își ține adunarea 
generală și în fie care an se rapor- 
teză despre ceea ce s’a sevîrșit la 
îndemnul și din inițiativa ei, der tot- 
deuna trebue se constatăm cu du
rere, că mulțl din inteligența nostră, 
astăzi destul de numerosă, se arată 
indiferenți față cu „Asociațiunea4, 
nu se grăbesc a se înscrie de mem
bri și nu vrâu se aducă o mică 
jertfă pe altarul culturei naționale.

Și fără jertfă nu pote fi înain
tare.

Nu numai bărbații noștri cu 
carte, preoții, învățătorii, advocații, 
medicii și marii proprietari ar tre
bui să-și considere de datorie să 
sprijinescă acâstă instituțiune, ci și 
massele poporale cunoscătdre de 
carte.

Nim-enl n’ar trebui să se dea 
îndărăt, când e vorba de progresul 
nostru cultural, căci dâcă noi înșine 
nu ne vom ajuta, ore în mijlocul 
atâtor valuri dușmăndse, cum vom 
pută să ne afirmăm ?

Anul trecut s’a ținut adunarea 
generală într’un colț de țeră, unde 
Românii simt mare trebuință de în- 
curagiane, pentru a nu-și pierde spe
ranțele într’un viitor mai frumos, la 
Baia-mare în comitatul Sătmarului. 
Și Românii Sătmăreni au fost ridi
cați sufletesce prin acea adunare și 
speranțele lor au întinerit.

Anul acesta adunarea generală 
se va ține în Timișora, unde Ro
mânii sunt mult mai bine situați 
materialicesce și unde nivelul cul
tural al țărănimei încă 
di cat.

Afară de acâsta despărțământul 
din Timișora are favorul deosebit 
de a poseda conducători harnici și 
zeloși, cari cu cuvântul și cu fapta 
au dat dovecjl despre dragostea pen
tru cultura poporului.

Nu mai încape nici o îndoielă, 
că (filele de ‘21 și 22 Septemvrie, în 
cari privirile nostre ale tuturor vor 
fi îndreptate spre orașul bănățean, 
pentru Românii din acele părți vor 
fi (un prilegiu binevenit spre a-șl 
manifesta interesul deosebit față cu 
„Asociațiunea.4

Pe lângă numărosele piedeci ce 
ni-se pun în calea înaintării și pe 
lângă răutăciosele suspectări, cu 
cari sunt urmărite chiar și adunările 
nâstre cele mai pacinice culturale— 
am avut durerea în timpul din urmă 
să semnalăm chiar și în mijlocul 
poporului nostru, în special în păr

țile bănățene, mișcarea socialistă, 
care este cu desevîrșire dușmănosă 
aspirațiunilor naționale ale orl-cărui 
popor.

‘Adunarea „ Asociațiunei4 ce se 
va ține la Timișâra să fie o viuă 
desmințire- a svonurilor colportate 
pe socotela Românilor.

Inteligența și poporul bănățean 
să-și dea întâlnire la acea adunare!

50 bani, Nic. Pătcaș 1 cor., G. Filep 
este mai ri-11. Pop, faur 3

Ajutore pentru incendiațl.
Pentru Românii nenorociți prin 

incendiu din comunele Câmpeni, 
(Munții apuseni), Ostrovul-mare (Hu- 
nedora), Sotelec (Solnoc-Dăbâca) și 
Mădăraș (Sătmar) — au mai intrat 
la Redacțiunea cțiarului nostru ur
mătorele sume:

Pentru nenorociții incendiațî din 
Câmpeni și din Mădăras, a adunat On. d. 
Vasile Pătcaș, preot, de la poporenii din 
parochia sa Hotoan următorul ajutor: 
loan Garian jur. 3 cor., N. Pătcaș, preot 
3 oor., Stef. Mezei 40 bani, Văd. Filipdie 

1 c.,
cor., Grg. Boconcioș 40 b., 

Vas. Potrovița 20 bani, George și Vasilie 
Coste 20 bani, loan Gozdag, plăieș 1 cor., 
loan Popa M. 50 bani, Vas. Mesaros, 
jude 1 cor., 1. Filimon 20 bani, A. S. Pop 
1 cor., I. Mezei, tîn. 40 bani, 1. Iacobaț 
50 bani, G. Dănilă 80 bani, D. Turbuț 
1 cor. P. Vanco 40 bani, V. Mezei 30 b., 
1. Mezei, betr. 2 cor., 1. Niehita 1 cor., P. 
Radu 1 cor., D. Fogoș 20 bani, I. Sârbu 
30 bani, V. Tăut 30 bani, I. Maior 50 b., 
Ios. Săcuiu 30 bani, G. Borcovan 40 bani, 
Grg. Vanca 50 bani, I. Borlan 1 cor., I. 
Teut 50 bani, G. Haiduc 1 cor., V. Căvă- 
șan 1 cor., I. Farcu 1 cor., T. Romitan 
1 cor., D. Vanca 1 cor., Văd. Verdeșoie 
40 bani, D. Căvășan 1 cor., Gav. Tăut 
70 bani, Gav. Pop 40 bani, M. Cheregi 
văd. 20 bani, Sim. Ungtiran 60 bani, I. 
Unguran 20 bani, Dem. Groza 1 coronă, 
Irimie Mesaros 1 cor., loan Haiduc, cu
rator prim 2 cor. Suma 40 cor. 30 bani.

Din Somolelnic de lad-1 Etnii Brâncu 
teolog abs. și proprietar 5 cordne.

Din Șimleu prin Rdis d-o A. Barbo- 
loviciu (ca adaus la colecta de 69 cor. 
80 bani publicat în n-rul de di 191) vicar, 
din partea d-lui Gavril Irif prof. ort. pre- 
parandial i. p. 2 cor.

Suma 47 cor. 30 bani.
Transport din Nr. de la

29 Aug. (11 Sept.) 682 „ 94 bani.
Suma totală : 730 cor. 24 bani.

Revistă politică.
Brașov, 2 (15) Sept.

In Viena s’a întâmplat săptă
mâna acâsta un eveniment, care deși 
pare a nu ave o deosebită însemnă
tate politică, totuși stă în strînsă le
gătură cu situațiunea din Orientul 
european. — E vorba de visita prin
cipelui Bulgariei la Maiestatea Sa monar* 
cliul nostru. Monarchul nostru l’a pri
mit pe principele Ferdinand în mod 
prietenos, a conversat cu el trei 
sferturi de oră și apoi au luat prân
zul împreună. Tote acestea s’au în
tâmplat, după-ce de ani mulțl nu se 
mai văcjură, deși principele a petre
cut de mai multe-orî în Viena la 
mamă-sa șicutâtecăel a primit co
rona Bulgariei cu învoirea Monar- 
chului nostru și la sfatul fostului 
ministru de esterne austro-ungar 
contele Kalnoky; cu alte cuvinte, 
era protegiatul curții vienese. Vecjut 
cu ochi răi de Rusia, timp de 9 ani 
nerecunoscut de Turcia, principele 
Ferdinand nu pute să tacă visite la 
curțile europene, ca să fie primit cu 
onorurile cuvenite unui principe dom
nitor. După câțl-va ani însă, princi
pele Ferdinand, uitând de promisiu
nile ce le-a făcut, s’a închinat Ța
rului și s’a aruncat în brațele poli
ticei rusesc!, a făcut și o visită la 
curtea din Petersburg și astfel a ve- 
nit în colisiune cu cercurile înalte 
oficiale din Austria. De atunci ra
porturile s’au înăsprit între curtea 
din Viena și principe. Tocmai pen
tru acesta, faptul, că principele a 
fost primit la curtea din Viena, lasă 
a se presupune, că o nouă orientare

FOILETONUL „GAZ. TRANS?

Urarea de anul nou.
(Istcxiorâ.)
— Fine.—

Trecură 10 ani. Alceste se măritase și 
era ferioită... Otto își pierduse urma. Ma
mă-sa întrebase în tote părțile, n’a putut 
afla nimic... a trebuit să orădă, că el a că- 
dut în bătae. Bătrînul Volkmar, încă nu se 
hotărîse ce să facă cu averea, der acum 
simțea tot mai mult că nu are copii și nu 
tocmai de mult făgăduise soției sale, care 
jelea în tăcere, oă în curend îi va aduce 
un băiat de suflet, care să fie moștenitorul 
bogățiilor lor. El dorea din totă inima 
să aibă în jurul său un astfel de băiat, dăr 
de unde să alegă? Unde găsia unul, erau 
piedeci la mijloc. Adesea a trebuit să re
nunțe la alegerea ce făcuse și acum se ho
tărî, ca alegerea să o lase întîmplării.

Era în prejma târgului de anul nou. Se 
hotărî și Vclkmar să măigă la tîrg. La des
părțire (fise cătră soție: „Rămâi sănătosă, 

mamă,.... încăldesce ără odăița veche pen
tru copii... mi se pare, oă de lâ terg îți 
voiti aduce un dar de Crăciun drăgălaș, 
pe care-1 vei pută îngriji în odăița aceea4.

Cu acestea oălători la oraș, unde se 
ținea târgul și unde se adunase mulțime 
de negustori cu fel și fel de marfă. Acolo 
era de față și tatăl Alcestei. Cei doi prie
tini buni nu se văduseră de multă vreme. 
Aveau să-și povestescă multe din viăța lor. 
Prietenul îi spuse ce norocăsă este fata lui 
cu căsătoria. Volkmar îi spuse, că el a alun
gat din casă și a desmoștenit pe unicul oo- 
pil, numai pentru-că nu s’a împlinit dorința 
lor de a-șl căsători copiii împreună. Prie
tinul recunoscu cu spaimă, că vina la aces
ta o portă numai densul și fata sa și acum 
și descoperi tote și-i dovedi, oă Otto este 
cu totul nevinovat și că D a tăcut și a su
ferit sortea cea mai aspră numai dintr’o 
considerație prea delicată.

Volkmar bătrânul trânti pe masă pa
harul, care tocmai voia să-l ducă la gură, 
încât se sparse în sute de bucăți și stri
gând : „Tu mLai mâncat pe copilul meu cel 
bun4, părăsi grabnic odaia.

Era în dimineța anului nou... pretu- 
tindenea omeni îmbrăcați curat, cari parte 
își urau de anul nou, parte mergeau la bi
serică ... în tot locul fețe vesele, pentru-că 
fie-care spera și credea, că anul nou îi va 
aduce ceva bun.

Numai bătrânul Volkmar nu mai avea 
nici o speranță. Pentru el nu putea aduce 
anul nou nimica, pentru-că el își alungase 
pe copilul seu cel vrednic, l’a alungat să 
m6ră, de aceea nu voia să audă de nici o 
urare. Pentru el nu mai exista fericire. In- 
vălit bine în mantaua sa, alerga să iasă 
din oraș, ca inima oe i-se sbătea sângerată 
să șl-o răcorescă pe câmpiile acoperite cu 
zăpadă. De odată zăresce un băiat, cam 
de 8 ani care stetea cu manile încleștate 
cjinaintea unei case și privea la o inscrip
ție, care abia se mai putea ceti, și care 
era tăiată deasupra porții. Băiatul trase ' 
luarea aminte a bătrânului Volkmar, care 
se opri locului și-și aruncă și el privirea ■ 
asupra inscripției. Acesta avea următorul 
cuprins :

„In nenorocire rogă-te lui Dumnedeu, 
mila lui se va revărsa asupra ta, decă te 
rogi cu credință*.

„De ce cetesc! sentința aceea mai de 
multe ori?4 întrebă Volkmar pe băiat, „dute 
mai biue acasă și te ’ncăldesce, ești îmbră
cat așa de sărăcăcios și astăcjl este forte 
frig*-

„La mama mea nu-i ou mult mai cald 
ca aici4, răspunse băiatul, „vrâu să învăț 
pe de rost versul de colo4.

— „Și pentru-ce?" îl întrăbă Volk
mar mai departe.

— „D’apoi astăcjl e diua de anul nou !.. 
și toți omenii își urăză noroo unul altuia, 
ori își spun lei și fel de dorințe frumose. 
Numai sărmanei mele mame nu-i ureză ni- 
me noroc, de aceea vrâu să-i urez eu și 
fiiind-ccă eu nu pot altfel, am învățat ver
sul acela pe de rost. El se potrivesce cu 
mama... în îngrijorarea ei, adesea își îm
preună și ea manile cătră cer!4 Cu aces
tea de odată o luă la sănătosă, după-ce 
mai ceti odată inscripția.

Der Volkmar se duse după băiat. Tră
săturile prietenose ale feței îmbujorate, în
conjurată de bucle bălane, nevinovăția co- 
pilărescă și dragostea evlaviosă cătră mama 
lui îl atrăgeau cătră el într’un mod neîn-
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se petrece în politica esternă a Bul
gariei și nu e imposibil, ca Bulgaria 
prin principele seu se caute un spri
jin 6re-care, în fata viitorei desfășu
rări a evenimentelor în peninsula 
Balcanică, în monarchia austro-un- 
gară. Diplomația vienesă; care e di
rect interesată în Balcani, nu se va 
înstrăina nici ea de gândul acesta, 
mai ales acum, când între ea și Ru
sia esistă o înțelegere cu privire la 
Balcani.

*
Piarele din Viena și Budapesta 

vorbesc erăși despre un proiect al 
unei noue legi militare, ce se va pre- 
senta camerelor austriacă și ungară 
după redeschiderea lor. Proiectul a- 
cesta se 4>ce, că ar sta pe basa ser- 
viului activ de doi ani în armată și 
.va face schimbări radicale în legea 
'de pană acum. Se mai asigură, că 
în proiect se prevede o urcare forte 
însemnată a contingentului armatei 

■.și că, firesce, se vor urca și cheltu
ielile cu sume esorbitante. In cerca- 
’rile politice din ambele părți ale 
monarchiei se așteptă cu mare în
cordare publicarea amănuntelor pro
iectului, care va provoca la tomnă 
discusiuni forte înfocate.

*
Prin o patentă imperială, ce o 

va publica „Wiener Zeitung4, se vor 
convoca dietele provinciale din Austria. 
Dietele din Carintia și Silesia pe 
cjiua de 19 Septemvrie, cele din 
Salzburg și Austria de-jos pe clina 
de 20 Sept., Goriția și Istria 21 
Sept., Stiria și Moravia 26 Sept., 
Carniolia 27, Galiția și Voralberg 
30, Austria superiorâ 3 Oct., 6r die
tele din Boemia și Dalmația pe cjiua 
de 6 Octomvrie. Dieta Bucovinei se 
va deschide numai la 16 Octomvrie. 
Cele din Tirol și Triest mai târziu.

*
Alaltă-erl, Marți, s’a făcut a 

doua alegere suplementară în cercul 
Peclca. Deore ce candidatul partidu
lui independist Zlinszky s’a retras, 
candidatul guvernului Francisc Her- 
czeg a fost proclamat ales.

*

După trecerea de vr’o câte-va 
săptămâni de la uciderea lui, Plehwe, 
Țarul Rusiei a numit pe prințul 
Sviatopolk Mirski ministru de interne al 
Rusiei. Numirea s’a făcut după ce s’a 
chibzuit mult asupra calității nume
roșilor candidați pentru importanta 
funcțiune de ministru de interne al 
marelui imperiu. Noul ministru se 
<Țce, că e bărbat de sentimente mai 
umanitare și inclină spre o direcție 

mai liberală. Acesta pare a dovedi, 
că Țarul n’ar mai voi să continue 
cu regimul de rigore escesivă de 
pănă acum.

Proiectul lui Berzeviczy și în
vățătorii români din diecesa Caran-I
sebeșului. In dilele de 11 și 12 Septem’ 
vrie st. n. Reuniunea învățătorilor români 
gr. or. din diecesa Caransebeșului și-a ți
nut adunarea generală în Biserica Albă. 
Ou ocasiunea acesta, învățătorii și-au espri- 
mat aderența Fși votul lor de încredere 
față de măsurile luate de Consistoriu și 
de episcopul diecesan față cu proiectul 
de reformă al învățământului primar, pro
iect ce jicnesce principiile pedagogice și 
meteodice.

Un ordin al rectorului 
universității din Budapesta.

Noul rector al universității din 
Budapesta, Dr. George Demko, abia 
și-a ocupat scaunul și deja a ținut 
se se ilustreze prin publicarea unui 
ordin adresat studenților.

Domnul Demko interzice în or
dinul său studenților de a participa 
la demonstrațiunl politice seu de altă 
natură, fie între zidurile universității, 
lie în afară de acestea. Apoi aduce 
la cunoștința studenților, că nu pot 
face parte nici dintr’o societate, care 
n’ar fi aprobată și de ministrul in- 
strucțiunei publice. Va se flivă stu
denții români nu vor pute fi mem
bri la societatea literară „Petni Ma- 
ior“, fiindcă statutele aceleia nu sunt 
aprobate de ministrul instrucțiunei 
publice, ci numai de cel de interne 
Numai orbul nu vede, că Demko a 
luat asupra sa continuarea operei 
fostului rector Heinrich, care nu 
vedea cu ochi buni ca tinerii Ro
mâni să-și cultive limba în sinul 
unei societăți literare. Am vre să 
seim, câte aprobări vor mai cere 
domnii de la putere de la societă
țile Românilor, pentru a le fi în sfir- 
șit pe plac. Der ătă ce c|lce d-1 
rector:

Studenții universitari nu vor pute 
desvolta vr’o acțiune culturală, filantropi
că seu vr’o altfel de acțiune corespunde- 
tdre scopurilor universității, de cât sub su- 
praveghiarea autorității universitare și în 
societăți' aprobate de ministrul instrucțiu
nei publice.

„Ori ce altă organisație corporativă 
seu ori ce altă consțituire de partid este 
sever oprită.

„In urma esperiențelor triste din tim
pul din urmă îi avertisez pe studenții uni- 
versitaii să se ferescă de agitațiunile de 
naționalitate. Gel ce tulbură armonia sălăș

luită în mijlocul tinerimei sub egida geniu
lui național maghiar și ațîță ura de rassă 
— nu pote fi membru al universității ma
ghiare.

„Cei ce vor contraveni acestui ordin 
nu vor scăpa nici sub scutulteritonalității (!) 
căci nici în Budapesta, nici în vr’o altă 
localitate din patrie și cu atât mai puțin 
în afară de hotarele patriei studenții a- 
cestei universități nu pot sevîrși fapte 
contrare cu spiritul regulamentului de stu
diu, fără ca se provoce astipra-și pedep- 
sa cea mai grea disciplinară: eliminarea 
din tote școlele superiore ale țerii.

„In sfîrșit adaug, că studenții univer
sitari, conform statutelor nostre, nu pot 
fi membri unor societăți asupra cărora 
autoritățile universității nu ’pot esercita 
supraveghiarea (societăți aprobate de mi
nistrului de interne). Budapesta 13 Sep
temvrie 1904.

ss. Dr. George Demko 
rector.

Resboiul ruso-japone».
De la marea luptă de la Liao- 

yang, iu care atât Japoneaii, cât și 
Rușii au avut pierderi înspăimântă 
țâre, nu s’a întimplat pe câmpul de 
resboiu din Manciuria vr’un eveni
ment de o însemnătate mai mare.

Armata lui Kuropatkin șl-a con
tinuat în tot timpul acesta retrage
rea sa spre Mukden, capitala Man- 
ciuriei, avend și în decursul acestei 
retrageri hărțuell necontenite eu Ja- 
ponesii, cari o urmăresc.

Multe s’au Boris și s’au svonit 
despre acâstă retragere și despre is
prăvile, ce le-au făcut Janonesii, ur
mărind armata rusescă. Din sumede
nia de soiri însă, un lucru numai este 
cert: armata lui Kuropatkin a ajuns 
deja la Mukden încă înainte cu o 
săptămână, continuându-șî retragerea 
spre nord cătră Tienlin său chiar 
pănă la Charbin. Japonesii nu prea 
desfășură energie în urmărirea ei, 
deâre-ce n’au speranță de a tăia re
tragerea Rușilor; afară de acăsta ei 
nu cuteză a pătrunde prea adenc în 
Manciuria. Generalul japones Kurcki 
se mulțumesce a hărțui ariergarda 
rusescă, care se află spre sud de rîul 
Hunho, nu departe de Mukden.

Generalul Kuropatkin telegrafieză 
Țarului, că în fiiua de 12 Septem
vrie nu s’au întîmpDt ciocniri Se 
scie numai atât, că la 30 chilom. 
spre sud de Mukden, se află un de
tașament japones. Grosul armatelor 
japonese staționeză pe linia dintre 
Liaoyang-Yantai.

O scire telegrafică din Londra 
spune, că generalii ruși Zarubaiezv, 

Kondratovits și Bilderlmg au pus sta
vilă înaintării generalului japones 
Kuroki. Probabil, că cu acesta stă in 
legătură o telegramă tot din Londra, 
în care se spune următârele: Spre 
mia^ă-fli de Saikinfai a fost o luptă 
mare între Ruși și Japonesl. Pierde
rile au fost mari de ambele părți. 
Rușii s’au apărat prin garduri desîrmă 
provecjute cu curente electrice. De 
după aceste garduri Rușii descărcară 
asupra Japouesilor o ploie de glonțe 
atât de teribilă, încât costa înălțimei 
pe care o țineau Rușii, ,era ca și 
arată.

Din soirile mai noue relevam 
următorele:

La Cifu (port chines și fabrică 
de tot felul de soiri mincinâse) a so
sit vestea, că generalul rus Sasulicl, 
care comanda o parte din ariergarda 
rusescă, ar fi fost grav rănit și făcut 
prisonier împreună cu vr’o 4000 de 
Ruși.

— Piarul londones „Daily Ex
press* este informat din Petersbuig, 
că la cercul ținut după botezul fiiu- 
lui Țarului, prințul Ludovic Battem- 
berg tăcend alusiune la posibilitatea 
încheierei păcei cu Japonia, Țarul 
a 4is:

„Pe cât timp vom ave un sol
dat și o rublă, vom continua răs- 
boiul acesta. Nici una din neferici
rile ce ni-s’ar pută întimpla în cursul 
resboiului, nu mă va face se-ml schimb 
părerea0.

— Se asigură, că mareșalul ja
pones Ogama a declarat in Liaoyang, 
că îndîrjirea cu care s’a apărat Ku
ropatkin, i-a stors admirațiunea. Cu 
totă bravura Rușilor însă, causa lor 
ar fi pierdută, deore-ce Japonia p6te 
se pună în linie de luptă de două 
ori ațâți soldați ca Rusia. (?)

— țiiarele parisiene vorbind de 
scirea agenției „Reuteru cumcă Ale- 
xiew, guvernatorul rus al Manciuriei, 
a demisionat, spun în unanimitate, că 
Țarul nu va pute decât se-i primescă 
demisiunea, deorece o mare parte a 
respunderei pentru desastrele Ruși
lor în Manciuria cade asupra lui 
Alexiew.

— Generalul Stossel a telegrafist 
Țarului, că Port Arihurul se pâte ține 
încă de aici înainte timp de 3 luni.

— In Tokio sunt fârte nemulțu
miți, că Port-Arthurul n’a căcțut încă. 
Din causa acesta tote serbările pro
iectate s’au amânat.

— Țarul a ordonat mobilisărz ge
nerale în Basarabia. Ordinul de mobi- 
lisare a caflut ca o bombă, mii și 
mii de familii din cele mai distinse 
sunt în plină desnădejde, căci mii 
și mii de tineri, membrii ai acestor

vins. El vădu pe copil intrând într’o casă 
mică din mahala, merse după el pănă aprope 
și deschise încet ușa unei odăițe. In lăun- 
tru vădu stând la ferestră o femeie tînără 
îmbrăcară forte sărăcăcios, dâr curățel. Ma
nile împreunate îi atîrnau în jos. Lângă ea 
pe un scaun de lemn ședea copilul lângă 
un câne bătrân, credincios și repeția ma
mei cu voce înaltă cuvintele :

„In nenorocire rogă-te lui Dumnedeu, 
mila lui se va reversa asupra ta decă te 
rogi cu credință*.

Femeia tînără începu să plângă cu 
amar și strînse copilașul la pieptul ei. 
Volkmar însă închise ușa încet, ca să nu 
conturbe pe mama cu copilașul ei. După 
câteva minute bătu tare în ușe și întră în 
odăiță ca și când n’ar sci nimic de ceea- 
ce se petrecuse între mamă și copil cu câ
teva clipe mai nainte.

Copilul îi sări înainte cjicend: „Vii 
prea târdiu moșule, eu i-am și urat mamei 
de noroc.... am shut versul bine, de rost!1'

„Bine, răspunse bătrânul, vreu să vă 
urez și eu de anul nou și vă însoiințez, că 
astăcfi vreu să fiu la masa vostră. Eu sunt 
străin în orașul aoesta și în cjiua dintâifi a 

anului nou, vreu să prâncjesc în casa, în 
care este iubire de mamă și iubire de 
copil.

Femeia tînără tăcea înroșind, dâr co
pilul cjise: „Ascultă moșule, eu rn’aș bu
cura forte mult să rămâi aici la noi, der 
mai bine du-te în altă parte. Cu doi car
tofi și ou o bucată de pâue, de bună semă 
nu vei fi mulțumit și apoi se-țl spun drept 
ne mănânci puțina pânișoră menită pentru 
mama și pentru mine."

Volkmar îșl scose punga și dete ma
mei tinere să îngrijescă de un prânejișor 
bun pentru totl, pentru-că îi plăcea mult 
bătrânului aici. Era ce e drept serăcăcios 
der forte drăguț și curat în odăiță. Mama 
și copilul erau forte simplu îmbrăcațl, der 
amândoi erau de o frumseță și drăgălășie 
rară. Volkmar avea o presimțire tainică în 
sufletul său. I-se părea, că aici va găsi 
ceea-ce în deșert căuta de multă vreme.

Ana, așa se chema femeia tînără se 
reculese numai decât. îndată apriD.se focul 
ca să fie mai cald în odăiță, pregăti nisce 
mâncări gustose, le puse în vase de pă
mânt forte curate, pe masa rniouță întinse 
o pânzătură fină și albă și în îndeplicirea 

acestor lucruri casnice dovedi atâta înde
mânare și simț de economie, încât Volk
mar nu-șl putea deslipi ochii de pe ea. Co
pilul într’aceea îi povestea despre tatăl său. 
Tatăl lui fusese soldat. In răsboiul din urmă 
a luat parte la mai multe bătălii, s’a lup
tat cu bravură și într’o luptă a fost rănit 
așa de greu, încât omenii l’au lăsat între 
cei morțl. Cu înmormântarea morților de 
pe oâmpul de răsboiu au fost însărcinate 
comunele din apropiere. Acolo era și fata 
dascălului, învingând ori ce frică, ea um
bla printre cei căduțl, ca să se convingă 
în personă nu cum-va este vreunul mort 
numai la părere, care încă să potă fi scă
pat cu viâță. La un călăreț greu rănit, ea 
observa câteva semne de vieță. Porunci 
să-l aducă în casa părinților ei și prin o 
îngrijire delicată, îi scăpa viâța. După în
cetarea răsboiului ea devine soția bărbatu
lui, care avea să-și mulțumescă ei viâța. 
Un an de vreme au trăit fericiți împreună. 
Bărbatul tînăr ajuta cu îndemânare pe das
călul bătrân în serviciul său, așa ' că era 
să-i fie ales de urmaș, der resboiul început 
de nou, eră l’au despărțit de femeie și co
pil. Eră s’a luptat pentru rege și patrie și 

în sfîrșit a căcjut ca erou pe câmpul de 
bătaie. In curând au fost înmormântați și 
părinții tinerei femei, astfel sărmana vă
duvă părăsită s’a retras cu copilașul în ora
șul acesta, unde trăesce cu mare greutate 
din lucrul mânilor sale.

Bătrânului Volkmar de multă vreme 
nu i-a ticnit o mâncare așa de bine, ca în 
locuința acesta sărăcăciosă și îndată-ce după 
masă băiatul a cj‘s rugăciunea de mulțu
mită, Volkmar apuca mâna tinerei femei și 
îi făcu propunerea să părăsesoă orașul îm
preună cu copilul, se mergă la casa lui, 
pentru-că pe tine femeie sărmană și eu 
frica lui Dumnedeu, vrâu să te adoptez de 
fiică, er pe micul Octo de copil."

Ana adenc mișcată se plecă și sărută 
mâna bătrânului, care voia să-i fie tată de 
aici înainte, er copilul sărea prin odaie și 
striga: „Vetjl mamă, urarea mea de anul 
nou a fost bună, în nenorocirea ta te-ai 
rugat Celui de sus și mila lui s’a revărsat 
asupra ta."

Volkmar luâ băiatul cu sine la hotel, 
unde aduse un croitor și-i 'ocmi hăinuțe 
nouă er Anei îi trimise o sumuhță de bani
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familii, au primit ordinul, ca pănă în 
48 de ceasuri sâ se presente la re
gimentele lor. Acest ordin a fost afi
șat în tote orașele și satele din Ba
sarabia. S'au .luat mesuri forte aspre, 
ca nimeni se nu mai potă pleca din 
Basarabia. Pe malul Prutului au fost 
postate sute de sentinele aduse din 
localitățile ceie mai îndepărtate, cari 
păzesc, ca nimeni se nu se apropie 
de malul Prutului.

Un alt ordin, care s’a afișat, 
ameninfă cu împușcare pe toți aceia, 
cari s^ț vor încerca se se sustragă 
ordinujui de mobilisare, care pri 
vesce pe toți reserviștii de la 1898 
încoce.

Bucurie și supărare.
S’a făcut o statistică la sfîrșitul 

lunei lui Iulie despre popuhțiunea 
orașului Budapesta și s’a aflat, că 
acest oraș are acuma 813.000 de lo
cuitori

Constatarea aedsta a dat pri- 
legiu foilor maghiare se scrie nisce 
articole în cari îșl esprimă bucuria 
ce o simt vedend că locuitorii se înmiii 
țese. înainte cu u sută de ani Buda 
și Pesta, cari erau doue orașe deo- 
seb te, nu aveau la olaltă decât vr’o 
60.000 de locuitori. La 1870 uume- 
rul locuitorilor se urcă la 280.000. 
La 1890 a ajuns cifra de o jumătate 
de milion, âr acum se apropie chiar 
de un milion. Și apoi se nu se bu
cure foile maghiare?

Un diarist maghiar însă cu nu
mele Bartha Miklos li-a cam stri
cat bucuria, spunând, că ce folos de 
acestă înmulțire a locuitorilor, când 
aceia deu nu sunt toți maghiari.

Bartba constată cu durere, că 
între 50 de firme de la prăvălii nu 
vedb decât una maghiară, 6r cele
lalte 49 sunt ale lui Stein. Hart, Holz, 
Gutman, Diamant, Wasser și Frosch. 
Locuitorii cei mai mulți, mai ales 
femeile, vorbesc mai mult nemțesce. 
In ferestrile librăriilor vedl mai multe 
cărți nemțesc! decât unguresc!.

In literatură, în artă, în tote nu 
găsesc! spiritul adevărat maghiar 
și lui Bartha nu-i servesce de loc 
spre mângâiere, că în localurile pu
blice musica s'reină cântă în fie
care di imnul unguresc, căci acâsta 
o face numai din ghi șefe și bătaie 
de joc.

Pănă și numele istorice ale Ma
ghiarilor le profaneză gheșeftarii pen
tru speculă și numele lui Hunyadi 
și al lui Rakoczi le vedi puse pe 
sticle de apă amară, purgativă, pe 
care o înfrebuințeză omenii, cari șu
ier de durere de pântece.

Etă der că în paharul bucurie 
se amestecă și pelin amar, care 
tulbură entusiasmul și avântul na
țional maghiar.SOIRILE D1LEI.y

— 2 (15) Septemvrie.

Profesorul N. Teclu, distins. „Wie
ner Zeitung“ de la 10 Septemvrie st. n. 
publică în partea oficială, că Majestatea 
Sa ces. și reg. a conferit profesorului de 
la Academia de comerciu din Viena, Ni- 
colae Teclu, crucea de cavaler al ordinului 
Fraucise losif. Cu aceeași prea înaltă re- 
soluțiune (de la 2 Sept. a. c.) Majestatea 
Sa confere titlul de consilieri guverniali 
directorilor de la Academia de comerciu 
cehică din Praga Dr. loan Rezabek și 
celui de la academia germană din Praga, 
Teodor Ried. De aici results, că distinc- 
țiunile aceste s’au dat drept recunoscință 
pentru activitatea zelfisă a numiților pe 
terenul didactic și scientific. Felicităm în 
deosebi pentru aoestă distincțiune pe ami
cul nostru prof. N. Teclu!

Urmările ordonanțelor lui Pittreich. 
De la Sibiiu primim o soire, care , deși nu 
va găsi pe cetitori cu totul nepregătiți, 
totuși îi va surprinde. La începutul săp- 
temânei acesteia s’au ținut esamenele de 
primite la școla de cădeți ces. și reg. din 
Sibiiu. De rendul acesta, cu totul contrar 
praxei de mai ’nainte, școlarii candidați 
au fost esaminațî din tote obiectele în 
limba maghiară și în special au fost esa- 
minați din limba maghiară însăși. Astfel 
se arată de pe acum efectele ordinelor 
ministrului de resboiu Pittreich, prin care 
se introduce supremația limbei maghiare 
pas de pas și în armată. Printr’asta se 
nimicesce și puțina mângâiere, că limbile 
naționalităților întîmpină ore-care scut cel 
puțin în armata comună.

Pentru studenții săraci și bolnavi. 
D-l Vasiiie Muntean-Duloicu, membru al 
comitetului bisericei sf. Nicolae din Bra
șov a donat acum la începutul noului an 
școlar suma de 200 cor. fondului școla
rilor bolnavi de la șcdlele nfistre medii 
din Brașov. Fapta parochianului fruntaș 
din -Scheifi, cunoscut ca mare binefăcător 
al tinerimei școlare și al in.-tituțiunilor 
nfistre bisericesc!, se laudă de sine.

Prințul Hohenlohe părăsesce Bu
covina. Din Cernăuți ni-a sosit scirea, 
că principele Hohenlohe presidentul țării 
Bucovinei va părăsi în curend Bucovina 
pentru a ocupa un nou post ca guvernor 
al Triestului. In locul lui va fi numit 
consilierul în ministeriul de interne din 
Viena d-l Dr. Regner de Bleyleben. Scirea 
acesta, care vine peneașteptate, a surprins 
mult pe bucovineni și în deosebi pe frații 
noștri din Bucovina, cari simpatisau cu 
principele Hohenlohe, îndeosebi pentru 
purtarea sa dămnă și corectă la serbările 
din Futna, un fapt, care nu le prea plă
cuse Ungurilor șoviniștl.

In ajutorul țăranilor din România. 
Pe efiua de 19 Sept, sunt chemați la Bu- 
curesci toți consilierii județeni din Ro
mânia la un mare sfat, care se va ocupa 
cu măsurile ce sunt de luat în vederea 
nenorocirilor causate de seceta anului

acesta. Sfatul acesta se va mai ocupa și 
cu înființarea de nouă spitale și de orga- 
nisarea comunelor rurale din România.

Regina Elisabeta și țeranii neno
rociți din România. Se scie, că în urma 
ploilor mari, ce au căijut mai acum vre-o 
12 dile în România, numărose sate din 
districtul Covurlui au fost inundate de 
ape și bieții săteni șî-au perdut tot avatul, 
ce le-a mai rămas după seceta cea mare. 
In vederea acestei mari nenorociri guver
nul român au luat măsurile necesare, ca 
să vină într’ajutor nenorociților. S’a por
nit și o colectă mare în întrăga țeră. 
Aflând regina Elisabeta a României, care 
petrece în străinătate, de acestă nouă ne
norocire, a lelegrafat ministrului de in
terne român următorele :

„Vers lacrimi amare de durere și 
nu aflu cuvinte, ca se-ți spun, cât sufer 
din causa acestei catastrofe nenorocite11.

Cuvintele aceste eșite din adânoul 
inimii Regiuei Elisabeta, care simte atât 
de mult cu țăranii ajunși la sapă de lemn, 
vor fi o mare mângâiere pentru cei neno
rociți.

Sfințire de biserică. Senatul biseri
cesc gr. cat. și poporul român din Sudu- 
reu invită la sfințirea de biserică, ce se va 
celebra în Sudureu, Duminecă la ÎS Sep
temvrie 19 4. Programa cfilei: 1) La '/,8 
bre dim. primirea delegatului episeopesc. 
2) Li 8 ore dim, s. liturgie precedată de 
actul sfințirei. 3) 1 oră d. m. prânz comun. 
La gara din Santau (Tasnâdszănto) unde 
sosesc trenurile dim. la 6 și sera la 5 și 
5 și jnm. ore atât în presăra, cât și în di
mineții serbării, vor sta trăsuri gratuite la 
disposiția on. ospețl.

Atentat asupra unui notar. D-l 
George Cadariu, notar în comuna română 
Ciugud, lâugă A. Iulia, care de 26 ani, de 
când funcționeză în acea comună șîa 
câștigat — după cum ni-se scrie — stima 
generală în acele părți, a cădut dilele 
acestea victima unui atentat. Gineva din 
răsbunare, a descărcat asupra lui pe fe- 
răstra cancelariei un glonț de revolver, 
care a pătruns în corp pănă la plămână. 
Glonțul nu s’a putut încă scote din corp, 
der medicul a constatat, că rănirea nu e 
gravă și d-i Cadariu se va însănătoșa.

Sfințire de școlă. Senatul școlar al 
școlei gr. cat. din Dateșiu învită la actul 
solemn al sfințirei școlei din loc, care se 
va îndeplini în 2Z Septemvrie st. n. a. c. 
la firele 11a. m. și la petrecerea cu dans, 
ce se va aranja în școla nouă. începutul 
la 6 ore săra. Venitul e destinat în favo
rul școlei amintite. Prețul de intrare: de 
fie-care persfină 1 cor.

Tot în acea di la 4 ore d. a. se va 
ține adunarea despărțământului „Ludoșu 
al „Asociațiunei pentru literatura română 
și cultura poporului român."

Cununie. D-l Octavian Prie, profesor 
la gimnasiul din Blașiu, care a publicat și 
în diarul nostru câteva foiletfine ffirte 
apreciate, își va serba cununia religiosă cu 
domnișfira Elena Nestor, fiica profesorului 
Silvestru Nestor, Duminecă în 18 Septem
vrie la firele 5 p. m. în catedrala din 
Blașiu. Adresem tinerei părechi și părinților 
căldurose felicitări!

Starea agricolă a României. Po- 
rumburile s’au uscat și acolo unde ele încă

mai resistau la finele lunei trecute. Distric
tele Dorohoi și Mehedinți sunt singurile, ca
re vor da o cantitate mai satisfăeătore, 
însă nici aci nu pretutindeni. Mai în tfite 
celelalte părți ale țârei, cocenii porumburi- 
lor s’au tăiat seu s’âu smuls pentru ca să 
servâscă de nutreț vitelor. Ploile de la 27 
și 28 August au fost de mare folos pășu- 
nelor și fenațelor, care au început a cres- 
ce cu vigore. Decă timpul va fi favorabil 
— ceea ce se pote afirma, căci de la 4 la 
6 Septemvrie au cădut ploi forte abundante 
în totă țâra — pășunile vor cresce și vi
tele vor avă ce mânca pănă mai târdiu 
economisând ast-fel mult din nutrețurile 
pănă la iarnă. Secerișul ovăsului, care în 
nordul Moldovei a început în primele cjilo 
ale lunei s’a terminat, treeratul este de ase
menea terminat și în forte bune condițiunl. 
Rapița și meiurile de nutreț sămănate la 
începutul lunei au răsărit forte bine în 
urma acestor ploi.

Pomii fruotiferi în multe părți s’au 
uscat, forte multe fructe au căcjut. Viile 
cu totă seceta de care au suferit se men
țin destul de frumose în cea mai mare 
parte a țârei. Ploile din ultimele flile, le-au 
fost de mare folos, se speră a-se obține 
în mai multe părți o producțiune satisfă- 
cătore de vin de bună calitate.

Necrolog. Alaltăerl a încetat din 
vieță în BucurescI Grigorie Oogălniceanu 
președintele clubului conservator din Iași, 
fost senator și vice-președinte al Senatului 
român. înmormântarea i-se va face a<ji, 
Joi, în Iași.

îmbunătățirea raselor de animale. 
Marți sera a avut loc la ministeriul de 
interne român o ședință a consiliului su
perior de epizootii, sub președința d-lui 
ministru Vasile Lascar. Au luat parte pe 
lângă membrii consiliului, și d-nii C. Mantu, 
subșeful serviciului zootechnic, d-mi ins
pectori veterinari și d-l maior veterinar 
Murgulescu, directorul hergheliei Oislău. 
S’a discutat despre mijlocele pentru îmbu
nătățirea radelor animale, și s’au luat ho- 
tărîrile următdre: s& se alegă ca reprodu
cători pentru vitele bovine tauri moldo- 
venescl la câmp și de rasă elvețiană la 
munte; pentru oi merinos precoce și as
trahan ; pentru cai: armăsari de rasă an- 
glo-arabă; pentru porci, mangalițe de rasă 
și „York“. întreținerea vitelor se va face 
la depositul reședinței fie-cărui județ spre 
a se da astfel o hrană mai substanțială 
produselor. S’a decis de asemenea de a se 
recomanda pretutindeni la țeră, ca se se 
respândescă cu îrabelșugare culturile de 
livecjl artificiale. In ceea-ce privesce com
baterea epizootiei de febră aftdsă, con
siliul a decis se desființeze întreg perso
nalul auxiliar angajat în acest scop, ră
mânând ca din mijlficele ordinare de oari 
dispune ministrul de interne, să se com
bată cu aceeași tărie puținele focare de 
febră aftdsă râmase încă în țeră.

Statistica focurilor din luna Iulie 
a. c. Oficiul central statistic reg. ung. pu
blică în raportul sâu lunar între altele o 
statistică a oomunelor din Ungaria, cari 
au fost cercate de incendii. Numărul co
munelor păgubite prin focuri în Ungaria 
în decursul lui Iulie se urcă la suma de 
1889 cu 2820 incendii și 8261 familii 
păgubite. Pagubele se urcă la suma de cor. 
12.505,493. In Croația-Slavonia a ars în

ca și ea sâ-șl cumpere haine mai bune și 
alte lucruri trebuinciose.

El abia aștepta sâ se gate târgul și 
trimese soției veste înainte spunendu-i că-i 
aduce o fată vrednică și un băiat drăguț, 
pe care îl mai chiamă și Otto. Pe tînăra 
femeie o cerceta dilnic și tot mai dragă o 
avea. Copilul tot mai mult se alipea de el. 
Astfel se apropia diua plecării. . Volkmar 
îngrijise de tote cele de lipsă, când etă în- 
tr’o diminâță forte de timpuriu, micul Otto 
întră în odae mai serios ca de obiceifi și 
dise :

„Ascultă moșule, de călătoria nostră 
nu se alege nimic. Eu bucuros ași fi fost 
copilul tău, dâr ierl-seră s’a reîntors tatăl 
cel adevărat și mama nu vrea sâ scie de 
o călătorie cu tine. M’am furișat de acasă 
ca să ți spun vesti-a. asta.“

„Așa-deră, nici asta să nu se împli- 
nescă! Și speranța acesta cea din urmă, 

încă să nu se realiseze!" 'striga Volkmar. 
„Soțul cădut mort, a trebuit să învie și să 
smulgă din brațele unui bătrân părăsit pe 
aceia, pe cari el i-a adoptat în loc de co
pii... Asta e prea mult... asta nu se pote... 
Stai să cercăm, copilul meu, n’așl pute ba
rem pe tine să te răscumpăr de la pă
rinți !“

țlicend acestea îșl luâ pălăria și bă
țul și în mare agitație pleca cu băiatul la 
mama acestuia. Otto privea mai de multe 
ori cu sfială la bătrân din a cărui ochi, din 
când în când, se scurgeau șiroe de lacrăml.

Ajungând în fața casei, unde d’asupra 
porții se afla inscripția seiută, copilul dise 
încet:

„Vedl moșule, colo d’asupra stă ura
rea mea de anul nou. Decă și tu ești ne
norocit, atunci fă și tu ceea-ce te învață ver
sul!"

Ei ajunseră la locuința Anei. Volk

mar, în disposiție posomorită, deschise ușa 
odăii.. Ana alergă înaintea lui ... îi spuse 
încet ce noroc i-a dat Dumnedeu și-l rugă 
să nu vorbescă tare, pentru-că soțul ei re
întors este obosit de lunga călătorie și încă 
dorme nițel. Ea-1 prinse de mână și cu 
pași lini îl conduse la pat și-i arăta pe so
țul ei iubit, despre care credea, că a mu
rit de mult... durmea un somn profund.

Cel-oe durmea se părea, că visâză. el 
îșl duse mâna la inimă și tj’se cu frică: 
„tată, iubite tată, eu nu sunt de vină!u

Atunci Volkmar se repezi la pat, scu
tură pe cel ce durmea din visurile lui în- 
grijate și strigă: „Scolă-te Otto al meu, 
soolă-te! Tatăl tău este lângă tine F pen
tru-că el îșî recunoscuse pe fiiul, despre 
care ținea că este mort.

Ce revedere! Ce fericire!
Vorbe puține deslușiră totul.
Otto servise în armată sub nume străin. 

Ou numele acesta ajunse soțul Anei. Ca 
s’o cruțe, nu i-a descoperit nimic de sortea 
lui. In răsboiul din urmă, ajuns în prinsore, 
a trebuit timp îndelungat să petrâcă în 
țâră străină, în sfîrșit a fost norocos să-și 
găsescă femeia și copilul și lângă ei pe ta
tăl împăcat.

In brațele copiilor Volkmar alerga 
acum acasă la mama obidată... odaia co
piilor eră căpătă viâță și oasa pustie deveni 
firășl asii de fericire casnică.

Cass Volkmar și Companie stă și as- 
tădi în mare vază și portă afacerea de fa
brică cu multă activitate și istețime. De-a- 
supra porții locuinței pompose încă se pote 
ceti astădl pe o tablă de marmoră:

„In nenorocire rogă-ie lui Dumnedeu, 
mila lui se va revărsa asupra ta, decă te 
rogi cu credință*.

Din germană, de Moșul.

î?rJXimcandlănica'remediuiCuefe’ct contra morburilor dS plumânî, afecțiunilor organelor de res
pirație, precum: brOllchită Cronică, tușă convulsivă, și mai ales este recomandat COllVâlfiSCBIlțilOF 
<Stap • âia!ffllien»ă. — Sirolinul promovezi apetitul și face să crească greutatea corpului, depărtezi tusa și flegmă și face 
se îneetâze asudarea de nopte. — Din causa mirosului și gustului său plăcut este luat cu plăcere și de copil. In farmacii se 
capătă în sticle de 4 cor. Se fim atențl, ca fie-care sticlă să fie provăcjută cu firma de mai jos

IF. Hoffmann-La Roche & Co. fabrică chimică Raseî (Șvițera.)
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"257 comune de 288 oii și au fost păgubite 
463 familii, urcându-se pagubele la 778,331 
corona.

La congresul de dermatologie, ce 
s’a deschis în (Jiua <I« 12 Septemvrie în 
Berlin, profesorul român Dr. Petrini-Galați 
a fost ales președinte al desbaterilor asu
pra experimentelor doctorului Metschnikoff 
din Paris în privința virusului sifilitic. 
Este vorba adecă, că doctorul Metschni
koff și alți doctori din Franța ar fi des- 
coporit o materie vmdecătdre a bălei lu
mesc! numită sifilis, cu care se se oltuescă 
bolnavii, bunăoră cum se oltuiesc contra 
versatului și în timpul din urmă contra 
difteriei. Se dice, că cercetările făcute de 
acei doctori au avut resultat bun și con
gresul din Berlin va esamina acum decă 
este adevărat acesta. In fruntea oelor ce 
vor face aceâtă esaminare, vedem, că s’a 
ales doctorul român Petrini-Galați, renu
mit în privința vindecării acestei bole. 
Decă descoperirea doctorilor francesi se va 
adeveri de bună, omenirea ar scăpa de o 
mare plagă, și urmările atât de triste ale 
sifilisului s’ar pute înlătura.

Revoltă pe un vas. Din Fiume se 
telegrafieză, că pe bordul vasului cu pânze 

Andromedanu, al cărui căpitan, Tomson, 
se sinucisese în timpul călătoriei, s’au re
voltat alaltăeri marinarii, tăbărând asupra 
căpitanului al doilea, pe care l'au rănit de 
mdrte eu cuțitele. Apoi răsvrătiții au ucis 
pe bucătar și au rănit doi mateloți, cari 
se încercaseră se apere pe comandantul 
lor. Revoltații ar fi ucis și pe alții, 
decă n’ar fi intervenit repede poliția, care 
i-a arestat pe toți. Oausa revoltei a fost 
mâncarea prostă, ce se dădea marinarilor.

Un bogătaș grec ucis de,Bulgari. 
_Politische Corespondenz“ află din Salo
nic, că grecul «imon Peruchos, de la 
Starcica, a fost atacat de-o bandă bulgară, 
legat și spânzurat. Cadavrul lui a fost 
apoi tăiat în bucăți. Peruchos era bogat. 
El era furnisor al armatei turcesc! și re- 
fusase d’a trece la esarchat.

Tinerimea română de pe Ier și 
jur învită la petrecerea cu dans, ce se va 
aranja în Odăi (lângă Sudureu) la 18 Sept. 
1804 cu oeasia sfințirei din Sudureu și in 
folosul acelei biserici sărace, sub patrona
jul d-lui George Szilagyi și a soției sale 
născ. Teresia Butean, mare proprietar de 
pământ. Comitetul aranjator: Ilariu Gael, 
preot președinte, George Szilagyi tin. și 
Desideriu Fiilep, vice-presidențl, Virgil Mu 
reșian, secretar, Iuliu Pataki, cassar, Au
gustin Magyar, controlor și alțl vr’o 27£ti- 
nerl. Prețul de intrare: de personă 2 cor., 
de familie 6 cor. Începutul ia 7 ore sera.

Medicii în Rusia. In Rusia e mare 
lipsă de medici. Astfel în tot imperiul se 
află numai 21,827 doctori în medicină, și 
anume: 21,090 bărbați și 737 femei. Cei 
mai mulți stau la orașe. După numărul 
doctorilor, etă cum sunt repartisate prin
cipalele orașe: în fruntea orașelor e Pe- 
tersburgul cu 2272 medici, apoi vine Mos
cova, Varșovia, Kievul, Odesa. Pentru Si
beria nu sunt decât 788 medici, er în 
fundul Rusiei sunt părți unde nu găsesc! 
nici un doctor pe o întindere de 100 
verste.

Concert internațional. In diua de 
30 Octomvrie se va da în Berlin primul 
concert internațioual de artiști. Concertul 
va ave loc în sala societății filarmonice 
din Beplio.

Fundațiunea Welirmaclier. In șe
dința de la 14 Septemvrie a representan- 
ței comunei Brașov s’a votat asupra bursei 
de 8< 0 cordne din fundațiunea Wehrma- 
cher. Fundatorul a lăsat adecă atestă bursă 
spre a se acorda unui tÎDâr care învață la 
vr’o școlă superioră, născut în Transilvania 
fără deosebire de naționalitate. Au fost cu 
totul 9 concurent!, intre cari și doi Ro
mâni. Protopopul evanghelic maghiar, Iuliu 
Moor a relevat, că fundatorul a fost de re- 
ligiunea catolică și totuși a lăsat fundațm- 
nea fără deosebire de confrsiune Propune 
ca representanta să se degajeze de astă- 
dată șieade considerațiunile confesionale și să 
acorde bursa unui con urent de religiunea 
catolică, ceea ce nu s’a făcut pănă acuma 
nici odată. Punendu se la vot, stipendiul a 
fost acordat tînărului sas Ed. Morres. Con
curentul Traian Dragoș a obținut 4 voturi.

Mulțămitn publică. Domnii N. Cos- 
mescu unul dintre primii învățători din Ma
cedonia de present în Bucuresci, care de 
un șir de ani petrece peste vară în Râș
nov, anul acesta a bine-voit a dona pe 
sâma Societății române din loc „Istoria Ro
mânilor macedoneni de Arginteanu, âr d-1 
Th. Berney, care de asemenea a petrecut 
la Râșnov, a donat 3 volume din Testa
mentul vechili și S-ta Scriptură, pentru 

care faptă rog pe marinimoșii domni să 
primescă mulțumirile Societăței. cu atât 
mai vârtos, că Societatea luptând cu multe 
greutăți numără forte puține opuri. Reșnov, 
31 August 1904. Romul Cristolovean, preș, 
societății.

Scil‘1 inerunte. In comuna Hatzfeld 
(comitatul Torontal) a murit dirigentul co
rului din acestă comună Iosif Schidek în 
urma unei împunsături de muscă. Schidek 
era în etate de 79 ani.

— Băiatul de 4 ani al economului 
I. Bandarila din Definești, comitatul Caraș- 
Severin, frigea dilele trecute cucuruz pe 
cuptor. De-odată flăcările au cuprins că
mașa băiatului, care, nefiind omeni în 
apropiere, a ars de viu.

— Locuitorii comunei Cristelek (com. 
Sâlagiii), vădend, că seceta nu mai înce- 
teză, au cufundat în două rânduri clopo
tele bisericei în fântână, unde le-au ținut 
timp de mai multe cjile, pănă ce a înce
tat să ploie.

Garantăză farmacia C. Balassa, că 
laptele de castraveți veritabil englesesc 
al lui Balassa cu efect miraculos pus de 
dânsul în circulațiune, nu este stricăcios 
feței. Numai odată se încerce On. nostre 
dame a-și procura de probă laptele de 
castraveți a lui Balassa și se vor convinge 
că acest cosmetic face se dispară imediat 
pistruile, petele de ficat, sgrăbunțelc, pă
răsiți! și ori-ce necurățenie, făcând obrazul 
neted si țînăr. O sticlă 2 cor. Un săpun 
de castraveți veritabil englesesc 1 cor. 
Pudra 1 cordnă 20 bani. Se pote căpăta 
în ori-ce farmacie. Să vă feriți de imi
tație.

1 (11) Septemvrie 1904.
Groverul Brașovului are o înfățișare 

deosebită. Din tăcut ce era în lunile de 
peste vară, a devenit sgornotos și plin de 
vieță. Dintr’un colț al locului întins din 
fața școlelor românesc!, îngrădit cu plopii 
pururea tineri, pănă ’n celălalt răsună un 
murmur de voci, când mai pronunțat, când 
mai lin, și din depărtare privit, Groverul 
îți face impresia unui furnicar neobosit de 
copii și omeni. De-alungul edificiului giin- 
nasial și al școlei comerciale stau grupuri, 
grupuri de elevi și părinți, veniți din apro
piere și depărtare la isvorul nesecat de 
cultură românescă.

Măreța clădire a gimnasiului, care 
din nou se pregătesce a sălășlui la sînul 
ei generațiunile sătose după isvorul sci- 
inței, privesce pentru a 55-a oră la vlăs
tarele neamului, care o încunjură cu pie
tate și iubire și fața ei, scăldată în ra
dele sdrelui tomnatic, par’că tresare de 
bucurie, vădând atâta putere și dor de 
vieță.

— In stânga gimnasiului spre valea 
Prundului stau rota vre-o 10 elevi din 
gimnasiul superior, sunt toți pretini buni, 
colegi în aceeași clasă și discută cu în
focare un nou eveniment în viața studen- 
țescă din Brașov: e vorba de fanfara li
ceului, ce are se se înființeze. Unii die, 
că ar fi sosit deja instrumentele de alamă, 
alții susțin contrarul, toți însă sunt de 
acord, că noua instituțiune școlară-musi- 
cală are se le pregătâscă multe momente 
de bucurie și mândrie.

— Vre-o 20 pași mai spre stânga 
acestui grup stau vre-o 15 băeți, cari ju
decând după chipiurile lor, sunt elevi din 
gimnasiul inferior. Sunt veseli, se ghion
tesc une-orl, doi se pregătesc chiar să se 
ia la trântă, ca să-și mesure puterile câș
tigate în decursul vacanțelor de vară, când 
de-odată amuțesc și-și ridică chipiurile în 
fața unui trecător. „Este un nou profesor 
ales la școlele ndstre“ — tjice unul, și 
privirile tuturor sunt îndreptate spre noul 
lor mentor în vieța școlară și toți cum
pănesc în internul lor severitatea seu bu
nătatea noului lor profesor....

— O altă grupă, mai mică, s’a pos
tat lângă fântâna săritore din mijlocul 
Grdverului. Sunt patru băeți, îmbrăcațl ță- 
rănesce, având în mijlocul lor pe preotul 
și învățătorul satului, er alăturea de ei doi 
țărani și o țărancă, pe semne părinții co
piilor. Copiii stau smirna cu privirile ațin
tite asupra clădirei imposante, ce se înalță 
în fața lor. Ore ce se petrece în sufletul 
acestor copiii eșiți din școlă sărăcăcidsă 
a satului?.... Unul își ridică pălăria de pe 

cap, ceilalți îi urmeză inconscient sub 
vraja unei puteri necunoscute și din pri
virile lor se desprinde un ce tainic, un 
dor vag, o presimțire copleșitdre, că stau 
în fața unei nouă vieți încă nepătrunsă 
de mintea lor copilărescă....

„Veniți băeții, să vă înscriu" — dice 
de-odată preotul și grupul pornesce spre 
școlă....

A sosit noul an școlar, o nouă viață 
se pornesce plină de speranță și ilusii în- 
tr’un viitor mănos și auriu.

Cu Dumnedeu înainte!
B.

pel.
vAsociațiuneci pentru literatura ro 

mână și cultura poporului român" anul 
acesta își va ținea adunarea generală la 21 
și 22 Septemvrie st. n. a. c. în Timișora, 
metropola Bănatului.

însuflețiți de ideia măreță urmărită de 
„Asociațiune“ prin ridicarea poporului nos
tru la cultură și civilisațiune și prin aceste 
la bunăstare și mărire, apelăm la tdtă su
flarea românescă din Bănat, der în special 
la confrații no.ștrii preoți și învățători, ca 
îudemnâud și poporul de a lua parte în 
număr cât de mare, să se presente la nu
mita aduuare, încăldindu-se la lazele răs
pândite de acel focular sacru, peste întreg 
poporul român din iubita nâstră patrie.

Ameliorându-se sortea preoțimei și în- 
vățătorimei nostre prin ajutor de stat și 
quinquenale, pe cari direct seu indirect tot 
poporul nostru le suportă, cu drept cuvânt 
pote pretinde deci acel popor, ca preoții 
și învățătorii săi, să fie adevărațl p onerl 
ai literaturei și culturei românescl.

In speranță, că și acest modest apel 
va servi idea sublimă representată prin Aso- 
ciațiune, salutam pe mama „Asociațiune“, 
în mijlocul nostru, dorind ca literatura ro
mână și cultura poporului român să înflo- 
rescă, âr representanții ei să trăescă!

Torac, la 3 Septemvrie n. 1904.
Paul Tempea, m. p., paroch și vicar 

protopopesc, V. Petrovici m. p , preot dir. 
desp. Torac al Asociaț, Maria Tempea m. 
p., paroch, Georgiu Lupșa m. p., preot 
P. Avrămuțiti m. p. înv., Petru Mihaiu, 
m. p., înv., Mcolau Onciu m. p., înv., 
Georgiu Serb m. p., înv. cassarul desp. 
Torac al Asoc. Iuliu Rasa, m. p., înv., 
D. Tirlai m. p., înv.Reuniunea

învățătorilor români gr. cat. din archidiecesă. 
De lângă Mureș, Aug. 1904.

XI.

De un șir de aci s’a îndatinat, ca în 
adunările generale ale reuniunei; se se dis
cute teme alese de adunarea generală pre
cedentă. Discutarea acestor teme nu este 
preseiisă de statutele reuniunei, după-ce 
însă este forte cu scop, că s’au introdus și 
se practică, putem numai lăuda pe inițiatorii 
acestei idei salutare, fiind-că priu asta se 
dă membrilor participant! ocasiune de a 
vorbi în public, de a-șl desfășura ideile în 
interesul causei și a-se deda la vieță par
lamentară, ceea-ce este un avantaj mare 
pentru noi învățătorii rurali, cari petrecem 
mai tot anul între păreții școlei, unde în 
cele mai multe cașuri devenim unilaterali 
ne puteudu ne schimba cu colegii noștrii 
ideile întru ameliorarea stării nostre și a 
poporului, pe care avem menirea de a-1 
conduce.

Precum vedem din procesul verbal al 
adunării generale ultime, publicist în nr. 3 
al organului reuniunei, ședința III pag. 44, 
în adunarea asta s’a discutat tema fixată 
de adunarea gen. precedentă: „Gausa de
cadenței materiale a poporului țăran. Hrin ce 
mijloce am pute noi învățătorii și preoții con
lucra 1) la împiedecarea răului, 2) Cum am 
pute promova bună-starea lui materială și 
prin acâsta a-ne îmbunătăți sortea nostră și a 
școlelor nostre ?u O temă de tot acomodată 
jurstărilor nostre actuale! Ce să vecji însă? 
Afară de d-1 profesor preparandial Ioan F. 
Negruțiu, numai 3 colegi au luat parte ia 
discuțiune anume: Vasiliu Dumitraș, Teo
dor Stoia și Mihail Gardac.

Suntem în mare măsură recunoscători 
d lui profesor pentru vorbirea sa elocurntă, 
cu care a deschis discuțiunea arătând co
legilor noștri presențî la adunare, cum sunt 
a-se discuta atari teme interesante cu ce 
seriositate și cuuoscință de lucru a-se per- 
tracta atari cestiunl vitale.

Deși pertractarea temei s’a ținut în 
anul espirat, motivele d-lui profesor sunt 
și acum și vor rămâne încă mult timp ae- 
tuale, din care causă fiind convins, cum-că 
publicul cetitor se intereseză de afacere, 
voiu cita deci vre-o câteva din aceste mo
tive: d 1 profesor a arătat în vorbirea sa 
căușele de decadență materială ale poporu
lui nostru: anii răi, împărțirea (parcelarea) 
moșiei părintescl, alcoholismul, lipsa de po- 
Vățuitorl, âr ca mijloce, spre delăturarea 
răului a recomandat: șcăla poporală în ge
neral și în special școLle poporale de re- 
petițiune economice, esemplul bun de imi
tat al inteligenței nostre și mai cu sâmă a 
învățătorului și preotului, reuniunile de 
temperanță și cele de ajutorare, magazinele 
de bucate și altele. Mureșanul.

Ce doresce Italia.
Regina Italiei se află în stare bine

cuvântată și întrega țâră aștâptă pe fii- 
torul moștenitor al tronului. Mii de lugă- 
ciuni — așa dice un corespondent engles 
din Roma — se înalță spre ceriu, dorind 
reginei noroc în acestă grea oră. Omenii 
din împrejurimile Romei 3e pregătesc a 
peregrina la Roma, ca se asculte sunetul 
de bucurie al clopotelor, cari au se ves- 
tescă încurend nascerea moștenitorului 
tronului Italiei.

Nascerea moștenitorului rusesc a cau- 
sat mare bucurie îu familia regală a Ita
liei. Regele să fi dis eătră regiua-raamă 
Marguerita: „Acuma sunt pe deplin li
niștit, căci avem și noi sperauțe bune".

Di de di trimite Regele câte o tele
gramă socrului seu, princepelui Nicolae al 
Muntenegrului, ținendu-1 în curent cu sta
rea sănătății Reginei. Regina petrece tim
pul în liniște completă în oastelul seu din 
Racconigi, ocupându-se ici colea cu lec
tură și mici lucrări de mână. Dilnic. pri- 
mesce numărose daruri și scrisori. Impe- 
rătesa Germaniei i a trimis o brățară ex
traordinară, pe care o primise în dtr Îm
păratul Germaniei de la un șeic cu oca- 
siunea călătoriei sale în Palestina.

Țarina a adresat Reginei Elena, după 
nascerea marelui duce Alexis, următorele 
rânduri: „Suntem surori prin aceeași sdrte, 
și eu simt, fie fericirea mea cât de mare, 

\Că ea totuși nu este completă, pănă când 
nu void audi, că dorințele Maj. Tale după 
un moștenitor nu vor fi încoronate cu 
aceeași împlinire, ca și dorințele mele“. 
Locuitorii principatului Muntenegru, patria 
Reginei Elena a Italiei, trimit mult ado
ratei lor principese lădi întregi cu hăi- 
nițe de copii, lucrate de mânile lor, și 
povățuesc pe Regina, ca se nu 1 crâscă pe 
fiitorul principe „după modul femeiesc și 
gingaș al Italienilor, ci după obiceiurile 
vechi aspre, der bune, ale poporului mun- 
tenegrinen".

Regina răspunde însăși la cele mai 
multe scrisori. Dilele trecute primise din 
partea unei fete, angajată ca lucrătore în 
o fabiică de uleifl, o sticlă mare cu uleiil 
cu rugarea, ca Regina să-i trimită după 
naseere o fotografie a noului moștenitor. 
Regina i-a răspuns următdrele: „Draga 
mea fată! Vei primi de sigur o fotografie 
a viitorului tău rege. Cugetă-te întotdâuna 
la 3 lucruri: împlinesce-țî datorința, cin- 
stesce-te pe tine însăți și fii credinciosă 
domnitorului tău!“

Mult interes arată regina față de o 
nouă invențiune a italianului Ericeio, care 
i-a trimis un leagăn, ce se pune în miș
care prin un automat. Leagănul este esecutat 
cu multă măestrie și e unic în felul său.

Itegina e pusă sub supraveghere 
forte severă medicală, și trebue să lee de
junul în pat. Opunându-se în una din dile 
ordinului medicului Morisani, acesta să-i 
fi dis: Majestate, trebue să cauți a te îna- 
prietini cu gândul, că eu sUut pentru cele 
4 săptămâni viitore stăpânul Maj. Vostru.
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Institutul „Notre-Dame-De-Sion“ 
în România.

Ministrul ciutelor și instrucțiunei pu
blice din România, d. Sp. Haret a dat o 
adresă în care spune, că în timpul din 
urmă s’a convins, că o mare parte din în
vinovățirile, ce s’au ridicat contra institu
telor „ Notre-Dame De Sion“ sunt fundate. 
Nu se predă în aceste institute învețămân- 
tul primar așa cura este fixat prin lege; 
copiii nu sunt supuși nici unui control în 
privința învățământului obligător; copilele 
ortodoxe sunt obligate în mod strict a-se 
supune la tdte îndatoririle religiei catolice, 
ba să folosesc de tote mijlocele pentru a 
le determina a părăsi religia părinților lor 
și a-se călugări, ș. a. Pentru a pune ca
păt acestor fapte, ministrul pretinde ur- 
raătdrele de la direcțiunile acestor ins
titute.

1) Institutul ce conduceți va fi inspec
tat cât mai des de cătră inspectorii școlari, 
inspectorele școlare, de cătră revisorul șco
lar local și orl-ce altă personă delegată de 
noi. D-vostră sunteți datâre a-le pune la 
disposiție tote actele și documentele, de 
care vor ave trebuință și a-le da tote in
formațiile ce vă vor cere. Ei vor asista la 
cursuri, vor pune întrebări, vor cerceta căr
țile întrebuințate, caetele și lucrările ele 
vilor, vor căuta să se convingă de aptitu
dinale didactice și de capacitatea corpului 
didactic al institutului, vor căuta să vadă 
modul, cum elevele îșl împlinesc datori’le 
religiose. In urma raportelor ce ne vor 
adresa și eventual în urma anchetelor ce 
vom ordona, ministrul va lua măsurile ce 
va crede de cuviință în conformitate cu 
legea și cu regulamentele.

2) Veți comunica d-lui revisor școlar 
local numele și pronumele, naționalitatea 
și religia tuturor elevilor, precum și numele 
și locuința părinților ehvelor, ce se află în 
inst’tut, precum și a tuturor acelora care vor 
mai fi primite in viitor.

3) Tote elevele române în virată de 
7—14 ani împliniți, cari nu vor fi absolvit 
învățământul primar după programa oficială, 
vor urma acest învățământ după programa 
oficială, fără cea mai mică știrbire sâu în
lesnire. Acest învățământ va putâ însă fi 
repartisat pe 5 ani, în loc de 4 pentru a 
permite și introducerea limbelor moderne și 
a musicei. Cursurile de religie, limba ro
mână, istorie și geografie vor fi predate 
esjJusiv în limba română.

4) Elevele române mai mari de 14 
ani, cari au absolvit cursul primar după 
programa oficială, vor fi obligate a urma 
■în limba română studiul istoriei, geografiei 
§i limbei româue, er cele ortodoxe și pe 
al religiei. Limba de învățământ pentru 
celelalte materii, pote să fie o limbă străină.

5) Pentru predarea învățământului 
primar, precum și pentru predarea istoriei, 
geografiei și a limbei române la elevele ro
mâne prevădute la aliniatele precedente se 
-va întrebuința numai un personal, care să cu- 
noscă bine limba română, care se aibă cu
noștințele și aptitudinea pedagogică nece- 
■sară și care să aibă autorisația ministe
rului.

Pentru elevele române ortodoxe, 
-religia va fi predată de un preot ortodox, 
aeu de o altă personă ortodoxă, anume au- 
torisată pentru acesta de minister și care 
5e facă parte din corpul didactic ai sta
tului.

7) Pentru elevele române mai mici de 
14 ani, cari au absolvit învățământul pri
mar, acest învățământ va fi obligător până 
la absolvi; ea lui seu până ia vîrsta de 15 
ani. Elevele, cari se vor constata, că se sus
trag de la dînsul, vor fi înscrise în școlile 
primare publice și obligate a urma acolo 
fără prejudițiul altor măsuri ce s’ar lua 
contra institutului.

8) Tote elevele române de curs pri
mar, vor trece la școlile publice tote exa
menele de fine de au, conform art. 11 al 
I din lege. Direcția institutului va fi obli
gată a le trimite la examene.

9) Este interzis în mod absolut, ca 
elevele române oitodoxe să ia parte în ori
ce fel ar fi și sub orl-oe motiv ar fi, la 
practicele religiose catolice, ori cari ar fi ele. 

Credințele religiose ale lor vor fi respec
tate în modul cel mai scrupulos și este in- 
terdisă în mod absolut orl-ce încercare de 
orl-ce fel ar fi, de a-le abate de la credin
țele lor și de la datoriile religiose orto
doxe.

10) Direcția institutului este obligată 
să aibă grije ca elevele române ortodoxe 
să-și împlinescă în mod regulat datoriile 
religiei lor. Un preot ortodox va fi însăr
cinat de cătră direcția institutului, seu în 
lipsă de minister, ca să se ocupe cu îngri- 
rirea religiosă a elevelor române ortodoxe.

11) In fie-care Duminecă elevele ro
mane ortodoxe vor fi conduse la biserica 
ortodoxă, cea mai apropiată ca să asiste 
la liturghie.

12) Institutul este obligat a sărbători 
întocmai ca școlele publice, dilele de săr
bători naționale recunoscute de regula
mente. Din Zernesci.

— 15 August, (sf. Marie), 1904.
Obicinuita petrecere de vară a harnicei 

tinerimi de aici. Scenă nouă permanentă lu
crată de maisterul Efrem. La rugarea tine- 
rimei sceua e făcută pe spesele comunei. 
Costă mult, dar face. 0 scenă permanentă 
era indispensabilă pentru o comună ca 
Zernescil, Lucrul acesta l’a înțeles forte 
bine comitetul comunal al nostru.

Că tot-dâuna programul producțiun-i 
a fost bogat, variat și ales. Cântări de cor 
frumos esecutate. O declamație bine suc- 
câsă și pe înțelesul tuturor alesă. Frumo
sul monolog comic „Herșcu boecegiul“ al 
lui Alexandri urmat de un asalt de aplau- 
se. Și în fine, ca punct principal, teatru. 
S’a predat comedia „Legea p ntru bețivi" 
de un autor necunoscut publicului român 
de aici. Ca piesă de teatru e slăbuță; î; 
lipsesce acțiunea, din care causă devine 
cam monotonă. E însă pe înțelesul popo 
rului și moralisătore. Din punctul a esta 
de vedere a fost poți ivită.

Cât a fost de slabă ca eo-uedie piesa 
de sus amintită, jucată înse de dile anțl 
pricepuțl ca tinerii noștri, a produs efect. 
Frenetice aplause li-a fost răsplată.

Din punctul de vedere al diletanților, 
Zârne.știl pote sta alăturea cu alte comune 
fruntașe din Ardeal. Ne lipsesce însă ceva, 
ce ne-ar pute ridica peste multe localități 
românescl și ce n’ar fi chiar greu de dus la 
îndeplinire. Ne lipsesce, despre ce se face 
amintire într’un Anuar al Societății tea
trale, și adecă o societate, care sâ se ocupe 
în special cu aranjarea de representații 
teatrale pe sema poporului. Ca „lJrogresul“ 
din Făgăraș bună oră. Și la noi nu e greu 
de înființat o astfel de societate. Inteli
gență e destulă din mila lui Dumnedeu. Și 
chiar de n’ar fi, tot ar fi posibilă înființa
rea unei ăstfel de societăți, compusă și din 
țărani sub conducerea unui om cu carte.

Nu mă îndoese, că acesta sme'ită pă
rere a subscrisului va fi luaiă în conside
rare de inteligența din Zernesci și în deo
sebi de cei doi harnici bărbați, cari deja 
au dat destule dovecjl, că se interesezi de 
mersul bun al comunei nostre. La iniția
tiva acestor vrednici fruntași Dr. I. Me- 
țianu și adv. N. Garoiu, s’au înființat deja 
trei societăți de mare valore: o bancă po
porală, o reuniune de înmormântare și o 
societate de asigurare a vitelor. Trebue 
însă îngrijit și spiritul poporului și culti
vat. Acesta să pote far-e prin societăți de 
felul celor ce die, ca să se înființeze.

In 17 August v. am primit o visită 
de tot plăcută pentru noi. Un grup de elevi 
dela diferite licee din Țeră, in frunte cu 
simpaticul domn Papadima, absolvent al 
facultății teologice din BucurescI și Român 
macedonean după origine. Mulțămită d-lui 
Dr. I. Mețianu, tinerii eseursionițtl au fost 
primiți forte cordial. Sâ: a s’a impiovisat 
un mic banchet — fiind visita făcută pe 
neașteptate—.Și la banchet î/att. lipsit nici 
toasturile de entusiasm dătătore. A doua di 
însoțiți de tinerimea din loc au visitat lo
curile cele mai frumose din Zernesci, de 
unde apoi au plecat ducând cele mai plă
cute amintiri și cele mai frumose idei des
pre Românii de aici.

In 22 August, după atâtea momente 
plăcute, după atâta poesie, care ne-a făcut 
să trăim câte-va dile într’o lume mai- se
nină, vine erășl viața de tot- dilele cu a 
ei prosă de ilusil sdrobitore.... Clopotele cu 
glas tânguitor ne readuc la trista realitate 
și ne reamintesce îuspăimântătorea lecție 
„că din pământ suntem zidiți și 'n același 
pământ vom merge**.

Unul din vrednicii noștri bărbați ne-a 
părăsit pentru tot-dâuna.

Cerul, pănă acum vesel — e posomo

rit ca și sufletele nostre. O ploie măruntă 
picura din nori, ca și lacrimile din ochii 
celor ce au cunoscut pe bătrânul dascăl, 
pe răposatul Nicodim Dan.

Cu pași domoli și puși pe gânduri 
veuiau omenii, să dea ultimul onor aceluia 
ce s’a dus dintre noi. Românii toți s’au 
adunat și o parte mare din străinii pripă
șiți pe aici.

Se încep sfintele rugăciuni de dureri 
alinătâre. Corul improvisat al învățătorilor 
din jur dau răspunsurile, cari aduc mân- 
găsre sufletelor celor îndurerata.

Soția jalnică, fiul îndurerat și necon
solatele fiice de-abia-șl înăbu?esc suspinele 
de durere după cel pe veci pierdut.

Protopopul într’un măduvos discurs 
funebru enumeră meritele repausatului, cari 
în adevăr trebue să ne facă să vărsăm la
crimi amare pentru cel-ee vieța întrâgă șl-a 
sacrificat pentru școlă... Și... convoiul fu
nebru se pornesce spre locul de veolnica 
odihnă. Clopotele cu glas lugubru însoțesc 
pe cel ce calea veelniciei a apucat. Intre 
cântările jalnice ale corului ajungem la ci
mitir.

La mormânt directorul școlar într’un 
discurs frumos îșl ia ultimul adio de la iu
bitul coleg, în numele întregului corp di
dactic, cu care atâta timp șl-a împărțit 
frățesce pânea cea amară a dăscăliei. Nu 
deplânge pe răposatul, căci numai acolo 
îșl va primi drepta răsplată pentru munca 
sa. Cu fruntea ridicată se va presenta ră
posatul înaintea scaunului înaltului Jude
cător, oăcl în lume cât a stat șl-a împlinit 
misiunea sa cu cea mai mare abnegație. 
„Nn totă ființa nostră piere41 e adevărul 
profesat de sfânta nostră credință și acest 
adevăr revarsă peste sufletele îndurerate 
balsamul mângâierii.

Dacă să cuvine laudă mare unui ge
neral care câștigă o victorie, apoi nu cu 
mult mai mică laudă să cuvine și vitejilor 
luptători necunoscuțl cari contribuesc mult 
la câștigarea unei mari isbândl culturale. 
Un astfel de luptător pentru cultură, plin 
de abnegație și de iubire de neam și școlă, 
der ueiubitor de laude a fost și modestul 
dascăl Nicodim Dan, a cărui perdere o re
gretăm mulțl, forte mulțl, cari l’am cunos
cut și cărora el pentru prima-6ră ne-a pus 
oondelul în mână.

Odihnâscă 'n pace!
0. a T. b.

Vrednici de laudă și de urmat.
Din comit. Bistrița-Năseud, Aug. 1904.
In partea răsăriteuă a comitatului 

Bistrița Năseud, la polele munților Oar- 
pați,

„Unde printre stânci bătrâne, 
„Curg isv6r& cristaline. —

este situată comuna curat românescă Se
beșul de sus. Un popor robust, trainic și 
vioid locuesee în acestă comună, peste 
1000 de locuitori toți Români; afară de o 
familie jidovâscă, care ține boltă și crâșmă 
și a stors puterea bietului popor, întru 
atâta, în cât astădi nu este proprietar în 
comună, care s’ar pute asemăna în pri
vința averei cu jidovul.

Deși în ora a 11-a, totuși acest po
por s’a trezit din letargia sa, nu a voit a 
fi și mai departe batjocură acestui jidov, 
s’a pus în înțelegere cu un comerciant 
român din Turda, care se va și stabili 
acolo și-și va deschide boltă.

In fața acestei hotărîri resolute a 
poporenilor, jidanul s’a încercat în tot 
chipul a le zădărnici planul, a promis 
chiar 6000 corone pentru edificarea bise- 
ricei, numai să nu aducă comerciant ro
mân.1 Der tiîte înzadar. Vedând, că în sat 
nu pote face ispravă, s’a întors pe la ofi
ciul protopretorial din Bistriță, unde a fă
cut ce-a făcut, și pe când au ajuns și po- 
poreniî cu a lor jalbă, în loc ca să li-se 
promită ceva, au fost înl'ricațî cu aceea, că 
nu boltă, ci post de gendarmi li-se va da. 
Norocul lor înse, că Sebeșul de sus mai 
are un bărbat — Nicefor Groze — care 
prin «rotea lui ageră, prin diligința-i de 
fer, și-a început cariera la soldat de rend 
și s’a ridicat din treptă ’n treptă pănă la 
gradul de vicecolonel la gendarmerie, 
în care calitate așii petrece în retragere 
în Bistriță.

Acesta, după ce poporenii au eșit 
de lu protopretore, cu răspuns negativ, a 
întrat. însuși acolo, și ceea ce mai nainte 
nu se pute, îndată a devenit posibil.

Acest pas al locuitorilor din Sebeșul 

ds sus voiesc a-1 pune ca pildă vrednică 
de urmat poporului nostru român, căci 
pănă când acest’popor se lipesce numai 
de glie, de răzor — și nu îmbrățișeză ne
goțul și meseriile, unde se învârte banul, 
pănă atunci, nu pote ajunge la bunăstare 
fiind așa dicând materială, legat de mâni 
și de piciore.

Dați-ve drept aceea copiii la naăes- 
trii și negoț, ca așa prin satele, pe cari 
le sug lipitorile străine, se putem vede 
boite românesc!, pe cari apoi să le spri
jinim și se ne aflăm bucurie întru aceea, 
când un frate de al nostru ajunge la stare 
bună. Bunăstarea confratelui nostru să nu 
ne aprindă spre pismă, căci aceea nu
mai spre înflorirea neamului și a biseri- 
cei nostre servesce, pe când de la un 
străin, fie el jidov seu orî-ce, nu putem 
aștepta nici un bine.

Inițiativa pentru acăsta trebue să o 
ia preoții și învățătorii, deci să fie la 
culmea misiunei lor, să se lupte fie-care 
întru acolo, ca barem 1 seu 2 prunci din 
comuna fie-căruia să fie trimiși la măestrii 
și negoț

Cărpinișanul.

Londra, 14 Septemvrie. Corespon- 
tul (Țarului „Daily Mailu, care a 
petrecut în cartierul general japones, 
anunță din Tieucin, că la Tokio 
s’a redus prea afară din cale cifra 
pierderilor japonese laLiaoyang Nu 
17,000, ci preste 30.000 de omeni au 
pierdut Japonesii în luptele de la Liao- 
yang.

Petersburg, 14 Septemvrie. Sta
tul major desminte soirea, că Linevicl 
cu 50.000 de Ruși ar fi trecut în Co
reea, ca se atace din spate pe Ku
roki.

Circulă svonul, că amiralul Ale- 
xiew șl-a dat demisiunea, der că Ța- 
ru n’a hotărît încă.

Londra, 14 Septemvrie. „Daily 
Express*4 primesce din sorginte bine- 
informată din Petersburg scirea, că 
Rusia Va refusa hotărît ori ce inter
venție a statelor streine. Rusia va 
continua resboiul pănă la estrem.

Paris, 14 Septemvrie. După scirî 
private din Mukden. Kuropatkin a 
trecut în revistă întrega sa armată. 
Toți soldații au apărut îmbrăcațî 
așa cum au sosit de la Liaovang. 
La revistă au participat și soldații 
mai ușor răniți. Kuropatkin a con
ferit numerose decorațiunl subofice- 
rilor și soldați lor.

Petersburg, 14 Septemvrie. Sta
tul major desminte scirea despre 
mortea generalului Micenko.

Berlin, 14 Septemvrie. Flota din 
marea baltică, care a plecat din 
Cronstadt, se va opri timp mai în
delungat la Reval.

Petersburg, 15 Septemvrie. Ge
neralul Stossel raport&ză: Un atac de 
nbpte al Japonesilor a fost repine 
în timp de o oră.

Bibliografie.
„Caractere morale^. Acestă carte atât 

de instruitivă, bine scrisă ti folosităre, mai 
ales pentru tinerimea din școlele medii,scri
să de reposatui profesor de limba română 
loan Popea dela gimnasiul nostru din Bra
șov se găsesoe la librăriile și la tipografia 
nostre din Brașov precum și la celelalte li
brării române din țeră și este una din cele 
mai potrivite cărți pentru premii. Der nu 
numai pentru băeți, ci și pentru fete acostă 
carte este de mare pr<-ț pentru înmulțirea 
cunoscințelor și formarea caracterului lor.

Atragem atențiunea cetitorilor noștri, 
oă la dorința văduvei autorului reposat, 
acestă carte se v nde cu prețul moderat de 
2 corone esemparul (piua 20 bani porto).
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Serate de ale meseriașilor români.>
In ședința literară a 8-a ținută Joi la 

25 August n. în localitățile „Reuniunei so- 
dalilor români din Sibiiu", presidentul reu
niunei nostre d-1 Vie. Tordășianu, ne în
treținea cu planurile urmărite de guvernul 
țârei, relativ la ridicarea meseriilor. Anul 
rău ce amenință cu fomete mii de guri și 
care a lipsit mii de brațe muncitore de lu
cru, a dat ansă celor chemați de a con 
templa asupra căilor și mijlocelor, cari fo
losite cel puțin pentru viitor și în cașuri 
analoge să ne scape de peirea sigură. In 
țări agricole cum e și patria nostră, dâeă 
munca economului fie dintr’o causă fie din 
tr’alta este nimicită, nimicite suut și fote 
isfdrele lui de câștig. In asemenea țări 
constatat este, că între altele industria și me
seriile trebueso păstrate, iimuragiate și per
fecționate și acesta și pentru faptul, că ele 
pe lângă, că sunt un factor însemnat în orga- 
nisația socială îșl au rostul lor și în statele 
cele mai înaintate în agricultură. In astfel 
de țâri lucrul de căpetenie este a da me
seriilor o desvoltare cât mai artistică, în 
care scop este neapărat ca meseriașul sâ 
fie înzestrat cu pricepere și destoinicie, 
aceste însemnate recerințe ia ținerea con
curenței. Și în țera nostră se lucreză de 
un timp încocl, de bună-semă urmându-se 
esemplelor date de țările mai înaintate., la 
completarea cunoștințelor măieștrilor și în 
fiOnșecUPDță și la îmbunătățirea produse
lor lor.

In ăcâsbă direcțiune guvernul interi 
ționeză a transforma museul technologic 
din Budapesta într’o centrală, în care sâ 
se găsescă o esposiție permanentă de mo
delele cele mai frumose și solide, er în ora
șele cu școli de arte și meserii cum este 
Clușiul, M. Oșorheiul și Timișora se vor face 
și în ele asemenea musee. In aceste espo- 
siții pe lângă modele se vor găsi și mași
nile și uneltele trebuincidse industriei mici, 
arătându-se în același timp și modul lor 
de a funcționa. Se vor numi din partea 
ocârmuirei profesori ambulanți atât pentru 
maestri, cât și pentru calfe. In scopul per
fecționării calfelor se vor aranja esposiții 
eu lucrări eșite din manile lor. Se va pune 
un deosebit pond pe crearea de stipendii 
cari sâ se dea calfelor pentru perfecționarea 
în străinătate. Cu soop de a ușura lupta 
meseriașilor, se va da deosebită încurajare 
societăților cooperative de meseriași spre 
a șl aduce materiile prime. Se vor crea cen
trale pentru fie-care breslă, er pentru des
facerea mai cu ușurință a mărfei, se va or- 
ganisa o prăvălie (hală de vendare), tote 
ajutate cu subvenții din visteria statului și 
eu împrumuturi fără interese și replătibile 
îu rate.

Aceste premerse, d-1 president bine- 
venteză numeroșii ospețl și între aceștia 
pe d-șora Olga StoianovicI, originară din 
BucurescI și elevă a școlai de piotură din 
Munchen, pe d-1 Magdu, funcționar de bancă 
in Arad, pe d-1 Ign°țiu Moldovan, măestru 
pantofar, care mutându-se din Budapesta 
șl-a deschis un stabiliment în Sibiiu.

Micul der drăgălașul program al sera
tei a fost esecutat ou precisiune și cu 
succes.

Făcendu-se ca de obiceiii sortarea căr
ților, din 110 persone presente norocise au 
fost a primi câte o carte folositore 17 per
sone.

Sumarele ședinței administrative ce- 
•tite de notarul reuniunei d-1 I. Apolzan, 
ne-au reoglindat afacerile de interes gene
ral industrial și meserieșesc petrecute în 
cursul lunei August.

Stejar.Amintiri
de acum 20 de ani.

In tirana anului 1885 la gara din Si
biiu ne aflam mai mulțî colegi de școlă, 
eram eu, actualul preot din Poplaca, nota
rul din Tilișca, preoții din Poiană, notarul 
din Rod, preotul din Racovița și alții, aș
teptam se plece trenul spre Blașifi, cu care 
aveam se plecăm și noi.

Nn trece mult și s’aud vorbele: „Ke- 
rem beszâlni". Repede ne instalăm într’un 

compartiment de clasa a treia, căci a pa
tra se desființase, și raân’o băiete spre 
Blașiii, — Colegul din Poplaca pe lângă 
cuferașul cu cărțile, avea cutia cu vidra 
și o respectabilă <51ă cu unsdre; cel de la 
Tilișca un imposant burduf de brânză, așa 
că. între alte conversațiuni plănuisem și 
gătirea unor plăcinte cu brânză numeru 
ainf, plăcinte, cari se nu ne dea de rușine 
o stradă a Blașului numită „Ulița plăcin
telor".

Ideia pornise de la mine, și cu tdte 
că eu la proiectul acesta nu puteam fur- 
nisa decât apa și cărămida, totuși stăruiam 
mai mult ca toți. — Interesul sireacul — 
pare că și mâneam din plăcinte, așa ple
dam de cu foc. — Argumentele mele au 
prins, căci erau aprope toți de părerea 
mea, afară de cel cu unsorea, care mi-a 
spus’o verde: „Ce tot vorbesc! de plă
cinte, și tu nu eontribuesci cu nimica". ■— 
Las’ pe mine, eu void da udătura nece
sară, dor’ trăesce Funariul (un birtaș de 
lângă gara Blașiului, care avea vin bun și 
dădea și pe datorie)!

La gara Blașiti ne așteptau o mul
țime de pretini. Când strigă conductorul: 
„Balâzsfalva tizpercz" — nu se audia pe 
peron alt-ceva decât: servus Milea, vivat 
Baca, uite și pe Cândea, servus Dobrotă, 
uite pe Colceriu, Bonfiniu, Pascu, Buteanu, 
lansa, Gerasim, Raț, etc., un pomelnic mai 
strașnic jca cel din Sâmbăta Morților. O 
învălmășală, strîngere de mâni, îmbrăți
șări și cele „tiz percz"-url trecură, trenul 
se pune în mișcare și cu el plecă și ola 
lui Baca cu unsdre spre Teiuș.

Pe peron, recepțiunea cuvenită, care 
era următdrea: Chibulcutene și Raț, voi 
tot la Drusa stațî, der Scurtde mai stă, 
Kakadema, Papăgol, Zamă acră, Picior de 
porc, Fiscu, Turnea, Onișor, Ianza, Smân- 
tănesa mai trăesc și domnișdra Lepedeu, 
Irod, Tepertiușca, Canonicii, Ordace, Al- 
bini nu s’au măritat? — Jok! stau toți 
neclintiți la postul lor, numa Băluca s’a 
dus în România.

Der noutatea, noutăților; se scdlă 
Dario.

— Mei, scițî voi ceva nou? Croito
rul Rosenblatt și-a dat ortul popii.

— Bravo lui, s5 mdră sănetos. Eu 
mai aveam se-i dau un rest de 6 fl. pen
tru palton, eu trei pentru pantaloni, altul 
5 pentru haine și scițî voi că eu cu gân
dul acesta am plecat de acasă ca sS-i 
plătesc, că m’a așteptat cinstit, uite aici 
paralele înfășurate espree pentru el (vorbă 
sS fie) săracul de el și sărmanele mele de 
parale, pare că le ved (cum se streedră 
în mâna Funariului.

— Decă e vorba de asta, strigă Po- 
ruț, atunci se bem în sănătatea lui Ro
senblatt.

— Așa este! strigară toți în cor, și 
și merita, că lucra bine și în rate.

Dis și făcut. In corpore ne transpor
tăm la birtul Funariului și acoperind masa 
cu câte-va chilomane de vin, începem a 
cânta vecinica lui pomenire. Dumnedeu 
se-1 ierte, se-1 ierte! și dă-i cu udătură. 
Birtașul vedendu-ne așa veseli, nu se putu 
răbda și raâ întrebă, că ce este asta? — 
„Bucurie și supărare" îi disei eu, este pen
tru memoria răposatului Rosenblatt, tră
iască reposatul Rosenblatt! Sci ce baciule 
Joni, aveam se dăm ceva parale lui Ro
senblatt și decă a murit, nu voim se chel
tuim paralele, cari de drept nu mai sunt 
ale nostre, pe dată ce se se cuveneau ră
posatului.

— „Ce credeți, dragii baciului, pare 
că reposatul le punea la „Patria" spre 
păstrare? Tot aici le aducea, și acum decă 
ar afla, că îi faceți pe gust, o se se bucure.

Bravooo, vivaat, trăiescă reposatul! 
Der cu plăcintele lui Baca, cum stăm ?
— „Se fii tu al dracului, că decă mai 

tăceai din gură, eu nu uitam dla cu un
sorea".

— „Nu te supăra, măi Baca", îi dise 
Mosora, „că ola ne având bilet, nu pote 
călători gratis, o să o dea jos la Crăciu- 
nel și îi scriem o carte poștală, să vie la 
Blașiti".

— „Vă este ușor se vă bateți joc, 

der să fie plăcintele aci, m’ațî ridica in 
slava ceriului".

— „Lăsați glumele la o parte", <jice 
Moisin, „pote că porcul, din care s’a topit 
unsorea, a fost de furat, de aceea nu ți-a 
ajutat Dumnedeu Baca, și eu propun să 
plătescă Baca 2 kgr. vin pentru ispășirea 
păcatelor aceluia, care a furat porcul".

— Bravo! trăiescă Baca. — Baciule 
Joni, incasăză pe Baca cu 2 kilograme, 
și ex!

Mă Laia și piculașule, dați-vă aici 
lângă nașu și trageți asta:

Mi-a trimis mândruța dor 
Pe frundă din viea lor. 
l-am trimis dorul acasă 
Pe frundă din viea nostră.

De sub Surul.

Animalele și alcoholul.
Revista germană sciențifică „Natur- 

wissenschaftliche Wochenschrift" publică 
în n-rul său recent doi articoli, semnați 
de profesorii Brinkmann și Kolbe, cari se 
ocupă cu unele esperiențe și observațiuni 
făcute de dânșii cu privire la animalele, 
cari consumă cu predilecțiune alcohol. 
Intre altele se povestesce despre observă
rile făcute cu nisce vespi, cari au fost 
ținuți închiși într’un vas, și cari primeau 
drept hrană apă, în care s’a amestecat 
zăbar.

Intr’una din G>le s’a picurat în apa 
zăhărită o cantitate mai mică de spirt. 
Vespii, cari pănă atunci gustau numai 
puțin de tot din hrana oferită, se aruncară 
de-odată cu toții asupra paharului, în care 
se picurase spirt și gustau cu atâta lă
comie din noua lor hrană, pănă ce cădură 
țapenî și fără consciința pe spate lângă 
păhar. Unii din ei cățlură chiar în păhar, 
și trebuiră scoși, ca să nu se înece. După 
un timp ore-care își veniră în fire și 
plecară încet și leneși spre ocupațiunea 
lor obicinuită.

In regnul pasărilor de-asemenea se 
găsesc unele, cari consumă bucuros alco
hol. Cocoșii mănâncă, am putea dice cu 
patimă, pâne muiată în rachiu. Efectul se 
observă imediat, căci cocoșul turmentat 
începe se cânte și se bată cu putere din 
aripi. Nu peste mult se observă apoi reac- 
țiunea, cocoșul devine mole și nu se mai 
mișcă din loc.

Animalele nostre de casă, precum 
vitele, oile, caprele și porcii, consumă bu
curos tescovină și se îmbată. Cei mai 
mari „bețivi" între animale sunt însă urșii 
și elefanții; în grădinile zoologice avem 
ocasiune destulă să facem obseivărî în 
privința acesta. Urmările consumării de 
alcdhol sunt la animale calitativ aprdpe 
aceleași, cantitativ înse sunt diferite. Un 
cavalerist povestesce, ca în timpul res- 
boiului din 1870 au trebuit împușcați doi 
cai, oarî își eșiseră cu totul din fire în 
urma consumării unei cantități mai mare 
de alcohol.

Despre mâțe susține prof. Kolbe 
contrar părerii profesorului Brinkmann, că 
și ele prefer mâncări alcoholice altor 
mâncări. Mâțelor le place în deosebi mân
cări muiate în rum seu în vin vechiti. Se 
scie deja din vechime, că și alți repre- 
sentanți al neamului mâțesc precum pan
tera consumă cu predilecție alcohol. In 
privința acesta găsim la istoriograful ro
man Appianus o descriere interesantă, cum 
se prindeau pe timpurile acelea panterele 
prin consumare de alcohol. „Se caută — 
dice Appianus — în locuri pustii un isvor, 
care formeză un mic basen și despre care 
se scie, că e visitat de pantere. Vînătorii 
aduc la locul acesta vre-o 20 urcidre cu 
vin, le tornă în basen și apoi se ascund 
în apropiere. Când sdrele stă în zenit so
sesc animalele, chinuite de sete și atrase 
de mirosul vinului și-l sorb cu o patimă 
nespusă. Ele încep apoi să sară în jurul 
isvorului, după un timp ore-care se în
tind turmentate la pământ, plecă capul 
și adorm. In halul acesta se prind și se 
legă apoi cu ușurință de cătră vânători".

De alt-fel ne dovedesce acesta și

împrejurarea, că artiștii din vechime îl fă
ceau pe fleul vinului și veseliei „Bachus" 
adese-orî însoțit de-o panteră. b.

Onișor și drăguță-sa.
(Baladă poporală.)

Trandafir flore frumosă, 
într’o nopte râcorosă, 
Voinici tineri se strîngea 
Voinici tineri se duoea 
înarmați
Și ’nferecațl
In mondure îmbrăcațl,
In mondure ’mpărătescl 
In ciacauâ cătănescl,
Se ducea
Zo, se ducea,
In țâra Burcușului
Și într’a Franțuzului, 
Țera sâ le-o stăpânescă 
Cu ei sâ se împrietinescă.
Și merea feciorii rol 
Și nu venea înapoi, 
Numai schilavi și șoldițl 
Numa morțl și schilăvițî.

Se ducea
Domne du :ea
Onișor
Din Merișor, 
înarmat
Infer ecat,
Sâ slujescă pe ’mpârat.
— După el ciue’ml plângea?
— Da plângea 
Și scâncenea
Ana mândra satului 
Din țera Săbadului, 
Cu care mi se ibea 
Cu care se ibovnea 
Și în dragoste trăia.

Cum merv-a
Cum sâ ducea, 
Din gură îi cuvânta, 
Din buze mlo săruta 
Și din graiă așa-i grăia:

„Ană, mândra satului 
Ia ăst inel de argint 
De-i vedea că-i ruginit 
Sâ scii dragă c’am murit, 
In țara Burcușului 
Ori într’a Franțuzului 
Dar râu nu te supâra 
Că altul ți-i căpâta, 
Și iâu nu te năcăji, 
Că altu er’ ți-i găsi."

Frundă verde ca iarba
Ana sta
Și-l asculta
Și nimica nu cjicea, 
Că nimica nu putea, 
Că glasu n’o ’ngăduia, 
Că de năcaz amuțea.

Că nu-i năcaz nimerit 
Ca lăsatu din iubit!

Cui. de: leodor A. Bogdan,, 
înv. în Bistrița.

Mulțămită publică.
Comitetul „Reuniunei femeilor române- 

din Brașovul-vechiu" vine prin subsemnatele 
a da sâmă în public despre sumele de mai 
jos și a esprima sentimentele de profundă, 
mulțămită Ddmnelor și Domnilor mai jos 
înșirați, cari au binevoit a contribui peste 
taxa de intrare la producțiunea din 15(28} 
August a. c. (diua de s. Măria mare) aran
jată de tinerimea română din Brașovul- 
vechiu cu concursul câtor-va Domni teo
logi din Seminariul „Andreian" din Sibiiu 
în favorul fondului sus amintitei reuniuni:

Domnele: Elena I. Săbădeanu 4 cor.„ 
Dobra Oprea 2 cor., Elena Hager 1 cor... 
Elena Preșmereanu 1 cor., Maria Iordan 
Munteanu 2 cor., Eufemia Kertsch 1 cor..

Domnii: Iosif Maximilian, paroch 3 
cor., loan I. Maxmilian, preot-capel. 2 cor.,. 
Dumitru N. Capățină 2 cor., N. 3 cor., 
Dr. Eugen de Lemeny 1 oor., Potru Nemeș;, 
not. p. 2 cor., Dr. G. Baiulescu 1 cor., N. Fi- 
zeșanu, preot militar 1 cor., 1. de Lemeny 
1 oor., N. N. 60 bani.

Intratele acestei producțiunl au fost 
de cor. 272'20, e.șitele de cor. 206'84, râ- 
mâne un profit de 65 cor. 36 bani, sumă, 
care s’a alăturat la fondul Reuniunei.

In numele acestei Reuniuni esprimăm 
cea mai căldurosă mulțămită poporului nos
tru, precum și Onor, familii române din. 
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România, frați de-ai noștri, pentru partici
pare în personele câtorva domni și domne 
la acesta serată, și îi rugăm , ca și pe vii
tor sâ ne onoreze cu presența d-lor.

Tot ou ocasiunea acesta esprimăm 
ferbintea nostră mulțămită bravei tinerimi 
pentru ostenelile aduse pe altarul acestei 
instituțiuni, care ca și în alți ani și de 
data asta ne-au câștigat seri de frumose 
amintiri în vieța nostră prin esecutarea 
frumbselor și -fermecătorele doine românescl.

Mulțămim d-șorelor diletante și d-lor 
diletanți: N. Șoneriu, O. Cârstea, D. Jaliu, 
Maria Russu și Paraschiva Spătar pentru 
«tudiarea și esecutarea rolurilor avute în 
piesa teatrală.

In fine aducem fierbinți mulțumiri 
harnicului tînSr, George Preșmereanu, stu
dent în teologie, dirigentul corului tine- 
rirnei nostre, pentru-că a binevoit a instrui 
corul și a-1 conduce cu atâta dibăcie și 
succes.

Pentru comitetul Reuniunei:
Maria Maximilian, Elena D. Găpățină, 

presidenta reun. cassiera reun.

POVEȚE.

Leac contra tacturilor. — Este 
reu obiceiul de a storce rana căpă
tată prin ori-ce întîmplare, dâr mai 
vîrtos tăieturile, pentru-că prin stor- 
cere, rana devine mai durerbsă și se 
vindecă mai cu anevoe. Unii au chiar 
scârbosul obiceiti de a suge sângele 
din rană.

Cel mai nemerit lucru de făcut, 
când s’a tăiat cineva, este/ ea nu
mai decât se spele rana bine cu vre
un desinfectant (apă fenicată, apă 
boricată seu soluțiune de sublimat 
corosiv) acestea se capătă de la ori
ce spițărie, apoi trebue lipite cele 
două buze ale ranei, apăsând cu pu
tere degetul cel mare pe rană. Este 
destul să se apese astfel 10—15 mi
nute, chiar pe o rană grea, pentru- 
ca durerea să nu se mai simtă de 
loc, nici sânge să nu mai curgă. O 
rană închisă ast-fel, decă nu lăsăm 
să strătată aerul ia ea se vindecă 
de bună semă în 2—3 cjile.

*
Un mijloc de a obicinni vi

tele între Când într’un grajd de 
vaci se aduc altele străine, seu 
ch'ar când se schimbă locul va
cilor din acelaș grajd, se întîmplă 
forte adesea, că animalele vecine 8e 
împung intre ele și cele mai slabe 
sunt împiedecate de a mânca. Spre 
a evita acest inconvenient, se reco
mandă a se'spăla vacile, mai cu semă 
cele slabe și fricose, cu spirt pe 
.cap și pe gât.

*
Oile cari își mănâncă lâna. 

Îndată după ce s’a observat acei nă
rav la oi, se se pună între ele ra
muri de pin cu toile încă vercji și 
se se reinoescă după-ce oile au ros 
cbja și frimcjele. In cel mult 6 săp
tămâni năravul e înlăturat.

MULTE ȘI DE TOTE.

Curți legate în piele <le on>.

■Doctorul Matheew Ward din Filadelfia 
■are î-n biblioteca sa șepte volume legate în 
piele otnenâscă : Gil Blas de Lesage, o carte 
■de Jefferson, trei volume de entomologie, 
și o carte de două volume asupra celor 
mai celebri sculptori germani, de Ernst 
(Kaufmann.

Aceste șâpte volume sunt legate cu 
pielea chiar a lui Kaufmann, un învățat ger
man., răposat în Filadelfia, care visa me
reu de a lăsa ceva despre deissul poste- 
rităței.

Dăcă nu a putut alt-ceva, șl-a lăsat 
măcar pielea.

*
Un tren oprit de gândaei.

Pe linia ferată între Rahway și New- 
Yersey (America) s’a lăsat un roifi de gân

daci numiți „Colorado", cari acoperiseră cu 
un strat gros linia ferată. Trenurile, caii au 
ajuns în mijlocul miliardelor de gândaci, au 
fost oprite și numai după-ce gândacii au 
fost depărtați cu un plug de zăpadă apli
cat înaintea mașinei și după-ce șinele au 
fost presărate cu năsip, trenurile și-au pu
tut continua drumul.

*
Cel nani înseninat fapt din vieță.

Editorul unei reviste americane a pus 
cetitorilor săi următorea întrebare:

„Care a fost cel mai însemnat fapt în vieța 
d-taie? 50 dolari pentru răspunsul cel mai po
trivit"!

Au întrat mai multe sute de răspun
suri din partea cetitorilor. CU mai potrivit 
răspuns după părerea comisiunei de pre
mii, a fost urmă'orul: „Cel mai însemnat 
fapt a fost în viăța mea, oă m'ain născut.* 
Trimițătorul acestui răspuns a fost pre
miat .

După o Jună editorul foii a publicat un 
nou concurs punând întrebarea:

„Care este faptul cel mai însemnat din viăța 
d-tale“?

Din răspunsurile numerose intrate a 
fost premiat următorul: „Respirarea*.

*
Mukden.

In urma retragerii forțelor rusesc! în 
orașul și împrejurimile orașului Mukden și în 
urma soirile recente despre luptele, cari se 
vor da în ourend în jurul acestei localități, 
ținem de interes a da cetitorilor noștri o 
scurtă descriere a acestui oraș.

Mukden este capitala provinciei Muk
den și tot-odata și capitala din vechime a 
Manciuriei. 5 chilom. spre nord-vest de la 
Mukden se află criptele „Tșaolin“ și la 
o depărtare de 7 chil, de la aceste cimiti
rele împărătesei „Fulin“, în care își dorm 
somnul de veci membrii actualei dinastii 
chinezesel. Criptele sunt încunjurate de 
parcuri admirabile și sunt decorate cu nu
merose statue, mausolee și monumente.

Orașul Mukden se întinde în valea 
rîului Hun-ho, pe un loc șes deschis la o de
părtare de 4 chilom. de acest rîu și e în- 
cunjurat de un zid de lut, rare are o lun
gime de 25 chilom. Zidul nu este lucrat 
solid și în multe locuri stricat. In centrul 
acestui loc încuDjurat se sflă orașul interior 
așa-numitul „oraș imperial11 în forma unui 
quadrat, care e despărțit de cel-lalte părți 
ale orașului prin un zid de pietră de o 
grosime de 6 — 10 metri și o înălțime de 
6 metri. Periferia orașului interior e de 6 
chilometri. In fie-care parte a zidului sunt 
câte 2 porți bine întărite. De-asupra por
ților și în colțurile zidului se înalță turnuri, 
cari în partea lor cea mai mare sunt dărî- 
mate. In interiorul orașului se află caste
lul împărătesc, tote edifioiile administrative 
și numerose prăvălii și birouri comer
ciale.

In anul 1901 Mukden a numărat 
81’300 locuitori chinesl. Gara este la o de
părtare de 3 chilom. de oraș. Lățimea rîu
lui Hun seu „Chun“ la satul Chumhepu 
vis-a-vis de Mukden e de HO tn. și adeu- 
oimea lui de 45 cm. Strada principală a 
orașului se numesce „Madarin“.și e de 20 
m. de lată.

Ce însemneză Sirolin ? „Sirolin“ 
este un triumf al chemiei moderne far
maceutice. Tote mijlocele întrebuințate 
contra bolelor de plămâni până acuma 
(ca Creozot, Guiacol etc.) din causa miro
sului neplăcut și gustului grețos, pricinuia 
celor mai multi bolnavi, nu numai greță, 
der Ie stiica și apetitul și mistuirea. Siro
lin este un mijloc, care se întrebuințeză 
bucuros și de persone slăbite și încă cu 
efect. Sirolin este un sirup plăcut cu mi
ros bun și cu gust, care s’a descris de 
multi medici în reviste de specialitate.

Sarin, mijloc contra bolei de porci. 
La încercările făcute pe colonia statului 
din Monor s’a dovedit ca bun mijlocul 
„Sarin" contra bălelor de porci. Din ca
usa acesta ministrul de agricultură r. u., 
a comandat la domnii Hazslin-ky și Sirnai 
se lifereze acest leac. Se capătă „Sarin“ 
cu prețul de producere la farmacia Hazs- 
linsky Kâroly, Budapest VIII, Rock-Szi- 
lârd uteza 28.

Mutarea legătoriei de cărți
Onoratului public din oraș și de la 

sate se face cunoscut, că cea mai renu
mită legălorie 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 dou& 
librării subscrise. Cu stimă Librăria H. 
Zeidner Tirgu) Grâului și Liliala Strada 
Orfanilor Nr. 7. Chec postai Nr. 12,542. 
Telefon Nr. 228.

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

1_______________________________ ____
Stabiliment de hydrotherapie 

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

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

Prețuri moderate.
Cu prospecte și informațiunî mai de

tailate stă la disposiție direcțiunea și me
dicul stabilimentului

Dr. Marius Sturma.

societate de împrumut și păstrare 
„HUaULa. = in \ ă s e bb d.

Nr. 816 — 1904.

Convocare.
Conform conclusului consiliului 

administrativ din ședința ținută la 4 
Septemvrie a. c. prin acbsta se con- 

’vocă o

Adunare generală extra-ordinară, 
care va avea loc Duminecă în 9 0c- 
tomvrie !a 10 ore a. m. în localitatea 
institutului din Năseud.

Pentru cașul când acesta adu
nare nu s’ar putb ținea din lipsa vo
turilor recerute, prin acesta se con
vocă tot-odată a doua adunare, 
care va avea loc în 16 Octomvrie 1904 
la 6ra și în locul fixat, în care vor 
aduce hotăriri valabile membrii pre- 
senți.

Ordinea dîleâ:
1) Hotărîre în causa: Memoriul 

consiliului administrativ al societății 
nostre d. d. 10 Iulie 1901 distribuit 
între membrii ei ca respuns la scri- 
sbrea ce membrul Iosif Luchi sub 
datul 20 April 1904, a trimis mem
brilor societății. In legătura cu ace
sta și cu protocolul adunării gene
rali din 20 Martie 1904, pentru lă
murire.

2) Alegerea unui membru în 
consiliul administrativ în locul mem
brului repausat Iacob Pop din Feldru.
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Cruce seu stea duplâ electro - magnetica 
S’a.

Nu e crucea iui Volta.

X 
&
X
X
X
M
X

Vindecă și învioresă
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

p.
X
X
A
X

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap și dinți, migrene, ne 
uralgie, împedecarea ciroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie, de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, aucțul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr n electricitate. — In cancelaria mea se află atestate incurse din tote păr
țile lumii, cari peețuesc cu mu țămire invențiunea mea și ori-cine pâte examina aceste a'estate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s ise 
co fwt de cu aparatul „Volta11, de ore-Ct „Oiasul-Volta'1 atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost ofici.s oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea orucei male eleclro-magnetice o recomandă Îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 6 cor.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centra și locul de vendare pentru țâră și streiuătate e:c.

MULLER ALBERT, Budapesta, colțul strada' Kâlmân-X
X X M X M MMXMMXMX M X M X M X

3) Statorirea plăților pentru mem
brii din consiliul administrativ și din 
comisiunea censurătore.

Năseud, la 4 Septemv. 1904. 
i-3 Direcțiunea-
Nr. 14970—1904. 

PUBLÎCAȚIUNE.

In scop de a se da in antreprisa 
furnisirea materialului de nesip și 
de petriș de lipsa pentru așternerea 
drumurilor de care și de umblat 
orășenești de pe teritorul orașului 
Brasso atât inlăuntrul cat și afară 
de vamă in decursul anilor 1905, 
1906 și 1907 precum și a nesipului 
de lipsa pentru așternerea promena
delor și stabilimentelor orășenești: 
pentru tote acestea la 22. Septem
vrie 1904, 10 bre a. m. se va ținea 
licitațiune publică cu oferte in scris 
in despărțămentul V-a al magistra
tului pentru afacerile economice

Condițiunile mai detaiate de 
ofert și de contract, in cari este ară
tat cvantul necesar de petriș și de 
nesip, se pot lua in vedere de ori 
cine până la cjiua pertractării de 
oferte in numitul despărtăment ma- 
gistratual pe timpul orelor de oficiu 
indatinate, adecă dela 8—12 bre a. m.

Brasso, 7. Septemvrie 1904.
1—i,ir.oo. Magistratul orășenesc.

FJBLEAȚIOTl

Pe teritoriul comunei Nicula 
(Mikola), în imediată apropriere de 
orașul Gherla, în depărtare de 5 chi
lometri, se află una moșie comasata 
în una tablă de 40 jugere la capo
tul comunei, de cătră Gherla, arăto- 
riu și cositoriu, cu casă în tablă, în. 
continuitatea comunei, cum și gră
dină cu pomi și grădină de legumi, 
ogradă cu dbue grajduri de piatră 
de 20 vite și șură în mijloc, coperi- 
te cu scânduri, casa e coperită cu 
șindilă, are trei încăperi de piatră și 
pivniță sub case, fbrte spațiosă, este 
și fântână do piatră în curte (ogradă) 
și culină.

Aceste sunt a se esarândape 
6 —10 ani, începând din tomna cu
rentă, cât se va lua vechiul arendaș 
usufructul anului curent. Acestea se 
dau în arenda cu 200 fl. v. a.

Doritoriul de a lua în arendă, 
binevoâscă a se pune în conțelegere 
cu proprietaiui Alesandru Maior, pa- 
roch în Teremia mare, poșta ultimă 
în loc (Nagy-Tereme), comitatul Ter 
nava mică, gara Nirașteu (Nyârâdtb)

Nu e mijloc secret

pe lângă garanție,

X
X
X
X
X

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.

X
X
X
X
X
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P AGLIANO-SlRUP
cel im a I bun mijloc de curâțlrea sângelui, inventat de 

O-II2OT-!^-1v£O
-------- — FLOREYZ- Via PandoSfini (ITALIA)_________

IW" A se feri de imitații. “Wi
Fie-care sticlă este provecțută cu marca fabricei albastra-deschis, cu

subscrierea Profesorului GIROLAMO PAGLIANO.
Se capetă în tote farmaciile mai mari- "W

I>EPOSITLL pentru Austro-Ung.:
Soc rate Bracchetti-ABa (Siid-Tirol).

Licitație cu oferte.
Duminecă în 25 Septemvrie st. n. anul curent, la 11 6re a. m. se va 

țină licitație cu oferte și orală în localul grădinei de copil (Kindergar
ten) în Brașovul-vechiu Strada Lungă nr. 71, pentru arendarea pă
mânturilor bis er ic ei evangelice din deal (Martin?berg) care se află 
în așa numită „Livada mare de fân“, pe 8 ani, adecă dela l-a Noem- 
vr:e 1904 până la 30 Octomvrie 1912.

Tote pământurile se află între drumul dela Feldiora și calea de fer 
în aproprierea fabricei de zahar și are în total o suprafață de 442 hol
de 960 □“ și constă din 4 parțele despărțite una de alta cu gropi de 
eecat

nu este

apa.

1) la parțelele cu
Prețul de

Nr. Top. 10,833,
strigare
115 holde

este:
de 1488 Q0 â holda 28 cor.

2) n n n 75 n 10.836 127 15 7? 1102 „ ?5 n 26 n
75 r n 75 15 10 838

3) 77 15 n n 51 10.839 62 55 71 1415 „ w w 24 TJ
» r> r> 55 n 10.840

4) 1? 5) r 51 71 10-841, 136 71 55 1550 „ n ti 24 n
pentru tote pământurile . 443 5? 960 „ n 55 25 n

La pertractarea cu oferte este a-se depune vadiu pentru parțelele

© fi ®
g uea mai bună și eftină carte de limba maghiară, A 

pentru șcdlele poporale române,
a apărut în editura lui H. ZEIDNER în Brașov: 

tradusă din nemțesce, ci în Original, a 4 a ediție, care 
răspândită în 80 000 esemplare:

Abecedar și întâia carte pentru deprinderea limbei ma
ghiare în școlele poporale. Pe basa planului minis
terial de învățământ, de Fran&sc Koos, inspector școl. 
în pens, și consilier i egesc și Vasile Goldiș, prof. gimn. 
în pens, și secretar consis. 72 pag. Prețul legat, cor. —.40.

De același autor:
A doua carte pentru deprinderea limbei maghiare, ediț. II.

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

blică, prin ord. Nr.‘2,285 - 894.)
La cerere se trimite catalogul cărților în editură

gratis și franco.

1, 2 și 4 cor. 320 pentru parțela a 3-a cor. 150 și pentru tot pămân
tul cor. 1000.

Condițiile pentru oferte și contract se pot lua în vedere la dom
nul popșor Gustav Schiel de la biserica ev. din deal (Martinsberg) în 
fie-care (ți de la 12—1 oră ÎDainte de prânz.

Brașov, 14 Septemvrie 1904. 1—1..1499

jlria5 ISgl

lucrul bun și solid nn are lipsă de reclam!
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P. T. Domni si Domne, cari au 
subscris acțiuni la emisiunea a Il-a 
a institutului „VLĂDEASA“ sub N-rii 
tit. prov. 4, 57, 59, 60, 62, 64, 
66, 67, 68, 69, 76, 87. 88, 93, 
97, 104, 105, 77, sunt provocațî 
a plăti ratele restante conf. 
§-lui 11 din statute; în cas contrar 
dreptul de acționar la acele actii se 
vor declara de perdute și sumele 
deja solvite trec la fondul de reser- 
vă al institutului.

B.-Huedin, 23 August 1904. 

4-31496. Direcțiunea.

Un candidat de advocat
perfect în styl maghiar și român, 
să primesce momentan pe lângă con- 
dițiunl forte favorabile în cancelaria 
advocatului Dr. Mătyăs Lăzăr, Sibiiu, 
strada Urazului Nr. 11.

11180,5—3,

] D. PLÂTOȘ.
Prima și coa mai renumită firmă din Transilvănia 

-= în ramul uniformei. ■—..........=
Lifereză pentru Voluntari de un an completa uniformă 

necesară CU Cor. 110—300 cor. sub garanție, strict după 
regulamentul prescris militarilor și totuși elegant.

D. PLÂTOȘ.
5—0 HSrașov, Strada Mihail Weiss nr. 3.

(Casele proprii).

Fondat în 1891. Fondat în 1891.

O 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0
©

©©OOO00O0OOO000OOOOOO0

Pentru SESONUL de Tomna si de Iarnă!
 5

In atențiunea Onor, părinți cari au copii de școlă.
X)

[«On fl plătesc celui ceva 
dUu II. mai căpăta vre-odată 
durere de dinți, orî îî va 
mirosi gura, după ce va folosi 

apa de dinți 
a lui Bartilla, o sticlă. 70 bani. 
(Pentru paohetare și expe. franco 96 fii.

Eduard Bartilla-Winkler
VIENA, 19/1., Sommergasse 1.

86 se ceră pretutindenea apriat apa 
de dinți a lui Bartilla. Denunțări de 
falsificare vor fi bine plătite. La locu
rile, unde nu se pite căpăta, trimit 7 
sticle cu 5 cor. 20 fii. franco;

Se capătă în BRAȘOV la farmaciiile: 
V. Rotii strada Orfanilor nr. 1, Neustădter pia
ța Franc. Iosif. Jekolius, Stenner Str, Porți 21. 
Obert Blumena la Victor Klein farm, Cordna.

§>

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei41 

se pot face orî și când, pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

MAGAZ3N DE HAINE
pentru bărbați și băeți.

are onore a aduce la cunoscința Onor, public, că mi-am mă
rit magazinul meu cu bună reputație, ele confecțiuni pentru dame

cos un magazin de

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

Piață,, Șirul inului în palatul lui Czell.
W Prețurile cele mai ieftine,

Pui la disposiția On. public esecutarea cea mai bună și efectuarea cea mai solidă. 
— Principiul meu este, cu câștig puțin s6 fac vânzare mare. = 

Rugându mă de o cercetare numărâsă, rămân- ’ Cu tota stima

GOLDMAN N. P.
magazin de haine bărbătesc!, de băeți și copii (palatul (’zeii)

Novitate. Novitate
Subscrisul

'/N)

Pentru Sesonul de Tomna si de Iarnă!

Țigle de Cement de acoperiș (Langfalz) 
forte resistente contra intemperiilor. Material ușor de acoperit și de durabilitate nețer murită. 

Se capelă co târle iefliw Ba Fabrica PORTLAND-CEMENT din Brașov
Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


