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Ministrul Berzeviczy la Clușiu.
(a) Se întîmplă cam rar, ca un 

ministru al instructiunei publice sâ-șl 
părăsescă fotoliul învescut în plisă 
roșie și se visiteze institutele de în
vățământ din țâră.

Resortul învețămeutului public 
se ocârmuesce din cancelaria minis
terială din Budapesta, după rapor- 
tele ce se trimit de cătră inspectorii 
de școle și cari, din păcate, nu sunt 
întemeiate pe realitate.

Care este realitatea ?
Realitatea este, că în țera a- 

cesta locuiesc milione de suflete, tot 
cetățeni contribuabili, cari pbrtă în 
spate sarcini publice grele și au și 
ei aspirația de a dobîndi o fărîmă 
de cultură, pânea sufletâscă de îbte 
filele.

Și nimic nu este mai firesc, de 
cât ca aspirațiunile culturale ale a- 
cestor cetățeni să fie naționale. Ei 
stărue adecă din tbte puterile, ca se 
se potă cultiva în propria lor limbă.

Raportele însă, ce se trimit la 
ministerial din Budapesta, nu vreu 
sescie de aceste aspiraținni. Organele 
subalterne ale ministeriului de in
strucțiune publică nu au în vedere 
altă cultură, decât cultura maghiară

Am c|is, că „nu au în vedere, 
decât cultura maghiară". D6r nici nu 
pot ave alt-ceva în vedere, fiind că 
așa au poruncă de sus. Tendințele 
de maghiarisare pornesc din Buda
pesta, și armele pentru realisarea 
acestei utopii tot acolo se făuresc.

Mai anul trecut a venit in in
specție în părțile ardelene ministrul 
de pe acele vremuri Iuliu Wlassics. 
A inspectat câte-va gimnasii săsesci 
și românesc]. In gimnasiul românesc 
din Brașov, credeți că s’a interesat 
de mersul general al instrucțiunei? 
Ferit’a Dumnefieu ! S’a pus se con
verseze cu elevii unguresce, între- 
bându-i unde locuiesc, ce mănâncă, 
cât plătesc la gazdă și altele d’al 

d’aste. In Scheiul Brașovului înse 
se scie, că sunt numiri de strădî ro
mânesc!, cari nici nu sunt traduse, 
nici că. se pot traduce în alte limb!. 
La „CiocraC1 de esemplu și la vDup& 
Iniști“, atât Sașii cât și Ungurii le 
c|ic tot așa. Acum închipuiți vă în
curcătura elevului, de la care domnul 
Wlassics pratindea a-i spune pe un
guresce, ceea-ce nu se pbte spune 
pe unguresce!

Etă ce bazaconii ridicole ies din 
sforțarea nefireacă de a preface to
tul în acestă țâră în unguresce. Ni
mic se nu rămână nemaghiarisat, 
nici colnice, nici văi, nici străcjl, nici 
gazde, nici elevi.

Acuma ocupă fotoliul de plisă 
roșie al instrucțiunei publice din Un
garia domnul Berzeviczy.

II cunoscem în de ajuns ce fel 
de om este.

Abia și-a ocupat scaunul și prima 
lui grije a fos+ maghiarisarca.

Acuma ni-se scrie, că a venit 
în persbnă Ia Clușifi, Bă vadă cu 
ochii lui proprii cum funcționeză ma
șinăria culturală din acest oraș. Dor 
Clușiul este considerat ca un centru 
maghiar de frunte, este sediul kul- 
turegyletului ardelean, sediul univer
sității și a unui număr mare de școli 
și institute de tetă categoria, tbte 
menite să propage cultura maghiară 
„în aceste părți espuse“.

Călătoria lui Berzeviczy este o 
călătorie de recunăscere, de cerce
tare, să vadă ce ar mai fi de întărit 
și proptit și pe ce să se mai chel- 
tuâscă miliănele din budgetul statu
lui, pentru-ca „mașinăria culturală" 
să umble mai cu ispravă.

Ni se scrie, că la recepțiunea, 
ce a avut loc la ClușiQ, între cele 
vr’o 60 de delegațiunî, ce s’au pre- 
sentat la Berzeviczy, au fost și pro
topopii români din acel oraș.

Am vre să seim, ore d-1 minis
tru n’a fost curios a afla dela denșii 
câte o informație asupra cestiunilor, 

ce preocupă astăc}! opiniunea pu
blică română? I-a întrebat ăre, ce 
părere au ei despre reforma șcălelor 
primare, despre cestiunea intermina
bilă a congruei și despre alte multe 
cestiunl, pe cari ar trebui să le cu- 
născă un ministru într’un stat con
stituțional.

Am dis că „am vră să seim'1. 
Der ce să mai vrem lucruri, cari au 
fost eliminate de mult din sfera de 
gândire a acestor miniștri „constitu- 
ționall". D6r la ancheta anteproiec
tului cei doi metropolițl români i-au 
spus oarzăn, cari sunt gravaminele 
Românilor în privința, reformei șco
lare, ăr în cestiunea congruei și au
tonomiei, memorandele presentate 
din partea Românilor sunt fără nu
măr.

Decă politica domnilor de la 
stăpânire n’ar fi luat de mult câmpii, 
urmărind năluci în veci nerealisa- 
bile, — câte o călătorie de miniștri 
ar pute avă darul, că li-s’ar deschide 
ochii asupra stărilor faptice din a- 
căstă teră.

Orbului însă în zadar îi arăți 
colorile, ăr surdul n’are simț pentru 
glasuri!

Ajutore pentru încendiațî.
Pentru Românii nenorociți prin 

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

D-șdrele Julia și Claudia Moldovan 
din Boziaș au colectat următdiele suma 
pentru incendiații din (Jârupenî:

Din Dicio St.-Mărtin d-e la: d-na 
Aneta Zehan 2 cor., d-nii Laurențiu Pascu 
protopop 1 cor., Simion Căluțiu advocat 
1 cor., Zaharia Boila 1 cor.

Din Subpădure de la: d-nii loan 
Anca preot 5 cor., Moisă Birtolon notar 
(Lăscud) 2 cor., d-șdrele Victoria și Emilia 

Birtolon 1 cor., Vesiliu Costea înv. 1 cor., 
Nicolae Frâncu teolog 60 bani.

Din Boziaș de la d-nii: Gregoriu 
Nistor preot 1 cor., Nicolae Costea înv. 
pens. 1 cor., George Sabău înv. 1 cor.; 
de la fruntașii satului: Dumitru Stef 1 
cor., Gerasim Popa 1 cor., Vasilie Mun- 
teanu 1 cor., Ioan Munteanu 1 cor. D-șdra 
Claudia Viciu 1 cor. Colectantele lulia și 
Claudia Moldovan 5 cor. Leontina Pop 
n. Moldovan 5 cor. — Suma 32 cor. 60 
bani.

Din Arpătac de la d-1 Aurel Nislor 
paroch (colectant) 5 cor., d-na Elena Nis
tor 1 cor., George Enescu (Poiana Măru
lui) 2 cor., George Axente comerciant 2 
cor., Const. Cioflec 1 cor.; și de la mai 
mulțl parocheni din Arpatac 7 cor. 40 
bani. La olaltă 18 cor. 40 b.

G. Pîlța din Feldiără 1 cor.
Suma 52 corone.

Transport din Nr. de la
10/23 Septemvrie 1228 cor. 94 bani.
Suma totală : 1280 cor. 91 bani.

Șvabii din Banat.
Nu de mult un tîner șvab din 

Bănat, a ținut în orașul Verșeț o 
prelegere asupra întrebării, „Gum 
stă cu consciința năstră națională". 
Răspunsul ce-1 dă, nu e mulțumitor. 
Șvabii muncesc, sunt buni gospo
dari și starea lorr materială e bună, 
der consciința lor naționaiă - ger
mană, nu stă de loc strălucit. îna
inte cu o sută de ani ei aveau încă 
școlele lor germane; limba lor în 
comune era încă pretutindeni cea 
germană. Din nenorocire inteligența 
șvabilor a părăsit poporul și a tre
cut in tabăra ungurăscă Sângele a- 
cestor cărturari păcătoși s’a tăcut 
aici apă; țăranii șvabi însă sunt și 
astăfli mândri, că sunt germani, ei 
die și astădi încă: M'r siud deutsche 
Leut\ Dăr nu sunt conscii de valb- 
rea și însemnătatea naționalității lor.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Cântece.
i.

Pomul cântecelor mele
Ca și pomii cei d’afară 

Desmierdat de nopți senine
A ’nflorit în primăvară.

N’a ’nflorit de dorul lunii
Nici de drag de primăvară, 

Ci că lacrimile mele
S’au pornit se curgă eră

II.
Dragoste cu gura caldă

Și cu brațele de ceară
Ai trecut peste al meu suflet

Ca un vent de primă-vară.

Și te-ai dus ducând cu tine
Florea tinereții scumpe...

Tote ’n urmă-ți stan de pâtră 
Numai inima se rumpe.

Numai inima nebuna
Plânge ’n dor de zări senine 

Și plângând reînvie cântul
Și poveștile diu mine.

Iubire!
întâi un neînțeles fior

Schimbat din schimbul de pri- 
[vire 

Apoi o barcă legănând 
o Un falnic vis de fericire.

Un strîns de mână mai apoi
Și vorbe spuse ’n tainici șopte 

O lună sus... pe luncă flori 
Și... două umbre într’o nopte.

Și ’n urmă... hei, în urmă plâns 
Fărîmituri de idealuri...

Căci marea nu mai e nimic
Când ai ajuns odat’ la maluri.

Veturio.

Mânia moșului.
In vremea liniștitelor dile de garni- 

sonă, cele mai de sămă ființe din regi
ment fuseseră fără îndoielă Moșit și Ghiță- 
In jurul lor se învârtiseră bucuriile și su
părările tuturora, de la mare pănă la mic. 
Er acuma, în. viforul (filelor rele, tot amin
tirile întâmplărilor trecute luminau privi
rile și încălcliau inimile.

Ghiță era un țap de totă frumseța: 
capul mare, negru, și trupul plăviț; și de 
la cap o dungă negră pe totă spinarea, 
pănă la codă. Mergea drept, fluturându-și 
barba, cu cornele înălțate, și ochii căprii 
scânteiau de veselie și de șagă. Se făcuse 
mare cât un june, cu piciore puternice și 
grdse și cu un grumaz care ținea greuta
tea unui om.

Fusese adus, de pe când era ieduț, 
de tamburul-major Manoil, moșul regimen
tului. întâii! era o stîrpitură, mic și pri
zărit de’l da vântul jos, și behăia așa de 
jalnic, că-ți era mai mare mila de el. Der 
după-ce începu a o duce bine, a mânca 
pane și zahar din manile 6oldaților și 
a bea lapte din gamela moșului, din „pâr-

ciul“ cel slăbuț crescu un țăpușor vesel 
și sburdalnic, care împrăscia veselie în 
tote companiile.

Când se suna adunarea, dimineța, el 
era la locul de cinste, înaintea corniștilor 
și toboșanlor, bătând măsura cu capul și 
cu bărbuța; când se suna eșirea la câmp, 
tot el o apuca înainte, mândru ca un ge
neral. In repausuri dedea gonă la Grecul 
cu plăcinte: orl-ce cumpărător trebuia să-i 
dea și lui o îmbucătură. La ruperea rân
durilor pornia în pas de atac după flăcăi, 
împingându-i cu cornele prin plutăne. La 
masă făcea inspecție în tote strachinele, 
— er țiganului Boroi, care horpăia ca un 
disperat și nu-1 băga în seină, de multe-! 
ori îi svârlise strachina cu cornele, cine 
scie unde.

Ndptea, făcea inspecția santinelelor. 
Și pe multe le scăpase de belea Se în
tâmpla ca soldatul, trudit, se fie furat de 
somn și să începă a moțăi; și se mai în
tâmpla se dea atunci Ghiță peste el. Era 
lună și frumos ca diua, și țapul se opria 
forte mirat de clătinaturile și scăpătările 
capului de lângă gheretă. începea și el â 
face semne, a sări la drept-a, la stânga, și
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Trebue deci — dice tînârul na
tionalist șvab — se facem pe popor 
se cunbscă, ce preț mare are națio
nalitatea sa și limba sa maternă. 
De maghiarisat și așa poporul șvab 
nu se va maghiarisa. El visiteză ce
le 4—6 clase poporale, der apoi nu 
mai are ocasiune se-șî însnșăscă 
limba maghiară. Rămâne deci cre
dincios limbei sale materne.

Altfel stă lucrul cu acei șvabi, 
cari visiteză șcăle mai înalte. Aceș
tia cred de a lor sfântă datorie să 
se arate mari maghiaroni, vrend se 
trăcă astfel de mari patrioță, să în
trec unii pe alții de a înființa reu
niuni de maghiarisare și altele pen
tru lăfirea limbei maghiare. De a- 
ceste reuniuni se află deja o mul
țime în Bănat. Cum că acești „ștre- 
beri“ și egoiști — a căror scop prin
cipal este de a căpăta câte un os 
bunicel de ros, spre a pute trăi forte 
bine și plăcut ca apostoli ai aceștei 
idei maghiardne — firesce, că îșl 
renegă naționalitatea, își vend po 
porul, dăr acesta n’o văd seu nu 
vor s’o vadă, căci la ei scopul sfin- 
țesce mijlocele.

Astfel la șvabi învățătorii, pre
oții, advocațil, notarii, funcționarii 
ș. a. sunt cei mai neobosit respân- 
ditori și promovători ai maghiarisă- 
rii și de obiceiu ei sunt, cari merg 
cu eBemplu înainte. In acestă pri
vință starea germanismului la șvabi 
e fbrte tristă.

Un semn îmbucurător este însă, 
că cu tote acestea germanismul în 
Banat face progrese tot mai mari. 
O mare parte a șvabilor simt deja 
în inima lor nemțesce, deși nu au 
curagiul, de a-o spune pe fată. Este 
apoi un număr mai mic de germani 
din Banat, cari își mărturisesc pe 
fafă naționalitatea lor și să întrepun 
cu trup și suflet pentru ea și limba 
lor maternă. Acestă parte mică a 
Șvabilor e deja pătrunsă de ideia 
națională germană, pe când acesta 
încă n’a cucerit inimele marei mul
țimi. In fine tînărul șvab își esprimă 
speranța, că germanismul în Banat 
va cuprinde tot mai mult tărîm și 
în poporul șvab și că îi surîde un 
viitor plin de speranțe. Acâsta însă 
nu se pote ajunge, de cât numai 
prin luptă, prin aceea, că șvabii din 
Banat, cei de bună credință, își vor 
strînge puterile, spre a-și împlini cu 
energie, cu iubire de neam și neo
bosit! opera mare a sfintei lor da
torii naționale.

Revistă politică.
Brașov, 16 (29) Septemvrie.

In cercurile politice și diplo
matice evenimentul cjilei esteîntîlnirea 
ministrului președinte italian Giolitti cu 
cancelarul imperiului german contele 
Bulow în Hamburg. Țiiarul „Tribuna1,1 
din Roma scrie din acest incident 
următorele: Atât Giolitti, cât și Bii- 
low de mult și-au esprimat dorința 
a-se întelni unde-va, ca să confereze 
asupra cestiunilor internaționale mai 
însemnate. întîlnirea lor la Ham
burg a fost forte cordială. Giolitti 
a plecat peste Franța în Italia și 
ajungând acasă va raporta suvera
nului său despre cele ce le-a vorbit 
cu Biilow. „Giornale d'Italia^ scrie: 
Intre multele combinațiunl, ce se 
fac din incidentul întîlnirei de la 
Hamburg cea mai răspândită este, 
că întîlnirea dintre cei doi bărbați 
de stat s’a făcut cu considerare la 
aceea, că Italia vre să intervină ca 
împăciuitore în conflictul dintre Ru
sia și Japonia. In sensul acesta co- 
mentăză întîlnirea și (jiarul „Capi
tan Francassa11.

*

Tot în Hamburg a avut loc o 
întîinire între cancelarul Biilow si 
ministrul președinte al României D. 
Sturdza, spre a discuta asupra tracta
tului comercial între România și Ger
mania. fiarele din Berlin asigură, 
că în convorbirea dintre Biilow și 
Sturdza s’ar fi înlăturat piedecile 
principale, ce se puneau pănă acum 
în calea încheierii tractatului comer
cial româno-german.

E semnificativ, că în același 
timp un mare diar berlines atacă 
violent Austro-Ungaria, pentru-că ne
gocierile Germaniei cu monarehia 
nostră nu merg de loc înainte.

*
După o scire din Belgrad guver

nul sârbesc a publicat un comunicat 
în cestiunea Macedoniei. Câte-va cjiare, 
(jice comunicatul, acusă Bulgaria 
pentru asasinarea fraților noștri din 
Macedonia, deși în realitate guver
nul și poporul bulgar sunt nevino- 
vațl de aceste asasinate. Organisa- 
țiunile macedonene nu mai găsesc 
nici un sprijin în Serbia și Bulgaria, 
ele au pierdut din importanța lor 
revoluționară și s’au transformat în 
bande de brigand!. Acești brigandl 
nu mai sunt patrioți și nu mai luptă 
aȚi pentru liberarea patriei, ci sunt 
curat bandiți. Sub devisa autono
miei Macedoniei, ei prepară terenul 
pentru o ocupațiune străină, seu cel 

puțin pentru încurcături, ale căror 
urmări ar fi nesfirșite. încurcăturile 
aceste s’ar produce în realitate, decă 
la așa d'sele bande bulgare s’ar aso
cia în același timp bande serbesci 
și grecesc!. Guvernul sârbesc și bul
gar condamnă atitudinea acestor re
voluționari și speră se găsâscă, cu 
ajutorul Rusiei și Austro-Ungariei, 
mijlbcele necesare pentru a reprima 
bandele de bandiți.

Adunarea „Asociațiunei“ 
la Timișora.

Dilele de 21 și 22 Septemvrie st. n. 
au fost (file de serbătore națională pentru 
toți aceia dintre Români, car1 au alergat la 
Timișora, ca se fie de față la adunarea 
generală ordinară a „Asoaiațiunei pentru 
literatura română și cultura poporului ro
mân11. Frații noștri bănățeni au avut feri
cirea de a saluta și îmbrățișa „Asociațiu- 
neau în frumosul oraș timișun și dimpre
ună cu ei muiți Români din alte părți ale 
țării au alergat acolo, ca prin presența 
lor să înalțe decorul serbării și se ia parte 
viuă în manifestațiunea culturală româ- 
nescă de la Timișdra. Pentru ca și cetito
rii numărului nostru de Dumineca se aibă 
cunoscință de cele ce s’au petrecut în di- 
lele de 21 și 22 Septemvrie în marele o- 
raș din Banatul timișan, vom recapitula 
pe scurt cele ce s’au întâmplat acolo.

In decursul (filei de ^Marți au sosit 
ospeții din tdte părțile. Comitetul central 
din Sibiiu a fost representat prin d-nii: 
Dr. L. Lemenyi, P. Cosma, Nic. I.van, Dr. 
M. Cristea, Dr. C. Diaconovich, 1. F. Ne- 
gruțiu, Dr. V. Bologa și N. Vătășan.

A doua di, Miercuri dimineța, după 
celebrarea serviciului divin în cele două 
biserici românesc! din Timișdra, la orele 
11 și 20 ra. a urmat deschiderea adunării 
printr’o vorbire rostită de d-1 Dr. Diviu 
Lemenyi ca delegat al comitetului central. 
D-sa a accentuat între altele, că scopul 
pe care-1 urmăresce „ Asociațiunea" este 
nobil și just, este cultivarea poporului ro
mân, conservarea și desvollarea dulcei 
noslre limbi strămoșesci și în urmărirea a- 
cestui scop „Asociațiunea" îndeplinesce o 
datoiie sacră firâscă și se folosesce de un 
drept neprescriptibil înăscut fie-cărui in
divid și fie-cărui popor. „Asociațiunea" 
n’a eșit nicî-odată din cadrul poporului 
român, ea n’a căutat nici-odată a cuceri 
de la alții, ci numai a conserva și a des- 
volta ceea ce este al seu. „Asociațiunea“ 
este singura instituțiune, care întruuesce 
totă suflarea românescă din țâra acesta, 
ea e o tabără, pe care trebue să-o apă
răm de orl-ce dușman cu cea mai puter
nică armă, cu arma culturei, — căci decă 
vom pierde limba, pierdut e și poporul 
nostru. D-1 Lemenyi încheie dicând, că a

dunarea din Timișdra va fi o nouă trăptă 
cătră înălțimea idealului cultural spre 
care nisuim.

A luat apoi cuvântul d-l Emanoil 
Uugureanu, zelosul și neobositul director 
al despărț. „Timișdra" al Asociațiunei, 
care a salutat adunarea printr’un frumos 
și bine simțit discurs. D-sa a dis între al
tele, că în lucrările nostre culturale și în 
promovarea culturei generale a poporului 
nostru, să avem tot-deuna înaintea ochi
lor și desvollarea și întărirea lui econo
mică, și să nu pierdem dm vedere, că un 
popor, fie el cât de idealist, ddcă nu se 
nisuesce *ă  ajungă și la slare materială, 
se se întărescă și în avere, și decă pe mo
șiile și pământul moștenit de la părinții 
lui se lățesc și întăresc alte neamuri, a- 
tuncî poporul cel sărăcit, în tocmai ca un 
om, care sufere de bolă fără leac, cu tim
pul trebue se pieră. In zadar am cânta 
noi „Deșteptă-te Române", dăcă alte nea
muri vor cumpăra holdele și moșiile Ro
mânilor. Decă voim se trăim pe acest pă
mânt, cura au trăit și strămoșii noștri, tre
bue să dicein: se ne păstrăm și aperăm 
limba, legea și moșia, treime, care ar tre
bui să fie înscrisă în catechismul poporu
lui român.

După discursul d-lui Uugureanu, care 
a făcut o adâncă impresie asupra publi
cului, d-1. Dr. G. Dobrin a salutat „Aso
ciațiunea" în numele Societății pentru 
fond de teatru român, er d-1 Dr. N. Oncu 
în numele „Asociațiunei aradane".

Prim-secretarul „ Asociațiunei" a de
pus pe birou raportul comitetului central. 
cătră adunarea generală. Raportul fiind 
deja distribuit înainte membrilor, s’a con
siderat de cetit. Raportul conține următd- 
rele date mai însemnate;

Numărul membrilor „Asociațiunei" 
în anul espirat a fost cu totul de 1563, din 
cari 83 fundatori, 227 pe vieță și 1208 or
dinari. Despărțăminte organisate au fost 
46, din cari 40 au dat semne de vieță. In 
sînul despărțămintelor s’au ținut în anul 
espirat 40 prelegeri poporale; s’au fondat 
cu totul 108 biblioteci poporale; s’au or- 
ganisat cu totul 97'agenturi. S’a terminat 
opera monumentală „Enciclopedia Ro
mână". Museul istoric și etnografic este 
zidit gata și s’au început și lucrările pen
tru înzestrarea lui cu obiecte de interes isto
ric și etnografic. Cea mai mare donațiune 
în bani a făcut’o familia Mocsonyi, er în 
obiecte d-1 Iosif Sterca Șuluțiu. Averea 
„Asociațiunei" este adi de 676,313 corone 
și 13 bani. Fondul general de 311.750 
corone.

In ședința primă s’au ales diferitele 
comisiunî. După ședință a urmat banchet, 
er sera concert.

Ședința a Il-a s’a ținut Joi în 22 
Septemvrie. Referentul comisiunei pentru 
censurarea raportului general, d-1 Dr. Val.

a-și scutura barba. Apoi de-odată se avânta 
cu capu ’n piept, și santinela isbită de 
scânduri se trezia' îngrozită, urlând: „Ci- 
ne-i-----Stai!" — Țapul răspundea dulce:
„Beee!...", âr soldatul se freca la ochi, se 
trăgea de urechi și-și căra la pumni în 
cap, ca să se desmetecescă, îngânând : „Mă 
săracul mâni fac cinste c’o plăcintă.... 
Decă nu erai tu, mă duceam dracului !"

Ou toți era pretin Ghiță, der cu Mo
șul era mai mult decât atât: dragostea 
lor era duiosă. Moș Manoil era cel mai 
bătrân cornist din oștea țării. Începuse a 
trîmbița din tinerețe, de pe vremea Nem
ților, și era hotărît se moră cum trăise, tot 
între toboșari și corniști. Atâta patimă 
avusese și el în viața lui: să învețe mar
șurile cele vechi pe flăcăii cei noi, să 
sorbă regulat câte o stacană de roșior, și 
se sudue nemțesce. Acuma mai avea o 
bucurie: pe Ghiță, băiatul lui.

Moșul era nume dat cu ordin de di 
pe regiment. De la colonel la răcan, ni
meni nu-i dicea altfel. Der Moșul era țe- 
păn încă, drept, cu capul sus, cu pasul în
desat. De-asupra barbei cărunte și mustă
ților mari, de-asupra nasului roș și a obra

zului rumen, ochii negri aveau încă luci
rea tinereții. Când se îmbrăca în mare ți
nută și se aședa înaintea învățăceilor lui, 
când sverlia de pe umăr șnururile și du
cea cornul la gură, și începea cu capul 
înălțat, cu pieptul înflorit de brandebut- 
guri scos în afară, se simția că este cine
va în fruntea batalidnelor, și glasul gornei 
lui trecea ca un fior și prin inimile flă
căilor.

Și era bun și blând ca un bunic. Se 
purta cu toți soldați! ca și cu Ghiță al 
lui. Și tot-deuna, sera, după ce-și sorbea 
chilul lui de vin, își sugea mustățile, își 
mângâia barba și dicea: „Eu sunt tata 
regimentului, mă.... Voi sunteți băeții mei, 
și-mi sunteți dragi ca și Ghiță...." Er ța
pul își scutura barba și-și vîra capul ne
gru pe subsuora moșneagului, clipind’ și
ret la gradele și soidații adunați în jur.

Dăr dilele frumose trecură. Se du
seră muștrurile de pe câmpiile pline de 
căldura și lumina primăverii, se duseră 
danțurile de seră în curtea regimentului, 
după sunarea apelului și a rugăciunii, când 
musica dicea sârbe și bătute, și lanțurile 
de flăcăi se frământau în joc; se duseră 

ernile viforose cu teoriile obositdre și cu 
poveștile spuse încet la lumina scădută; se 
duseră manevrele de tomnă, trecerile prin 
satele pline de grădini cu pome, glumele 
la popasuri cu fetele, marșurile și luptele 
pe deluri și văi, bucuriile când moșul 
cânta așa de dulce încetarea manevrei; se 
duseră tote și veni vestea cea mare cu 
răsboiul cel adevărat.

Infanteriștii porniră cei dintâiiî, — și 
Moșul, cu Ghiță al lui, în fruntea tuturor.

Acuma trecuseră și prin grindină de 
plumbi, și prin sângele dușmanilor ’ și al 
fraților. Tomna venise, era frig și ume- 
dela pătrundea mădularele. Tunurile bu
buiau fără întrerupere, și din Plevna și 
din lanțul împresurării ca nișce zăvodi 
cari latră totă dina cu mânie unii la alții.

După ploile de sânge ale asalturilor, 
regimentele rărite se odichneau, der sufle
tele tuturor erau nemulțumite, căci vre
mea trecea și Turcii stăruiau cu strășni
cie în visunia lor. Asalturi vijeliose se 
sdrobiseră la parapete și muiți flăcăi mâ
nioși căduseră fulgerați. Și par’că totă tă
cerea și mânia căduților trecuse în inimile 

celor rămași. Veseliile erau rare și glu
mele șe rostiau cu zîmbete de mâhnire.

Moșul mai ales era fărte amărît: Por- 
țidra lui de vin, chilul lui, aici era lucru 
forte rar; hrană pentru țap nu se găsea, 
căci Ghiță era deprins cu lucruri faine, și 
Moșul înjura și scuipa cu ciudă, de câte 
ori venia vremea chilului și a cinei băia
tului. Grozav! răsboiul era o padoste pen
tru moșneag și nimeni nu uria mai straș
nic decât el, mai din fundul sufletului, pe 
„haimanalele", pe „tartorii" lui Gazi-Osman !

Intr’o dimineță, după o nopte cu 
brumă, se trezi moșul mai morocănos de 
cât tot-deuna. Țapul totă noptea îl încăl
zise cu blana-i aspră, la spate, și la tre
zire bătrânul voi sâ-1 miluescă cu ceva, 
și nu găsi „hapsalut nimic 1“ I-se păru, că 
Ghiță a slăbit tare, și behăitul lui de bună- 
diraineță îi sună în urechi stîns și plin de 
jale; și-și mai aduse aminte, că de-o săp
tămână încheiată n’a pus un strop de vin 
în gură, și că are nevoie de șepte clon
dire de câte un chil, ca să aducă lucru
rile la adevărata lor cumpănă.... Era slut 
de tot, și moșul își îndesă chipiul cu mâ
nie pănă la sprâncene.
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Branisce a făcut o lungă espunere asupra 
activității „Asociațiunei44. Identificându-se 
cu propunerile comitetului central, comi- 
siunea propune și adunarea generală 
aclamă proclamarea d lui Ales. Mocsonyi 
de president onorar al „Asociațiunei14 și a 
domnilor Parțenie Cosma și losif Vulcan 
de membrii onorari ai „Asociațiunei44. La 
cestiunea alegerii de prim-secretar cons
tată, că înlăturându-se neînțelegerile ivite, 
cari au îndemnat pe d-1' Dr. Diaconovich 
să-și dea demisiunea, s’au aplanat, și d-1 
Diaconovich retrăgându-și demisiunea, co- 
misiunea se identifică cu propunerea co
mitetului central de a desființa conclusul 
de la Baia-mare și a alege din nou pe 
d-1 Diaconovich de prim-secretar al „Aso
ciațiunei".

Referentul sulevând apoi o sumă de 
cestiunî și afaceri de importanță pentru 
„Asociațiune“ constată, că: Secțiunile sci- 
eniifice-literare ale „Asociațiunei44 încep să 
între în văgașul normal al activității; 
numerul membrilor „Asociațiunei" este în 
continuă crescere;*  despărț&mintele n’au 
ajuns încă se resolveze problema impusă 
lor și recomandă studiarea căușelor; ceș
ti unea edițiunilor poporale și a bibliotecelor 
poporale se studieză de present în sinul 
comitetului etc.

Referentul comisiunei pentru censura- 
rea socotelilor, d-1 Dr. N. Comșa, arată că so
cotelile aii fost aflate în cea mai bună 
ordine. — Referentul comisiunei pentru 
înscrierea de membri noi raporteză, că 
s’au înscris 7 membri fundatori, 12 mem
brii pe vifiță și 34 membri ordinari, în- 
cassându-se cu totul frumdsa sumă de 
5540 corone.

Urmeză alegerea comitetului central. 
Referentul comisiunei de candidare reco
mandă și adunarea generală primesce cu 
aplause următdrea listă pe un period de 
3 ani :

President: Iosif Sterca Șuluțiu. V.pre
sident: Dr. Atanasie Marienescu.

Membrii ordinari în comitet: Parte- 
nie Cosma, Dr. Ambrosie Chețian, Dr. 
Cornel Diaconovich, Nicolae Ivan, Dr. 
Liviu Lemenyi, Iuliu Muntean, Ioan F. 
Negruțiu, loan Papiu, Dr. Ilarion Pușcariu, 
Dr. Eusebie Roșea, Dr. Octavian Russu, 
Nicolae Togan.

Membri suplenți în comitet: Dr. Ilie 
Beu, Dr. Vasile Bologa, Arsenie Bunea, 
Gavriil Precup, Romul Simu.

Viitdrea adunare generală a fost in
vitată a-se țină în Brașov, Sibiiu, Alba- 
lulia. Comitetul central va decide.

La firele 4 d. a. s’a ținut ședința 
festivă a secțiunilor sciențifice literare, în 
care au ținut conferențe d-nii Dr. losif 
Blaga și Dr; losif Popovicî.

Resboiul ruso-japones.
Situațiuuea pe câmpul de râs- 

boiu din Manciuria nu s’a schimbat 
mult în cjilele din urmă. Din tele
gramele mai nouă results, că Japo- 
nesii îș! împing trupele lor mai ales 
spre resărit și concentrâză trupe în
semnate și spre apus de Mukden.

Etă telegramele mai noue:
Situaț'unea în Manciuria.

Locotenentul general Sacharow a 
adresat statului major rus cu data de 25 
Sept, următorul raport telegrafic:

Trupele de gardă inimice s’au apro
piat dilele trecute de strîmtfirea de munte 
Kautulin, dfir n’au reușit să-l ocupe, de 
ore-ce detașamentul nostru de avangardă 
s’a opus energic.

Tot Sacharow telegrafieză cu data 
de 26 Sept.: Avangarda inimică, în nu
măr de un batalion infanterie și două es- 
cadrfine cavalerie, a luat în diua de 25 
Sept, ofensiva, probabil cu scopul de a 
face o recunfiscere în regiunea cuprinsă 
între drumul Mandarinilor și înălțimile sa
tului Tumytsa. Inimicul a fost respins pe 
întrega linie, urmărit de cavaleria nfistră. 
El nu s’a întins încă spre nord pe malul 
stâng al rînlui Liaoho, der s’a întărit în 
împrejurimile de la Tșjantou.

^Lokalanzeigeru primesce din Mukden 
soirea, că Japonesii au trecut rîul Huriho 
la 74 verste de Mukden. Ei schimbă po- 
sițiunile lor principale spre ost.

âsediarea Port-Arthurului.
Despre asediarea acestei fortărețe so

sesc fel de fel de sciri necontrolate. Cele 
mai multe vin din Cifu și sunt telegra- 
fiate diarelor englese de corespondenții 
acestora, cari la rândul lor le iau din gura 
cutărui Chines cu fantasie înfierbântată.

Agenția „Reuter“ află din Cifu, că 
Japonesii ar fi luat în ultimele lupte, cari 
au durat trei <jile, mai multe posițiuni în
semnate. Au avut însă pierderi mari. In 
zorii fiilei de 20 Septemvrie garnisona și 
locuitorii din Port-Arthur au fost deștep
tați de focul Japonesilor, cari începură 
să atace pe întrega linie a forturilor de 
la vest. Japonesii au dat apoi asalt și au 
cucerit trei forturi însemnate și alte șese 
mai neînsemnate.

Cu totul altfel sună soirile din isvor 
rusesc. „Matin44 din Paris primesce de la 
Petersburg soirea, că ultimul atac al Ja
ponesilor a fost respins și Japonesii au 
avut pierderi enorme.

Consulul engles din Cifu desminte 
scirea, că Japonesii ar fi început asedia
rea Port-Arthurului dinspre resărit. — Dia- 
rele londonese asigură, că Japonesii au 
amânat atacul proiectat pe Sâmbăta tre
cută. Ei au descoperit în incinta fortifica- 
țiunilor interne lucrări nouă de apărare și 

baterii. Vasele de răsboifi rusescî sunt ne
atinse încă. In fortărfiță sunt provisiunî 
îndestulătfire, dfir lipsesce apa.

Flota rusescă din Marea-Neagră.

O telegramă din Constantinopol aduce 
următfirea scire:

Ambasadă englesă a primit scirea 
sensațională, că flota de rSsboiu rusescă din 
Marea-Ntyră a părăsit în decursul nopții 
Sebastopolul, mergând spre o țintă necu
noscută. Ambasada a înounosciințat îndată 
despre acest eveniment Pfirta. Sultanul a 
convocat imediat consiliul de miniștri, ca 
se discute cu el acest fapt estraordinar. 
Guvernul turcesc a telegrafiat imediat la 
tfite stațiunile de porturi din Marea-Nea- 
gră, îndrumând autoritățile, ca îndată-ce 
vor zări unde-va flota rusescă, să-i lapor- 
teze. Dispariția flotei rusesc! face sensa- 
ție mai ales din causă, că actualmente nu 
esistă între Rusia și Turcia nici o dife
rență săriosă.SOIRILE D1LE1.

y

— 15 (28) Septemvrie.

Ministrul Berzeviczy la Clușiu.
Ni-se scrie din Clușiu: In fiiua de 27 
Septemvrie a sosit la Clușiu ministrul cul
telor și instrucțiunei publice Berzeviczy 
și a fost primit la gară de primarul ora
șului, rectorul universității și directorii in
stitutelor de învățământ. Primarul Szva- 
csina l’a întâmpinat cu un discurs, în care 
a asigurat pe Berzeviczy, că „cetățenii 
din Clușiu, acest centru expus al culturei 
maghiare, luptă și vor lupta cu însuflețire 
sub stfigul purtat de dânsul în interesul 
culturei maghiare14. La sosirea ministrului, 
nu se scie din întâmplare său din adins, 
era de față în sala de așteptare și baro
nul Des. Banffy, care privea la ceremonia 
primirei cu țigara în gură. Tinerimea uni
versitară a aclamat pe Banffy, despre 
care se scie că licitfiză în șovinism cu 
Berzeviczy. Ministrul a fost găzduit la 
profesorul de la facultatea de medicină 
Udranszki și a visitat tote institutele de 
învățământ din Clușiu. La recepțiunea ce 
a avut loc a doua di după sosire s’au 
presentat numerose delegațiuni, represen- 
tanții tuturor confesiunilor, între cari și 
amândoi protopopii român! Dr. Elia Daianu 
și Tuliu Roșescu.

Facultate de drept italiană în 
Innsbruck. In Dalmația, Istria, Triest și 
Tirolul de sud locuiesc câte-va sute de 
mii de Italieni, car! de mult cer de la 
guvern să li-se înființeze o universitate 
cu limba de predare italienfiscă. Dorința 
lor era, ca acestă universitate să se înfiin
țeze în Triest. Nu li-se împlinesce Italie
nilor întrega dorință, adecă să li-se ridice 
universitate completă și acolo unde ei 
voesc, guvernul austriac însă totuși s’a 
hotărit, ca să le înființeze o facultate de 
drept deosebită pe lângă universitatea din 
Innsbruck. Acfistă facultate se va deschide 
chiar în anul acesta.

Teatru de diletanți. Aflăm că un 
cerc de diletanț! din Brașov va da în 9 

(26) Octornvrie o serată teatrală în sala 
cea nouă de la hotel Central Nr. 1. ln- 
formațiuni mai detaiate vom aduce în nu
merele viitfire.

Procesul școlelor catolice din Ro
mânia. In numărul trecut de Duminecă 
am amintit despre procesul, ce s’a inten
tat celor trei institute de călugărițe din 
Galați, Iași și BucurescI, numite „Notre 
Dame de Sion“. Procesul a fost judecat 
timp de 5 tjile de cătră consiliul perma
nent al instrucțiunei publice din Bucu
rescI. Președintele acestui consiliu este 
rectorul universității D. Dumitrescu-IașI, 
fir membrii: profesorii universitari Bianuși 
Ooculescu. Acusarea a susținut’o inspec
torul învățământului secundar Teodoru, 
spunând, că călugărițele nu se confor- 
mfiză legilor țării și regulamentelor in
strucțiunei publice. Afară de aefista umblă 
se prindă în mrejile lor și să convertfiscă 
la catolicism mai ales pe fetele bogate 
de Român. — Au fost chemate ca mar
tore două fete de acestea, d-șorele Basa- 
rabeanu, fiicele fostului arendaș al dome
niului Brăilei. Una din acestea a d’s>. 
tatăl său era armean, mă-sa grecoică, fir 
densa nici n’a fost botezată. Crescută la 
călugărițe, a treout de bună voie la cato
licism, după-ce a devenit majoră.— Apă
rătorul d-1 Xenopol, profesor la universi
tatea din lași, a spus că călugărițele dau 
fetelor educație creștinfiscă, ca să devină 
bune mame de familie, pe când inspecto
rul Teodoru are în vedere educația so
cială și emanciparea. — Teodoru a ce
rut în replica sa închiderea institutelor ca
tolice. — Consiliul a chibzuit . timp de 5 
fire, fiind de față și inspectorii Haliță, 
Banu, Teodoru, dfir resultatul chibzuirei, 
pe care l’au înaintat ministrului de culte, 
se ține secret, așa că pănă în momentul 
de față nu se scie, ce s’a hotărît.

Cucuruz din America. Mercur! a 
sosit în portul de la Fiume corabia „Wel
lington", după călătorie de 40 flile făcută 
de la orașul „Rozario di Santafe44 (Ame
rica sudică) pănă la Fiume aducând 
50,000 măji metrice de cucuruz galbin, 
numit „La Plata". Marfa a sosit în stare 
de tot bună și e de calitate ireproșabilă.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la văduva preo- 
tesă d-na Elena Craioveanu 10 cor. întru 
amintirea răposaților ei soț loan și fiu 
Vasile. Primescă generfisa donatore cele 
mai căldurfise mulțămite. — Direcțiunea 
școlelor medii gr. or. române

Cununie. D-i Ioan Strâmtu și d-șora 
Marifira Grozea îș! vor serba cununia re- 
ligifisă Duminecă în 2 Octornvrie n. la 
firele 12 din di în biserica gr. cat. din 
Tohanul-vechiu.

Logodne. 1-1 Ilarion Dulău din Biea 
și d șora Victoria Marian din Iclod s’au 
logodit în diua de 26 Septemvrie a. c.

— D-1 Eugen Popescu învăț, dirigent 
în Boița s’a logodit cu d-șora Virginia 
Creangă din Bod.

Societatea de lectură a școlarilor de 
la gimnasiul superior fundațional din Năseud 
învită la serata literarft-musicală urmată de 
dans ce se va aranja în Năseud în sala de 
gimnastioă Luni în 3 Octornvrie 1904 din 
incidentul sărbărei aniversare a 41-a de la

Veni un cornist să raporteze, că 
domnul sublocotenent Atanasiu a dat or
din să-și curețe omenii „amuniția". Moș
neagul se încruntă și mugi:

„Marș! Haraus\“
Acestea erau vorbe de pe vremea 

Nemților: greu! moșul ajunsese la aman!
Veni căprarul:
„Să trăiți, Moșule, a dat ordin dom

nul sub-Iocotenent...“
— Corn? Și tu, idem, foră vorbă!
— A dat ordin să curățim amuniția...
— Indrăsnescî? Mar șir, farfluctăr\ 

Haid’! scurt! Pașol!44
Bătrânul îș! trase chipiul și mai tare 

pe ochi, se întfirse și se uită lung la 
Ghiță, fără se rostescă nici o vorbă. Apoi 
își vîrî mânile în buzunarele pantalonilor, 
ridică capul și începu a cerceta zarea pe 
sub cozoroc.

De de-asupra nu ploua, der diua era 

mohorîtă, fără sdre și cerul se căptușise 
cu nouri alburii. Un vânt rece venia de 
la miadă-nfipte, îngheța degetele și înro- 
șia nasurile. Peste spinările de pământ se 
zăriau, cât cuprindea ochiul, desfășurările 
grăbite ale sulurilor cenușii de fum și res- 
firarea lor în gfina vântului, apoi se au- 
diau,mugind tunurile, unul după altul, mâ
nios și înăbușit.

Moșul privia tote cu o nepăsare de 
ghiață; părea că prea puțin îi pasă de 
frământarea din șanțuri, de mișcările co
lanelor printre întărituri, de trecerile re
ped! ale ofițerilor încolo și încoce, de tfită 
zarva depărtărilor. Se uita așa, ca și cum 
le-ar fi dat tote dracului. Din când în când 
mormăia câte-o înjurătură cu „farfluctăr44 
și cu „idem" și scuipa cu greță într’o 
parte.

Intr’un târdiu, își sefisepipa, și-o um
plu cu tutun și privi cu mânie în jur. Un 

învățăcel eși ca din pământ cu un capăt 
de ifiscă aprinsă, și Moșul, după ce dădu 
foc tutunului, prinse a pufăi din greu, 
par'că îndeplinea o mare casnă. In jurul 
lui nimeni nuvorbia; numai la o parte în- 
tr’un dos, câți-va se sfătuiau, căutând se 
afle cum ar pute îmblândi pe bătrân. Dfir 
nu puteau găsi, , sărmanii, nici-un mijloc, 
căci totă mângăerea moșului se cuprindea 
într’o gustare bună pentru Ghiță, și de 
când se trăseseră din șanțurile Griviței, 
provisiile se împuținau di cu di.

Mânia și tăcerea Moșului cresceau 
cu trecerea încetă a cesurilor. Pe la amiadi 
însă, nu mai putu răbda. Sărută pe Ghiță, 
își strînse centuronul și-și cercetă revol
verul, strigă la țiganul Boroi, să-și lase 
dracului toba și să vie după el, — și o 
porni încet-încet printre dungile șanțuri
lor, printre taberile tăcute, peste care su
flarea aspră a lui Noemvrie presăra par’că 

fiori de ghiață. Ghiță și Boroi mergeau ală
turi în urma lui: țiganul sgriburit, cu umo
rile ridicate, țapul dând repede din cap 
după pasc.

Tunurile, în tfite părțile, nu mai con- 
teniau. Băteau într’una, așa de regulat, și 
așa de multă vreme, încât nu le mai băga 
nimeni în semă.

Moșul mergea la întâmplare, pe gân
duri. Intr’un răstimp se întfirse spre țap:

„Ghiță-băete, ți-e ffime tare, mă?44
Țapul behăi încet și Moșul gemu, 

plin de năduf. Fără se mai spue nimic, 
porni er înainte, Grivița rămăsese pe drepta 
în urmă; celelalte întărituri turcesc! se 
desfășurau spre iniedă-nopte, în încâlcitu
rile delurilor și văilor. Moșul mergea spre 
asfințit, pe o întindere golă, cătră taberile 
rusescî. Un sat se zăria pe o costișă, 
dincolo de adâncătura unui părău, și în 

^recomandFca’remedi^cu efect contra morburilor de plumâni, afecțiunilor organelor de res
pirație, precum: bl’Ollchită Cl’dnică, tușă convulsivă, și mai ales este recomandat CORVdllMțllOr 
«Iliflă iililiaeuaii. — Sirolinul promovezi apetitul și face să crească greutatea corpului, depărtfiză tusa și flegmă și face 
se înceteze asudarea de nopte. — Din causa mirosului și gustului seu plă ut este luat cu plăcere și de copil. In farmacii să 
capătă în sticle de 4 COr. Să fim atențl, ca fie-eare sticlă să fie provădută eu firma de mai jos

IF. Kloffen a n ii - Bj» I&oclie «£? Co. fabrică chimică Slasei (Șvițera.)
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înființarea gimuasiului. începutul precis la 
7*/ 2 6re sera. Prețul întrărei de persona 1 
cor. 40 fii. Venitul curat este destinat în 
favorul înfiiuțândei mese a școlarilor la 
acest gimuasiu. Ofertele marinimose se pri
mesc cu mulțămită și se vor publica. Pro
gram: Imn poporal, cor mixt. Cuvânt festiv, 
rostit de președintele societății de lect. a 
școlarilor V. Motogna școl. în cl. VIH-a. 
Oda gimnasiului, cor mixt; Fragment din 
Satira III de M. Eminescu deci, de Nico- 
lae Brătean școl. în cl. VTl-a. Veturia-vals, 
de I. IvanovicI orchestră. Curcanii, anec
dotă de T. Speranță deci, de G. Ghișa 
școl. în ol. VIII a. La o rîndunică, de C. 
Dimitresou, cor bărbătesc. Părți alese din 
„Horaț", tragedie de Corneille, trad. în 
versuri de G. Sion, predată de mai mulțl 
școlari. Hora, de G. A. Dinicu, sextet de 
violină. La mijloc de codru des. de C. Di- 
mitresnu cor. bărbătesc. Putpuriul II de I. 
Mureșianu, orchestră. Cuvînt de închidere 
rostit de viee-președintele soc. de leotură 
G. Vidican școl. in cl. VII-a.

Eftinirea sării pentru vite. Ordi- 
națiunea ministrului de finanțe dată cu 
privire la esecutarea legii despre punerea 
în venijare a sării pentru vite, dă drept 
de vânzare, în prăvălie deschisă, fie-căruia 
care cere acest drept de la direcțiunea 
financiară competentă. Prin noua lege 
prețul sării pentru vite s’a redus de la 
10 la 6 corone de maja metrică, 6r ordi- 
natiunea provocată mai sus pune în ve
dere, că de la un termin anumit, care se 
va fixa mai târdiu, se vor pune în vân
zare și brichete (sghiaburl, sdroburî) de 
sare de câte 5, 10 și 15 chilograme pen
tru lins.

Comitetul parochial al bisericei 
Sf. Nicolae din Brașov a hotărît în șe
dința sa de la 11 Septemvrie v. a. c., că 
în afaceri bisericesc! și școlare, numai 
acele testimonii de paupertate vor fi luate 
în considerare, cari vor fi eliberate paro- 
chienilor de la acestă biserică de actuala 
e-pitropie.

Obiecte arch eo logice găsite în 
păment. In Ocna Sibiiului făcându-se să
pături cu scop de a se planta arbori de 
la hala de așteptare a calei ferate și pănă 
la stabilimentul băilor s’a găsit în păment
1) un topor de piatră din epoca neofită.
2) Un glob de pietră. 3) O frântură din 
partea de jos a unei rîjnițe de pe vremea 
Romanilor, 4) O monedă de argint de la 
258 după Christos, având pe avers figura 
lui M. Antonius Gordianus încunjurată de 
inscripția circulară: IMP. GORD1ANVS. 
PIVS. TEL. AVG. — Inscripția de pe 
revers nu se pdte ceti. Afară de acestea 
s’a mai găsit și un vas de lemn pentru 
purtat sare, acesta însă fiind putred râu, 
s’a spart când voiau se-1 scotă.

Sfințire de biserică. Duminecă în 2 
Octomvrie n. a. c. va avă loc sfințirea bi
sericei gr. orientale române nou edificate 
din Șimotelnic, Sâmbătă în 1 Octomvrie la
2 ore p. m. are loc primirea delegatului 
archiepiscopesc, 6r la 4 ore vecernie. Du
minecă în 2 Octomvrie la 8 ore a. m. utre
nie, după care urmâză sfințirea bisericei și 
liturghie solemnă. La 1 oră p. m. banchet ă
3 cor de personă. La 6 ore p. m. petre
cere cu joo. Prețul întrărei; de personă 1 

cor. Venitul curat este destinat în favorul 
bisericei gr. orientale din loc.

Teatru român în Sibiiu. „Reuniu
nea sodalilor români din Sibiiu" aluatho- 
tărire de a presanta în partea a 2-a a lu- 
nei Octomvrie n. c. pe scena teatrului oră
șenesc piesa „Sâmbăta morților“, dramă în 
5 acte de Raupauch. localisată de Teodor 
V. Păcățianu. Venitul curat se va împărți 
între păgubiții noștri prin foc, cum și ca 
daruri de Crăciun săracilor noștri.

La „Reuniunea română de agri
cultură din comitatul Sibiiu", s’au pri
mit următorii domnii ordinari: Valeria Bo- 
nea, capelan în Fofeldea, Dr. Lucian Bor- 
cea și Dr. Eugen Piso, advocațl, Ilie Ho- 
ciotă, econom seminarial. Eugen Vanou, 
funoționar la „Albina", toți din Sibiiu; Ni
colae Tămaș, notar în Caeova, I. Mușoiu, 
notar în Bungard, loan Fanea, notar în 
Tălmăcel, Alexandru Bârsan, învățător, Va- 
sile Tarcea și lo&n Trifan, ambii economi 
și toți din RusciorI, âr secretarul Reuniu- 
nei Victor Tordășianu, fost membru pe 
viâță, completând taxa pănă la 2C0 cor., a 
fost trecut în șirul membrilor fundatori.

In atențiunea glotașilor. In pute
rea art. de lege XXXVII, diu 1893 sunt 
obligați toți glotașii, cari au servit activ seu 
ca reserviștl de reîntregire la armata per
manentă, la marină, la honvecjl și în fine 
la gendarmerie, — mai departe toți acei 
glotașl, cari nu au fost în servicii! activ 
militar și în reserva de reîntregire, cari 
însă sunt provăcjuțl ou certificate (de co- 
ldre roșie) pentru glote, ca în 17, 18 și 16 
Octomvrie a. c. să se anunțe în casarma 
honvezilor la 9 bre diminăța său în per
sonă, seu în scris. In 17 Ootomvrie a. o. 
au de a se auunța cei din anii 1862—1865 
inclusive, în 18 Oct. cei din 1866—1869 
inel., 6r în 19 Oct. cei din anii 1870—1871 
și mai tineri. Pentru anunțarea în scris 
se pot căpăta bilete de la despărțământul 
militar magistratual de la care tot-odată 
să pot cere și informațiunl privitore la 
aceste bilete.

La anunțarea în personă fie-care glo- 
taș are să aducă cu rsine pașaportul de 
glotă respective ultimul document militar, ăr 
la anunțarea în scris are să se acludă acest 
dooument. Cetățenii statului austriac, oarl 
domiciliază aici, sunt asemenea supuși 
prescriptelor sus anumite. Intrelăsarea ne
motivată a anunțării se pedepsesce cu 
4—200 corone, seu ou închisore corăspun- 
dătdre.

■ ■ 1
La fondurile „Reuniunei sodalilor 

români din Sibiiu" s’au mai făcut urmă- 
torele dăruiri: Din prilegiul morții soției 
de econom Ana Ilie Poșa din Porumbacul 
inferior, s’au făcut întru eternisarea memo
riei răposatei, la fondul „Daruri de Cră
ciun săracilor noștri", următorele cont.ri- 
buirl: Ana Aron, presidentă 40 bani, Pa- 
raschiva Cioran, vice-pres. 20 bani, Elena 
Sander 40 bani, Ioana Rebega, Elena Mo- 
rariu. Elena B., Elisabeta Florian și Ma
ria Grecu, fie-care câte 20 bani, Vio. Tor
dășianu, bărbat de încredere, loan Apolzan 
notar, fie-care câte 10 bani, Elisaveta C. 
Popa 20 bani.

La fondul de 20 bani pentru hala de 
venclare au mai dăruit următorii: Nicolae 
Băieșan, paroch (Bucium-Isbita) 2 cor., Au

rel Dacei, notarul al 2-lea (Gurariului) 1 
cor., Dr. Ilie Iancu, medic (Tălmăciți), Dr. 
P. Șpan, profesor sem., Marcu Jantea, ea- 
techet (Citiși Ci), Vilhelm Zoltner, înv. (Guș- 
teriță), loan Budiu, funcț. la „Albina", 
d-șora Aurelia Stoica, învățătore (Jacul- 
rom,), d-șorele Măriți și Cornelia Gabor, 
d-na Alexandrina Gabor, Alexandru Simo- 
nescu, abs. în drept, Dr. L. Petru Tincu, 
funcț. la „Albina", fie care oâte 20 bani, 
Albrich, prof. 1 cor., Iosif Morariu, paroch 
(Hosman) 70 bani, Constantin Băila, direc
torul școlei economice din Belu (Argheș) 
1 cor.. Eustatiu Cibu, paroch (Dai*)  pen
tru sine, soția sa Ana n. Patachi și fiica 
lor Silvia, abs. » șcblei Reun. fem. rom. 
din Brașov 1 cor. 20 bani, loan Bratileacu 
înv. (Boița) și soția, s*  n. Coca, p-ntra 
ambii 80 bani, loan Ursa, librar 40 baul, 
nou hi-otonitul presbiter capelan Victor 
Grindean, din Iclaudul mare dâruesce pen
tru sine și soția sa Eli n. Hodoș, pentru 
socrul său, parochul Vasile Hodoș, curnna- 
tă-sa Letiția, apoi întru eternisarea memo
riei soorei sale Ana Hodoș n. Gheaja și a 
unchiului socrului său Dr. Iosif Hodoș fost 
referent școlar în total 4 cor. La fondul 
văduvelor a dăruit parochul Ioan Oțoiu 
din Aciliu, întru eternisarea memoriei fiicei 
sale Stefania 1 cor., Vie. Tordășianu, ref. 
consist. întru vednica pomenire a mult-re- 
gretatului său prietin Cornel Pop Păeura- 
riu 2 cor.

Minunat este succesul obținut de 
On. dame, prin întrebuințarea laptelui de 
castraveți. Acest lapte face să dispară în 
câteva dile de pe obraz pistrui, sgrăbunțe 
și alte băle de piele, netedesce încrețitu
rile și împrumută feței un teint, alb, tine
resc fără să schimbe pielea. Un mijloc, 
care a fost premiat la esposițiunile din 
Paris și Viena, care ca și la noi așa și 
în Anglia scdte din întrebuințare tote ce
lelalte cosmetice. O sticlă 2 cor. Săpun 
de 'castraveți veritabil englesesc 1 cor. 
Pudră 1 cor. 20 b. Se capătă la farmacii. 
Trimiterea principală prin C. Balassa far
macist, Budapest Erzsăbetfalva.

Problemele economice
ale „Asociațiunii".

Adunarea generală a „Asociațiunii 
pentru literatura română și cultura popo
rului român", ce s’a ținut în dilele de Mer
cur! și Joi, 21 și 22 Septemvrie n. a, c., 
la Timișâra, ne oferă plăouta ocasiune de 
a ne ocupa și noi de acestă instituțiune 
importantă din tdte punctele de vedere 
pentru Românii din acestă țâră.

Raportul general al comitetului cen
tral publicat în Nr. IV al revistei „Tran
silvania" ne dă indicii asupra întregei ac
tivități a „Asociațiunii" în anul de gestiune 
1903/4. Problemele de cari se ocupă Aso- 
ciațiunea sunt multe și mari. In deosebi 
problemele, ce revin secțiunilor ei sunt una 
ca alta de importante și necesare. Atât 
oestiunile de natură literară, cât și cele 
din domeniul istoriei, al sciințelor, al șc6- 
lelor și economiei — inițiate de Secțiuni 
și sprijinite cu mare bunăvoință de comite

tul central — merită deosebita atențiune 
a tuturor dmenilor de bine.

Pe noi — scrie „Revista Economică" 
din Sibiiu, — ne interesâză mai de-aprope 
problemele de natură economică din sfera 
de activitate a „Asociațiunii" și a secțiunilor 
ei, și astfel ne vom întreține de astă-dată 
asupra acestora.

Secțiunea economică a „Asociațiunii" 
după reconstituirea ei în anul trecut a în
ceput, pe base mai largi, o activitate in
tensivă, care va putâ aduce intereselor eco
nomice ale poporului nostru folosele cele 
mai reale.

Programul de acțiune stabilit de acâstă 
secțiune pentru viitorul mai apropiat este 
următorul :

1) Culegerea datelor statistice cu pri
vire la starea economică a Românilor din 
patrie.

2) Inițiarea de scrieri poporale din 
domeniul feluritelor ramuri ale economiei 
naționale.

3) Urmărirea literaturii economice, 
mai ales a celei publicate în limba română.

4) Inițiarea înființărei unei școle agri
cole românescl.

5) Studiarea cestiunii școlelor econo
mice de repetiție. In legătură cu acesta 
cualificarea învățătorilor pentru aceste șoâle.

6) Cestiunea prelegerilor economioe 
împreunate cu demonstrațiunl practice și a 
cursurilor de industrie agricolă pentru 
popor.

In legătură cu acesta cestiunea for
mării de specialiști în toți ramii agricul
turii și pentru industria agricolă.

7) Cestiunea aranjării unei esposiții 
generale și a esposițiilor în despărțămin- 
telo Asociațiunii cu ocasiunea adunărilor 
cercuale.

8) Studiarea cestiunei socialismului.
9) Studiarea modului de a se delă- 

tura piedecile ce se pun în calea înființării 
Reuniunilor agricole românesc!.

10) Studiarea cestiunii emigrărilor.
11) Studiarea terminologiei financiare 

usitată de present la băncile românescl din 
țâră și în cercurile clientelei lor și publi
carea unui dicționar special al terminolo
giei financiare române.

Mai toți membrii secțiunii însărcinați 
cu studiarea diferitelor chestiuni luate în 
programul de acțiune, șl eu început lucră
rile și o parte din ei au presentat raporte 
și propuneri în oausă.

Pănă acum au fost studiate mai amă
nunțit cestiunile privitore la culegerea da
telor statistice, la înființarea școlelor eco
nomice de repetiție și a cualifioării învăță
torilor pentru aceste școle, și cestiunea 
prelegerilor economice pentru popor.

Cestionarul pentru culegerea datelor 
statistice este gata, și acum trebue să se 
urmeze la distribuirea lui, având apoi să se 
compună la timpul său însăși statistica, din

recela dilei mohorîte părea mort, fără nici 
un suflet în el.

De-odată, din văgăuna părăului se 
arătară capete de călăreți. Moșul avea 
ochi buni și-i cunoscu de departe: erau 
călărași de-ai noștri. In tăcerea văei stă
teau nemișcați, par’că așteptau ceva. Bă
trânul se îndreptă grăbit spre ei. Un că
lăreț eși din grămadă și începu a face 
semne; Moșul le înțelese cum îi venia la 
îndemână, și porni și mai zorit spre pâl
cul întunecos.

Când ajunse, îi eși înainte un loco
tenent dcheș, cu barba nâgră și cu nasul 
turtit. Vorbea repede și-i jucau ochii în 
cap ca la Necuratul.

„Ce e, Moșule? ce vânt te bate? 
Cum ? ce-i?“

— Nimic! răspunse morocănos bă
trânul, oprindu-se și salutând. Am pornit 
ți eu, pdte-oiu da de ceva proviant, că-mi 
mdre băiatul de fdme....

— Așa? strigă repede ofițerul, bine, 
Moșule, bine ! Stai, colea! ai răbdare. Vine 
un convoiu turcesc, înțelegi? Scurt! în 
doi timpi și trei mișcări dăm atacul, — și 
ori, ori!...

— rlîarfluctăr! murmură bătrânul; 
tot se gândesce Dumnezeu la noi!“

Se întdrse spre țap și-i raângăe ca
pul negru, pe când toboșarul Boroiu sta 
țepăn cu mânile Ia vipușca pantalonilor și 
cu chipiul împins pănă Ia cefă.

Bătrânul dise âr, mai blând:
„Tot e bine când ești bătrân. Te mai 

cunosc tinerii, și altfel merg lucrurile...."
— Da, Moșule, rosti iute locotenen

tul, te cunosc! te cunosc! de sigur..."
Apoi îșî ridică calul în două picidre 

și făcu câte-va copce pănă Ia malul pă
răului. Chiar atunci câte-va împușcături 
rare cădură una după alta: par’că celor 
cari trăgeau le era lene. Și glasul locote
nentului începu a striga cu aprindere, și 
sfârși prelung și răsunător:

„Marrrș!...“
Călăreții dădură pinteni, un fîșiit as

pru trecu, apoi prinse a dudui pământul. 
Se resfirară, trecură părăul și suiră spre 
dâmbul, care dosia un cot al șoselei ce 
eșia din sat, pe după înălțimi.

Moșneagul rămase singur, cu Ghiță 
și cu Boroiă. Privi câtă-va vreme lung în 
urma lor, apoi rosti:

„Hai și noi! Haimanale și tartori!... 
O să-i rrrup cu dinții!..."

Ișl trase revolverul și porni forte 
grăbit.

împușcăturile se îndesiseră; o larmă 
de glasuri deșteptă singurătățile, crescu, 
sfâșiată de strigăte, de țipete și de urale. 
Și când ajunse Moșul pe dâmb, bătaia era 
în toifi. Șiragul de care se oprise în' lun
gul drumului, și ai noștri încolțiau de tote 
părțile pe călăreții păgâni. Caii, răpediți, 
se prăbușiau unul spre altul, învălmășela 
crescea, pocnetele de carabină să răriră, 
conteniră; și lupta se resfiră pe sub dâmb 
și printre care, și omenii cădeau, caii o por
neau razna, pe când,între vârtejurile aceste 
de mânie, boii, grămădiți cu capetele în 
fundurile carelor încărcate, suflau sperioși 
și frământau pământul cu piciorele.

Moșul nu stătu mult la îndoială, Porni 
fdrte liniștit spre căruța cea din urmă, de 
unde încăerarea trecuse. Pe drum îșî în- 
t6rse capul, și băgând de sâmă, că țiga
nul s’a oprit, cu mânile pe cdrnele lui 
Ghiță, răcni:

„Marșir! cidră afurisită !.., întinde ari
pile, — că te svârl’ în fundul fundului 
iadurilor!"

Țiganul porni încovoiat, împins de 
cdrnele lui Ghiță.

Bătrânul se apropie de căruță, pe 
când lupta se înfierbânta spre vale, pe 
drum și pe de laturi, într’o bubuire mare 
de răcnete. Scose sabia și înțepă un sac. 
Câte-va fire de orez eșiră prin tăetură.

„Grâu turcesc!" mormăi bătrânul. 
„Bun și ăsta!...“

înșfăca un sac, făcu semn Țiganului 
să se apropie, și i-1 prăvăli din căruță pe 
spate. Apoi răcni:

„Pornește-o, mă!“
Când se pue mâna pe al doilea sac, 

un fez se înălța de ceea parte și un cap 
bărbos se arătă la lumină.

„Ce-i, bre?", întrebă bătrânul.
Turcul nu voi să răspundă, se re

pezi pe după căruță și ridică sabia. Moș
neagul nici nu se clinti, ridici drepta cu 
revolverul și fulgeră pe Turc drept între 
ochi c’o descărcătură. Voi er să tragă sa
cul, când alt dușman se avântă pe drumul 
celui dintâiu,

„Idem!*  dise scurt Moșul și-l trăsni 
și pe acesta în numele tatălui de la două 
palme depărtare. Turcul cădu peste cel 
dintâiu fără se gemă măcar. 
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care vom scote de sigur nenumărate învă- | 
țăturl reale, neapărat trebuinciose la orga- I 
nisarea nostră economică.

Esecutarea planului referitor la înfiin
țarea școlelor economice de repetiție și la 
cualificarea învețătorilor pentru aceste școle, 
va produce o reformă nu se pâte mai fo- 
lositore în învățământul agricol al popora- 
țiunii nostre de la sate.

Și tot așa de adânc tăietore în orga- 
nisatiunea nostră economică și pentru îna
intarea poporului are să fie și realisarea 
planului referitor la prelegerile economice 
pentru popor, cestiune din cele mai ardă- 
tore și tot-odată de supremă importanță.

Dăcă aruncăm o privire asupra părții 
Raportului comitetului „Asoeiațiunii", ce tra- 
teză despre prelegerile poporale vedem că 
în 22 despărțăminte s’au ținut în total 40 
astfel de prelegeri, în cea mai mare parte 
eu ocasiunea adunărilor cercuale. Dintre 
acestea prelegeri a pro pe jumătate au fost 
din sfera eoonomiei; celelalte de altă 
natură.

Organisând cestiunea prelegerilor 
economice: prin cualificarea personalului 
i^cesar la ținerea lor, prin compunerea 
unei serii dă conferențe potrivite împreju
rărilor nostre economice, prin crearea mij- 
locelor neapărat trebuinciose pentru porn - 
rea și esecutarea stăruitâre și cu sistom a 
acestor prelegeri, — vom ajunge de sigur 
în viitorul cel mai apropiat să înregistrăm 
nu 20, ei 200 și chiar 2,000 prelegeri eco
nomice ținute în fie-care an în adunările 
■cercuale și' în agenturile din despărțămin- 
tele „Asoeiațiunii".

Etă una din căile cele mai potrivite 
•de a ne apropia de popor și de a-i tinde 
mână de ajutor, pentru-ca se se smulgă 
din situațiunea nefavorabilă în care a ajuns.

Bucuria Italiei.
Dorința cea mare a poporului italian 

și a poporului din Muntenegru, patria re
ginei Elena, — de a vede asigurat viito
rul Italiei prin nascerea unui moștenitor de 
tron — s’a împlinit. Regina Elena a dat 
în 15 1. c. nascere unui băiat sănătos, de 
oare se legă cele mai frumose speranțe. 
Buouria, care a cuprins poporul italian și 
montenegrin la audul acestei scirl nu se 
pote descrie. Petreceri de tot soiul, con- 
ducturl de torțe și fel de fel de acte de 
bucurie s’au săvârșit din acest prilej în tote 
•orașele și oomunele italiene, luând parte 
mii și mii de omeni.

Nascerea moștenitorului a fost anun
țată de 101 bubuituri de tunuri, de sune
tul clopotelor din tote bisericile, iote ora
șele și în deosebi capitala Roma s’au îm
brăcat în haine de sărbătfire și pe fie-care 
ceas soseau sute de felicitări din țâră și 
-străinătate.

MoșnSagul încărca sacul în spate și 
porni spre dâmb. De acolo cătă din ochi 
pe țigan, și-l văc u trecând părăul așa de 
grăbit, par’că îl ajungeau din urmă Tă
tarii. Țapul, după o fugă iute, se întorcea 
se caute pe bătrân. Și lupta împrejurul 
carelor, îndărăt scădea. Turcii se risipeau 
alungați de călărași, și carabinele er în
cepură a bubui. Moșul se lăsa cu sacul la 
vale, pe când țapu-i da tîrcole, beliăind 
tremurat.

„Taci, Graiule, dise bătrânul, c’o să-ți 
fac o cină să se ducă vestea!....“

Când ajunse la băeții lui, Moșului îi 
trecuse mânia. Și liniștea se schimbă în 
veselie când află că un cornist i-a adus 
un clondir de roșior, șterpelit cu mari nă- 
casuri cine scie de unde, numai pentru 
dragostea bătrânului.

Sera, la focurile aprinse într’un dos, 
la un colț de șanț, flăcăii îmbucau pe un 
cap orez fiert cu sare și cu apă, er bă
trânul după ce-șî hrănise băiatul c’o fier
tură ca aceea, îl culcase lângă el, ș’acuma, 
pe de-o parte se încalijia de foc, pe de-o 
parte de blana lui Ghiță, și fuma cu mul
țumire tutun arăpesc, sorbind cu poftă din 
clondir. Nasul era ceva mai înfocat ca de 
obiceiu, și pofta de vorbă venise ăr, drept

Marți dimineța, la firele 11, s'a re
dactat la castelul regal din Racconigi ac
tul de uascere al principelui de Piemont. 
Etă textul său:

„Act de nascere al A. S. R. princi
pele Umbert Nicolae Toma Ion Maria de 
Savoia principe de Piemonte, fiu al M. M. 
L. L. Regele și Regina Italiei. In anul 
1904, la 20 ale lunei Septemvrie, orele 11
a. m., în sala regală a castplului din Rac
conigi, înaintea mea Iosif Saracco, cavaler 
al ordinului suprem al prea sfiutei Annun
ziata, ca președinte al Senatului R°gatului, 
ofițer al stărei civile a familiei regale, asis
tat de E. S. avocatul Ion Giolitti, mare 
cruce a ordinului Sf. Mauriciu și Lazar, de
putat la parlament în calitate de ministru 
secretar de stat la departamentul interne
lor, notar al coronei, s’a presentat în per
sona M. S. Victor Emanuei HI Ferdinand 
Maria Gennaro de Savoia rege al Italiei, 
de 34 ani, domiciliat în Roma, care mi-a 
declarat, că la orele 23(11 noptea) și minute 
30, la 15 ale lunei curente, în acest regal 
castel s’a născut din M. S. Elena Nico- 
lajewna născută Petrovicl de Niegosh din 
principii Muutenegrului, regină a Italiei, 
consorta sa cu care e căsătorit, un copil 
de sex masculin pe care M. S. Regele mi l’a 
presentat și căruia i-se dă numele de Um
bert Nicolae Toma Ion Maria cu titlul 
de principe de Piemonte.

La cele de mai sus și la înoheierea 
acestui act au fost presențl ca martori de
semnați de M Sa Regele, Excelența Sa 
contele Constantin Nigra, cavaler al ordi
nului suprem al Prea sfintei Annunziata, 
ambasador în retragere, senator al regatu
lui, de ani 76, și Excelența Șa Iosif Bian- 
cheri, cavaler al ordinului suprem al Prea 
sfintei Aunut ziata, președinte al Camerei 
deputaților, de ani 82, amândoi pentru 
acest act reședințl la Racconigi.

Tote cele de mai sus au fost redac
tate din ordinul meu de cătră comandorul 
avocat Frederic Pozzi, director al secreta
riatului Senatului, cancelar însărcinat cu 
redactarea actelor civile ale familiei regale. 
Presantul act a fost scris în două esem- 
plare, cari vor fi păstrate, unul in archivele 
generale ale regatului și altul îu archivele 
Senatului. A fost cetit celor presențl, cari 
l’au subscris cu mine în ambele esemplare: 
„Victor Emanuel, Constantin N gra-Iosif 
Biancheri-Iosif Saracco și Ion Giolitti".

Reuniunea
învețătorilor români gr. cat. din Archidiecesă. 

XII.

De lângă Mureș, Aug. 1904.
Precum am amintit în n-rul prece

dent, la discuțiunea temei publicată de 
mine în acest număr, au participat pe 

ca în dilele când o ducea el bine, la ca- 
sarma regimentului, între băeții lui.

Și în lumina focului, în mijlocul ro- 
tei de flăcăi, începu a povesti, ca în vre
murile bune, istoria de pe vremea Nem
ților, când era el pompier.

„Ce, mă?... ce căutau șlronțiila nunta 
unuia de-ai noștri? Și încă cu scandal și 
cu batjocură... Când am umflat parul de 
ștejar de la un hârdău, și când am prins 
a da, mămulică, mămulică! par’că erau 
muște...."

Și Moșul pufăia, povestea și-și dre
gea glasul cu vin. Apoi ceru cornul și în
cepu a cânta băieților lui cântece vechi, 
înăbușind sunetul cu palma. Și după cea 
din urmă sorbitură, cântecile prinseră a 
curge așa de duios și de dulce, par’că le 
cânta un înger de-al lui Dumnedeu. In- 
tr’un răstimp se opri și mormăi, mângâind 
capul negru al lui Ghiță :

„Farfluctăr! de ce nu-mi dădeau 
pace să-mi iau sacii ?...“

Apoi er prinse a cânta, în lumina fo
curilor. Și flăcăii nu puteau durmi. Ascul
tau pe Moș, căci de când trecuse Dună
rea, acesta era întâia seră de voie bună 
pentru bătrân, și din bucuria sufletului lui 
se încăldiau cu toții.

(„SSm.") Miliall Sntloveann. 

lângă d 1 profesor preparandial Negruțiu 
și trei colegi rurali. Anume Vasile Dumi- 
traș a recomandat dedarea copiilor încă 
de micuți la cruțare, apoi ocuparea po
porului în Dumineci și sărbători cu pre
legeri poporale ținute de cătră preoți și 
învățători, festivitățile școlare. Er Teodor 
Stoia recomandă înființarea societăților 
pentru tinerime, a bibliotecilor școlare și 
dedarea poporului la sacrificii, și în urmă 
Mihai) Gărdac a recomandat, ca învăță
torii să îndemne părinții să-și deie copiii 
la comerciu și meserii.

Adunarea generală, ca resultat al 
diseuțiunei a anunțat: ca învățătorii să 
stăruie într’acolo, ca se se înființeze pe 
lângă fie-care șcfilă — unde numai e po
sibil — și șcfilă de repetițiune economică, 
învățătorii și preoții să premergă cu un 
esemplu, purtând o economie rațională de 
model, se se nisuescă a înființa reuniuni 
.de temperanță, reuniuni de ajutdre, ma
gazine de bucate, să țină poporului în 
Dumineci și sărbători disertațiunl popo
rale, festivități școlare, să înființeze reu
niuni pentru tinerime și biblioteci școlare 
și, în urmă să îndemne poporul la îmbră
țișarea meseriilor și a comerciului.

Tot în adunarea acesta generală s’a 
primit propunerea biroului central, ca în 
adunarea generală primă, adecă în cea 
din tdmna anului curent, să se discute în 
public, ca temă: „Mijlficele cele mai aco
modate, cu ajutorul cărora s’ar pute sta
bili buna înțelegere între paroch și învă
țător, pentru-ca prin acesta să se dea un 
avânt mai îmbucurător educațiunii și ins
trucțiunii poporului nostru".

Precum am d>s cu totul numai pa
tru inși au participat dintre membrii reu
niunii la discuțiunea acestor teme ponde- 
rdse din anul trecut. Intr’adevăr este lu
cru de mare mirare, cum-că membrii așa 
de puțin se intereseză de teme de acăstă 
natură, cari publicându-se cu un an mai 
înainte au timp și ocasiune destulă, ca 
în răstimp de un an să mediteze asupra 
lor, ba să prelucre particular unele din 
ele publicând lucrarea lor prealabil și în 
jurnalele nostre, ca așa toți să fie pregă
tiți la discuțiune, er de altă parte popo
rul cetind lucrarea lor se se convingă, 
cum că învățătorii de fapt lucreză și se 
ostenesc pentru propășirea lui culturală 
și materială. Șcfilă poporală peste tot și 
în special noi învățătorii numai atunci 
putem spera la un viitor mai fericit — 
când poporul se va convinge pe deplin, 
cum-că școla și în deosebi noi învățătorii 
voim și ne nesuim, ca el să progreseze 
nu numai în cele instructive, dăr și în 
celea materiale. Când vom ajunge acesta, 
atunci cestiunea ameliorării salarelor nos- 
tre este de sine deslegată, căci crescând 
poporul în celea intelectuale și materiale, 
se va îngriji și de noi, ca să nu mai du
cem lipsă.

Mureșianul.

Convocări.
Conform §-lui 18 din statute, aduna

rea generală a „Reuniunii femeilor române 
din Abrud, Abrudsat și jur" se convocă 
pe cjiua de 9 Octomvrie st. n. a. c. la 
orele 3 d. a. în localul școlei de fetițe din 
Abrud.

Program: 1) Deschiderea ședinței. 
2) Raportul comitetului. 3) Revisiunea ra- 
țiooiniului. 4) Statorirea budgetului pe anul 
1904/5. 5) Esmiterea unei comisiunl pen
tru incassarea taxelor de la membrii vechi 
și înscrierea de membrii noi. 6) Alegerea 
comitetului (§. 24). 7) Alegerea unei comi
siunl de 3, pentru verificarea procesului 
verbal. 8) Propuneri.

Abrud, la 24 Septemvrie 1904.
Ana Filip, 

presidentă

Membrii „Despărțământului VIII Deva 
al Asociațiunei pentru literatura și cultura 
poporului român", precum și toți aceia, 
cari doresc a deveni membrii „Asociațiu- 
nei" prin acesta se învită la adunarea ge
nerală a despărțământului, ce se va ține 

în orașul Vajdahunyad, Duminecă la 9 
Octomvrie a. c. la 11 ore a. m. în biserica 
gr. or.

Ordinea de di: 1) Deschiderea șe
dinței prin directorul desp. 2) Raportul 
notariului, despre activitatea comitetului 
cercual de la ultima adunare generală. 3) 
Raportul cassarului despre starea cassei. 
4) Alegerea unei comisiunl pentru con- 
scrierea membrilorfși încasarea taxelor res
tante. 5) Alegerea unei comisiunl pentru 
controlarea raportului presentat de notarii! 
și a socotelilor date de cassar. 6) Cetirea 
disertațiunilor insinuate cu 24 bre mai 
nainte la directorul desp. 7) Desbateri asu
pra propunerilor insinuate conform regu
lamentului. 8) Raportul comisiunilorescrise. 
9) Alegerea comitetului cercual pe durată 
de 3 ani. 10) Statorirea locului pentru ți
nerea adunării generale pe anul viitor. 11) 
Disposițiuni pentru verificarea protoco
lului .

Deva, la 28 Septemvrie 1904.

Pentru comitetul cercual:

Dionisie Ardelean, Dr Ales. L. Hossu, 
not. desp. directorul desp.

Concurs pentru stipendii.
„ Asociațiunea pentru literatura ro

mână și cultura poporului român" are de 
conferit cu începutul anului șool. 1904/5 
următorele stipendii:

1) Un stipendiu din „Fundațiunea 
anonimă din comitatul Dobâcau, de cor. 
100 anual, destinat pentru un tînăr român 
născut în comitatul Dobâca.

2) Un stipendiu de cor. 80 anual din 
„Fundațiunea Radu M. Rîureanu11, desti
nat pentru un student român de la școle 
secundare (medii).

3) Un stipendiu de cor. 120 anual din 
„Fundațiunea loan Gallianu de Kecsk£s“, 
destinat pentru un tînăr român de la vr’unul 
din gimnasiile din Transilvania; vor fi pre
feriți, ceteris paribus, rudeniile fundato
rului din familiila „Pop" și „Anton".

4) Un st’pendiu de cor. 100 anual din 
„Fondul Avram Iancuu, destinat pentru 
un tînăr român de la vr’o șcfilă seoundară 
(medie).

5) Un stipendiu de cor. 80 anual din 
„Fundațiunea Dr. loan Moga și soția 
Anna n. Bologa*,  destinat pentru fetițe de 
naționalitate română, fără deosebire de 
confesiune, din Transilvania, care frecuen- 
tâză vr’o șcfilă românescă, în prima linie 
școla civilă de fete a Asoeiațiunii seu șeola 
de fete a „Reuniunii femeilor române din 
Sibiiu" ; vor fi preferite, ceteris paribus, 
fetițele cari vor pute documenta, că sunt 
înrudite cu familia Dr. loan Moga, său ou 
familia Bologa.

Cererile pentru aceste stipendii au să 
se înainteze comitetului central al „Abo- 
ciațiuuii" în Sibiiu (strada Morii Nr. 8.) 
pănă la 15 Octomvrie st. n. a. c. provă- 
dute cu următorele documente :

a) Atestat de botez;
b) Testimoniu șoolar de pe semestrul 

din urmă al an. scol. 1903/4;
c) Atestat de paupertate;'
d) Eventual document de înrudire.
Concurenții, cari și-au presentat cere

rile înainte de publicarea acestui concurs, 
sunt invitați să-și întregescă eventual ce
rerile în sensul condițiunilor stabilite în 
concursul de față.

Cererile întrate după termin nu se 
vor considera.

Sibiiu, din ședința comitetului central 
al „Asoeiațiunii pentru literatura română 
și cultura poporului român", ținută la 15 
Septemvrie 1904.

Iosif Sterca Șuluțu, 
president.
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BucurescT, 28 Septemvrie. „Con

servatorul" scrie: Consiliul permanent 
șl-a dat afli diminua avisul în ces- 
tiunea pedepsei ce crede că trebue 
aplicată institutelor catolice „N. D. 
de Sion". După cât aflăm d-nii Di- 
mitrescu-lașl și Ion Bianu au opinat 
pentru pedâpsa închiderii temporale, 
6r d-1 N. Coculescu pentru un simplu 
avertisment în scris. Rămâne acum 
ca d-1 ministru Haret, care are fa
cultatea de a dicta pedepsa, redu
când din pedepsa opinată de cons, 
permanent, 6r nicî de cum urcân- 
du-o, se-și dea ultimul cuvânt. Spre 
acest scop, suntem informați, că d-1 
Haret aștâptă sosirea în capitală a 
d-lui D. Sturdza, care vine astă-sâră 
cu trenul de 9’40.

Petersburg, 28 Septemvrie. „Russ 
Slavo" primesce din Mukden soirea, 
că armatele japonese se pregătesc 
pe întreg frontul de atac.

Petersburg, 28 Septemvrie. In 
tot momentul se aștâptă soirea des
pre ciocnirea între Kuropatkin și 
Oyama.

Petersburg, 28 Septemvrie. A 
doua armată manciuriană va nu- 
mera 150,000 de dmeni, toți din 
trupele din activitate. Mobilisarea 
s’a încheiat și peste o lună se va 
începe concentrarea armatei în jur 
de Charbin.

Mukden 28 Septemvrie. Armata 
de asediu japonesă a atacat Port- 
Arthurul în noptea de 18 Septem
vrie. Garnisâna dimpreună cu tru
pele de marioă a resistat vitejesee 
și a respins atacul. JaponesiT au a- 
vut pierderi mari.

Tokio, 28 Septemvrie. In spita
lele din Japonia sunt îngrijiți 45000 
răniți, dintre cari 9000 sunt în con
valescență.

Mukden, 28 Septemvrie. Japo- 
nesii sunt la o distanță numai de 
doue flile 3e Mukden. Kuropatkin a 
luat măsuri, ca lupta se se dea la 
nord de Mukden și se se cruțe mor
mintele împăraților chinesî.

Economul ca — doctor.
— Fine. —

Der nu numai de la economi, 
ci chiar și de la păstorii de vite se 
cere, ca în anumite cașuri mai grab
nice să fie și doctori de vite. Păs
torii, cum stau ei cjiua întrâgă în 
jurul ciurflilor de vite, pot vedâ 
mai curând, când cutare vită nu 
rumegă, său nu mănâncă, său se 
gată de fătare, și astfel pot să le 
dea ajutorul de lipsă spre tămăduire. 
Etă pentru ce se cere, ca și păs
torii de vite să fie aleși dintre 6menii 
cei mai cu frica lui Dumnefleu, mai 
cunoscători de vite și de bălele 
a lelora!

Pe timpul când se ivesc băle li- 
piciose, se cere apoi și mai mult de 
la economi; se cere anume, ca să 
fie cu băgare de sâmă, că cine îi 
întră în curtea și în grajdul său, 6re 
nu vine dintr’o curte molipsită cu 
b61ă de vite lipiciăsă? Că ore n’a 
mers și el cumva într’o atare curte 
său grajd și nu s’a curățit înainte 
de a intra la vitele sale? Că ore 
cutare vită a sa, pe care o vede 
tristă și cu părul sburlit, nu este 
cumva atacată de bdlă, ca să o des
partă îndată de cătră cele sănătose? 
ș. a.

Afară de acestea se mai cere, 
ca economul când merge pe la orașe 
său târguri, să nu adune nici odată 
ogrinjii său nutrețul rămas prin iesle 
său pe pământ după alte vite și să 1 
dea vitelor lui, pentru că se păte în- 
tîmpla prea ușor, ca vitele pe urma 
cărora s’a adunat ogrinjii seu nutre 

țul, să fi fost molipsite de ore-care 
bolă, pe care apoi o altoim, cum 
s’ar flice, ȘÎ la vitele nostre Chiar și 
când adăpăm vitele într’un loc străin, 
să spălăm mai întâia trocile și va
sele și numai după aceea să le adă
păm.

Cu deosebire la nutnrea vitelor 
se cere, ca economul să fie cu multă 
băgare de sâmă, deore-ce e pe deplin 
constatat, că din nimic nu se pot 
bolnăvi vitele așa de ușor, ca din 
nutreț. Și chiar în privința acăsta 
greșesc cei mai mulțl din economii 
noștri; greșesc, când dau vitelor nu- 

I treț muced, înoroit său alt-cum stri
cat, dedre-ce prin acela nu numai 
că se bolnăvesc vitele, dăr cele cu 
vițel îl lapădă pe acesta ca sigur.

Când rînim în grajd, cu deose
bire ierna, să nu lăsăm nici odată 
și ușa și ferăstra deschise, deăre-ce 
in asemenea cașuri se nasce un cu
rent rece de aer, din care apoi vi
tele îndată se pot bolnăvi. Să nu 
dăm vitelor pe timpul de iernă nici 
odată apă prea rece, deore-ce în 
anumite cașuri și de aceea se bol
năvesc.

Când vedem, că vitele tremură 
după adăpat, să le frecăm bârbă- 
tesce cu sucituri de paie său fân, 
apoi să Je alergăm puț n, ca să se 
încăldăscă, de6re-ce în asemenea ca
șuri au căpătat armorariul, său ră- 
cela, er dâcă vedem, că acela nu 
ajură, să le înțolăm și să le încăl- 
4im cu cărămifll calde.

Economul ar trebui să chib- 
zuiâscă tot-dâuna și cu privire la po
vara, ce o pune după vitele sale de 
lucru, ca prin aceea să nu le prea 
împovăreze, apoi ar trebui ca să nu 
prea lungescă timpul de lucru în 
contul odihnei vitelor, de6re-ce prin 
aceea încă le p6te espune ușor deo
sebitelor b61e.

Un econom harnic trebue să 
cunoscă dintr’o singură privire la 
vitele sale, dâcă acelea sunt sănă- 
tâse său bolnave; ar trebui să cu- 
uoscă presemnele vitelor bolnave, ca 
astfel să scie și ce leac să folosâscă 
pentru tămăduirea acelora. La vitele 
rumegătore, rumegatul este semnul 
cel mai bun, după care putem cu- 
nosce, dâcă vita e aărietosă sâu bol
navă, deore-ce după cum se scie în 
deobște, cele bolnave nu rumegă.

Dâr nu numai rumegatul, ci și 
alte semne ne arată vita bolnavă. 
Astfel starea tristă a vitei, părul sbur- 
lit, cârnele mai calde ca de obiceifi, 
ochii roșii și tulburi, curgerea bale
lor ș. a. ne vădesc vita bolnavă.

Acestea sunt câte-va din ce 
rințele acelea, pe cari ar trebui să 
le scie fie-care econom, ca doctorul 
cel mai de aprâpe al vitelor sale; 
cerințe, pe cari dâcă le va sci și 
aplica înțelepțesce și la timpul po
trivit, pâte să-și scape vitele sale 
bolnave de cele mai multe-ori chiar 
și din gura morții.

loan Georgescu.

Amintire
de acum 20 de ani.

In vara anului 1885 ne aflam în Si- 
biiu pentru a-ne supune esamenului de cua- 
lificațiuue învățătoresc.

învățătorul Mera (Dumnedeu îl ierte 
c’a murit) fiind maierean din Sibiiu, nl-a 
dat locuință gratuită la el în șură, eram 
vre-o 12 inși, aprope toți din țâra Oltului.

In apropiere de locuința lui Mera se 
afla un Schwab, care avea căldare cum se 
cjice, adecă fabrica un fel de rachiu din 
buoate cu osebire din secară; noi aceștia 
din țara Oltului ca se nu dăm de rușine di- 
cala:

Țara Oltului
Para focului, 
Pită de săcară 
Țară de ocară, 

țineam mult la săcară, fie ea prefăcută în 
pane seu raohiu, tot în gură merge, nu fă- 
oeam mare deosebire, afară dâr de candi
datul Cucu din Arpaș, oare susținea, că să- 
cara este mai bună prefăcută în rachiu, 
decât în pane, cu alte cuvinte flicea 01> că 
mâncarea este un fel de fudulie — beu- 
tura răspunde c’o fi având dreptate, nu sciu 
— dâr aderenți soiu că are.

De pregătiți eram noi pregătiți cum 
a dat Dumnedeu, pe acasă ce am putut 
face, aid în Sibiiu timpul fiind scurt ce 
puteam învăța, ba Ouou și aici soiea ce 
să flică; când ne vedea, oă punem mâna pe 
carte, striga în gura mare:

„Ce vă tot fasoliți acum cu cartea, 
nu scițl voi, că porcul nu se îngrașe în 
ajunul Crăciunului, oine n’â învățat pănă 
acuma, făcea mai bine să fi stat acasă".

Acum ce va da Dumnedeu, că nu
mai el drăguțul ne mai pote ajuta, bine 
Înțeles dâcă Barcian și Comșa nu vor fi 
contra și luând clondiru, o sticlă aprope 
oa acelea în care se pun castraveți la mu
rat, pleca cântând:

Și Cucu s’a supărat 
Și la Schwabul a sburat 
Cântând cucu, cucu, cucu.

Cât ai bate din palme el și sosea cu 
olondirul plin și cânta:

Cucuie cu penă sură 
Cască-ți acum a ta gură, 
Că aici e aldămaș 
De la Cucul din Arpaș.

In jurul clondirului ne spuneam pă
țaniile din copilărie și timpul trecea repede; 
ml-aduc aminte, că unul a cf8, că învăță
torul S. din Sărata s’ar fi născut în sapa 
cucuruzului, acesta din urmă s'a supărat și 
învățătorul lordaohe, spre a liniști lucrurile 
cari începuse a lua proporțiunl mari, îi 
(jice: „Tu nu vefll unde ajung lucrurile, 
mai bine țl-ai fi ținut pupăza". Cel din Să
rata din nou supărat de cuvîntul pupăză 
a plecat dintre noi și lucrurile s’au li
niștit.

Ce vor fi avend âmenii din Sărata cu 
pupezile nu sciu, destul că pe oine îl mă
nâncă cepul, să întrebe pe un sărățean 
că nu are vre-uu puiu de pupăză de vân
zare, și atunci va fi scărmănat gratuit.

piua esamenului sosesce, des de di- 
mineță Cucu era cu briciul în jurul fălci
lor și atunci să nu te fi apropiat de el, că 
era foc, să supăra și turna la înjurături, 
cari nu mai aveau sfîrșit. Cu cișmele ca 
oglinda, cu cămașa încrețită ca din mașină 
și cu mustețele răsucite, plecă și el făcând 
la cruol oa un călugăr și se supune la exa
men .

Ce să vedl, i-a pus Dumnezeu mâna 
în cap, căci omul nostru reușesce la exa
men și vine vesel la Mera și fără de a pro
nunța un cuvînt prinde olondiru în mână 
și începe :

Acum Cucu a scăpat 
Și la Sehwabu a sburat 
Cântând cucu, cucu, cucu.

Cinste pe el nu glumă, și și trebuia, 
căci reușita lui la esamen nici acum nu se 
pote esplica.

învățătorul Mera avea un dulău de 
câne oât un vițel, cu noi însă se obielnuise, 
căci în aprâpe 10 cjile cât am stat acolo, 
ne-a învățat a-ne cunosce.

Clondirul era aprope pe sfirșite, când 
Cucu se descinge de șerpar și vedem că-1 
scutură și scote tot din el și începe:

„Fraților! Dumnedeu mî-a ajutat de 
am reușit, acum ml-am propus și eu să 
schimb portul acesta, să mă îmbrac nem- 
țesce, căci pe lângă avautagiul de a mă 
deosebi de consătenii mei, apoi scap și de 
epitetul jupân, o să mi-se cjică și mie d-le 
învățător și nu jupâne, ca pănă acuma", și 
ne arată 25 florini, pe care îi împărtășesce 
în modul următor:

2 fl. pentru drum, 2 fl. cheltuell. mă
runte, 1 fl. la Sehwabu, 20 fl. un costum 
de haine negre, cămașe și cravată, — și 
a și pleoat la târguit.

In diua următore, care fiind di de 
sărbătore, Cucu voind să ne facă o sUrprisă, 
se scâlă de diminâță și se îmbracă în noul 
lui coslum și eșind afară face o plimbare 
pe sub arini, apoi vine pe când scia, că 
noi suntem îmbrăcațl, învîrtind bastonul.
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Sosit în curte nici nu apuca bine să 
ne salute și cânele lui Mera, neobicinuit 
ou hainele lui Cucu, îi sare drept în spate 
și îi sfâșie jumătate din redingotă, âr

Cucu s’a supărat
Și la Schwabul a sburat

De sub Surul.

Dare de semă și multămită publică.
In urma apelului, prin care subscrisul 

prefect al internatului pedagogic din Blașiii, 
am inițiat o colectă de contribuită bene
vole în favorul numitului Internat, s’a co- 
leotat în total suma de 163 corone.

Lăsând să urmeze aci numele tuturor 
marinimoșilor contribuențl dimpreună cu 
sumele oontribuite, îmi țiu de datorință a 
esprima tot-odată și cea mai căldurosă 
mulțămită tuturor acelor omeni de bine, 
cari prin obolul lor au binevoit a veni în- 
tr’ajutorul Internatului nostru.

Lista Nr. 1. Colectant: Axente Fră- 
țilă, ped. o. III. Au contribuit: Ana Smi-- 
gelschi, Blașiii, 20 b., Vasile Smigelschi, 
1 cor., Emanuel Bran, 50 b., laeob Frățilă 
30 b., Leontina Bran, 20 b., văd. Ana 
Bran, 50 b., Amalia Smigelschi n. Bran, 
50 b., toți din Sâncel. Suma: cor. 3'20.

Lista Nr. 2. Colectau!: Alexandra 
Moldovan, jun., ped. c. III. Au contribuit: 
Zevedeiu Moldovan, Blașiti, 1 cor., Sinsky 
Ferencz, Blașiii, 50 b., Maria Moldovan, 
Ohaba, 50 b. Suma: cor. 2

Lista Nr. 3. Colectant: Alexandru 
Moldovan, senior, ped. c. III. Au contri
buit: Criste Todor, Sântu, 1 cor., Ioan Șu- 
teu, Radnotfaja 20 b, Suma: cor. l-20.

Lista Nr. 4. Colectant: AndreittPora, 
ped. c. IU. Au contribuit: Nicolae Noghiu, 
B0 b., George Șoncă, 30 b., Nicolau Bora, 
40 b., Andreiu Pora, 20 b., toți din Horno- 
rod.’Suma: cor. 1'20.

Lista Nr. 5. Colectant: Augustin Bo- 
loga, ped. o. III. Au contribuit: Augustin 
Bologa, 20 b., Georgiu Hornar, 20 b., Ș-r- 
ban Șerban, 10 b., toți din Blașiii. Sumar 
oor. 0’50.

Lista Nr. 6. Colectant: Eug-’niu B«- 
rariu, ped. c. III. Au contribuit: Filip Be- 
rariu, oor. 1*20,  loan Folea, 60 b., Nicolau 
Puian, 1 cor., Vasile Isailă, 40 b., Visalon 
Avram, 60 b., Petru Isailă, 10 b., Constan
tin Isailă, 10 b., toți din Lupu. Suma: 
cor. 4.

Lista Nr. 7. Colectant: George Bili- 
bocă, ped. c. III. Au contribuit: Samoilă 
Bilibocă, Voila, 40 b. Suma: cor. 0.40.

Lista, Nr. 8. Colectant: Ioan Crăciun, 
ped. c. III. Au contribuit: loan Avram, 
40 b., Ioan Barbu, 40 b., Nicolau Cristian 
30 b , toți din Doștat. loan Cismaș, 10 b., 
Vasilie Cismaș, 10 b., ambii din Boz. Suma z 
cor. 1-30.

Lista Nr. 9. Colectant: loan Lupu, 
ped. c. III. Au contribuit: N. N., Frâua, 
40 b., loan Mihu, înv., Șâla, 20 b., loan 
Botezan, Agârbiciil, 40 b., Finiea Botezau, 
Agârbiciiî, 20 b., N. Lazar 20 b.. D. Arimie, 
Agârbiciil, 20 b., Maridra Dopp, Mediaș, 20 b., 
Isidor Dopp, Mediaș, 30 b., Auica Dopp, 
Vaidei, 20 b., Horia Licinius Botezan, 
Agârbiciil, 10 b., loan Virgilius Botezan, 
Agârbiciil, 6 b , N. N., Agârbiciil, 1 cor., 
Romul Câmpean, Agârbiciil, 10 b. Suma r 
cor. 3.50.

Lista Nr. 10. Colectant: Aurel Ionuț, 
ped. c. II. Au contribuit: A. Ionuț B.-Sasa, 
1 cor.

Lista Nr. 11. Colectant: loan Tul
bure, ped. c. III. Au contribuit: Petru Gor
dan, Bologa, 40 b., Gordan Toderica Bo
loga, 40 b., Petru Tulbure, 10 b., Georgia. 
Tulbure, 60 b. Suma: cor. 1*50.

Lista Nr. 12. Colectant: loan Micu, 
ped. c. III. Au contribuit: Ioan Micu, I 
cor., Iacob Lazea, 40 b., Nicolau Pria, 40
b.,  Iosif Popa, 30 b., Galaction Ganea, 60 
b., Nicolau Hangu, 40 b., Ioan I. Pop, 40' 
b., Andreiu Tonhina, 40 b., Nicolau Lazea, 
20 b., toți din >ăvăstrenl. Suma: cor. 4.10..

Lista Nr. 13. Colectant: loan Caian, 
ped. c. II. Au contribuit: Dumitru Caian,. 
Feneșul-săs.. 2 cor., X—y, Blașiii, 20 b., 
Gedeon Soool, Blașiu, 10 b , ^uma: cor. 2 241

Lista Nr. 14. Colectant: Paraschiv 
Hurubean, fed. c. III. Au contribuit.: Eva 
Hurubean, 30 b., Paraschiv Hurubean 20’ 
b., ambii din Veștem. Suma: corone 0.50.

Lista Nr. 16. Colectant; Șerban Șer
ban, ped, ours III. Au contribuit: losiv V. 
Șerban 40 b., Alexandru Șerban 1 cor,,. 
Nemeș Todor 40 b., Ana M. Șerban 10 b.. 
Maria D. Șerban 20 b., Maria M. Șerban 
20 b. Eva I. Borzea 40 b., Iosif Stoia 40’ 
b., N. N. 40 b., loan Nicoliciu. 40 b., Sa- 
moilă Gabor 20 b., D. Gabor 2 cor., Ge
orge Moian 40 b., Andrei Csiki 40 b., Io- 
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sif M Ș-rban 20 b., George Vasu 1 cor., 
Nieolau Șerban 1 cor., Baroti Jozsef 1 cor 
Toți din Voila. Suma: Cor. 10'10.

Lista Nr. 17. Colectant: Șofron Popa 
ped. c. III. Au oontribuit: Valeriu Negrea 
Poșorta, 1 cor., Clemente Șerban Ludișor, 
€0 b., Vasile Popu 20 b. Suma: U80 Cor.

Lista Nr. 18 Colectant: loan Neamț 
și Teodor Serbu, ped. c. III. Au contri
buit: Nieolau Neamțiu 50 b., George Neam- 
țiu 50 b., Vasile Neagoi 50 b., George 
Oprișiu 40 b.Toțl din Armeni. Suma: 1'90 
cordne.

Lista Nr. 19. Colectant: Paul Drăgan 
ped. c. III. Au contribuit: Paul Drăgan 
din Jancahida cor. 1 92

Lista Nr. 20. Colectant: Alimpiu Ma- 
teioa, ped. o. I. Au contribuit: Atanasiu 
Roșian 2 cor., Simion Marcu 1 cor., Mili- 
ton Marian 1 cor., toți din Gârbova de 
jos. Suma : cor. 4.

(Va urma.)

Ieone din resboiu.
Eroismul unui copil.

La Port-Arthur esistâ un copil de 13 
ani, care a fost decorat de 3 ori pentru-că 
a adus soiri de la cartierul general rusesc, 
riscând vi6ța sa cu trecerea prin liniile 
vrășmașilor.-

Nicolae Suiev, așa se numesce acest 
curagios copil, mergea noptea și cjiua sta 
ascuns în ierburi, său pitulat printre stânci.

La cea dintâiii a sa eșire din Port- 
Arthur, el a stat culcat fără să se misce 
din ascuncțStorea sa în timp de 48 de ore 
consecutive, japonesii proiectând lumina re
flectorilor asupra defileului pe oare el voia 
să-l trăcă. El putu în fine sS-ș! reia drumul, 
se ajungă la Ta-Ce-Kiao, să ia acolo tre
nul pentru Liao-Yang unde el predete în 
fine o depeșă a generalului Stossel cătră 
generalul Kuropatkin.

Generalissimul îi oferi pe dată crucea 
Sf. Gbeorghe.

Reîntorceudu-se la Port-Arthur, micul 
Nicolae căcju în manile Japonesilor, der el 
a putut să scape încălecând pe un cal. Un 
glonț japones îl răni la umărul stâng, pe 
când el fugea în gona mare.

La întorcere generalul Stossel îl de
cora din nou pentru acestă îndrăsneță 
scăpare.

D’abia vindeoat de rana sa, Nicolae 
eși într’o nopte din Port-Arthur și se fu
rișă în câmpul Japonesilor aprope de Ta- 
Ce-Kiao, ca să esploreze împrejurimile.

El luâ șurupul unei chiulase de tun 
japones, ca să potă proba prin acest tro
feu, că a fost în câmpul inimic și că infor- 
mațiunile sale au fost luate la fața locului.

Acestă faptă a dat încă curagiosului 
copil o a treia decorație tot așa de meri
tată, ca și cele precedente.

Caritatea femeilor rusesci.

Răsboiul ruso-japones a pus într’o vie 
lumină simțul de caritate al femeilor din 
înalta aristocrație rusescă și în același timp 
a făcut posibil, ca să se arunce o privire 
la imensele averi cari se află în mânile di
feritelor familii nobile din Rusia.

Astfel prințesa Iuscupofif, afară de su
mele mari pe cari le-a dat pentru răniți, a 
comandat construirea unui întreg tren sa
nitar, pe spesele ei, după anumite planuri.

Acest spital rulant e aranjat cu tot 
confortul și provăcjut după cele mai nouă 
invențiunl ale higienei.

Contesa Bobrisskii n’a voit să rămână 
înapoia acestei carități și de asemenea a 
trimes din Moscva un tren pe câmpul de 
răsboiîi din Extremul-Orient, cu care se 
vor transporta răniții. De mare importanță 
e mai departe fapta filantropică a unei su
rori de caritate a numitei contese, care-șl 
manifestă sentimentul de caritate pentru 
soldații devenițl schilodi în luptele cu Ja
ponesii, pe cari cu mari saorificii de bani 
îi interneză în diferite instituțiunl, apărân- 
du-i de feme și de alte nevoi ale vieții.

Principesa Bielosselski-Bielozenki, ia 
sub scutul ei pe văduvele și pe orfanii, 
cari în cele mai multe cașuri trebue să în
dure fomea, cu totă pensiunea pe oarl le-o 
dă statul.

Contesa Suvaloff a pregătit o mare 
espedițiune pe câmpul de luptă din Extre
mul-Orient, oare se pdte compara cu „Cru- 
cea-Roșie", în ceea-ce privesce aranjamen
tul și complexul ei.

Contesa Speranski și contesa Igna- 
tiew au plecat în personă pe câmpul de 
răsboiîi, cea din urmă ca soră de caritate; 
acolo împart ele averea lor în ajutorul celor 
suferindl și nevoiași.

Soția generalului Stfissel.

Mai multe cjiare află din Petersburg, 
că soția generalului Stossel, comandantul 
fortăreței de la Port-Arthur, cu ooasia ul
timului atac japones contra fortăreței, s’a 
pus în capul unui detașament și a luat 
parte la atac, trăgând ohiar focuri.

O scire mai nouă spune, că d-na Stos- 
sel a fost rănită de o granată, când voia 
să visiteze spitalul răniților din Port-Arthur.

SULTE Și DB TOTE.

»Romana«
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana" dans de colonă în 5 figuri- 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață",) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana", unicul dans de colonă român. In 
iârna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s'a dat în Brașov cu ocasiunea acâsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei". La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au eseoutat acest dans în 
toomai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei".

Autorul broșurei esplică „Romana" în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost tot-dâuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedâ jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu- 
rateță, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Săpun SCHICHT
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Săpunul cel mai bun și cu spor
și prin urinare și 

cel mai ieftin.

Nu conține ingrediențe streine vetămătore.
KxjS* 3 Se capelă pretutindeni “XrS

Contra nasului.

Criticul franoes Emil Faguet nu prea 
are simpatii pentru nas.

„Nasul — (jice — este un capriciu iro- 
nio al naturei, care a voit să ne bage în 
mijlocul obrazului o buoată de carne, care 
arare-orl are un aspect inteligent și adesea 
este partea cea mai stupidă a feței. De 
multe-orl el se întinde în formele cele mai 
de rîs. Am susținut în tot-deuna, că D-cjeu, 
căruia îi datorim viăța, a voit să ne j6ce 
o urîtă festă aședându-ne pe obraz acel 
centru proeminent, acea piață de arme, acea 
pătlăgică. Nasul e o greșală a Creatorului.

Câte odată e suportabil: nu e frumos 
nici odată. E prea lung seu prea scurt, 
prea ridicat său prea aplecat. Nasul ar fi 
trebuit să fie ascuns în părul nostru, seu 
mai bine să fie plantat în palma mânei, 
ceea-ce ne-ar fi dat posibilitatea să pipăim 
și să mirosim tot-odată orl-ce lucru".

*

Cărți poștale „niusicale11 și „elec
torale11.

O societate comercială franeesă va 
pune în circulâțiune cărți postale musicale. 
Pe carta poștală se pune o bucățică de ge
latină transparentă, ce 6 pregătită ca pen
tru gramofon. In mijlocul peliței de gela
tină e o găurice ce se pote fixa la un fo
nograf. Carta poștală va fi ilustrată cu 
portretul vr’unui mare musicant, a că
rui musică va fi de reprodus.

In Anglia s’a făcut propunere, ca în 
loc de probe de musică, candidații să-și 
gramafoneze discursurile lor electorale și 
să le trimită alegătorilor lor.

*

Planta vieței.

In Jamaica esistă un fel de muschiu 
agățător ce portă numele de „planta vie
ței", tocmai fiind-că e înzestrată cu o pu
tere estraordinară de vitalitate.

Acâstă plantă pote fi tăiată și împăr
țită după plac; fie-care bucată, ori cât de 
mică ar fi, prinde rădăcini și se desvoltă.

Pusă într’o cutie ermetic închisă, lip
sită de aer, de lumină și de umiditate, ea 
prosperâză de asemenea.

Singurul chip de a o face să moră e 
de a o pune în apă fierbinte, sâu de a o 
arde cu un fier înroșit la foc.

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

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

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

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.

13-00.(725)
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Cruce seu stea .duplâ electro - magnetică
Fa

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză

X
X
X
X
X
X

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de oap și dinți, migrene, ne 
uralgie, împedecarea ciroulațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgâroiuri de inimă, asmă, aucjul greu, sgâroiuri de stomac, lipsa poftei de mânoare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
oiroulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă pr:n electricitate. — In cancelaria, mea se află atestate încurse din tote păr
țile lumii, cari prețuesc cu mwțămire invențiunea mea și ori-cine p6te examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis s Use 
co 'furde cu aparatul „Voltau, de ore-ce „Oiasul-Volta“ atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea crucei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi 

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

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru șî locul de vendare pentru țeră și streinătate e:c. 

MOLLER ALBERT, Budapesta,
XXXXXMMMXXXXXXXXXXXMXX

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana* * se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

POSTA REDACȚIUNEI.

Vădeanul: Păcat de risipa de timp 
cu luorărl ca oele ce ne-ai trimis.

„Memento mori“. Cu t<5tă bunăvoința 
— a trebuit totuși să-i facem loc în — ooș.

V R-. „Zăduful dilei", „Cătră amici" 
și tote oelelalte poesii ce ni-ațl trimis, — 
nu le putem publica.

I. P. în C.: „Rețetul", ce l’ațl soris 
„în urma mai multor impresii" de la „o 
mișcare artistioă" e atât de încurcat, încât 
om să fie cel-ce s’ar crede lămurit, cetin- 
du-1. întreg articolul nu e alt-ceva, decât 
un conglomerat de frase imposibile, oa bu- 
nădră acesta: „redusul ochiÂ omenesc nu 
caută după composiția coorganică a va
lului".

S. F. „Ninge lume", e sub totă cri
tica .

„Pe lucru*....  nu se pote.

Anunțuri de căsătorie.
De la 16—22 Septemvrie.

1) Victor Beneke ev. aug., sergent-major
c. și r. în Brașov cu Eugenia Szabados 
gr. cat. domiciliată în Panade. 2) loan Spu- 
derca gr. or., birjar cu Elena văd. Dumi
tru Voicu n. Cârstea gr. or. amîndoi do- 
miciliațl în Brașov, ii) Vasile Moroianu gr. 
or., strugar de fierărie cu Maria Ardeleanu 
amîndoi din Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Nu e mijloc secret,

pe lângă, garanție,
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

X
& 
X
X
X

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

constituție forte slabă.

X

n
K
X



Pagina 8 GAZETA TRANSILVANIEI Nr 204 -1904.

AGLIANO-S IRUP
cel mai bun mijloc de curățirea sângelui, inventat de 

Beof.
------------ FLWRKXZ- Vi» B’andoHmi (ITAMA). --------------

W" A se feri de imitații.
Fie-care sticlă este prove^utâ cu marca fabricei albastra-deschis, cu 

subscrierea Profesorului GIROLAMO PAGOLIABÎO.
5^' Se capetă în t6te farmaciile mai mari- 'W

HjEPOSATUIi pentru Austro-Unț;.:

Socrate Bracchetti-Hi a (Siid-Tirol).

i

,1

am

Schimbare de local.
Avem onore a aduce la cunoscința Ou. public, cumcă prăvălia nostră 
strămutat’o în

Strada Porții nr. 16. (Casele lui Dr. Otroban).
Cu totă stima FRAȚ I RIEMER.

|Jn comis cu praxă la comer- 
^ciul de coloniale, ferărie și 
manufactură caută un loc la 
oraș sau în provincie.

Informații se pot lua dela Ad
ministrația „Gazetei Trans.11

2—?. 1513.

OOOOOOO9O0GQOOOO
Cant încă 2 vânători sîrgui- 
tori, onești, absolut trezi, fără 
darul beției. Simbrie 25 fl. 
și onorar pentru împușcat.

3-3,1512 PIPER, Zernesci.
ooooooooopoooooo

ANUNCIURI
®ein4 a se adresa «Mbacvisei 

adminâsic'fl.itunL In cizs;:i pu
blicării unui anunciM mai rnuh 
de odată sa face •oăilemânt, 
oare erases cu ©ât 
se face mai de multa-c>H.

Administr. „ Gazetei Trans?

Cc

e

] n interesul» fie-cărui părinte este ca se cumpere copiilor

Haine bune durabile de școiă.
Eu sunt singur, care pot oferi cumpărătorilor, pe lângă garanție, ha me 

de școlă din stofele renumite și moderne Z sol nai și Găcsi un asorti- 
ment bogat și modern cu

wr Prețurile cele mai ieftine. -w j
In prăvălia mea se află Par deșeuri pentru bărbați, juni și copii, ^5 

Paltone de ernă. Ulstere. Raglane, Derbi, Paltdne popești, Surtuce de ve- 
nat, Blane de călătorie, Blane pentru oraș, Surtuce de patinat și Surtuce 3| 
din piele veritabilă Dan.

Gr totă stima CH&

XT. G-OLIDXX^-XTXT F 

Prăvălie de haine pentru bărbați, juni și copii £
Brașov, Tîrgul inului, în palatul lui Czell.

4

2
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Qcasîuns rwț patru cumprăUril q

S+crfa Pentru rochii de dame, indigene și 
« din streinătate, $
ft Măfăsării, Pânzărie, Covore, Perdele, ft -3 

| Paletots de Dame se vinde cu [fi] §
Prețuri forte scad «ate
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O [fij Ocyiw iiUi: patru cumpSrâturîf^HJO

la MAGAZINUL de MODE, sub firma 
M. & L. LÂSZLO Succesorii
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nu este

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

a apărut în editura lui H. ZEII NER în Brașov;
tradusă din uemțesce, ci in Original, a 4 a ediție, care 

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

ghiare în școlele poporale. Pe basa planului minis
terial de învățământ, de Franosc Iioos. inspector scol, 
în pens, și consilier i egesc și Vasile Goldiș, prof. gimn. 
în pens, și secretar consis. 72 pag. Prețul legat, cor. —.40. 

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

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

blică, prin ord. Nr. 9,285 - 894.)
BflT" La cerere se trimite catalogul cărților în editură

gratis și franco.
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forte resistente contra intemperiilor. Material ușor de acoperit și de durabilitate nețărmurită. 
‘W Se capetă cu preț for te ieftin la Fabrica PORTLAIE^T din Brașov. ~W-

„Gazeta Transilvaniei® cu nu mâiul ălO fii. se vinde la zaraful Dumitru Pop și la Erendas Nepoții.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


