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încoronarea regelui Petru.
(a) Totă Europa și fotă lumea 

civilisatâ a rămas încremenită și a 
fost cuprinsă de o legitimă indig
nare, când înainte de asta cu cincî- 
■mre-rjece luni, nenorocitul rege A- 
exandru al Serbiei împreună cu re

gina Draga au fost măcelăriți în 
mod barbar chiar de cătră ofițerii 
armatei serbescl.

Petru Caragheorghevici, care a 
fost adus din exil, ca se primescă 
moștenirea dinastiei Obrenovicî, a 
fost întâmpinat de o bandă de asa
sini, ale căror mânî erau pătate de 
sânge regesc

Petru Caragheorghevici a tre
buit să strîngă mânile acele sânge- 
rbse, de 6re ce lor le mulțumea, că 
șî-a ve^ut visul cu ochii, der în a- 
celași timp sufletul lui încercat în 
șcbla amară a exilului, a trebuit se 
se cutremure, vec|endu-se încunjurat 
de asemenea bmeni.

Asemenea pretorianilor. despre 
cari ne spune istoria veche, că de
tronau pe Cesaril Romei și puneau 
pe tron alții, de la cari cereau să 
guverneze pe placul lor, banda asa
sinilor sârbi avea pretensiunea ca de 
acum înainte ei să stea în fruntea 
afacerilor, ei să fie sfetnicii cei mai 
apropiațl ai noului rege și numai 
voința lor se se întâmple în țâră.

Și regele Petru n’avea în cotro. 
Era robul lor. Tbte posturile de frunte 
la curtea sârbâssă fură ocupate de 
căpeteniile conjurațiunei, ce a stîrpit 
dinastia Obrenovicî.

Intr’aceea se apropia anul sân
geros de sfîrșit și un nou an era să 
se inaugureze la curtea regală din 
Belgrad. Regele Petru avea de gând 
la anul nou și în carnevalul trecut 
să dea serbări, la cari să ' invite și 
pe representanfil terilor străine. Der 
aici s’a lovit de refusul acestor 
representanfl, cari au declarat, că nu 
pot să stea la masă alăturea cu u- 
cigașii și au părăsit unul după altul 

capitala Serbiei. Regele Petru a fost 
nevoit a înlătura de la curtea sa pe 
tofl cei ce erau socotit! nevrednici 
și numai după aceea s’au restabilit 
legăturile normale cu puterile străine.

Acum a început regele să se 
gândâscă la un act solemn prin care 
să marcheze începerea unei nouă 
epoce în istoria Serbiei. A început 
să se gândescă la încoronare.

In țeră s’au ivit însă nemulțu
miri și în special fată cu încoro
narea s’au ridicat proteste energice 
pe motiv, că timpul acesta de crisă 
economică și politică nu e tocmai 
potrivit pentru aranjarea unor ser
bări în stil mare. Regele a primit de 
repețite ori scisorl amenintătore, în 
cari i-se punea. în vedere, că nu-șl 
va ajunge c|iua încoronării.

Pentru tote aceste neajunsuri, 
regele Petru .are satislacțiunea de a 
vedâ puterile apropiându-se cu ore- 
care bună-voință de dânsul. Timpul 
a început să acopere evenimentele 
trecutului cu vălul uitării, er el în
suși a dat dovedi în timpul acesta 
de ucenicie regală, că e destoinic a 
conduce destinele Serbiei între mar
ginile realităfii, ierindu-se de initia
tive aventuribse. Scupștina realâsă a 
desvoltat o activitate mai pacinică, 
er în cestiunea macedonână, regele 
Petru a observat o atitudine reser- 
vată, care a trebuit să obțină apro
barea puterilor interesate.

împăratul Germaniei și țarul 
i-au trimis scrisori de felicitare și 
au fost representati prin trimiși spe
ciali la încoronare. Cele-lalte puteri 
au însărcinat pe miniștri lor pleni
potențiari, să le represente la actul 
solemn și numai Anglia singură 
este, care a refusat pănă în sfîrșit 
a trimite un representant.

Prin apropierea acesta a curților 
streine, s’a sancționat așa cfiuend re
galitatea lui Petru și de sigur nu va 
trece mult timp pănă ce regele Pe
tru va pute să-și facă visitele pe la 
curțile europene.

In speranța, că regele Petru va 
urma pe cărările politice, pe cari a 
apucat în aceste einclspredece luni, 
pressa eurqpână comentâză destul 
de simpatic actul încoronării, ce s’a 
săvîrșit etria Belgrad.

Ajutore pentru incendiați.
Pentru Românii nenorociți prin 

incendiu din comunele Câmpeni, 
(Munții apuseni), Ostrovtul-mare (Hu- 
nedora), Sotelec (Solnoc-Dăbâca) și 
Mădăraș (Sătmar) — au mai întrat 
la Redacțiunea fiiarului nostru ur- 
mătbrele sume:

Din Brașov: prin d-1 Dumitru Lupan 
epitrop, de la Comitetul parochial al bise- 
ricei Sf. Nicolae pentru incendiații din 
Câmpeni 300 cor.

De la d-1 Constantin Pop tipograf pen
tru incendiații din Sotelec 6 cor.

Din Pecica: de la d-1 Dr. Nicolau 
dacian medic pentru ajutorarea sărma
nilor incendiați 50 cor.

Din Dâmbul de Câmpie: de la d-1 
St. Colceriu, colectați pentru incendiații din 
Câmpeni 20 cor.

Din Budapesta: de la d-1 căpitan 
Popovicl din reg. de infanterie 32 pentru 
incendiații din Câmpeni 5 cor.

Din Bistrița: de la d-1 Gavril Vărtic 
jude reg. i. p. 5 cor. ,

Din Giurgeh: (Gyergyd-Szt.-Miklos) 
de la d-1 Elia Câmpeanu v.-protopop 
2 cordne.

Din Borleștl (Barlafalu): .Următorii 
d-ni preoți din diecesa Orădiei, onorariile 
primite pentru funcțiunile săvârșite la în
mormântarea mult regietatei soții a d-lui 
advocat din Seini Dr. loan Tătar — le 
dăruesc pentru incendiații din Madaras, 
comitatul Sătmar, și anume: Dionisie Bran 
20 cor., Romul Marchis 20 cor., Aurel 
Pelle 20 cor., G. Șuta 20 cor., Coriolan 
lernovean 20 cor., Paul Tămăian 10 cor. 
la olaltă 110 cor.

Suma 498 corone.
Transport din Nr. de la

3/16 Septemvrie 730 cor. 94 bani.
Suma totală: 1228 cor. 04 bani.

Mulțumim generoșilor contribui
tori în numele nenorociților, dorind 
ca nobilul lor esemplu să fie urmat 
de cât mai mulțl.

Revistă politică.
Brașov, 9 (22) Septemvrie.

Cu cât ne apropiem mai mult 
de sfîrșitul vacanței de vară a die
tei, cu atât în cercurile guvernului 
și ale partidelor unguresc! se fac pre
gătiri pentru așa cțisa, luptă parla
mentară, ce se va reîncepe la tomnă.

O sumă de cestiuui însemnate 
vor veni la ordinea (filei în dietă, 
în jurul cărora au să se desfășure 
discuțiuni înfocate.

Una din aceste cestiunl este și 
reforma învățământului poporal, proiec
tată de ministrul de culte și instruc
țiune publică Berzeviczy, despre care 
s’a vorbit așa de mult de astă pri
măvară, și mult se va mai vorbi, 
deore ce se tractâză aici de o re
formă cu ascuțiș veninos îndreptat 
în contra șcblelor nemaghiare. Ca 
ceva nou în cestiunea acesta amin
tim, că un (fiar oficios unguresc a 
publicat cjilele aceste un comunioat 
în care se spune următorele:

„Cestiunea reformei învățămân
tului poporal a preocupat mult vara 
acâsta pe ministeriul de culte și 
instrucțiune publică. Se scie, că pla
nul de proiect a format la începu
tul verei obiect de anchetare. La 
finea anchetei ministrul Berzeviczy 
a declarat, că e aplecat a ține semă, 
la codificarea definitivă de ideile, ce 
s’au lansat. Raportorul a ținut sâma 
de declarația ministrului cu ocasiu- 
nea revisuirei proiectului, și elabora
tul de reformă a ajuns în stadiul, 
încât la tomnă el va fi presentat căz
ni erei deputaților* .

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “ 
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Călărașul.
Malurile Vidului erau tăcute, în lu

mina amiâfii Prin tufișuri și rîpe nici o 
mișcare; în tăcerea singurătății, rar, tre- 
săria țipătul ascuțit al unui păscăruș, care 
fâlfăia încet cu aripele-i albe, lungi și as
cuțite pe de-asupra apei sfărmate în bu
căți de oglindi scânteietâre. Și une-orl 
oâte-un uliu, care plutea sus în undele înăl
țimilor, cădea ca o săgetă în tufișurile de 
săloil ale bălților, încolo niol-o mișcare, dâr 
omul, ascuns, pândia în dosul dâmburilor 
și la marginile porumbiștilor.

La două cesuri după amlacjl, înse, li
niștea acesta se turbura. Dincolo de Vid, 
dinspre tabârele lui Osman-Pașa, se arătară 
fesurile turcesc! și, odată cu ele, fulgeră
rile armelor. îndată sentinelele române, 
cari se dosiseră bine dincoce, eșiseră la 
lumină, puseră mânile strașină la ochi, cer
cetând malurile de dincolo, apoi îșl pregă
tiră carabinele.

Din cutele văilor isvorîră grămedile 

adânol și dese ale Osmanliilor și se îndrep
tară spre podul de peste Vid. Călărașii în
călecată și se șterseră din lumină. Er ta- 
bârele Turcilor, după-ce se subțiară în tre- 
cătorea podului de pietră, dintr’odată se 
lărgiră, și fruntea se resfiră repede în ti- 
raliorl.

Valea tăcută a rîului se umplu de 
omeni. Liniștea fu sfâșiată de câte-va îm- 
pușoăturl răslețe: se retrăgeau avantpostu- 
rile cavaleriei nostre. Apoi, de-odată is- 
bucni dinspre Dolni-Dubnic tunul. La a 
treia bătaie, în rândurile dușmane se iscă 
un nour des, cenușiu, o frământare gră
bită ; câte-va țipete lungi sfredeliră văzdu
hul. Pe urmă, regulat după bubuirile tune
telor, cădeau și trăsnetele în batalionele 
vrămașului, deschidând răni în rândurile 
strînse.

Dâr tiraliorji se apropiau și colonele 
urmau și ele. Tunul bătea din ce în ce mai 
des, sfârticând grămedile, — când, odată, 
regimentele roșiorilor noștri isbucniră de 
pe podișul Dolni-Dubnicului, revărsându-se 
ca un șivoiu de sânge pe costișă. După 
ele veniau tălăzuindu-se o pânză întunecosă 
de călărași.

Tunurile începură mai ou putere. Ba
talionele vrășmașe se frământau, artileria 
lor umbla rătăcită oătând loc prielnic, că
lăreții se resfirau și se strîngeau alergând 
de pe lături.

Din porumbiștile înalte din josul Vi
dului începură a cădea pocnituri dese de 
carabină. Nouri ușurei, oa pufăiell de lu
lele, se ridicau de-asupra ogorelor vercfi, și 
pocniturile scurte se grămădeau tremurând 
ca o pârăire prelungă, apoi bătăile se ră- 
riau o clipă, râslețindu-se, — și dintr’odată 
o salvă rupea văzduhul; apoi se răsfira er 
în pârîirl când mai lungi, când mai scurte... 
Batalionele inaihicului, luate din costă, în
cepură a se mișca, a se întinde în ziduri 
lungi; ostașii cădeau unii după alții isbițl 
de glonțe, grămefi întregi se svârcoliau 
învăluite de isbucnirile înflăcărate ale ghiu
lelelor. Șirurile lor veniau repede, der grin
dina de plumb îi opri. Tiraliorii se resfrân- 
seră înapoi, cădură în grămedî, șirurile șo- 
văiră și se opriră, — și în clipa acesta 
trîmbițele roșiorilor svârliră în văi țipete 
metalice, șivoiul roșu porni furtunos, să
biile se ridicară scânteiând, lăncile se ple
cară și miile de stegulețe sbârnăiră, călă

reții se aplecară pe oblâncurl, caii sguduiră 
pământul în ropotul copitelor: prin valea 
rîului, prin văzduhul luminos, peste bata
lionele păgâne, trecu par’că un fremăt de 
vânt.

Când strigătele sălbatice isbucniră, ba
talionele turcescl dădură îndărăt. In avân
tul lor, roșiorii și călărașii, resfirându-se, 
dădură isbitură în tot zidul vrășmaș: să
biile șuerară, lăncile străbătură trupuri ome- 
nescl, vârtejuri după vârtejuri se învăluiau, 
tunurile și carabinele conteniră, numai ur
letele năvălitorilor și răcnetele celor sdro- 
bițl se amestecau și se ridicau, ca o mu- 
sică a mâniei și a urei cătră cer.

Și tabărele Osmanliilor, râsbite se în- 
torseră și începură o fugă iute, în risipă, 
spre podul Vidului. Er călărașii și roșiorii 
sburau după ei, întinși înainte, ca nisce pa
juri. îngrămădiră la pod cele din urmă 
pâlcuri, spulberându-le ca într’o furtună; 
er dincolo peste ape, fuga se risipise în 
văi, în ogore și ’n tufișuri, — pe când de 
dincoce pârăiau carabinele.

Incet-încet împușcăturile slăbiră; cea 
din urmă puse par’că un punct de înche
iere, și liniștea se întinse.
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Suntem curioși se vedem întru 
cât a fost revisuit planul de reformă 
și întru cât s’a ținut ori nu semă 
de obiecțiunile, ce s’au ridicat con
tra lui în ancheta din Maiti din par 
tea capilor bisericelor nemaghiare. 
Ori doră disposițiunile proiectului 
s’au mai înăsprit, conform preten- 
siunilor ridicate de representanții șo
vinismului violent?

*
Alaltă-erl s’au deschis în Bel

grad festivitățile de încoronare a re
gelui Petru al Serbiei. De 600 de ani 
acesta este prima încoronare în Ser
bia. Ultimul domnitor încoronat al 
Șerbilor a fost țarul Dușan. Qbre- 
novicii nu s’au încoronat, ci au ur
cat tronul, după-ce au depus jură
mântul înaintea Skupștinei. Serbii 
nu au corbnă străbună; ea s’a pier
dut în lupta nenorocită de pe câm
pul mierlei, de aceea regele Petru a 
comandat o coronă și un sceptru 
în Paris. Acâstă corână, după-ce va 
fi sfințită, se pune pe capul re
gelui de cătră metropolitul din Bel
grad, regele reciteză „Credeul" 
și în țața poporului depune jură
mântul.

Este interesant chipul în care 
suntrepresentate la încoronare statele 
străine. Principele muntenegrân a tn-. 
mis la încoronarea din Belgrad pe fiul 
seu, moștenitorul de tron, împreună cu 
ministrul de esterne; Bulgaria încă 
a trimis un representant deosebit, 
Țarul Rusiei salută pe rege printr’o 
scrisdre autografă, încredințându-1 
de grația sa personală; Rusia inse 
nu vafirepresentată pnntr’un delegat 
special. Puterile din tripla alianță, 
Franța și România au dat miniștrilor 
lor din Belgrad misiune specială 
pentru încoronare, er cele-lalte țâri, 
cari au recunoscut pe regele Petru 
și-șî au representanții lor în Bel
grad, se vor representa prin aceștia, 
fără a li-se da o misiune specială. 
Anglia ignoreză total pe regele 
sârbesc. 1

Slavii de Sud au trimis deputa- 
țiuni numerose. Sârbii din Vechea- 
Serbie, din Macedonia, Bosnia, Dal
mația, Croația și Ungaria participă 
ca ospețl. Participă de asemenea 
Muntenegrenii, Bulgarii, ba chiar și 
Cehii.

Din incidentul încoronării stu
denții slavi de Sud țin în Belgrad 
un congres. Alaltăerl ei s’au adunat 
cu toții la Academie, unde au de
monstrat contra Maghiarilor. De la Aca
demie s’au dus înaintea edificiului 
ambasadei austro-ungare, unde au 
aranjat o manifestațiune ostilă Ma
ghiarilor.

Idilele trecute s’a desvelit în 
Oroshaza o statuă a lui Ludovic Kos
suth. La serbare a participat și fiul 
acestuia Francisc Kossuth,' care a fă
cut următbrea declarațiune intere
santă privitbre la problema partidului 
inîependist :

„Una din cele mai trumose pro
bleme ale partidului independist este, 
ca prin lupte continue se pregă- 
tâscă terenul, în care se se validi- 
teze idea independenței. Unica mea 
nisuință este, ca se iau parte cât 
mai mare în munca acesta, der munca 
acbsta se n’o sevîrșesc eu numai cu 
inima, ci și cu mintea. Pe temeiul 
învățăturilor tatălui meu, eu mi-am 
câștigat convingerea, că nu este ier
tat a încurca națiunea în întreprinderi 
riscate, ci modul de luptă trebue în 
tot cașul aplicat conform împreju
rărilor, deâre-ce în politică greșelile 
se resbună mai amar, decât păca
tul “.

O parte din 4iarel0 maghiare 
independiste văd în aceste cuvinte 
ale lui Francisc Kossuth un fel de 
acomodare la situațiunea actuală și-l 
învinuesc, că, se abate de la princi
piile tatălui seu. „Magyarorszâg“ 
(țice: „Decă Francisc Kossuth va 
mai vesti încă-odată așa ceva, cu 
toții trebue să trecem în — partidul 
guvernamental".

Resboiul raso-japones.
Conform soirilor mai nouă, pe 

câmpul de resboiu din Manciuria se 
vor reîncepe luptele între cei doi 
inimici. Tustrele armatele japonese 
au început înaintarea contra Muk- 
denului, unde Kuropatkin se pregă- 
tesce a-le face o mare împotrivire.

Reluarea luptelor în Manciuria.
Generalissimul Kuropatkin telegra- 

fieză Țarului, că la 17 Septemvrie s’a fă
cut o temeinică recunoscere, pentru a se 
constata în ce posițiunî se găsesc Japonesii. 
Cea mai mare parte a trupelor japonese 
au trecut pe țărmul drept al fluviului 
Taiciho.

Kuropatkin a trimis la 17 Septem
vrie pe generalii Rennekampf și Samsonov 
cu puternice detașamente, ca se afle po- 
sițiunile Japonesilor. Rușii s’au întîlnit cu 
Japonesii la Panjupuza, 25 ohilom. spre 
nord-ost de minele de la Yantai. Detașa
mentele rusesc! s’au ‘ciocnit cu inimicul, 
după care Rușii s’au retras.

O telegramă din Roma spune, că 
lupta cea mare s’ar fi început. Kuroki ar 
fi trecut cu 100,000 <5meni fluviul Hun și 
ar fi atacat aripa drăptă a Rușilor.

Situațiunea la Port-Arthur.
Esperții militari, cari urmăresc toc

mai evenimentele ce se desfășură la Port- 
Arthur cred, că în acest moment se dă 
un asalt contra fortăreței, seu că acest 
asalt este iminent. Părerea lor se baseză 
pe bombardarea crâncenă, care a început 
la 15 Septemvrie, bombardare precedând 
de ordinar asemenea asalturi decisive. Ci
vili sosiți de la Port-Arthur declară, că în 
fortăreță se găsesc în abundanță conserve 
de carne, der lipsesce carnea prospetă. 
Esistă numai carne de cal. Rușii declară, 
că Japonesii n'au ocupat până acum nici 
unul din forturile liniei de aperare inte- 
rioră. Forturile stricate au fost reparate 
și se găsesc astăzi în stare de a pute re- 
sista.

Agenția „Renter" află din Cifu, că 
locotenentul rus Radeiwill, care a luat 
parte la resboiul contra Burilor, în rîiidu- 
rile englese, a sosit în acel port aducând 
depeșile adresate de generalul Stossel ge- 
neralissimului Kuropatkin.

Locotenentul Radziwill povestesce, 
că ambii beligeranțl sunt forte înverșunați 
unul contra altuia. Drapelele parlamenta
rilor nu mai sunt respectate de nici o 
parte. Generalul Stossel, într’un ordin de 
di,' adresat garnisănei, relevă necesitatea 
de a opune resislență asediatorilor până 
la ultima estremitate, pentru-că ofițerii ja- 
ponesi, decă inimicul ar intra în fortăreță, 
n’ar pute împedeca pe soldați de a se deda 
la un mare măcel. Comandantul fotăreței 
a povățuit tot-odată pe cele 300 infir
miere de a părăsi fortăreță, der ele au re- 
fusat declarând, că preferă mai bine se se 
expuie măcelului, decât se părăsescă postul 
lor de datorie.

Locotenentul Radziwill povestesce 
următorele fapte spre a caracterisa înver
șunarea beligeranților: cu ocasia ultimu
lui asalt, două companii japonese fiind tă
iate de restul trupelor, au ridicat drapelul 
alb, der Rușii nu respectară dreptul, con
tinuând a trage salve contra colonelor ini
mice. In așteptarea resultatului, Japonesii 
traseră pe de altă parte contra camaradilor 
lor pentru a le desaproba intențiunea lor 
de a se preda. 600 omeni au pierit cu 
acestă ocasiune.

Locotenentul rus a mai spus, că în 
fortăreță mai sunt încă munițiuni îndestu- 
lătore atât pentru tunuri, cât și pentru 
pusei.

rDaity Telegraph" află din Cifu, cu 
data de 18 Septemvrie, că un colonel de 
cazaci și doi negustori au sosit pe bordul 
unor jonci Chinese de la Port-Arthur, adu
când poșta. Ei au părăsit fortăreță prin 
baia Porumbeilor, în partea sa meridională.

Ei povestesc, că în timpul ultimelor 
10 dile, înainte de 15 Septemvrie st. n., 
liniștea domnesce la Port-Arthur, afară de 
bombardări trecetdre, în timpul cărora 
mulțl chinesi și câți-va europeni au fost 

uciși. In diua de 14 Septemvrie st. n., ge
neralul Stossel a primit o scire de la ge
neralissimul Kuropatkin, supunându-i că 
trebue să resiste cu fortăreță pănă în Ia
nuarie, în care lună sunt de așteptat eve
nimente importante. Munițiunile ce se gă
sesc în fortăreță ar fi, după părerea ves
titorilor, suficiente pentru 5 luni, er ore
zul și fructele pentru 6 luni. Decă Japo
nesii ar cuceri lucrările defensive interiore 
ale fortăreței, resistența ultimă ar fi în 
forturile de pe colina de Aur și de pe co
lina Electrică. Aceste forturi sunt provă- 
dute cu mari aprovisionări.

Generalul Stossel a oprit pe Euro
peni de a părăsi Port-Arthur, declarând 
că aceștia vor trebui în cașul estrern se 
împărtășescă sdrtea soldaților. Carnea pros- 
petă ce se găsea în fortăreță, a fost deja 
consumată. Garnisona ar fi redusă la 8000 
de omeni. Au fost uciși pănă acum 50 de 
cetățeni de o condițiune socială mai înaltă', 
precum și câte-va domne din aceeași so
cietate. Soția generalului Stossel visite 
în'fie-care di forturile cu soțul seu.

Generalul Stossel a telegrafiat Țaru
lui cu data de 10 Septemvrie următo- 
rele:

„Inimicul bombardeză dilnic forturile, 
bateriile și forturile interne, fără însă se 
fi desfășurat pănă acum o activitate mai 
mare. Răniții Ruși dau dovedi de eroism 
și prin aceea, că îndată-cb își revin în 
fire, întră în rindurile combatanților. Spi
ritul trupelor este escelent.

„16 Septemvrie: Adi noptepe la orele 
3 un batalion japones a atacat cu forță 
conductul de apă, garnisona inse l-a res
pins. Japonesii primind ajutdre, au reînoit 
atacul, pe care garnisona, după o luptă de 
o jumătate dră, l-a respins. Japonesii au 
avut pierderi mari și n’au mai reînoit a- 
tacul.“

Din Cifu se telegrafidză, că la 19 
Septemvrie Japonesii au început un atac 
general contra fontăreței. Lupta a durat 
pănă sera. Japonesii să fi cucerit două 
fortu ri.

Reformele din Macedonia.
A trecut mai bine de un an de 

când, în. urma consiliului de la Mu- 
erzsteg între representanții Austriei 
și Rusiei, s’a impus Turciei un plan 
de reforme menite a aduce pacea 
în vecinie turburatele naționalități 
din Macedonia, și pănă astăzi nu s’a 
atins nici un resultat.

S’a ales, în urma acestei înțe
legeri și cu învoirea tuturor puteri
lor, ca guvernator al Macedoniei ge
neralul italian De Georgis, căruia, 
pentru îndeplinirea misiunei sale, 
i-s’a trimis o serie de ofițeri de di
verse naționalități europenescl, spre

In diua aceea nu se dădu ordinul să 
se îngrope morții, și, când asfințitul îm
pânzi asupra Vidului licăririle-i de aur, în 
singurătatea țărmurilor liniștea era deplină. 
Morții păgâni erau risipiți pe câmpie între 
arme și cai nemișcațl, par’că-i svârlise un 
vârtej. Și printre ei zăceau trei de-ai noș
tri : doi roșiori și un călărași.

Tufișurile de sălcii erau tăcute, păs- 
cărașul ca și dimineța, țipa asouțit, fâlfăind 
rar pede-asupra miilor de oglindi ale apei. 
Un stol de nagâțl rătăcea din baltă în 
baltă cu miorlăituri durerose. Departe în 
spre răsărit, tunete surde mugiau .și sîrme 
de foc se încovoiau în văzduh.

Luminile amurgului scădeau din ce 
în ce, și cei trei flăcăi își durmiau somnul 
fără deșteptare.

Unul un roșior, zăcea încovoiat, cu, 
fața în jos, grămădit asupra pământului 
mâna drâptă înțepenise pe lance, stânga 
era strînsă la piept, par’că voia să smulgă 
ceva. Al doilea roșior stătea pe o oostă, 
lancea i-se frânsese, mânile se întindeau 
eu pumnii strînșl pe lângă trup, și ochii 
desohișl mari, sticloși, ținteau eu mânie 
fața pământului, spre zarea răsăritului. Că

lărașul cu ochii închiși, părea că dorme, 
cu fața la cer, cu brațele cruce înlături. 
Peste obrazul liniștit, pe care sprâncenele 
și mustățile trăgeau dungi negre, trecea 
vântul de seră ca mângâierea unui vis.

Și tustrei zăceau în singurătatea aceea: 
pâlcurile de sălcii murmurau, fișiiau, tre
murau un cântec tainic în aburirile vân
tului.

Cei doi roșiori erau doi târgoveți, doi 
feciori de negustori cu dare de mână. Cres
cuseră în belșug, fără nevoi și fără dureri, 
văzuseră târguri și orașe, învățaseră multe. 
Mamele lor îi jeluiau, sciindu-i încă în 
vieță; un traid de noroc și de bine îi aș
tepta. Der ei lăsaseră bocetele mamelor, 
lăsaseră avuția și porniseră să se lupte 
pentru țâră. Și muriseră cu vrednicie și 
acuma nu le mai păsa nici de bogăție, nici 
de nimic. Se vor scrie însă, drept răsplată, 
cuvinte frumose despre ei prin gazete, se 
va lăuda dragostea lor de țâră: au lăsat 
mamă, tată, avere, și s’au dus!, — prin 
mortea acesta se vor înălța mai mult de
cât printr’o vieță, pe care ar fi petrecut’o 
fără avânturi și fără doruri mari.

Se va vorbi mult despre acești ade- 

verați eroi, — numai pe tine călărașule ne
cunoscut, nu te vor lăuda prin gazete, ca 
pe un mare vităz. Tu n’ai lăsat averi și 
bine, tu ai fost serac și umilit și nu te-a 
chemat decât Vasile al lui Tudor.

Tatăl tău o viâță s’a luptat cu ne
voile, și rare ori rîdea. Când era mânios, 
bătea pe maică-ta ; dâcă te vedea plân
gând, răcnia, și te plesnia și pe tine. Când 
era amărit, se abătea pe la crâșmă și-și 
mai punea inima la loc; atunci era mai 
bun și mai uita de năcazuri, atunci își să
ruta nevasta, er pe tine te punea să cânți 
și să joci. Când ai crescut, au rămas acasă 
frații tăi cei mai mici și tu te-ai lăsat cu 
vitele în izlazul din bădțl. Acolo ai învățat 
a cânta din fluer și a chiui strigăte de 
horă. De multe-orl și nopțile le petreceai 
în desișul luncilor, cu tovarăși de sâma ta. 
AprindeațI focuri de vresouri, stăteațl la 
povești în lumina rumenă, pe când piede- 
cile cailor sunau sec în tăcerea câmpiilor. 
Acolo te-au bătut vânturi și ploi, te-au apu
cat vijelii și te-au spulberat viscolele cu 
măzăriche ale sfârșiturilor de tomnă.

Și a răsărit de-odată din tine un flă
cău mândru, înalt și vânjos. Puterea ste

jarilor era și ’n tine, murmurele apelor și 
frâmătul pădurilor erau cântece pe cari tu 
de mult le cunosceai, nemărginirea zăriloi 
iți pătrundea sufletul. Și ai fost necăjit, ai 
muncit din greu și ai ridicat pe spatele 
tale gospodăria grea a tatălui tău, și a fost 
viață mai ticnită la vatra vostră și maică- 
ta cea bătută și horopsită a a_funs coșu
rile liniștii.

Iți aduci tu aminte, Vasile, după 
aceea, de horile din satul vostru? Dumine
cile și sărbătorile, ograda lui Ion Săcăreanu, 
cel cu șese fete, se umplea, și venia Di- 
machi cu scripca, și țiganca lui cu cobza. 
Și fetele cu flori în păr și cu cămeșile în
florite se prindeau de mână cu flăcăii în
cinși cu brâne verdl, cu pălăriile mari pline 
de păuni și de hurmuz. Și scripca lui Di- 
machi dicea cu foc, âr țiganca lui cea tî- 
nără cu ochii ca jeraticul sdrăngănia piș
cată asupra cobzei și îngâna și ea pe nas, 
cu glas dulce, cântecul. Șeii cu cât foc du
ceai tu brâurile și cum strigai, — și, când 
venia amurgul și liniștea se întindea asu
pra satului, numai glasul tău se audia, cu 
melodia subțire a scripoei și eu murmurul 
cobzei. Și, prin înserările limped*,  petre" 

*
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a reorganisa gendarmeria, care până 
acum era încredințată de cătră Sul
tan credincioșilor săi Albam-sî

Nu s’a făcut până acum nicT un 
pas înainte. Nu s’a realisat nici o re
formă.

Din partea sa, Turcia a numit 
ca guvernator pe generalul Hilmi- 
pașa, cu puteri discreționare, care 
pănă acum n’a făcut alt-ceva, decât 
a paralisa ori ce inițiativă luată de 
guvernatorul creștin.

liesultatul este, cum arătăm mai 
sus, nul, în ce privesce pacea mult 
dorita, fdrte îndoi os în ce privesce 
enervarea diverselor populații creș
tine din Macedonia.

Dovada cea mai puternică este 
că generalul de Georgis și-a dat de- 
misiunea dintr’un post pe care nu-1 
pote representa cum ar fi dorit cei 
cari l’au însărcinat cu acestă misiune, 
și că persistă din ce în ce mai mult 
în demisia sa.

Dintre populațiunile creștine din 
acestă parte a imperiului turcesc, 
numai Românii au primit franc re
formele. După denșii Grecii, și în al 
treilea rend Serbii. Bulgarii însă, și 
Albanesii și fie care din punctul lor 
de vedere și de interese, sunt în con
tra reformelor propuse de Austria și 
Rusia. •

Cei dintâiu nu primesc refor
mele, pentru-eă ele au de scop să 
mențină statu-quo, pe când dorința 
lor — a revoluționarilor în special 
— este o Macedonie bulgărăscă, ca
pabilă de a-se încorpora la Bulga
ria de astăcji și a forma puterea do 
minantă în Peninsula-Balcanică.

Albanezi refusă reformele din- 
tr'un interes opus aceluia al Bulga
rilor. Ei voesc tocmai statu-quo. Nu 
înțeleg relorme, cari ar schimba mo
dul lor de a vede, modul lor de a 
trăi.

Gendarmeria era o instituție, 
care le convenea pentru-că aveau 
numai ei tote avantagiile. Prin re
forme nu numai că li-se ia pânea 
din gură, der mai sunt amenințați 
și cu schimbări seridse în constitui
rea lor socială.

Europa va trebui negreșit să 
aviseze la alt mijloc de pacificare, 
deore-ce mijlocul cu reformele s’a 
dovedit a fi ineficace. („Conserv.11:

Perchisiție si confiscare.
Domnul loan Dariu, învățător la șc6- 

lele primare gr. or. din Brașov de deci 
de ani muncesce pe terenul didactic și 
cărțile d-sale s’au răspândit în sute de mii 
de exemplare în tăte colțurile locuite de 
Români.

El muncesce însă, în liniște și fără 
gălăgie. Oei-ce se ocupă cu cestiunî de 
învățământ public îi cunosc numele și îi 
aprecieză zelul și activitatea.

Nicî-odată însă numele d-lui Dariu 
n’a fost pomenit așa, de mult prin diare 
ca acuma de vr’o două săptămâni încoce. 
Cărțile eșite din condeiul lui n’au avut 
darul a-i face numele așa de vestit, ca 
nisce poesii, cari nici n’au eșit din con
deiul lui și au fost adunate numai de den
sul și publicate în două cărticele.

Procurorul a aflat, că în cărticica 
„Carte de cântece diverse11, publicată de 
d-1 Dariu în editura librăriei Zeidner, sunt 
3 poesii, „cari ațiță naționalitatea ro
mână contra națiunei maghiare11, anume 
poesia „Deșteptă-te Române“, „Marșul lui 
Iancu" și „Marșul anului 1848“ și în vir
tutea §-lui 62 din codul penal a propus, 
ca tote esemplarele acestei cărți să fie con
fiscate și nimicite, fiind-că conțin delictul 
ațîțării calificat în §-ul 172 al codului 
penal.

Judecătorul de instrucție din T.-Mu
reșului, la propunerea procurorului, a și 
ordonat perchisiția și tote exemplarele 
aflate la librăria Zeidner au fost (jilele 
acestea confiscate.

Pentru confiscarea tuturor exempla
relor, ce s’ar afla pe teritorul Ungariei, 
s’a dat ordin poliției din Făgăraș, Sibiiu, 
Blașid, Beiuș, Orăștie, Deva, Oradea, Nă- 
săud, Sigetul Maramureșului, Lugoș și Ca
ransebeș.

In Jiua de 20 Septemvrie judecăto
rul I. Reich din Brașov, însoțit de substi
tutul de procuror Molnăr, de un scriitor 
și doi polițiști s’au presentat și la locuința 
d-lui Dariu, cu scop de a face perchi- 
siție.

Acestă perchisiție însă nu s’a făcut 
numai pentru „Cartea de cântece diverse“, 
amintită deja, ci și pentru o altă carte 
publicată de d-1 Dariu, anume: „Carte de 
cântece pentru tinerimea școlară11, în care 
procurorul din T.-Murășului de asemenea 
a aflat vr’un cântec ațîțător (de sigur erășî 
„Deșteptă-te Române“, căci celelalte sunt 
nisce cântece inofensive pentru copii). Con
fiscarea s’a făcut pe basa ordinului pro- 
curaturei din T.-Mureșului, care n însărci 
nat pe d-1 judecător Iuliu Reich să facă 
perchisiție atât la domiciliul d-lui Dariu, 
cât și la școlă, unde funcționeză d-sa.

Ordinul procurorului din T.-Mureșu
lui datat din 19 Septemvrie s’a esecutat 
fără amânare în na de 20 Septemvrie. In 
acestă di la orele 2 p. m. numiții domni 
s’au presentat la locuința d-lui Dariu și 
negăsindu-I acasă, au trimis pe servitdre 
după densul la școlă și după-ce a venit, 
au procedat la perchisiție. D-I Dariu a 
predat de bună-voie 3 exemplare, ce avea 
din „Cartea de cântece pentru tinerimea 
școlară", procurorul însă a căutat prin du
lap, dor va mai găsi și altele și vădend 

„Geografia universală" a lui Ceontea, l’a 
întrebat pe d-1 Dariu, că ce lipsă e de o 
așa mare geografie pentru șcdlele pri
mare ?....

După-ce s’a încheiat procesul verbal, 
d-nii perchisitorl s’au dus la șcdlă. La ru- 
garea d-lui Dariu însă n’au luat cu sine 
polițiștii, ca să nu se sparie fetițele (d-1 
Dariu e învățător în cl. III de fete). Aici 
au perchisiționat de asemenea în dulapul 
ce se află în clasă, âr elevele priveau cu 
mirare la ceea-ce vedeau și nu înțelegeau 
ce se petrece. După perchisiție s’a înche
iat un al doilea proces verbal, pe care în 
locul polițiștilor l’au iscălit ca martori doi 
colegi de ai d-lui Dariu.

SOIRILE D1LE1.z
— 9 (22) Septemvrie.

încoronarea regelui Serbiei. Re
gele Serbiei s’a încoronat la Belgrad erî la 
8 Septemvrie st. v., âr peste 8 cjil® 86 va 
unge cu inir la mănăstirea Jicia. Corona e 
de bronz, făcută dintr’un tun cuoerit de la 
Turci în vremea luptelor pentru neatârnare 
de sub K‘ragheorghe; pe densa stă scris: 
„în amintirea răscoiei de la 1804“.

Corona e făcută după modelul pro
pus de Bojidar KaragheorghevicI, vărul re
gelui și artist bine cunoscut la Paris. Scep
trul e împodobit ou un diamant de trei- 
spre-cjece carate, de pe sabia lui Kara- 
gheorghe. Mărul imperial e de asemenea 
de bronz. Corona, sceptrul și mărul costă 
20.000 de lei. Mănăstirea Jicia e în inima 
Serbiei, la câteva câsorl de orașul Krușe- 
vaț, la jumătate de câs de orășelul Crai 
evo, numit mai de mult Caranovaț, unde 
au fost lupte grozave cu Turcii. Mănăsti
rea a zidit’o murele jupan Ștefan Nemanie 
în veacul al XII-)ea. Acolo s’au încoronat 
Ștefan, fiul ziditorului ei la 1222, ea în
tâiul rege al Serbiei, și apoi Radoslav, 
Vladislav, Uron, Milutin, Ștefan și Dușan. 
Fie-care rege, când se încorona, deschidea 
ușe nouă în pkrețil mănăstirei și o zidea 
îndată după aceea, așa că mănăstirea are 
7 nși astupate, din care pricină i-se cjicea 
„sedmovratua Jicia“, Jicia eea cu 7 uși. 
Sunt 450 de ani de la cea din urmă înco
ronare. Alexandru Obrenovicî a fost nu
mai uns aci în 1889.

Inspectorului școlar din comitatul 
Sâtmarului nu i plăcea de loc inscripția 
ce se afla pe șcdla confesională din Șom- 
cuta-mare. „Șcdla gr. cat. rorqână" așa 
era scris pe tablă. Și d-1 inspector a dat 
poruncă să dea jos tablj, căci pănă va 
sta acolo cuvântul „română", d-1 inspector 
nu pbte durmi liniștit. Așa s’a și făcut. 
Comitetul parochial însă, convocat în șe
dință de protopopul I. Sârbu și la propu
nerea prim-epitropului N. Nilvan, a hotă- 
rît se se așeje din nou tabla la locul, ce 
i-se cuvine. Și așa s’a făcut. — Pe cât 
de lăudabilă este hotărîrea comitetului, 
pe atât de condamnabilă este îndrăsnela 
acelui inspector, care crede, că-i este per
mis a ordona, ca o instituție românescă 
să nu-șî porte numele său.

Ofițerii în armata austro ungară. 
In numărul său de 1*  16 Septemvrie st. n. 

„Pester Lloyd1 se ocupă de o cestiune ce 
îngrijise mult cerourile militare austro-un- 
gare; lipsa de ofițeri cari să ocupe locurile 
vacante. 8pune că acâstă îngrijire nu se 
confirmă de ore ce în ultimii ani, numărul 
celor ce caută să între în șoolile militare 
cresce în mod simțitor, astfel că eventua
litatea lipsei de ofițeri e cu totul esclusă. 
Escepție face numai cavaleria. Aci nepu
tința de a acoperi eventual golurile în cor
pul ofițeresc preocupă mult administrația 
militară. Esaminându-se lucrurile mai de- 
aprdpe, causa aoestei calamități •— (Jice 
diarul budapestan — sunt cheltuelile mart 
ce trebue să suporte un ofițer de cavalerie 
și apoi faptul, că o mare parte a cavale
riei staționâză în Galiția. Mai nainte ser
viciul de cavalerie era un apanagiti pentru 
aristocrație și pentru fiii familiilor burgeze 
bogate. De când s’a introdus serviciul ge
neral, aceștia ou puține escepțiunl se măr
ginesc a face voluntariatul și a trece în 
reservă ca ofițeri. Pentru a face ca numă
rul ofițerilor în cavalerie să fie suficient, 
trebue să se ia măsuri ca și ofițerilor cu 
mijlooe mai puține, să li-se dea posibilita
tea de a pute servi în cavalerie, fără ca 
se fie siliți a se lupta în continuu pentru 
grad și esistență. Numai acesta ar duce la 
resultatul doric.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au intrat de la dl Daniil 
Cojocariu preot în Teliu 4 cor., Manase 
Iar preotgîn Simeria 4 cor. și Nicolae 
Borzea paroch în Viștea de jos 10 cor. 
în amintirea regretatului preot loan hă- 
gărășianu. Primescă generoșii donatori 
cele mai căldurâse mulțămite. — Direc
țiunea școlelor medii gr. or. române.

O nouă școlă română la Salonic. 
Cu începerea noului an școlar se înfiin- 
țâză la Salonic o nouă școlă română pri
mară în cartierul Vardar. Ca directore a 
sus disei școli a fost numită harnica insti- 
tutore d-ua Ecaterina Dimonie. De aseme
nea tot cu începerea noului an școlar, di
recțiunea școlei comerciale din Salonic a 
fost încredințată d-lui Victor Lazăr un tî- 
năr oult și forte energic. Despre d-sa nu 
se vorbesce decât numai bine. Se cjice chiar 
că d-sa va introduce în școlă mai multe 
reforme și că o va reorganisa. Ca sub-di- 
reotor al sus disei școli a fost numit Dr. 
D. Kirana, fost director al șcâlelor din Ne- 
vesca. Se scie, că d-1 Victor Lazar este ar
delean, a fost timp mai îndelungat redactor 
la „Fâia Pop." din Sibiiu, și după ce a ședut 
mai multe luni în temnița din Seghedin 
pentru delicte politice, a trecut în România.

Corul „Reuniunei române de gim
nastică și de cântări din Brașov" îsl 
va începe probele Vineri în 10/23 Sep
temvrie la 5 ore p. m. în sala festivă a 
gimnasiului român. Toți acei st. domni și 
dame, cari doresc a fi primiți în corul 
Reuniunei, să binevoiască ase anunța mai 
întâiiă la la d-1 dirigent George Dima pen
tru de a li-se esamina vocea, er aceia, cari 
doresc a întră în sînul Reuniunei ca mem
bri fundatori seu ajutători (taxa anuală 
10 cor.) vor binevoi a-se anunța la biu- 
roul comitetului. Brașov, 9 Septemvrie v 
G. Dima, președinte. A. Ciortea, secretar

Viriliștii români în comitatul Fă
gărașului. In lista viriliștilor comitatului 
Făgăraș statorită pe 1905 simt următorii 
Români: Dr. Iancu Mețian, proprietar Zer-

ceațl fetele acasă cu lăutarii după voi, pe 
hudițile străjuite de copaci: umbra era din 
ee în ce mai dâsă, rîsete și țipete înăbu
șite tresăriau, apoi taina nopții se întindea 
și, într’un târcjiu, unde-va, departe, tăcea și 
cântecul lăutarului.

Iți aduci tu aminte, Vasile, de fetele 
cu cari ai trăit bine? Țl-au fost dragi, și 
le jucai numai pe ele în hori, și pe ele le 
strîngeai de subsuori sâra, când le petre- 
ceai acasă. Der, una câte una dragostele 
ușurele s’au dus, și a venit dragostea cea 
mare, care țl-a cucerit tot sufletul și țl-a 
adus (Iile ardătâre de chin și nopți nedur- 
mite.

Ai dus’o o tomnă, o iârnă, și o pri
măvară ou dragostea, și primăvara «. fost 
mi mândră decât tot-deuna, și luncile mai 
pline de flori, și potecile mai tainice. Și, 
de odată, în fericirea ta a suflat trîmbița 
resboiului.

In ajunul dilei când trebuia se pleoi, 
te ai îmbătat cu flăcăii, și ai chiuit, și ai 
strigat tuturor, că te duel să te iai de piept 
cu Turcul. Der, cum a venit sâra, te-ai tre
zit, par’că țî-a suflat cine va peste pleope, 
și te-ai dus la dragostea ta pecetluită cu 
logodnă. Fata șl-a șters lacrimile, și a-țl 
stat tâtă noptea uitându-vă unul la altul. 
Te a întrebat: „Und’ te duci?" Și tu ai 
răspuns: „Ne ducem departe, să ne bătem 
cu Turcii..." Er fata a c|is: „Pote a da 
Dumnedeu și Maica Domnului și te-i în- 
torce...." Și a-țl vorbit oum să întemeiațl 
gospodărie nouă, unde să vă faceți casa, 
cât pământ să sămănațl, și er a-țl tăcut. 
Și vremea trecea, și ’ncet-încet o flacără 
mare vă ouprinse la amândoi sufletele, 
crescu și vă învălui ca într’un vârtej, — 
și în ciori, Ia pleoare, fata hohotia ca o ne
bună, âr tu ai încălecat și te-ai dus. Când 
te-ai uitat înapoi, din căpătai ulițil, Ru- 

xanda nu mai plângea, der sta răzimată în 
prag și se uita pierdută după tine.

Și așa s’a sfârșit dragostea vostră. Tu 
ai pornit cu regimentele de călărași, fără 
frică și fără părere de râu. Mai întâi ii te 
gândiai că, ce țl-e scris, în frunte țl-e pus, 
și după aceea scieai, că cu Turoul și cu 
Tătarul și strămoșii tăj au dus dile grele. 
Pote a venit acum și pentru păgâni diua 
răsplății.

Ai trecut Dunărea, ai audit tunul bu- 
buind și a prins a-țl fierbe sângele în vine. 
Și âtă că dintr’odată ai auclit țipătul de 
năvală al gornei și te-ai repezit, te-ai sim
țit dus în vârtej, ai isbit în păgâni cu sa
bia, te-a amețit mirosul pulberei, ai înce
put a te sbârli si a chiui, și într’o clipă a 
pătruns prin inima dragostei tale un glonte, 
ai căcjut, te-ai întins la pământ' și ai ador
mit de veci.’

Etă s’a făcut nopte, păscărușii și nă- 

gâții au tăcut, numai vântul cu fremăt 
dulce se strecoră prin pletele sălcilor. Tu 
ai murit, și o inimă dreptă s’a stins cu 
tine. In vieța ta, n’ai răonit zadarnic, n’ai 
năpăstuit pe văduvă și pe orfan, n’ai lovit 
în apropele tău. Ai avut un suflet limpede 
și ai murit cu cinste.

Er, în satul tău, Ruxanda ta o să afle 
odată, că n’o să te mai întorci, dâr dure
rea ei n’are să te mai ajungă în culeușu 
tău rece. Dimachi și cu țiganca lui au să 
cânte altora, și tu te vei odichni, căci ți- 
s’au sfîrșit joourile. Numai câte-odată, în 
nopțile de iernă, la vetrele cu jar, omeni 
cu sufletele curate îți vor pomeni numele, 
măi frate Vasile, și vor vorbi ou glasuri 
potolite despre tine, vor vorbi cu glasuri 
potolite ca despre un stejar mândru pe 
care l’a prăvălit furtuna.

(,,S6măn.“) Miknil SntlcveMiu. 
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nesci, cu 1170 cor. 70 fii., Dr. loan Șen- 
chea, advocat Făgăraș 944 cor. 70 fii., Dr. 
loan Turcu, advocat Făgăraș 713 cor. 22 
fii., Nicolae Garoiu, advocat Zârnesci 711 
cor. 32 fii., George Vasu, comerciant, Voila 
680 cor. 56 fii., Dr. Nicolae Motoc, adv. 
Făgăraș 663 cor. 14 fii. Nicolae Chiornița 
propr. Cuciulata 510 cor.. 41 filer!, Dănilă 
Gabor, inginer Voila 489 cor. 97 fii., loan 
Comșa Baiu, comerc. Zârnesci 462 cor. 33 
fii., Leon Solomon, notar și arendaș Dra- 
gus 461 cor. Dr. Andrei Micu. adv. Făgă
raș 459 cor. 96 fii., Damaschin Mesaroșiă, 
cârciumar Șebeaș 437 cor. 94 fii., Nicolae 
S. Popa Șinca-veche 378 cor. 05 fii., Ni
colae Toma, propr. Făgăraș 373 cor. 63 
fii., George Guitnan, comerciant, Poiana 
mărului 353 cor. 72 fii., Iacob Zorea, preot 
Vlădenî 348 cor, 30 fii., George Coma- 
niciu, not. pens., Veneția inferioră 331 cor. 
14 fii., Ioan G. Bărbat, antepr. Ucea de 
sus 320 cor. 93 fii.. Dumitru Chișerean, 
preot Făgărașiu 307 cor. 74 fii., Nicolae 
Șerban, preot Voila 303 cor. 32 fii., George 
Gavrilă, cârciumar Țînțari 301 cor. 34 fii., 
Nicolau Lupu, comerc. Zârnesci 298 cor., 
06 fii., Teodor Vulcan, comerc. Zârnesci 
297 cor. 67 fii., Ioan Pop, preot Sâmbăta 
sup. 295 cor. 08 fii., loan Șona, comerc. 
Zernesci 284 cor. 45 fii., Ilie Gremoiu, 
cârciumar, Vajda-Recea 284 cor. 18 fii., 
loan Dan, protopop Zernesci 279 cor. 32 
fii., Andreiu Gerbu, cârciumar Pârău 262 
cor. 22 fii. și George Pralea, preot Breaza 
262 cor. 18 fii. La oialtă 29 viriliștî ro
mâni între 87 câți are comitatul.— Coresp.

Procesul școlelor catolice. Consiliul 
permanent de pe lângă ministeriul instruc- 
țiunei publice român a luat Luni în cer
cetare procesul intentat direcțiunilor șc<5 
lelor din Bucuresci, Galați și Iași alecon- 
gregațiunei catolice Notre-Dame-de-Sion. 
D-l inspector școlar Theodoru a dat ce
tire raportului de invinuirile ce se aduc 
școlelor catolice și a luat în cercetare ce
rerea de amânare a judecății superiărelor 
acelor școle, pe motiv că nu au luat încă 
cunoscință de cuprinsul raportului d-lui 
Theodoru și ca să-și const,itue apărători. 
Consiliul permanent a admis cererea su- 
peridrelor, amânând judecarea procesului 
pentru erî Miercuri 8 Septemvrie c. Su- 
periorele au declarct imediat în instanță 
ca apărător al lor pe d-l profesor Alex. 
Xenopol de la Universitatea din Iași.

Zăpadă mare. Ministeriul român de 
interne a fost încunosciințat telegrafic, că 
în munții cari despart România de Buco
vina ninge de două Jdile necontenit. Ză
pada e de o înălțime de 3 metri. De altfel 
și pe munții Sibiiului, Făgărașului și ai 
Brașovului a cădut zăpadă, care a avut 
drept urmare scăderea temperaturei în 
mod simțitor.

Inspecția laptelui. Eri s’a făcut în 
piața Brașovului inspecția lunară a lap
telui. Comisia compusă din medicul șef al 
orașului, un comisar și doi polițiști a oprit 
tdte carăle cu lapte și a luat probe în 
sticlele, ce ie aduse cu sine. Probele a- 
cestea se vor trimite spre analisare la in
stitutul chemic din Cluș'u,

Foc. Asâră pe la orele 7 s’a aprins 
un horn la casele d-lui Dr. G. Baiulescu. 
Focul s’a stins însă înainte de a fi pri
cinuit vr’o pagubă.

Șeful pompierilor din Brașov, d-l 
Schuster, a fost decorat cu crucea de aur 
pentru serviciile ce le-a făcut ca pompier 
în timp de 30 anî. Crucea i-a fost pre
dată de eătră d-l fișpan Dr. Szâkely. S’au 
pronunțat discursuri. A fost banchet și 
serenadă cu torțe în onorea d lui Schuster.

Un paricid achitat. Gavrilă Marodi 
în etate de 19 anî a stat în diua de 16 
Septemvrie în fața curții cu jurați din 
Budapesta, acusat, că a ucis pe tatăl său. 
Curtea cu jurați l’a achitat și tînărul a 
fost pus pe picior liber. Adevărat, că bă
trânul Marodi, după-cum spuneau martorii 
era un bețiv, care îșî maltrata rău nevasta 
și copiii. In di ia când s’a întâmplat uci
derea a fost așa, că venind acasă beat a 
luat un reteveifi și a început să-șî îmbla- 
tescă nevasta și pe urmă copiii. Apoi s’a 
pus la mâncare, ca cel ce și-a isprăvit 
bine datoria, âr după mâncare a luat din 
nou reteveiul. Atunci s’a întâmplat, că 
fiul său a luat un cuțit și l’a împlântat 
în pieptul tătâne-său. — Tote-s bune, însă 
totuși credem, că față cu ucigașul tătâne- 
său, curtea a fost prea îngăduitore, de l’a 
lăsat fără nici o pedepsă.

Congresul socialiștilor germani 
s’a început în Brema în diua de 18 Sep
temvrie. La acest congres s’a întrunit și o 
conferență de femei socialiste, care însă a 
fost slab frecuentată. Nu erau de cât 26 
delegate și 4 delegați, precum și vr’o 20 
auditori. Una dintre oratore s’a jeluit, că 
femeile nu se prea interesâză de mișcarea 

socialistă. Ea s’a încercat să convăce a- 
dunărî de propagandă și a ținut discur
suri, femeile însă mai tote au adurmit pe 
când ea vorbea. O altă oratoră, d-na 
Lungwitz din Dresda, a ținut un discurs, 
în care a dis, oă femeile ar trebui să se 
lase de biserică și de „fleacurile religiose", 
er copiii să și-i crescă in spirit anticrești- 
nesc. Socialistul Michels din Marburg, fost 
ofițer prusian, a dat de asemenea în gla
sul doranei Lungwitz. Nevestele socialiș
tilor, a dis el, chiar și ale conducătorilor, 
își boteză copiii și și-I cresc creștinesce. 
Acesta n’ar fi permis să se întâmple. Ar 
trebui scos din program punctul care dice 
că religiunea e afacere privată, fiind-că 
mulți deduc de aici că ei pot să-și ur
meze și mai departe cultul religios, pe 
când adevărul este, că religia e cea mai 
mare dușmană a socialismului.

De la Curtea română. M. M. L. L. 
Regele și Regina României se vor întdree 
în țâră din străinătate la 20 Septemvrie 
st. v.

De la conservatorul din Bucuresci. 
Cu numirea d-lui Dumitru Fopovici, renu
mitul bariton român, ca director al con
servatorului de musică din Bucuresci s’au 
mai înființat următdrele cursuri: Dicțiunea 
dramatică și musicală, mimica și ansamblu 
musical. Aceste cursuri vor fi predate de 
cătră d-l Popovici.

Noul cablu telegrafic Constanti- 
nopol-Constanța- Odessa. Diarul „L’Eu- 
ropeen" spune că prin noul cablu tele
grafic Const antinopol-Oonstanța-Odessa și 
cu trenul direct și linia telegrafică spe
cială Berlin-Oonstanța, esecutate de mult 
timp, România devine noua trăsură de 
unire între piețele Anatoliei și Mesopo- 
tamiei și Europa. Noua linie telegrafică 
va fi prelungită d’alungul căei ferate spre 
Bagdad, ea va merge de la Berlin prin 
Constanța, Scutari, ADgora, , Diaberkir, 
Bagdad și de acolo prin Bassorah, pănă 
la golful Persic. Ea va căpăta o mare 
însemnătate, deorece va fi mai repede și 
mai ieftină pentru comunicațiile telegra
fice între Germania, Austro-Ungaria și 
India, decât cea esistentă și care aparține 
companiei indo-europene.

Porumb distribuit la săteni. Foile 
din România aduo soirea, că casa centrală 
a băncilor populare a distribuit pănă acum 
sătenilor aflați în lipsă următorele cantități 
de porumb :

In județul Ilfov s’au distribuit 198 de 
vagone, în Covurlui 201 vagone, in Tutova 
141, în Făloitî 100, in Buzău 99, în Tele
orman 93, în Gorj 91, în Dâmbovița 69, 
în Brăila 65, in Ialomița 36, in Tecucifi 
41, in Argeș 25, în RomanațI 21, în Vlașca 
16, in Tulcea 10, in R.-Sărat 7 și în Pra
hova 6. In total s’au distribuit pănă acum 
sătenilor lipsiți de hrană peste
1200 vagone de porumb. Costul acestei 
cantități de porumb se urcă la mai mult 
de un milion trei sute cincl-decl mii lei. 
Porumbul distribuit a fost tot de cea mai 
escelentă calitate și s’a căutat a se da să
tenilor după dorință specia, care le convine 
mai bine. Casa centrală a băncilor popu
lare continuă cu cumpărările de porumb, 
căci mai sunt încă multe cereri de satis
făcut.

Documente importante pentru is
toria nostră națională. Din Bucuresci se 
scrie, că d-l profesor loan Bianu, membru 
al Academiei române, oare a petrecut tim
pul vacanței de vară în Bavaria, s’a reîntors 
dilele trecute la Bucuresci. D-l Bianu a fă
cut cu ooasiunea petrecerii sale în străinătate 
importante descoperiri istorice în bibliote
cile din Bavaria relative la istoria nostră 
națională.

Și-a redobândit graiul. O familie 
bogată din Germania a venit săptămânile 
trecute pentru cură la băile din Schărding 
(Austria). Familia era compusă din tată, 
mamă și o copiliță de patru ani, care își 
perduse graiul în urma unei spaime mari, 
prin care a trecut anul trecut. Tatăl tre
buia să se supună unei cure de apă rece, 
de care se cam temea. La o astfel de 
cură a asistat și fetița. Doctorul, cu 
voie fără voie a îndreptat o radă puter
nică de apă rece și asupra fetiței. Acesta 
s’a speriat forte și de spaimă și-a redo
bândit erăși graiul. Își pdte ori-cine în
chipui bucuria părinților.

Teologie rusescă în Constantino- 
pol. Călugării rusescl din Muntele-Athos 
au obținut de la sultanul concesiune să 
edifice în Constantinopol un seminariu teo
logic. La început voiau să facă seminariul 
în oomuna Kare, lângă Muntele Athos, 
der comuna nu lî-a dat voie. Astfel au 
cerut și au căpătat apoi de la sultanul 
concesiunea de mai sus. De altcum Rușii 
mai au în Constantinopol două institute 
de învățământ și un museu archeologic.

Cive onorai*.  Duminecă în 22 Au
gust (4 Septemvrie) a. c. a predat o de- 
putațiune a comitetului comunal din ora
șul Suceava 1. P. S. Sa păr. Archiepiscop 
și Mitropolit Dr. Vladimir de Repta di
ploma de cive onorar al acestui oraș.

*) Așa se numesce în firmanul dat de stă
pânirea turcdscă biserica română din Bitolia 
(Monastir).

Comunitatea reformată maghiară 
din Bucuresci a ținut dilele acestea adu
narea pentru a-șî alege un paroch. Au 
fost doi concurenți, anume Szakacs Al
bert, paroch în Chiueșd (Mezokovesd) și 
actualul suplent din Bucuresci Toth Gyula. 
Fiind-că nici unul n’a întrunit condițiunile, 
la propunerea protopopului Ujvări Istvâo 
s’a amânat alegerea și s’a angajat pe 
un an actualul suplent Toth, cerendu-se 
aprobarea episcopului reformat din ClusvA.

Ploile și pericolul esundărilor. 
Ploile, cari s’au pornit după seceta cea 
mare de mai multe dile pe la noi, s’au 
întins și asupra României, unde au de-, 
venit fdrte amenințătdre în urma orescerii 
apelor în rîurî. înainte de asta cir vre-o 
două săptămâni ploile mari au inundat 
mai multe sate din județul Covurlui, ni
micind averea bieților țărani români. Acum 
sosesce din nou soirea, că alaltăeri au 
crescut apele Prutului fără de veste cu 
3 metri, părăsind în unele locuri alvia 
rîului și inundând câmpiile din apropierea 
lui. In comuna Hermeziu au fost inundate 
80 hectare pământ și numerose comune 
sunt amenințate. Țăranii își părăsesc ca
sele, luând cu sine tot ce au putut strînge 
în grabă. Rîurile Bachlui și Bachlueț de 
lângă Iași deasemenea au esundat. Auto
ritățile au luat tdte măsurile, ca să preîn
tâmpine pericolul. Din Galați de asemenea 
vin sciri îngrijitdre. Comuna Ferdinand e 
sub apă și numărdse case amenință să se 
prăbușescă.

Adunarea de controla a lionvedi- 
mei din acest an se va ține aici în Bra
șov în fidele de 4, 5 și 6 Octomvrie a. c., 
la 9 bre a. m. în casarma honvedilor. La 
acestă controla sunt obligați a-se presenta 
toți honvedii, cari se află aici, fără con
siderare la aceea că sunt seu nu stabiliți 
în Brașov și fără considerare la despărță
mântul de honvedi cărui aparțin; ase
menea sunt obligați a-se presenta toți 
acei hovedl aflători aici, cari fac parte 
din trupa honvedimii ces. reg. din partea 
de dincolo a monarchiei, cari de la 1 Oc
tomvrie 1903 pănă inclusive la finea Sep
temvrie a. c. n’au fost înrolați nici pentru 
serviciul activ, nici pentru deprinderea de 
arme; în fine au a se presenta și aceia, 
cari în anul 1893 au fost asentați pentru 
armata permanentă și cu finea anului 1903 
au fost trecuți Ia honvedime, și anume 
honvedii eu domicilul în Șchei-ă se vor 
presenta la 4 Octomvrie-, cei din Brașovul- 
vechiu, Stupim și Fabrica de sahar la 5 
Octomvrie, cei din Cetate, Blumena, Timișul 
de jos și de sus, Lerste și Predeal precum 
și cei ce eventual în dilele precedente 
s’au întârdiat, la 6 Octomvrie 1304. Fie
care individ obligat a se presenta la adu
narea de controla are să-și aducă cu sine 
pasportul militar de honved unguresc 
eventual austriac.- Cei cari nu se vor pre
senta la adunarea de controlă după ora 
fixată (9 ore), precum și aceia, cari vor 
absenta de la acest act oficios fără a se 
pute legitima, vor ave să porte conse- 
cuențele întârdierii seu a absentării lor. 
Pentru honvedii, cari din motive legale 
au lipsit de la adunarea de controlă se 
va ține în 20 Boemvrie a. c. în localul 
susindicat o controlă supletorie. O con
trolă supletorie specială se va ține la 28 
și 29 Decemvrie în cancelaria susmențio
natei comande de întregire.

Fețele îmbătrânite dobândesc o în
fățișare tinerică, decă se cultivă cu renu
mitul lapte de castraveți veritabil engle
zesc și nevătămător al lui C. Balasa. A- 
cest cosmetic necomparabil depărteză după 
vre-o câte-va flile din față sbîrciturile, în
crețiturile, sgrăbunțele, pistruile și petele 
de ficat. O sticlă 2 cor. Săpun de castra
veți veritabil engl. 1 cor. Pudră 1 cor. 20 
bani. Se capătă la farmacii. Trimeter! cu 
posta face farmacistul 0. Balassa. A se 
feri de imitație.

■f Grigorie Kogălniceanu. Vineri, 
în 17 Septemvrie n. a. c., a fost înmormântat 
îu Iași Gr. Kogălniceanu, mare proprietar 
și amic al țăranilor, șef al partidului con
servator din județul Iași. Estragem din 
vorbirea, ce a ținut’o la mormântul său 
unul din amicii și soții săi de principii ur- 
mătdrele:

Scoborîtor dintr’o familie dela vârful 
piramidei nostre sociale, nepot drept al 
marelui Mihalache Kogălniceanu, lângă 
rămășițele căruia va fi aședat trupul său, 

Grigorie Kogălniceanu a sciut 3ă împăre- 
cheze în el tot ce era mai bun: tradițiile, 
sentimentele largi, cavalerismul, nobleță 
caracterului înăscute într'însul prin felul 
obîrșiei sale, cu ideile temeinice și săne- 
tdse ale timpului, cu nevoile țerei.

De timpuriu șl-a dat sămă cât de 
mare va fi puterea și utilitatea înaltei 
clase sociale, decă se va întări prin o 
solidă cultură. La vârsta de 18 ani găsim 
pe adolescentul Grigore Kogălniceanu, un 
admirabil student al facultăței de medi
cină din Viena, p.e ale cărei bănci deși 
n’a stat de cât doi ani, a lăsat așa de 
frumdse amintiri, în cât a rămas pentru 
restul vieței în legături de aprbpe cu mulți 
din colegii săi, din cari unii au ajuns mai 
târdiu celebrități medicale universale.

In scurt timp însă, Kogălniceanu s’a 
gândit, că ori cât de utile pot fi unei țări 
născânde la civilisație profesiunile libe
rale, tot mai utile pot fi unei țări agricole 
ca România, proprietarii, cari vor munci sin
guri moșia lor, cari își vor agonisi cunos- 
cințele sciinței agronomice pentru-ca apoi 
isprăvile muncei lor să pdtă ajunge model 
pentru massa agricultorilor.

Renunțând la studiile medicale s’a 
dus la școla de agricultură de la Grignon 
din Franța, unde cu pricepere și cu asi
duitate și-a câștigat cunoscințele pe cari, 
întors în țeră, le-a pus în practică pe do- 
meniul Știubeeni.

Cu agricultura, Kogălniceanu șba a- 
gonisit frumdsa lui avere și a fost atât de 
util țărei, prin bunul eseraplu de muncă 
dat proprietarilor, prin o agricultură mo
del, — care a făcut din domeniul Știube
eni. o fermă- model înaintea tuturor ferme
lor statului, o adevărată șcdlă pentru totă 
plugăiimea dm județul Botoșani și din 
județele învecinate.

Deși se ocupa atât de mult de moșia 
sa, Kogălniceanu, credincios numelui ce-1 
purta, n’a uitat nici de moșia ndstră co
mună, România. Mai ales preocupările de 
nevoile economice ale țărei l’au dus la 
treburile publice, la politică.

In politică Gr. Kogălniceanu a prac
ticat fără șovăire maxima marelui conser
vator Barbu Catargiu: totul pentru țeră, 
nimic pentru noi.

Desinteresarea lui în politică era atât 
de mare în cât nu numai că îl revolta 
ideia ori cărui avantagiu material prin po
litică, der fugea și de micile satisfacții 
morale, de onoruri. El nu voia nici o dem
nitate și n’o primea de cât decă se con
vingea, că partidul n’are pe altul, care se 
o îndeplinăscă. Asta nu-1 împiedeca însă, 
ca să ajute cu sfatul, cu cunoscințele sale 
pe demnitarii partidului.

T<5tă atențiunea o dădea Kogălnicea
nu cestiunilor economice. Mare democrat, 
iubea massele populare și lucra prin pro
paganda de fapt și de idei, la îmbunătă
țirea stărei lor materiale. Târdiu vor seca 
lacrimile muncitorilor de pe Știubeeni 
pentru acel, care tdtă vieța lui a fost pă
rintele lor binefăcător.

Olah Clisia.*)
Sub titlul acesta publică „Ro

mânul de la Pind*  un articol intere
sant După ce spune la început, că 
sentimentul național la Bomâni nici
odată n’a dispărut și că Aromânii 
au ținut tot-deuna la limba și mora
vurile lor, articolul urmeză astfel:

Nici Ia bărbații de elită ai Românis
mului de la Pind, consciința națională nu 
dispăruse cu totul. Adormită da! dâr mortă 
nici-odată.

O probă puternică s’a dat cu ocasia 
clădirilor de biserici în comunele lor.

Conducătorii ortodoxismului fiind greci, 
și pe bisericele Aromânilor au căutat să 
le trecă de grecesc!, de proprietatea Pa
triarhiei.

Tendința acesta a devenit mai pro
nunțată cu începutul secolului al XIX-lea.
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Cu redeșteptarea consciinței națio
nale la poporul grec și a pregătirei pen
tru desrobirea lui de sub jugul otoman, 
șefiii revoluționari, de altfel mercenarii 
Rusiei, ducreză pentru trecerea celorlalte 
naționalități creștine de sub robia tur- 
cescă sub cea grecescă. Pe acesta din 
urmă perfidii din fire o presentau în co
lori surîdetore.

Causa poporului grec era înfățișată 
ca o causă comună tuturor ortodoxilor de 
la Matapan până la Oarpațî. Toți creștinii 
erau invitați a crede că: între creștinism 
și grecism nu este cea mai mică deose
bire.

Mulți i-au credut pe Greci. Decă nu 
i-ar fi crezut, nici nu s’ar fi luptat Ro
mânii și Albanesii pentru libertatea duș
manilor seculari.

Tocmai în acest timp însă Românii 
din Monastir au refusat de a face parte 
din neamul blestemat. Era pe la 1815, 
când deja se descoperise complotul mer
cenarilor Rusiei în contra statului otoman. 
La Bitolia pe vremea aceea nu era nici 
o biserică, deore-ce tote bisericile și mă
năstirile sale, de unde și numele de Mo
nastir, au fost transformate în moșee.

Vizirul, trimis ca se pedepsescă pe 
Arnăutii resculați în contra stăpânirei, a- 
cordase favorul pentru clădirea bisericei 
cu hramul Sf. Dumitru. Faptul acesta are 
nevoe de a fi povestit mai pe larg, ceea- 
ce nu se pote face de astă-dată.

Arhiereul de atunci al Pelagoniei 
ținea, ca acest locaș al lui Isus se fie tre
cut în firman de biserică grdcă-ortodoxă. 
Notabilii comunităței s’au alarmat. Prea 
sfântului i-au dat se înțelegă că, fiind Ro
mâni, biserica făcută pe spesele lor nu pote 
se fie decât numai aromânescă.

Tote insistențele, contrare Jdorinței 
lor, au fost de prisos. In firmanul pentru 
clădire, biserica Sf. Dumitru din Bitolia, 
care este sub stăpânirea partidului greco- 
man, portă numele de biserică românescă 
(Olah clisia).

Faptul acesta este un cuiu în inima 
agenților grecismului din Turcia. Acesta 
biserică bogată după tote drepturile va 
deveni curat românescă, va trece în pose
siunea partidului românesc.

Tocmai din acesta pricină s’au alar
mat eforii grecomanl, cu archiereii lor și 
cu toți cei, cari speculeză veniturile co
munităței, ce numai din greci nu se com
pune, când au simțit și vedut că la Bito
lia se clădesce o capelă românescă.

„Decă în acest oraș va fi un atare 
locaș de închinăciune, atunci partidul ro
mânesc se va forma și va cresce cu multă 
repediciune", au socotit cu drept cuvent 
nenorociții șefi ai grecoteisinului.

Sdrtea bisericei Sf. Dumitru de mai 
nainte der este hotărîtă.

De aici tote sforțările luptătorilor 
pentru nenorocita mare idee de a se îm
piedeca clădirea capelei și a se opri cu 

•ori-ce preț de a se servi într’însa în limba 
nostru.

S’a obținut prin firman imperial drep
tul de a se clădi biserici românesc!, ca 
cea din Hrupiști și Crușova; dâr pe Fa
nariot! nu i-a durut atât, cum i-ar ustura 
capela nostră din Bitolia.

Ei lucreză la disperare ca inexora
bila trebuință, de a avea măcar o capelă 
la Bitolia, să nu fie satisfăcută.

Inființându-se capela românescă și 
biserica Sf. Dumitru are se fie românescă. 
Cestiune ar fi numai de un. scurt interval. 
Mortea propagandei grecismului la Bitolia 
ar însemna mortea grecismului în întrega 
Macedonie.

Putea-va ore grecismul să scape de 
condamnarea crudului destin?!

Et pourtant (cu tote astea): biserica 
Sf. Dumitru este românescă.

Adunarea învățătorilor în
Biserica-Albă-

La adunarea învățătorilor gr. or. ro
mâni, ce s’a ținut de curând la Biserica- 
Albă a luat parte de la început și pănă 
la sfirșit și inspectorul școlar din Timi- 
:șdra Carol Szebesztha, împreună cu 

Schenk, președintele Reuniunei maghiare 
de învățători.

D-l Szebesztha, vădend din intuițiune 
proprie activitatea pacinică a învățătorilor 
români pe terenul didactic, atât în con- 
versațiunl private, cât și în discursuri pu
blice a declarat, că a rămas surprins de 
seriositatea, demnitatea și înaltul nivel in
telectual al adunării, âr Schenk a susți
nut într’un discurs, între altele, libertatea 
culturei în limba maternă. După-curn dice 
„Drapelulu învățătorii români au avut se 
înregistreze la Biserica-Albă chiar un suc
ces moral de ordine mai înaltă.

A venit însă pressa șovinistă fal
sificând pe de-oparte adevărul asupra ce
lor petrecute la Biserica-Albă, pe de altă 
parte năpustindu-se asupra inspectorului 
și acusându-1, că s’a lăsat tras pe sforă de 
Români. In urma acestor atacuri d-l Sze
besztha s’a vădut nevoit a publica în foile 
maghiare o rectificare — prin care își de- 
savueză ce a dis ia adunare, presentând 
lucrurile cu totul în altă lumină. — Fi- 
resce, bietul inspector a trebuit să se 
lase terorisat de pressa șovinistă.

Exposiția agrară din Bucuresci (1904).
Comitetul societății agrare a marilor 

proprietari din România, a organisat o ex- 
posiție agricolă națională în Bucuresci pe 
Șoseua Kiseleff.

Aoestă exposiție grandiosă, aședată 
pe un teren vast, s’a deschis în diua de 
27 Iulie a. c. și cuprinde: agricultură cu 
tote derivatele, silvicultură, viticultură, zoo- 
technie, piscicultura, apicultura, mașine agri
cole, mine și cariere, industria casnică; în 
fine exposiția de tote speciile de animale: 
cai, boi, rîmătorl, oi, o exposiție de pasări 
și apoi de găini.

închiderea exposiției este fixată la 1 
Noemvrie 1904.

La 1 — 16 Septemvrie va fi exposiție 
de cai și rîmătorl; de la 16—30 va fi aceea 
de vite cornute mari și mici; er de la 1 — 
16 Octomvrie va avă loc exposiția de pa
sări și aceea de câni.

Exposiția este deschisă în permanență 
publicului dimineța de la orele 8*/ 2 pănă 
la 7 ore sera.

Intrarea, în dilele de lucru este de 1 
leu de personă, pentru care visitatorul 
primesce și un cupon de bilet de lote
rie, cu care participă la câștigul de lei 
40.000.

In dilele de Dumineci și sărbători in
trarea este de 50 bani de personă.

Copiii plătesc numai 25 bani n tote 
dilele.

Prin intervenirea comitetului, direc
țiunea căilor ferate române acordă o redu
cere de taxă de 500/0 pe tote liniile din 
țâră, călătorilor cari vor visita exposiția în 
dilele următore:

In Septemvrie-. 5/18, 9/19, 7/20, 8/21 
9/22 și 18/23.

In Octomvrie: 13/26, 14/27, 15/28, 
16/29, 17/30 și 18/1 Noemvrie. Biletele vor 
fi valabile 4 dile libere, socotite din diua 
plecărei scoțendu-se biletele din orl-care 
casă a gărilor.

Spre a justifica dreptul de reducere 
acordată, biletul de călătorie trebue să fie 
vizat de exposiție.

Loteria exposiției este fixată a-se trage 
la 20 Septemvrie 1904 st. v. Câștigurile 
sunt în total de 40.000 lei, din care un 
câștig de 20.000 lei, altul de 5000 lei, 
3000 etc. A mai fost, prima tragere la 20 
Decemvrie 1903, când s’a plătit câștigul de 
20.000 lei.

Visitatorii străini vor găsi în capitală 
hoteluri, oarl după intervenirea comitetului 
exposițiunei, a făcut reducțiuni de prețuri 
din tarifa comună de 25, 20, 15 și 10°/0, 
hoteluri principale ca Grand hotel, Bristol, 
Metropol, Hotel Regal, Dacia și altele.

Un bilet întreg de loterie de 5 lei 
vizat de exposiție face probă spre a be- 
nificia de reducere la hotelurile menționate.

In exposiție se găsesce : cofetăria Rie
gler; berăriile Luther, Bragadiru și Basi- 
lescu; lăptăria Păianu și altele; precum și 
distraoțiunl. O musică militară delecteză 
publicul visitator în tote (filele.

Comisariatul general al Exposiției.

Din comitatul Sătmarului.
Sanislău, 15 Septemvrie 1904.

Sunt puțini la număr bărbații, cari 
distingendu-se prin fapte mărețe, să aibă 
satisfacțiunea, de a-șl vede stăruința re
cunoscută și renumerată de contimporani 
cum se cuvine. Astfel de bărbați însă nici 
nu așteptă laude și recunoscință de la omeni, 
ci își urmăresc scopul ce și l’au propus, 
numai pentru-că așa le dicteză nobila lor 
inimă. Atare vrednic bărbat e prea stima
tul domn George Szilagyi ou sdța prea sti
mată d-na Teresia n. Buteanu, mari proprie
tari în comuna Sanislău.

Domnul Szilagyi cu iubita sa soție 
din avutul lor și din ceea-ce cu multă sîr- 
guință și cruțare prin darul Iui Dumnedeu 
au agonisit, cu dragă inimă și mult au con
tribuit pentru scopuri de bine-facere.

Mă simt fericit a aduce la cunosoința 
onoratului public în deosebi faptele gene- 
rose .ale acestui de toți cinstit bărbat, care 
pe lângă tote, că în tinerețele sale a păs
torit oile altora, adl bunul Dumnedeu l’a 
învrednicit de a-se pute bucura de o avere 
forte însemnată, pe care tot-deauna o a 
privit și o privesce de un dar de la bunul 
Dumnedeu, ca prin ea să facă fapte bune 
ale iubirei creștinesc!.

„Fiți îndurați, precum și părintele vos
tru îndurat esteu, și „dațl și se va da vouă“ 
sunt acele cuvinte ale sfiintei scripturi, cari 
cu drept cuvânt se pot aplica asupra aces
tui generos bărbat.

Aceste cuvinte dumnecjeescl aprins’au 
focul sacru al iubirei și milosteniei în 
inimile ambilor față de cei lipsiți, năcăjiți 
și ajunși la nenorocire, încât până în diua 
de adl numărul celor ajutorați de dânșii 
în multe chipuri și moduri se urcă la mai 
multe mii.

hiu voesc și mai departe, a-i descrie, 
ci las să vorbescă faptele lor mărețe.

Așa în anul curent în comuna Sudu- 
rău, corn. Sălagiului, au restaurat radical 
totă biserica, provăclend’o cu iconostas, a 
căreia sfințire va urma eurînd. Singur ico
nostasul i-au costat 2400 cor. Spesele re
novării se urcă la mai multe mii corone.

In comuna Domahida au donat 1000 
cor. pentru facerea unui altar în biserica 
română de acolo, care precum sunt infor
mat e și gata.

In Ciomocoz pentru turnarea unui clo
pot 300 cor.

In comuna Sișesti au dăruit o iconă 
în preț de 2600 cor., a cărei sfințire s’a efep- 
tuit la 28 August a. c.

In comuna Sanislău au turnat pe 
spesele lor trei clopote, unul de 7 mm. 
în preț 1409, altul de 2 mm. ’în preț de 
400 cor. și al treilea de 1 mm. în preț de 
200 cor. Tot aici au măi dăruit două icâne, 
una purtativă cu ocasiunea procesiunilor la 
M.-Pocs în preț de 300, er alta cu ooasia 
sfințirii grânelor în preț de 700 cor. Au 
procurat un candelabru pentru 24 lumini în 
preț de 350 cor., prapori îd preț de 300 
cor., vestminte și alte odăjdii bisericescl 
în preț de mai multe sute corâne. Au dă- 
duit doue orolâge de turn, unul pentru bi
serica nostră, altul pentru cea romano-ca- 
tolică în preț de 1600 cor. Au depus o 
fundațiune de 400 cor., pentru-ca salarul 
învățătoresc să se potă presta conform dis- 
posițiunilor legei, asemenea a depus 400 
cor. pentru salarul învăț, rom. cat., âr pen
tru cel reformat 200 cor.

In comuna Săuca SelagiU au dăruit 
lemne pentru arderea țiglelor destinate la 
zidirea bisericei.

Cu ocasia. ținerii esamenelor între 
școlari an de an cu sutele au împărțit cărți 
de rugăciuni atât în comuna Sanislău, cât 
și în comunele vecine.

Precum aurul se lămuresce în foc, așa 
și iubirea de apropelui se dovedesce în (fi
lele năcazului și ale nenorocirii. O sorte 
amară, o grea nenorocire a ajuns pe locui
torii din comuna Tiream, comitatul Sătmar, 
chiar în prejma sf. PascI le arse mai bine 
de 60 de case, nepntend salva nimic din 
ce se afla ÎDtr’ensele. Domnul Szilagyi și 
soția au fost cei dintâi, cari au alergat și 
au șters lacrămile celor nenorociți, ducând 
pentru familiile românescl făină și șunci 
de porc, mângăindu-i, ca așa pe lângă totă

nenorocirea care i-a ajuns, să se potă 
bucura de învierea lui Christos.

Aș pută enumera multe cașuri ana
loge, der mă mărginesc numai la acesta 
ca la cel mai recent, constatând cu buou- 
rie, că cuvintele lui Tovie: „Nici de la un 
nefericit să nu-țl întorci fața ta, că nici de 
la tine nu-șl va întorce Domnul fața sa“. 
au prins rădăcini adânci în inimile lor ge- 
nerose.

Pentru tote aceste — și multe altele 
aid ne amintite — generose fapte, adu- 
oem ferbinte mulțumire, dorindu-le ca 
bunul Dumnedeu să le conserve vieța și să 
întărâscă puterile spre a pute făce și d’aci 

(înainte asemenea fapte mărețe — și ca 
acesta fapte generose să afle răsunet în 
inima tuturor acelora, a căror piept bate 
și arde de un simț cultural nobil, generos 
și româneso, ea în al acestor binefăcători.

Dumnedeu le răsplătâscă ou abun- 
danța darurilor sale marinimosele lor fapte.

G. Mureșan, 
învățător.

ULTIME SCIRI.
„Asociatiunea“ la Timisora.
Timișora, 22 Septemvrie. (Telegr 

„Gazetei Trans.M) Eri s’a deschis 
aici adunarea generală a „Asocia- 
țiunii pentru literatura română și cui- 
tara poporului românil. Ședința primă, 
pe care a deschis’o d-l Dr. Liviu 
Lemenyi la însărcinarea comitetului 
central a fost fbrte bine cercetată, 
participând delegați din t6te despăr- 
țemintele „ Asociațiunii11 și un forte 
numSros public. După deschiderea 
adunării și după înscrierea delega- 
ților presenți, s’a făcut alegerea co- 
misiunilor. D-l advocat Em. Ungu- 
reanu a ținut un remarcabil discurs 
despre apărarea limbei și culturii 
române. Au urmat apoi și alte dis
cursuri. Sera s’a dat un splendid 
concert.

In ședința de astăcjî (Joi) s’au 
cetit raportele comisiunilor, după care 
a urmat alegerea comitetului central 
și a funcționarilor „Asociațiunii“. A 
fost ales președinte d-l Iosif Sterca Șu- 
luțiu, vicepreședinte d-l Atanasiu Mar ei- 
nescu. Viitorea adunare generală a 
fost invitată a se ține la Sibiiu, 
Brașov, Alba-Iulia. Comitetul va de 
cide. La 4 ore d. a. s’a ținut ședința 
festivă a secțiunilor scientifice-lite 
rare. Au ținut conferențe d-nii Dr 
Blaga și Dr. Popovici. Raport urmezăd

Petersburg, 21 Septemvrie. Sta
tul major așteptă, ca în jur de Muk
den se se dea o luptă mare. Arma
tele inimice fac mari pregătiri în 
vederea luptei.

Mukden, 21 Septemvrie. Lupta 
este în ajun a-se da. Japonesii înain- 
teză cu 8 — 9 divisiuni. Posițiunile 
rusesc! se întind pe ambele maluri 
ale fluviului Hun. Kuroki trece fluviul.

Mulțămită publică.
In urma catastrofei ce a ajuns co

muna și biserica nostră de aici prin incen
diul din 8 August a. c., au bine-voit a 
veni în ajutor prin contribuirl marinimose 
domnii:

Dr. loan Rațiu 1 cor., Laz. Fazekas 2 c., 
Iuliu Herbay 10 cor., Dr. Nio. Oncu 5 cor 
R. Ciorogariu 2 cor., Vasile Papp 2 cor 
N. N. și N. N, 2 cor., Fabriciu Manoilă 
cor., Valeriu Milovan 5 cor., Dr. I. P. 
cor., Dr. Aurel Crișan 5 cor. Dr. EugeQ 
Simonca, N. M. Dr. Iancu câte 1 cor., Tra 
ian Vațian 2 cor., I. Domșa 1 cor,, D. Jo' 
vitiâ 2 cor., jV. Antonescu 1 cor., din Arad" 
Dr. Victor Bontescu, când, de advocat 20- 
cor., Szentmiklosy A. esecutor 1 cor., din 
Hațeg.

Atanase P. Bologa, paroch 2 cor., loan 
Dima, comerciant 1 cor., Gustav Daniel, 
comerciant 1 cor., Petrilla Partenie, far
macist 2 cor. din Lupeny.

In numele nenorooițiior și a bisaricei 
primescă din parte-mi cele mai eăldurose 
espresiuni de mulțămită pentru iubirea do
vedită.

Ostrovul-mare, 17 Septemvrie 1904. 
Petru Ciachi, 

par. gr. cat.
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Economul ca — doctor.
Pote că unora din economii 

noștri li-se va pâre acest lucru cam 
ciudat, când scriem, că economul 
se fie și „doctor"; pote că unii chiar 
vor <Țce in gândul lor: atunci de ce 
folos ne mai sunt doctorii cei adeve- 
rațl de omeni și vite?!

Deși lucrul acesta despre care 
scriem acum se pare cam ciudat, 
totuși el es*e  atât de adevărat și 
firesc, încât n’ar trebui se esiste eco
nomi, cari se nu-1 scie și se nu-1 de
prindă în vieța de tbte (filele; n’ar 
trebui se esiste economi, cari să nu 
se scie tămădui ei pe sine, precum 
și vitele lor în cașuri mai grabnice, 
pentru-că s’a adeverit prea adese-crl 
și aci proverbul bine cunoscut: „pănș. 
vine cu leacul, mai more și be
teagul".

Dăr nu despre aceea va fi vorba 
aici, cum se se tămăduescă econo
mul de bolele sale trupeșei, ci des
pre aceea, cum să-și tău ăduescă el 
vitele sale - în casuu de bole mai 
grabnice, până când adecă vine ve
terinarul, seu doctorul de vite.

De miilte-oii însuși economul 
e de vină, că și bagă vitele în anu
mite bble. Astfel de câte-ori nu avem 
prilegiu să vedem, cum cutare eco
nom îșî alergă prea tare vitele sale, 
cum le înădușesce, apoi le adapă 
așa înădușite cu apă rece, seu că Ie 
lasă așa înădușite afară în frig, seu 
că le împovăreză prea peste mă
sură ș. a. Ore în asemenea cașuri 
n’ar fi b ne, ca el șă le scie tămă
dui îndată ce vede, că se bolnăvesc? 
Eu cred, că da!-ar fi forte bine, ca 
se se scie ajuta.

Nu e tocmai de mult, de când 
cu prilegiul unei prelegeri econo
mice, tinută într’o comună vecină, 
în care am arătat economilor adu
nați, cum ar pute să-și ajute mai în 
grabă și mai cu isbândă în cașuri 
de acelea, când li-se umflă vitele de 
luțernă seu trifoiu verde, — unul 
dintre economii presenți mă între
rupe cu cuvintele: „de a-și fi sciut 
eu asta mai înainte numai cu doi 
ani,'nu mă uitam spăriat la cei pa
tru boi ai mei, cări s’au fost umflat 
de trifoiu și apoi au crăpat."

Etă o apreciare însemnată chiar 
din gura unui econom! Etă pentru 
ce se cere, ca economul în anumite 

’cașuri să fie chiar și doctorul vite
lor sale. Dăcă economul, despre care 
vorbim, ar fi sciut măcar numai 
atâta, ca să pună în gurile boilor 
umflați de trifoiu, un lemn ceva mai 
gros, său în lipsa acestuia chiar și 
numai o pietră; dăcă i-ar fi preum
blat apoi bărbătesce: sigur că boii 
lui ar fi scăpat sănătoși.

La o altă îmtemplare a fost 
martor ocular chiar scriitorul aces
tor renduri anul acesta, când a tre
cut peste câmpul unei comune din 
apropiere, unde băiatul unui econom 
făcea ogor. [Cum călătoriam pe jos, 
mă opresc la capătul locului și esa- 
minez puțin plugul economului, pen- 
tru-că mi-se pără, că acela nu merge 
tocmai bine. Vedeam adecă, că boii 
,’s buni și cu tote acestea erau tare 
asudați și gâfâiau când ajungeau în 
capul locului. In cele din urmă m’am 
convins, că plugul întră prea afund 
prin pământ. Ce e drept și căldura 
era teribilă. Sfătuesc pe băiat să 
inai scbtă puțin plugul, căci merge 
prea afund. Der nici lui, nici mie 
nu ni-a succes să putem face acesta, 
fiind-că lanțul era chiar în zala cea 
din urmă.

Vexând, că acesta nu ne suc
cede, l’am sfătuit să lase boii să se 
mai răcorescă puțin, apoi să-i adape 
și numai decât să are mai departe. 
Der băiatul m’a întrerupt cu cuvin
tele : „tata, mi-a fiis, că pănă nu gat 
locul, să nu dau la boi nici de mân

care, nici de beut,k. Ei bine! i-am 
Țis atunci, să lucrezi cu Dumnezeu 
băete! Mai târefiu m’am informat, că 
a doua Ți ”nul din boi a perit de 
aprindere, ceea-ce se pute încunjura, 
dăcă micul econom asculta de rhine.

Odată am întrat în grajdul unui 
econom și văcjendu-i ieslea de pari 
îngrădită cu nuele numai în_ fața pă
mântului, ca de o urmă și jumătate 
de înaltă, i-am Țis: că aceea nu e 
corespunȚetore pentru acel scop, de 
ore-ce pot să cadă odată vitele în 
ea. El însă mi-a răspuns, cum răs
pund de regulă mai toți economii 
noștri, când îi sfătuesci la câte ceva 
bun și folositor ; „așa m’am pome
nit". N’a trecut mult după aceea, 
numai ce aud odată, că respectivu
lui om aevea i-a și cădut o vacă în 
iesle, fie că aceea a dat se se lingă, 
fie că a fost împinsă de o altă vită 
vecină cu ea, și astfel diminâța a 
aflat’o mortă. Ore în cașul acesta 
nu ar fi fost bine ca economul acela 
să fi fost doctor de ieslea aceea bol
navă? Eu cred, că da!

Alta dată am vădut pe un eco
nom, că a tăiat cucutele din gră
dina sa și le ducea cu corfa se le 
dea la vite. Din întâmplare trecând 
și eu pe acolo i-am Țis, că cucutele 
sunt veninose și ast-fel nu sunt bune 
pentru nutrirea vitelor. Der econo
mul meu nu vre să mă înțelegă și 
a dat și pe mai departe cucute vi
telor sale, cari fiind pote și prea flă
mânde, au mâncat lacome din acelea 
și astfel s’au bolnăvit. Odată numai 
ce văd pe economul meu, că fuge 
cu pălăria în mână după un alt eco
nom, care se pricepea să înțepe vi
tele de brbscă grabnică. Noroc, că 
sosind ajutorul încă la timpul ce
rut, i-s’au întors vitele bolnave și 
astfel a putut să scape de daună. 
De atunci de câte-ori mă vede, îșî 
aduce aminte de vorbele mele.

(Va urma.)

Amintiri.
(0 partidă da popice în Blașiu la anul 

1885.)
Era diua de sf. Alexandru anul 1885 

și noi o câtă de aprope 20 studențî am 
prăznuit aedstă db pentru noi atunci de 
mare însemnătate, nu d<5r’ că era diua. în 
care a cădut Grivița, nici pentru-că era 
diua onomastică a profesorului nostru A- 
lexandru Uilăcan, ci pentru-că în acea di 
factorul postai din Blașiti a felicitat pe 
doi colegi ai noștri (Alexandru Codarcea 
și Alexandru Gormoș) cu câte-va hârtii de 
câte 10 fiorini.

După o mică gustare, care consta 
din deșertarea a câteva păhărele de alaș, 
ne-am hotărît să mergem la pepeniștea 
Fischerdei, o femee anume Fischer de la 
marginea Blașiului spre Sâncel, adecă în 
republică, cum numiam noi partea aceea 
a orășelului, de la un locuitor d’acolo, 
care era orb de-un ochiți și căruia îi da- 
sem numele de Gambetta. Acestă femeie 
avea un deposit de pepeni și împrovisase 
și o popicărie, făcând un strașnic cort, 
sub care ne adăposteam în cașuri de 
pldie.

Acolo era în sărbători locul de în
tâlnire. Lăutarii Blașiului, în frunte cu 
Laia, nu lipsiau nici-odată; ba veneau și 
unele domnișore din Blașiu și se întindea 
câte o horă, de-ți era mai mare dragul; 
unii erau în horă, alții jucau popice, ăr 
alții ședeau pe băncile din jurul cortului 
și făceau autopsia pepenilor galbini; era 
interesant a vede pe fie-care cu pepenul 
despicat și cum făcea cu briceagul se 
dispară feliuțe după feliuțe.

Cei mai mari și mai cu dare de mână 
dintre tineri, aceia erau popicarii. Intre 
aceștia era și un vestit fecior de popă, 
care se . purta de regulă în haine negre 
și avea și câteva inele destul de mărișâre 
cu pietrii scumpe la mâna dreptă; acesta 
era matadorul popicarilor și nu-i ședea 
reu, căci era forte dibacifl, când punea 

mâna pe bilă, se te păzesci — o arunca 
cu așa o forță, de credeai că iese din 
pușcă.

Când prinse prima bilă și voi să o 
arunce cu obicinuita-i vehemență, atinse 
probabil cu pietra unui inel pantalonul 
de la piciorul drept și-l sfășiă în așa mod, 
de rămase p’o parte îmbrăcat românesce 
cu cămașa afară din pantaloni.

Pe cât era de fălos, așa devenise de 
rușinos și spre a nu se espune rîsului pu
blicului, se furișeză cu o repediciune mai 
amarnică, ca fuga” Grecilor de la Domo- 
kos, și se aruncă pe o bancă tocmai în 
fundul pavilionului, de unde nu se miș- 
case de cât pe înserate, când rămăsesem 
numai noi studenții; atunci apare și el în
tre noi, der ce să vedl — horibile — se 
aședase din păcate tocmai pe o platură 
de pepen galben, pe care o făcuse terciă.

Vă puteți închipui tabloul:
Cămașa albă,
Pepenul galben.

Sf. Alexandru, 1904. De sub Surul.

Ursul țiganului,
— Anecdotă. —

Un țigan trecând spre sâră 
Printr’un capăt de pădure 
S’apucă s’adune mure.

Și fiindu-i cald, se vede, 
Se desbracă de suman 
Și-l întinde pe-un buștean.

Er umblând pe ici pe colo
Păn’ departe de pădure 
Cam pe unde da de mure, 
Cât s’a dus șl-a tot umblat 
De buștean s’a depărtat.

Dar când vrâ ca să se ’ntdrcă 
înapoi pe la buștean, 
Ca să-și iee cel sumari, 
De colo din depărtare 
Lui bușteanul i-se pare 
Un urs coșcogea de mare.

— Na, grăesce el atuncia, 
Fii al naibii de buștean,
Vrei se-țl rîȚl de-un biet țigan? 
Când veȚușî că ai suman
Cum stai dincolo de drum 
Te-ai schimbat în urs acum!? 
Dar fi urs tu cât de bine.
Că nu-s prost se vin la tine, 
Nici acuma, nici la anul; 
Fie-țl de comând sumanul.

Th. D. Speranță.

Icone din resboiu.
Kuropatkin.

Corespondentul diarului „Daily Graf- 
fic“ a visitat Ia cartierul său pe generalul 
Kuropatkin. Acesta l’a primit bine și timp 
de mai multe minute a stat de vorbă ou 
el. Etă ce scrie numitul corespondent des
pre generalissimul armatelor rusescl.

Bunătatea și modul oum m’a primit 
și cu care vorbesce el corespondenților des
pre grena sa problemă în acest răsboiă mo
dern, a făcut asupră-ml o colosală impre
sie. Vooea lui e adâncă și m61e, vorba 
calmă, liniștită. In atitudinea lui nu se 
simte de loe vr’o urmă de descuragiare. 
Inimă deschisă, politicos, și totuși se pote 
vede, că acest bărbat e obicinuit a porunoi. 
Nici o deosebire n’am aflat între acel Ku
ropatkin, care merge în fruntea oștilor sale 
îmbrăcat cu manta albă militărescă con
versând cu mine, și între acela, care luân- 
du-șl adio de la patria sa primia cu răcâlă 
omagiile, ce i-se aduceau, când pleoâ la 13 
Martie din Mosova pe câmpul de răsboiîi. 
Și acum, ca și atunci când a luat asupră-șl 
marea problemă cu care l’a onorat Țarul, 
vorbia cu acel devotament și hotărîre li
niștită, care dovedesce, că e conseient de 
greutatea posițiunei sale ee nu vrâ se o 
tăinuescă nici sie-șl, nici lumei din afară.

Eu așa cred, că în Kuropatkin nu se 
află calitățile, cari fac popular pe un beli- 
duce. Esteriorul lui e nepretențios; dispre- 
țuesce grandomania; nici odată nu doresce 
să străluceseă în lumina puterei sale; nu 
face glume, nu isbucnesce în furie, și indi

vidualitatea lui inspiră o nemărginită în
credere.

Tactica lui Kuropatkin este: a rețin» 
înaintarea inimicului pănă când forțele mi
litare de cari va dispune, îl va îndemna să 
ia ofensiva.

— Armata manciuriană, clic0 0L cresc» 
din di în Ți ?> resultatele transportului pe 
calea ferată, întrec tote așteptările. Sunt 
însă multe de făcut pănă când vom lua 
ofensiva. AdI încă nu se p6te vorbi de 
acesta, der va veni timpul, când forțele ne
cesare vor fi adunate la un loc și cu aceste 
forțe vom dobândi ceea-ce s’a pierdut. Pănă 
atunci noi n’avem nevoie decât de perse- 
veranță, încredere și curagiă. încetul cu 
încetul vor vede amicii Rusiei, că atitudi
nea ndstră față cu inimicul preponderant 
în număr; a fost eroică și gloriâsă și pănă 
acum. Dâr și pănă atunci pot sS-țl spun 
d-tale și tuturor amicilor Rusiei: răbdare, 
răbdare, răbdare!

O luptă cu baioneta.
piarul „Ruskija Viedomostiu publică 

scrisorea unui oficer din regimentul Voro- 
nes, în care descrie un atac cu baioneta, 
la care a luat parte batalionul său în tjiu» 
de 31 Iunie îu strîmtorea de la Ciuliapudze. 
Etă cum descrie el acâstă luptă :

„Am audit trei salve. Nu sciam ce în
semnătate să le dăm. Scurt după aceea, se 
dă un semnal din aripa nostră stângă. Ba
talionul era într’o așteptare încordată. Un 
nou semnal șl-apoi un sunet de trompetă, 
care ordonă asaltul. In câte-va secunde ba
talionul se ridică și înaintâză în pas de 
fugă. Năvălim pe munte în sus. AuȚim șue- 
rul gldnțelor, al căror sgomot particular 
cresce tot mai tare. La aripa ndstră totul 
e tăcut și nu se aude decât sgomotui pa
șilor. De-odată aucjim un țipet: un sergent- 
major din compania a doua cade cu fața 
la pământ. Este prima victimă.

înaintăm tot mai sus și mai sus și 
cu toții, ofițeri și soldați, simțim o mare 
obosâlă. Scurt după aceea ne oprim îna
inte de a ajunge pe platoul muntelui, ca 
să ne odihnim câte-va secunde. Și erășl s» 
aud sunete de comandă și năvălim mai de
parte. Ajungem pe platou și la ?0 —40 pași 
vedem pe inimic înaintea nostră. Un foc 
teribil din pusei ne întâmpină și focul ne 
opresce 5—10 secunde înaintarea. Peste un 
minut însă batalionul, ca un singur om, dă 
năvală înainte. Strigătele de .,hurra" se 
amestecă cu gemetele și țipetele răniților. 
Ne aflăm în mijlocul posițiunei inimicului.

Este imposibil a descrie grozăveniile 
unei astfel de lupte cu baioneta. Ici un ofi
țer japones se apără desperat cu sabia. Ba
ioneta străbate în trupul său, o racjă de 
sânge țîșnesce din el și dă 'grămadă. De 
jur împrejur țipete sfășietâre. Nimeni însife 
nu-șî bate capul cu sângele ce ourge va
luri și cu chinurile răniților. Japonesii sur
prinși, o parte caută se soape prin fugă și 
cădend se ridică din nou fugind de vale. Fuga 
însă nu le aduce scăpare. Noi îi ajungem și 
ne aruncăm asupra lor ca nebuni. Baionetele 
ce soldații noștri Ie împlântă ou o adevă
rată furie sălbatică, pătrund adânc în tru
purile celor urmăriți. Se pote audi cum 
soăfârliile trosnesc, despicânduse sub lovi
turile patului puscilor. Baionetele se înoo- 
voie în cadavre și unii din soldațî abia le- 
pot smulge din trupul viotimelor.

Cadavrele sporesc, sporeso. Credea» 
deja, că am învins și că putem să odihnim.. 
De-odată însă esperiăm un lucru nou sur- 
prindător. Asupra nostră se descarcă o ade
rată ploie de glonțe, cartușe, granate și 
ghiulele. Credem, că în primul -moment 
trebue să murim. Șirurile se răresc, când 
ici, când colo cade câte-o granată dușmană 
și eșplodând causâză pierderi enorme în rân
durile nostre. Un ofițer cade fără a grăi 
vorbă; un glonț ucigaș i a rupt capul. Stri
gătele de durere ale muribundilor și răni
ților nu mai pot fi audite, răpăitul de pușeî, 
și sbieretele de luptă le covârșesc. Ori în- 
cătrău privesol, numai sânge, morte și în
fiorare.

La urmă s’a constatat, că lupta a fost, 
inegală. Batalionul se topesce vădend ou 
ochii. Cei rămași, cu desperare mută și ( 
storșl de oboselă, încep retragerea. Inimi-

>
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eul ne urmăresce cu șrapnele și granate. 
Vedem în decursul retragerei cumzao unii 
lângă alții, amici și inimici. Numai din chi
pul cum zac tradeză, că aici a trebuit să 
se întâmple ceva teribil.... N’avem timp 
sâ-i privim. Inimicul și md.rtea sunt acum 
pe urmele nostre"....

După lupta de la Liaoyang.
Corespondentul diarului „Nov. Vremja" 

Nemirovici Dancenko, descriind retragerea 
armatei ruse de la Liaoyang în momentul 
când trecuseră deja 9 dile de la începutul 
retragerei, în care timp trupele n’au avut 
un minut de repaos, — ne presentă urmă- 
torele scene mișcătdre :

Trăsura mea era schimbată în sufra
gerie. Soldații se opresc și cu ochi lacomi 
se 'uită în trăsură.

— Ce vrei, amice?
— Ași dori mult o bucată de pane. 
I-se îmbie bani, der soldatul îi refusă.
— Mulțumesc, mai bucuros primesc 

<o bucată de pane, căci de două dile n’am 
mâncat nimic.

Impărțim cu el, îndată, ce avem. Peste 
-o oră veniră alții și er alții, cari ne ce
reau pane. Veniseră din posițiunl forte în
depărtate, unde nu li-se putea trimite 
hrană. Nici unul din ei nu voiau sS primâscă 
bani, ci toți cereau pane.

A doua di feciorul unui ofițer veni la 
noi cu aceeași rugare. !I-s’a dat pane, dâr 
u’a fost mulțumit.

— Atâta îți e destul.
— Mie d8, nu însă și căpitanului meu.
— Las’ să vină el.
— Nu va veni.
— De ce nu ?
— Fiind-că i-ar fi rușine sâ cerșescă.
I-s’a dat și pentru ofițer pane și supă, 

■ofițerul mulțumi din depărtare și de pe 
strălucirea feței se vede, cât e de vesel.

Câte-va minute în urmă sosesce la 
noi un ofițer din armata lui Micenko.

— Pentru numele lui Dumnedeu ! Ge
neralul n’are ce sS mănânce; dați-i ceva.

I-am trimis tot ce s’a putut: o sti
cluță cu rachiu, pane, carne și conservă. 
Bietul ofițer săria ca un copil de bucurie.

— Ah! Vă mulțumim! Ce fericire! 
"Vom avâ o adevărată sărfiătore. A trecut 
<d lună de când n’am mâncat așa ceva. — 
Fără a mai zăbovi a încălecat și sburâ ca 
săgeta.

Vine un alt ofițer, pe care-1 invităm 
Să mănânce cu noi.

- Cred, că n’o să mai sciu mânca! 
<dise el încet.

— Der cu ce ai trăit pănă acum ?
— Cu ceaiu.
Tremura, sărmanul, și abia pute să 

mănânce. Un alt ofițer se aruncă cu atâta 
lăcomie asupra porției unui soldat gregar, 
încât vădendu-1, trebuia să-l plângi de milă.

In „țera dușmanului".
Primele transporturi ale ^Taponesilor 

făcuțl prisonierl de Ruși încep să sosâscă 
în Rusia, țliarele rusescl înregistrăză scene 
înduioșătore, cari se petrec la primirea Ja- 
ponesilor din partea poporațiunii rusescl. 
„Etă, că sosesce un tren cu prisonierl — 
scrie un diar — sunt în majoritate mari
nari japonesl tineri, cari au fostfăcuțl pri
sonierl pe vasele esoadrei rusescl din Wla- 
divostok. Intre ei se află și 28 ofițeri ja- 
ponesî. Mii de omeni așteptă sosirea „duș
manilor1'. Nici o urmă de amărăciune, său 
dușmănie; pe fețele tuturor este zugrăvită 
o curiositate mare. Mai curiose sunt damele.

„Anato Sakimatod*  strigă doi Japo
nesl; acesta însemnă atât cât „Bună diua“. 

•Și Rușii înțeleg instinotiv însemnătatea 
acestor cuvinte și răspund în limba lor cu 
.aceeași prevenire.

Un sublocotenent tînăr japones a dat 
■chiar ansă la o scenă mică de dragoste, 
.adresând unei dame mai tinere cuvintele : 

„Okoktoreo Kutasay*,  și ea înțelese, că în
semnă „Sărută-mă“ și se bucura....

Prisonierii japonesl părăsiră la fie
care stațiune mai mare vagonele și mer
gând pănă la geamurile cl. I și II a vago- 
nelor, salutară cu respect pe ofițerii lor 
ajunși în prinsore. Ofițerii îi resalută și le 
dau bani și țigarete. Numai un ofițer în
cărunțit nu luă act .de împrejurimea sa și 
sta tăcut și închis la față. Când îi spuse 
însă un soldat japones, vre-o două cu
vinte în limba sa, începu să plângă 
amar. Plângea el ore după patria îndepăr
tată seu după câmpul de răsboiîi, de pe 
care a fost luat și dus în prinsore?...

„Ce mici sunt!" se mirau țăranii ruși.
„Sărmanii flăcăi, și-au lăsat acasă 

mame și copii" răspundeau țărancele... Și 
trenul se punea din nou în mișcare, spre 
a-i duce tot mai departe la locul desti- 
națiunii.

MULTE ȘI DS TOTR.
Palate de miliardari.

Bogătanii americani risipesc milione 
pentru împodobirea caselor lor; dorința de 
a se întrece între ei, îi împinge tot la un 
lux mai mare și lumea informată esact asu
pra activității lor, e uimită.

Acum Mr. James Henry Smith, ne
potul cunoscutului Chicago Smith, a cum
părat casa decedatului milionar Whitney 
din New-York pentru 8.000.000 franci, ju- 
mătatate din prețul cât a costat — și are 
de gând să mai cheltuescă alte opt milione 
pentru împodobirea ei.

Alțl milionari americani au cheltuit 
mai mult de 16 milione pentru o locuință 
particulară.

Cornelius Vanderbild a plătit 20 mi- 
lidne pentru casa sa.

Esteriorul acestei clădiri mici nu pare 
așa de pompos, deși are turnulețe, der de
corația interioră și aranjamentul ar putâ 
face invidios pe un sultan. Singur salonul 
de bal costă o avere. Plafonul e pictat cu 
amurete și nimfe ; din flori modelate în mod 
răpitor scânteieză lumini electrice, lustrul 
uriaș și păreții sunt împodobiți în modul 
cel mai ales. Grădina ‘e chiar mică, dâr 
pentru a o planta a trebuit să fie dărîmată 
o casă de 500 mii franci, s’au cheltuit 
pentru dânsa în total 2.000.000 corone. Un 
alt număr de case din Nrw-Yoik ea acea

II W Mare deposit de pânzărie fabricat Schroll.
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DESCHIDERE DE MAGAZIN!
Am ondrea a aduce la cunoscința On. public, că am deschis 

pe piața din loc
: Strada vămii ni. 21-

sub firma mea protocolată la tribunal, un

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

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

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

cu totă stima FMYVESI M. LAJOS.

!» 
©
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3^^ Stofe englezesc! pentru haine bărbătesc!.

3

lui George și Stefan Marchand, nu costă 
cu mult mai puțin decât 20 milione franci.

Când un om cheltuesce mai mult de 
4,OOO,0OO pentru o cameră de dormit și 
400.000 fr. pentru o scară, trebue să te miri, 
cum s’a mărginit numai la 20 milione pen
tru casa întregă.

Aceste patru milione le-a cheltuit mis
ter Marchand pentru o singură cameră de 
culcare în c,asa sa. Patul soulptat artistic 
din lemn de abanos și din fildeș și încrus
tat cu aur, a costat 760 mii de franci, pen
tru păreții bogat sculptați, cu email și eu 
aur, a cheltuit aprope 260,000 franci; 
79.400 franci s’a cheltuit cu împodobirea 
plafonului, etc.

La o asemenea odaie trebuia să se 
aducă o scară ca aceea pe care o posedă 
Commodorny Gerry. Ea e din marmora cea 
mai curată tăiată dintr’o stâncă uriașă, și 
duce pănă la un loc unde se desparte în 
două scări. \*

O inovație.
La Washington se construesce acum 

un mare hotel, oferind călătorilor tdte co- 
moditățile pe cari civilisația le socotesce 
necesare. Printre altele, merită mențiune o 
mică cameră mortuară, destinată călători
lor morțl subit. Aparate frigorifere spe
ciale, instalate în acestă cameră funebră, 
au menirea de a conserva cadavrele pănă 
la sosirea familielor respective.

*
Un pom in biserică.

Intr’o biserică din Worcestershire (An
glia) se vede un forte frumos castan, răsă
rit pe mormântul unui dre-care baron Wil
de. Tradiția spune, că unul din copiii de la 
cprul acelei biserici, surprins de cătră preot 
când mânca castane, aruncă pe cea din 
urmă; acâsta cădend într’o crepătură a par- 
doselei bisericei, prinse rădăcină și dădu 
nascere acestui pom.

Cine e chinuit de reumatism, po- 
dagră, vîjeit de urechi, migrenă? Decă 
pătiroesce cineva de morburile acestea, 
folosescă crucea duplă electro-magnetică, 
inventată de d-1 Albert Miiller (Budapesta 
V. Vadâsz-u. 42/a E) p. 86.967, care pro
duce resultate uimitdre în privința mor
burilor amintite' mai sus. Epistolele de 
mulțămită sunt nenumărate, dovedind tdte 
efectul uimitor produs de acdstă cruce 
cum se pote vede acesta, între altele și 
din epistola d-iui«Ludvig Weiser, organist 
în Pojon.

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

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

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

Anunțnrl de căsătorie.
De la 9—15 Septemvrie.

1) Lazar Kelemen gr. cat. calfă de fierar în 
Brașov cu Rosalia,Pap ev. ref. în Vajdaszetitivâny 
2) Constantin. Prișcu gr. or. agricultor în Brașov 
cu Ana Neatnțu gr. or. din Ghimbav. 3) George 
Popa gr. or. friseur cu Maria Lungu gr. or. amîn- 
doi din Brașov. 4) George Rusu gr. or. agricultor cu 
Florea Dombi gr. or. amendoi din StupinI, 5) Iro- 
dion Popișter gr. or. pantofar în Brașov cu Vic
toria Oprea gr. or. din Turcheș. 6) loan Pestrea 
gr. or. calfă de zugrav cu Maria Pipoș .gr. or. 
amendoi din Brașov. 7) Dumitru Milu gr. or. ln- 
crător cu Efrosina Voina gr. or. lucrător cu Efro- 
sina Voina gr. or. amendoi din Brașov.

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

Avis comercîaaților!
Pe câmpie într’un centru 

de prima forță cu jur curat 
românesc, unde se pot face 
afaceri comerciale de tot bune 
— se invită un comerciant 
român harnic.

Informațiunî mai detailate 
se pot afla la administrațiu- 
nea „Gazetei Transilvaniei”.

1—3.,1511

Caut încă 2 vânători sîrgui- 
torî, onești, absolut trezi, fără 
darul beției. Simbrie 25 fl. 
și onorar pentru împușcat. 
i-2„1512 PIPER, Zârnesci.

P AGLIANO-SlRUP
cel niitS bun mijloc de curățirea sângelui, inventat de 

O
-—  F fi. O fit E W Z - Via F>ando9fini (ITAIJA).  —

W A se feri de imitații.
Fie-care sticlă este provecfiită cu marca fabrice! albastru-deschis, cu

subscrierea Profesorului ttERUEjAlVfiO
Se capetă în tdte farmaciile mai mari-

J8ÎEjP®Sfil?IUL pentru Austro-Ung.:

Socrate Bracchetti I a (Shd-Tirol).
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Invitare la subscripțiunel
Subscrisa firmă primesce de acuma subscrieri la împrumutul de losurî pentru:

„Sanatoriu-Elisabeth".
La anunțări este a se plăti I corână.

Casa de ‘banca M1HAL0VITS & NUSSB ACH ER, Brașov.

= -© 2 " &
*!

£ 53 s
2.*  
W »■

[ Fondatăl867. Fondată 1867

-.40.

-.40.
- .50.

-.50.

Librăria H. ZEIDNER
BRAȘOV (Ungaria),

recomandă la începutul anului școlar editura cea bogată de

Cărți pentru școlă.
(Aici nrnieză numai opurile din timpul cel mai nou apărute.)
A) Cărți pentru șcâle primare nou apărute în editură sunt:

1. G. Ludu, preot și 7. Dariu, învăț.: Istoriore religiose și morale sau 
datoriile copiilor, partea I. din învățământul religiunei creștine, cor.

2. V. Goldiș, prof.: Elemente din constituția patriei sau drepturile ce- 
tâțenescî, pentru școlele poporale, ediția II., legat .... cor.

3. N. Stoicovid, înv.: Elemente de musică vocală, p. școlă popor, cor.
— — Colecțiune de cântece și cântări bisericesc! pe note

pentru școlele pot orale. Partea I-a, cântece și cântări bisericescl 
într’o voce, pentru anii I., al II-lea și al III-lea de școlă, broș. cor.

»»■ Catalâge și esemplare de probă se trimit la cerere gratis și franco.

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

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

2. Istoria Universală, pentru școlele sec., de F. Goldiș, prof. Ev. veohiti
vol. I., broș...........................................................................................oor. 2.—.

3. Curs sistemafc de Gramatica limbei române, întocmit pentru școlele
secundare, după cele mai nouâ recerințe ale instrucțiunii N. Pilția, 
revăd, de N. Sitlică, profesor gimn. Ediția IV-a, volumul I. (Etimo
logia), broș............................................................................................cor. 1.80.
(Carte aprobată de înaltul Ministeriii al Cultelor și Instrucțiunii publice ca text

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

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

I—>- Catalogs se trimit la cerere gratis și franco. -{—(

ofetăria BE
II în fie-care di deschisă, 

până la 11 ore sera, 
Numerose Jurnale și Reviste, 

Biliarde excelente,

Cafea aromatică. 
Beuturî fără alcohol.

J o c de șah și domino fără plată.
2—10.1504.

I

Subscrisa se recomandă Onor, 
public pentru confecționare de 

taMI si Albita?!a

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

Cu tbtă stima
RORA liOAIG.

Brașov, Strada Catherinei nr. 23.

O Ocasiune rară, pentru cumpărături 1

Pentru rochii de dame, indi

1 $

i
- J 58

gene și

O

-----  din streinătate,
Mălăsării, Pânzărie, Covore, Perdele,
Paletots de Dame se vinde cu

Prețuri forte scădiite

la MAGAZINUL de MODE, sub firma W r r SSnr -tr A rMtnrff « .W p
-nO M. & L. LÂSZLO Succesorii • 

’ ' " Eziș:- j’ ■-
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o* Qcastos rară, psntru cumpărături'

Convocare.
Domnii acționari ai institutului 

de credit și economii „Detunata", so
cietate pe acțil, se invită la
Adunare generală extra-ordinară, 

ce se va țin6 Marți în II Octomvrie 
st. n. a c, la 10 ore a. m. în localul 
institutului.

Ordinea de d :
1. Deschiderea adunărei gene

rale și constituirea (§. 22 din statute).
2. Alegerea comisiunei de trei 

pentru constatarea acțiilor și a ple- 
nipotențelor intrate pe basa § lui 19 
din statute.

3. Raportul direcțiunei în causa 
împrumutului de 800 cor. contras de 
Nicolau Găeșian din Buc.ium-Izbita 
și luarea conclusului impus de gra
vitatea cașului.

4. Exmiterea alor doi acționari 
pentru verificarea procesului verbal 
al adunării.

Domnii acționari cari doresc a 
participa in personă orî prin pleni- 
potențiali sunt rugați a-șl depune 
acțiile și plenipotențele cel mult pănă 
în 10 Octomvrie st. n. a. c. la orele 
10 a. m. la cassa institutului nostru 
ori la „Auraria" în Abrud.

Bucium, la 20 Septemvrie 1904. 
î-i Direcțiunea-

t

jn interesul fie cărui părinte este ca se cumpere copiilor

Haine bune durabile de școlâ. S
Eu sunt singur, care pot oferi cumpărătorilor, pe lângă garanție, haine 

de școlă din stofele renumite și moderne Zsolnai și Gâcsi un asorti- 
ment bogat și modern cu

W*  Prețurile cele mai ieftine. B
In prăvălia mea se află Pardiseum pentru bărbați, juni și copii, vjj 

Paltone de ernă, Ulstere. Raglane, Derbi, Paltone popești, Surtuce de ve- K| 
nat, Blane de călătorie, Blane pentru oraș, Surtuce de patinat și Surtuce SI 
din piele veritabilă Dan. (SB

Cu totă stima

„Gazeta Transilvaniei“ cu numeral ălO fii. se vinde la zaraful Dumitru Pop "Wl

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

Se ©apetâ cu pe*et  fdrte ieftin Ea Fabrica PORTLAND-CEMENT (9 S 3 cii Ss a
Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


