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„gazeta» iese in ts-taii; i|l 
WoHMBnte mirn iBsiw-Uog&rii 
Pe un an 24 cor., pe șese luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rli de Duminecă 4 oor. po an. 

Pem România și străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șâss 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
IT-rlI de Duminecă 8 fr. pe an.

Se prenumără la tâte ofi
ciale poștale din Intru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul neutru Brasor
Ad/niiniskrațiunea^ Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe ș6se 
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Cu dusul în casă: Pe un an 
24 oor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 oor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunilk 
sunt a se plăti înainte.
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^otJ ABONĂJlf^  ̂

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Octomvrie st. v. 1904

se deschide nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nâstre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonamente numai la numeral poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 
corâne, pe șese luni 2 corone

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 8 franci, pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote faee mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Ce ne 'nvață un proverb străbun.
Vechiul proverb al străbunilor 

RomaijI c|ice: Gând doi se certă în
tre ei, al treilea se bucură.

Fie-care Român, facă el parte 
din inteligență, ori fie el econom și 
țăran de rend, trebue se-și aducă a- 
minte de acest proverb, ori de câte 
ori 3e încurcă în certă cu fratele 
seu de același sânge.

Sunt în vieță împrejurări și 
stări de lucruri, cari te silesc se te 
lupți cu aceia, cari îți pun piedeci 
în cale, când ai o țintă bună și 
drâptă de urmărit. In astfel de ca
șuri ar fi păcat și lașitate, ca cineva, 
pe deplin convins de folosul cutărui 
pas său cutărei întreprinderi, se se 
lase învins și împiedecat de ori și 
«e ignorant său rătăcit, de vr’un e

goist, un închipuit său de vr’un invidios 
și răutăcios, care umblă să-i strice 
trâba. Deci de multe ori, când, cum 
am c|is, se urmăresce un scop nobil 
bun și folositor, omul este morali- 
cesce dator se caute a lua în apă
rare causa sa cea bună în contra 
adversarilor ei și deci e silit să între 
în dispută și luptă cu ei, ceea cerîn 
limba năstră vulgară se numesce 
certă.

Când aucți (ficendu-se: colo seu 
colo Românii se certă între ei, fi- 
resce, că nu-ți face impresiune bună. 
Der pănă când nu sci, care este pri
cina acestei certe, nu poți să con
damni pe nici o parte, căci păte că 
cărta s’a încins, fiind-că unii vor să 
se pună în calea vr’unui lucru, a 
cărui realisare trebue dorită în in
teresul comun, fie local, fie general 
românesc.

Pănă când cărta nu ia propor- 
țiuni îngrijitore și ambele părți o 
pârtă cu cinste și cu 6re-care sfi- 
âlă, ca prin ea să nu strice causei 
comune și să nu dea prilegiu inimi
cului comun de a-se amesteca și de 
a strica și unora și altora, pănă a- 
tund tote își merg mersul firesc. 
Nu pot să fie toți de un gând și 
deci trebue să se mai încaere asu
pra unei, seu altei întrebări. Der 
ținta trebue să fie și să rămână lă
murirea lucrului și învingerea sciin- 
ței maj bune, a adevărului și a bu
nelor porniri, asupra nesciinței, a 
minciunii și a pornirilor rele și pă
timașe.

Când însă aceste din urmă a- 
jung a fi cu totul stăpâne pe omeni 
și îi face să fie orbi față cu perico
lul din afară, atunci e la largul ei 
bucuria dușmanului, de care vor- 
besce proverbul de mai sus. ,

Să nu ascundem nimic și să 
recunoscem, că cele mai multe 
certe, ce se nasc în comunele nos- 
tre, între factorii conducători să
teni, între preot, dascăl și fruntașii 
comunei, în loc să ia calea drăptă 
și firăscă și în loc să aducă o lă

murire și împăcare cinstită între 
omeni, ia o întorsătură stricăcibsă 
din causa invidiei și a patimilor 
per^nale, căci e vorba de câte 
vre-un interes particular, de căpă
tuirea vreunui consângean său afin, 
c’un cuvânt de lucruri mici și mur
dare, cari fac se se uite cu totul 
scopul cel mare și nobil general.

Este o adevărată miserie, să 
vecji cât de mult cătrănesc și de- 
moraliseză spiritele în sînul popo
rului pacinic certele acestea, cari 
apucă pe cale pătimașă și răută- 
ciosă, mai ales în comunele nostre 
bisericesc].

Avem înaintea nâstră un cas 
trist, ce se petrece în imediata apro
piere de Brașov, în comuna Her
man între Românii de acolo. De 
multă vreme preotul se cârtă cu o 
sâmă de fruntași, aci din causa das
călului, aci din causa cantorului etc. 
Am avut ocasiune mai de multe-ori 
să atragem atențiunea forurilor com
petențe bisericesc! asupra frecărilor 
dăunătâre printre Românii din Hăr- 
man, și fiind-că motivele certei lor 
cad în sfera de competență a orga
nelor bisericescl autonome, cu drept 
am așteptat, că aceste își vor tace 
datoria.

Nu voim să intrăm în amănun
tele acestui cas special*), dâr uite, că 
în .urma pașilor greșiți ce s’au făcut 
dintr’o parte și alta și în urma in- 
trigei vr’unui nemernic ignorant, lu
crurile au ajuns în Herman pănă 
acolo, încât o parte dintre econo
mii români, membrii ai comunei bi
sericesc!, în rătăcirea lor merg pănă 
a se face unelta unor âmeni, cari 
numai binele nu ni-1 voesc nouă 
Românilor, cerend prin telegrame, 
adresate de-adreptul guvernului, a- 
meștecul acestuia în trebile nâstre 
autonome-bisericescl.

Nu voim să d>cem, că nu ar fi 
nici o causă de plângere pentru cei 
din Herman, într’o privință seu alta,________

. Vom reveni' în alt număr [la amănunte. 
— Red.

și că acâsta causă n’ar trebui cât 
mai curend delăturată. Dâr ce vrâu 
Hărmănenii cu lupta ce o duc contra 
preotului lor? Vrâu ei se aducă 
vre-o îndreptare în șcâlă și biserică, 
ori se dea foc morei, numai ca se 
ardă șorecii din ea? Gândesc ei, că 
va fi mai bine pentru denșii și copii 
lor, dâcă vor face, ca din cârta lor 
să câștige și să aibă bucurie numai 
aceia, cari în cele din urmă nu țin
tesc decât la nimicirea școlelor nostre 
românescl și a autonomiei nâstre 
bisericescl și școlare?

De altă parte se impune între
barea, ce fac organele competente 
bisericescl? N’ar fi de lipsă să cer
ceteze, dâcă nu cumva din causa 
negrijei lor s’a iscat focul în acea 
comună, pe care acum una din foile 
locale maghiare („Brassâi Hirlap“) 
umblă să-l ațîțe și mai tare? N’are 
altă trâbă acâstă fâie ? N’are ea se 
măture destul dinaintea ușei proprii ? 
De ce se amestecă în trebile ro
mânesc! din Hărman? Ce scop are, 
când umblă să ațîțe poporul din 
Hărman chiar contra cțiarului nostru?

Pentru acum nu voim să întrăm 
în amănuntele cașului acestuia, ci 
voim numai să le aducem încă odată 
aminte Românilor din Hărman, ca și 
de pretutindeni, că certa nu e bună 
și trebue căutat din tote părțile să 
fie curmată și aplanată cât mai cu
rând, — dâr cârta, care împinge pe 
unii âmeni pănă a comite un act 
de trădare față cu interesele gene
rale ale șcâlei și bisericei e o neno
rocire, de care Dumnezeu să ne fe- 
rescă pe toți !

Revistă politică.
Brașov, 23 Septemvrie v.

La 10 Octomvrie se va deschide 
dieta ungară. Partidele unguresc! tote 
se pregătesc pentru noua luptă par
lamentară și încă de pe acum se 
svonesce, că nâua sesiune dietală va 
fi una din cele mai sgomotose.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.«

Bunicii
La marginea târgului, în mijlocul unei 

■ livedi bătrâne, albă de flore, o căsuță albă, cu 
acoperișul de draniță, încărcat de mușchiu 
verde, ascunsă în perdele de iederă. In 
mijlocul livedii viseză, în lumina caldă a 
dilei de Florar, un râmnic adânc.

In pridvor o bătrână mică și firavă, 
eu ochilarii pe vârful nasului, stă pe un 
scăunaș cu trei piciore și împletesce la 
eiorap. Intr’un ungher un băețel și o 
fetiță, — nepoțeii, cu căpșorele bălane și 
'srețe și cu ochișorii albaștri ca peruzeua, 
— desmerdă un motan mustăcios, cu mâ
nușițele lor albe:

„Nai! salaacu Milon... Salaacu moș 
Milon, că taaale i bătân, iei . . .“

Motanul torce tolănit într’un rotocol 
tremurător de lumină și clipesce somnoros 
din ochii lui galbeni. Bătrâna împletesce 
gânditore la ciorap, și, din când în când, 
plecă capul alb, ridică sprîncenele negre 

și privesce cu dragoste la nepoței pe dea
supra ochelarilor.

Din odăile adormite în umbră și li
niște, vine miros dulce de sulfină. Vântul 
tremură ușor perdelele lungi de iederă, a- 
duce mirezmele livedii înflorite și scutură 
fluturi trandafirii din mărul rotat de lângă 
pridvor.

Nepoțeii lasă motanul și vin de și 
lipesc cuminți căpșârele de pieptul bunicei; 
albăstrelele de sub genele aurii cată rugă- 
tore cătră cicorile bătute de brumă ale 
bătrânei: ■

„Bunicuță... bunicuță... spune-ne o 
poveste . . .“

Betrâna îi sărută pe macii frumoși ai 
obrajilor. Glasurile subțirele pornesc âr 
ca un ciripit de rândunele:

„Bunicuță . . . bunicuță ... ne spui o 
poveste ... așa-i... așa-i ?

— Vă spune bunica, vă spune... Co
morile bunicei, comori . .. ?

Și bătrâna îi sărută er, și rămâne a- 
poi un răstimp cu ochii duși. Căpșorele 
bălane se lipesc mai tare de pieptul ei. 
Albăstrelele se fac mari între genele aurii. 

Și se face liniște adâncă în livada troie
nită de flori; par’oă e gata s’asculte și ea 
basmul bunicei. Și’n liniștea sfântă fluturii 
trandafirii ai mărului călătoresc prin sulu
rile de lumină spre macii și albăstrelele 
din pridvor.

.Glasul bunioii pornesce moloom :
„A fost odată un împărat . . .“
Și glasul mole ooboră și se ridică în 

unde line.
„Pe pustiurile fără hotare, pe un cal 

năzdrăvan alb de spume, trece Făt-Frumos 
ca vântul. Sbdră din brațul vânjos buzdu
ganul uriaș în văzduhuri, cad sfărâmate 
porțile de aramă sub buzduganul greu. Se 
încing lupte cumplite între voinioul eu 
pletele de aur și smeii uriași zăngănesc și 
fulgeră paloșele grele, cad răpuși smeii....“

Glasul bătrânei curge melodios în li
niște adâncă.

In văzduhurile albastre sorele de Flo
rar cobâră leneș dâlurile sinelii. Copaci 
asvârl umbre negre peste ierburile pletose. 
In mijlocul livedii albe, sub gena negră a 
umbrelor, viseză ochiul verde a râmnicului...

Nepoțeii ascultă cuminți.

„. . . . Alergă Făt-frumos ca gândul 
prin singurătățile nemărginite, pe calul 
năzdrăvan, cu Cosinzena, mândra cu perul 
de aur, strînsă la pieptul său de voinic..."

* s$c*

Portița scârție încet în liniștea asfin
țitului ... E bunicul: pășesce tacticos pe 
cărare, printre vetrele roșii de trandafiri, 
sprijinindu-se în cârja-i lustruită. Barba 
lungă de sfânt pune o pată de zăpadă pe 
haina de șiiac. In umbra pălăriei cu mar
ginile late, lucesc doi ochi plini de bună
tate. Pășesce tacticos bunicul în umbrele 
amurgului și pufăesce rar din pipă: puff, 
puff ... Și painjinaturi vinete de fum îi 
plutesc leneș împrejur ....

Nepoțeii îi sar veseli înainte, ciripind 
drăgălaș:

„Vine bunicu . . . Vine bunicu . . .“
— „Dragii bunicului flăcăi . . . Are 

bunicu doi feți-logofeți ou părul de aur 
creț . . . .“

Și bătrânul îi ridică pe rând de sub
suori :
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Partidul kossuthiștilor va ține 
în presera deschid erei dietei o con- 
ferență, în care va discuta tratatul 
de comerciu cu Italia, cercetând ddcă 
încheierea acestuia, înainte de a fi 
fost votat tariful cel nou, nu însemnă 
călcarea formulei lui Szell. Același 
partid are de gând să facă mai multe 
interpelări, printre cari și o interpe
lare în privința toastului ce l’a ros
tit la 18 August șeful statului ma
jor general br. Beck. O altă inter- 
pelațiune se va face cu privire la 
imnul „Gott erhalte44, ce s’a cântat 
cu ocasiunea cailei natale a monar- 
chului la banchetul dat de primul 
ministru Tisza. O parte din kossu- 
tiști se 4i°e> că vor propune lupta 
cea mai înverșunată contra guver
nului Tisza.

Guvernul n’a dat pănă acuma 
un program de lucrare. Se crede 
inse, că va propune desbaterea con- 
vențiunei comerciale provisorie cu 
Italia. Vor urma apoi la rînd proiec
tele de recruți și budgetul pe 1905. 
Deorece însă desbaterea budgetară 
va fi de lungă durată, așa că ea nu 
se va pute încheia pănă la finea anu
lui curent, guvernul va cere indem
nitate budgetară 4pe timp de cel 
puțin trei luni. Desbaterea nouăi legi 
militare și proiectele pactului cu Aus
tria, vor urma la rend numai în anul 
viitor.

*
Guvernele tuturor statelor sunt 

mult ocupate tocmai acum cu înche
ierea de convențiunl comerciale, ȚJiarele 
din Viena și Budapesta își esprimă 
îngrijirile asupra faptului, că între 
România și Austro-Ungaria negocierile 
pentru încheierea unei convenții, îna- 
inteză forte încet. Se afirmă chiar, 
că ele nici nu s’au început și că nu
mai în Noemvrie se vor deschide tra
tările, cari nu vor pute fi încheiate 
în decursul acestui an. Guvernul ro
mân, conform hotărîrilor camerei și 
senatului, va pune în vigore cu cjiaa. 
de 1 Decemvrie noul tarif vamal ro
mân. Convenția comercială româno- 
austro-ungară nu încetăză ce e drept 
decât la finea anului 1905, dăr cu 
tdte acestea în noul tarif vamal ro
mân multe mărfuri vor căde sub 
taxe vamale urcate. Astfel esportul 
mărfurilor din Austro-Ungaria în Ro
mânia va fi îngreunat. Ceea ce mai 
mult îngrijesce cercurile interesate 
austro-ungare, e împrejurarea, că con- 
vențiunea între România și Germa
nia e în ajun de a-se subscrie și pe 
basa acestei convențiuni Germania 
va pute se esporteze în România ar
ticolele sale de industrie în condi- 
țiuni mai favorabile, păgubind es
portul austro-ungar. In fața acestei 
situațiuni, ministrul de esterne aus- 

tro-ungar Goluchowski a propus gu
vernului român încheierea unui pro- 
visoriu pe un an. Nu se scie, decă 
propunerea acâsta va fi primită.

In privința negocierilor dintre 
România și Ungaria se anunță, că 
comisiunea româno-germană s’a în
trunit Sâmbătă la ministeriul de ex
terne din Bucurescî pentru a ter
mina lucrările. Ț)iarul guvernamen
tal „L’Independance Roumaine“ scrie, 
că negocierile au reușit pe deplin și că 
încheierea convenției pote fi consi
derată aprdpe ca un fapt îndeplinit.

*
La Sofia a apărut o carte volu- 

mindsă cuprinzând memoriul organi- 
sațiunei interne macedonene, în care se 
arată originea, desvoltarea și scopul 
agitațiunei macedonene. Memoriul 
se încheie astfel: a.

„Organisațiunea va continua 
lupta sub diferite forme, cu mijloce 
mari său mici, după împrejurări, 
pănă-ce o intervenție militară in
ternațională va pune capet regimului 
turcesc, stabilind în Macedonia o 
nouă guvernare, ca se garanteze le
galitatea și libertatea. “

Ajutore pentru incendiat!.
Pentru Românii nenorociți prin 

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

D-l protopop loan Hațieganu din Co- 
socna a colectat de la credincioșii sei sr, 
cat. și de la alț! bine-voitorî următdrele 
sume în bucate în bani pentru incendiații 
din Câmpeni:

loan Hațieganu, protopop 1 m.,
Metea Lica 20 bani. Alexandru Coltia 1 
cor., Nemeș Iustin 20 b., Nemeș Alexan
dru 3 cor., Nemeș Vasilie 2 cor., Marișu 
Nicolae 1 cupă, Alexandru Ciceu 4 cupe, 
Metea Vasilica 1. Iuon 10 b., loan Rotundu 
3 cupe, Chifor Iosif 2 cupe, Erkedi Sandu 
3 cupe, Recean Vasiliâ 1. loan 2 oupe, Va
silie Kolozsi 3 cupe Beldean loan 2 cupe, 
Popu Iosif Ori 3 cupe, Chifor Ioan a Su- 
sanii 1 oupă, Florea Iuou 2 cupe, Chifor 
Indreiu 10 cupe, Peftean Alexa 5 cupe, 
Erkedi Nicolae 4 cupe, Szabo Denes 20 
b., Chifor Ioan 1. Ioan 1 cor., Colția To
dor 1- cor., loan Nemeș I cor., Ioan To- 
rbk 10 cupe, Ilie Popoviciu sen. 1 cor., 
Colecta la S. Măria-mică în 21/9 9 cor. 48 
b., Colecta la diua Crucii în 27/10 3 cor. 
20 b., Oferta la o masă în <jiua crucii de 
la preoțime 5 cor. 20 b. Vinderea a 4 m. 
grâu 16 cor. Suma 43 cor. 58 bani.

D-l preot Grațian Rlonla din Cățelul- 
roniân a colectat pentru incendiații din 
Câmpeni, Ostrovul-mare, Sotelec și Mă- 
dărașî, făcuți între poporenii din Cățelul- 
român următdrele sume:

Grațian Flonta, preot 2 cor. 24 b., 
Cicero Mureșan, învățător 1 cor., Neaga

Jurca Onuț 2 cor., Popp Tdder Onuț 30 
b., Mureșan Nicolae 40 b., Tărău Pasc Iii 
30 b. luga Tdder Urs 40 b., Bica Nicolae 
Petri 30 b., Mileș Petre Georgiu 40 b., Mo- 
roșan Todor 40 b., Dragoș Todor a.. Geor- 
gii 1 cor. 60 b.. Neaga Todor Gavril 40 
b., Milaș Nicolae, brumar 1 cor., Căprariu 
Nicolae 60 b., Bica Tdder Georgiu 40 b., 
Moldovan Marc 40 b„ Moldovan Iuondsă 
văduvă 20 b., Miloș Fldre Marischi 40 b., 
Gude Gavrilă Iuon 2 cor., Mdeș Maria n. 
Păroschi 40 b., Țurcoș Mihai llem 80 b., 
Bica Iuon Tod. 40 b., Neatra Ilie
2 cor., Țurcoș Tdder Flori 1 cor., Gude 
Nicolae Goțoi 1 cor., Gude Tdder Petri 
20 b., Miloș Grigoriu Iuon Indr. 1 cor., 
Miloș Mihai Georgiu 1 cor., Buciu Petre, 
țîng. 20 b., Dragoș Iuon a Ruschi 60 b., 
Vescan Văsălie 20 b., Ghindan Văsiu 20 
b., Moga Georgiu 30 b., Contoș Văsălie 
50 b., Dragoș Iuon Milei! 30 b., Miloș To
der Urs 20 b., Tărău Alexa 40 b., Miloș 
Grigoriu Tod. 12 b., Pop Mitru 1 cor., 
Buciu Teodor jude com. 1 cor., Galgo 
Crățun 1 cor., C.iutre Văsiu 1 cor. 10 b., 
Briscan Tdder Onei 40 b., Briscan Simion 
1. Todor 20 b., Brisoan Tdder Sim. T. 20 
b., Galgo Georgiu 20 b., Hurezan Iuon 20 
b., Tărău Petre Lupului 24 b., Neaga Ni
colae Gănili 40 b., Tărau Tdder Lupului 
40 b., Pop Iuon Naț. 1 cor., Tatar Măria 
20 b., Gude Veronica văd. 60 b., Toloman 
Gafte văd. 1 cor., Moldovan Marc 40 b., 
Sperie Iosif 40 b., Gude Todoră 30 b., Mi
laș Oostan Șicărlău 30 b., Milaș Mihai Și- 
cărlău 30 b,, Lazar Ileana 20 b., Țurcaș 
Tdder Iuon N. 20 b.. Bica Văsiu Tod. 40 
b., Bica Pașc 40 b., Vădan Imia 10 b., 
Gude Petru 20 b., Tărău Tdder Petri 20 
b., Socaciu Pașc 60 b., Galgău Petru Torni 
20 b., Curtean Văsciu 40 b., Fildan Pe
tru 80 b., Tărău Petru Tan. 20 b., Neaga 
Măria văd. 1 cor., Cotor Iuon fii 20 b., 
Maios Niculae 20, b., Iuga Mitru 20 b., 
Briscan Găvrilă Oni 20 b., Gălgai Alexa 
30 b., Miloș Grigoriu Giog. 40 b.

S’a colectat de la 78 locuitori ban! 
total: 43 corone.

Eră în bucate au contribuit tot în 
favorul celor nenorociți prin foc următorii 
locuitori: Miloș Iuon 1. Indrei, Pop Salvină, 
Contoș Georgiu, Gude Georgiu P., Gude 
Georgiu Got., Papp Tdder Gior., Buciu Mi
hai. Căprariu Iuonesă, Ciutre Anuță vă
duvă, Dragoș Petru Mih., Dragoș Gavrilă, 
Tărău Mana, Uiechiat Văsălie, Baidoc Cos- 
tan, Biriș Ștefan, Neaga Gavrilă, Cotor 
Ilie, Iuga Giorgesă, Breban Tdder, Sperie 
Iuon, Dragoș Georgiu Mitr., Țurcoș Geor
giu Șim., Briscan Tdder 1. Văsălie, Dragoș 
Gavrilă Tichi, Miloș Maria văduvă, Șerban 
Vila, Bălălău Iuon, Ivascău Petru, Hege- 
dus Simion, Țoc Indrei, Popp Andreiu, 
Țoc Todor, Chiș Simion, Chiuz Iuon, Șu- 
tie Văsiu Tărău Petre Găvrili, Miloș Oniță 
văduvă, Miloș Qăssian, Miloș Măriucă vă
duvă, Mejoș Mihai, Socaciu Petru Anton, 
Controș Petru, Miloș Simion Țoni, Tărău 
Toder Tan, Țurcoș Iuon Viș, Țurcoș Ghe- 
rasim, Briscan Gavrilă, Țurcoș Nistor, Bris
can Tdder Horezan, Berbecar Ile, Bica 
Petre Ghigi, Socaci Petru 1. Crățun, Bica 
Iuon Văs., Bica Tdder Georgiu, Bica Onuț 
Oni, Dragoș Tdder Georgiu, Miloș Mihai 
Flori, Briscan Petre Scrum, Cimpoieș Pe
tru, Cimpoieș Lazar, Fildan Veronică, Țur
coș Alexe și Mdoș Tdder a Gotuni, Gra
țian Flonta, de la oari s’a strîns 9 mo- 
trete grâu în valore de 35 corone 50 bani.

Prin urmare s’a colectat peste tot de 
Ia poporul din Cățelul român suma de 78 
cor. 50 b.

D-l Ioan Pop, cooperator par. gr. cat, 
în Jucul-inferior a. colectat pentru incen
diații din Câmpeni următdrele sume de la 
poporul credincios din acea comună:

Vasiliu Popescu, paroch 6 cor.. loan 
Popu, coop. 4 cor., Lina și Mana Gabor 
60 b., Augustin Cupșa 1 cor., Aureliu Pop, 
paroch Jueul-superior 60 b., Chirali, preot 
gr. or. Soat 80 b_, Demetriu Câmpean 1 
cor., Ana Bangur 1 cor., Maria Miclea 30 
b., N. N. 30 b., V. F. 30 b., Sf. 40 b., Fldre 
David 20 b., Laurențiu David 20 b., Pa- 
lagia David 40 b., Ana Pojar 20 b., Ma
ria Ormenean 20 b., Anisca Vasilaș 20 b., 
loan Oprea 20 b., Teodor Olosutean 20 b., 
Vasilie Baciu 20 b., Nicolau Fantea 40 b., 
George Oprea 20 b., loan Mureșian 20 b., 
George Șuteu 20 b., Anica Vasilaș 20 b., 
Noni Vasilaș 20 b., Ariton David 20 b., 
Macaveiij Horvath 20 b., loan Ghirbicean 
1 cor., Parteniu Oprea 50 b., Teodor Co- 
drea 20 b., Tănasie Staniste 40 b., Nico
lau Fărcașid 40 b., Văd. Maria Roman 20 
b., Văd. Marișca Olasu-tean 20 b., Anica 
Peter 40 b., Văd. Ana Muntean 20 b., 
Maria Ghirișan 20 b., Ana Ghirișan 20 b., 
Ana Ghirișan 20 b., Marișca Moldovan 40 
b., Lina Ghirișan 40 b., Teodor Fărcaș 1 
cor., Nicolau Oprea 20 b., lacob David 
30 b., Ioan Fărcaș 20 b., Gavrilă Bodo- 
canu 30 b., Michail Dregan 20 b., Teodor 
Moldovan 40 b., loan Dragorair 20 b., Gre- 
goriu Baciu 60 b., loan Fantea 60 b., Ti- 
tiana David 20 b., loan Olosutean 40 b., 
Vasilica David 40 b., Pantelimon Micasiu 
40 b„ Alesandru Țanțios 40 b., Zacheifi 
Moldovan 40 b. Suma totală 31 cor. 
20 b.

Canton Ohio, în 9 Sept. 1904.
Stimate d-le Redactor! Vă rog a da 

loc acestor vre-o câteva rânduri, în pre- 
țuita-vă foie „Gazeta Transilvaniei nr. 
de Dumineca. De vre-o câteva săptămâni 
de când nu mai cetesc ceva îmbucurător, 
mai in toți numeri! vai! și vai! seceta, ne
dreptățile, sărăcie de tot soiul, pecari pe 
tote le-ar pute omul împăca cu chiu cu 
vai, decă n’ar mai veni și alte năcazuri, 
de esemplu numărdsele focuri iscate în 
tdte părțile, atât în Ungaria, cât și în 
Transilvania. Credeam, că cel puțin nu
mărul din ur.mă 177 al „Gazetei14 va fi 
mai îmbucurător, când ce se vedi, tot ca 
cele de mai înainte.

La primirea „Gazetei44 aflându-mă în 
fabrică, nu prea aveam timp de a ceti, 
dăr vedend titlurile celor doi articol! de 
pe prima pagină nAjută-te Române, că și 
Dumnedeu îți va, ajuta1', asemenea și „A- 
jutați țărănimea în murea ti nefericire"!! 
a trebuit să cetesc pe furiș, de unde am 
înțeles despre nenorocirea din munții apu
seni. Asemenea și îndemnul neobositului 
domn Iosif Sterca Șuluțiu, de care m’am 
bucurat, îndemnând clasele superidre a-șl 
deschide pungile pentru acei nefericiți a- 
junși pe drumuri. Asta a fost tocmai la 
locul său, de ore ce prea puțini din bran
șele, la cari s’a adresat nobilul domn Șu
luțiu, au mână de dat, de aceea a fost 
lipsă de îndemnul special pentru dânșii.

Eu, deși nu aparțin la nici o țastfel 
de branșă, și nici cu dare de mână nu 
sunt, aceea o sciu unii cetitori ai „Gaze-

„Tâââta marepână’n pod!44 și i sărută 
frumos în crescet.

— Bunicule, eâută-ne ceva din ghitară..
— Vă cântă moșul, vă cântă... Dragii 

moșului, dragii moșului dragi . . . Puffff- 
puffff ....

Bătrânul întră în casă și după un res- 
timp ese cu ghitara, intr’un nouraș albăs
triu de fum, îmbrăcat în halatul lui stră- 
veohiu, cu fezul în cap, cu ciubucul în 
colțul gurei. Se aședă în jilț oftând în
gândurat :

„Bătrânețele, bătrânețele44 ....
— Bunicule, bunicule, cântă-ne mă log 

matale călăsălul. Voim să jucăm călăsălul...44
Bătrânul zîmbesce fericit în barbă, mai 

pufăesce odată închidend din ochi, apoi 
așeejă încet ciubucul pe parmaclâcul cer
dacului, și prinde a le cânta din gură ți- 
nendu-șl isonul din ghitară. Și bunicuța, 
cinohită pe soăunașul ou trei picidre, în
cepe a le bate voidsă din palme, privindu-i 
cu nemărginită dragoste pe deasupra oche
larilor. Er nepoțeii prind a toca cu botinu- 
țile lor portooalii în podelele pridvorului 
și unde se rotesc fuduli, și se uită când 

la piciorușele lor, când pe sub gene, la 
bunici c’o seriositate așa de comică, încât 
nu s’au mai putut stăpâni bunicii și i au 
luat în brațe, i-au strîns la piept și i-au 
sărutat pe ochișorii albaștrii ca peruzelele 
și pe obrajii înfierbânțnțl. Și bunicuței i-a 
tremurat bârbia asouțită câud a dis:

„Dragii bunicuții, dragi... Comorile 
bunicuții, comori . . .

Er bunicului i s’au umedit ochii plini 
de bunătate, când i-a mângâiat:

„Dragii bunioului, dragi, că are bu- 
uicul doi fețl-logofețl cu părul de aur creț...44

Erau așa de fericiți bătrânii în cuibul 
lor singuratic, din uliciora acâsta tăcută și 
pustie, unde vuetul depărtat al târgului 
abia răsbătea ca un fremăt perdut de ape!

Amurgul de Florar își cerne umbrele 
și melancolia. Și-I o liniște nemărginită 
împrejur ca pe alte țărmuri. Și livada bă
trână revarsă în cerdac valuri de răcdre 
și valuri de miresme. O mierlă flueră de 
dragoste în desișuri. Bătrânul ofteză în
gândurat cu ochii țînțițl în gol . . . Ne
poțeii stau în brațele lui, cu căpșore bă
lane, lipite sub mustețele de zăpadă. . . . 

Amintirile îl învăluiră ca un miros vag de 
flori uscate. . . Ișl dădu încetinel jos ne
poțeii, luă ghitara, și în tăcerea infinită 
cdrdele suspinară adânc, sub bolțile albe, 
și bunicul începu a îngâna încet și cu me
lancolie un cântec de demult, pe care l-a 
murmurat de atâtea ori în pacea amurgu
rilor din tinerețe, în același pridvor, pe 
când vântul de sară mângâia plete ca pana 
corbului și cosițe ea betela :
„Pe o stâncă negră îutr’un vechii! castel 
Unde curge ’n vale un rîu mititel !....“

Copiii ascultă cuminți eu eăpșdrele de 
îngerași răzimate de jilț, eu albăstrele mari 

I între genele aurii.
Sus în văzduhurile albastre prind a 

tremura steluțe sfiose. ..
In prag s’arată bunicuța, mititică și 

adusă de spate, și trece ușora ca o umbră 
din pridvor și se așeejă tăcută pe scări.

Ghitara suspină încet. . . Glasul cald 
al bunicului coboră îndurerat, se ’nalță 
melancolic în umbrele fumurii ale amur
gului, tremură perdut, se topesce ca o 
șuviță de fum în nemărginire:

„Pe o stâncă negră într’un vechii! 
castel. . . .“

N. N. Beldiceanu.

0 păreche de Berze.
Intr’o (ii — or fi pote de atunci cam 

vr’o cinclspredece ani — se încinse pe oo- 
perișul unei case o luptă strașnică între 
două berze, așa că în urma duelului, una din 
ele rănită rău de tot la o aripă, se rosto
goli la pământ și cădii în robia proprieta
rului casei, a cărui familie iubitore de ani
male i-a dat o îngrijire alâsă. Der bietul 
Costică — așa fu botezată — râmase olog 
de o aripă și așa fu nevoit să renunțe 
pentru tot-dâuna la speranța de a se mai 
pute ridica vr’odată sus pe coperiș, ori a 
se mai desfăta în sbor spre înaltul cerului. 
Insă ca un adevărat filosof, în scurtă vreme, 
s’a deprins cu amărîta sa sorte; curtea îi 
era acuma împărăția, 6r o movilă de gu- 
noiu îi servia drept scaun de reședință; 
apoi prietin și tovarăș nedeslipit îi era 
Iorgu, bunul și milostivul servitor, pe oare-1 
însoția pretutindeni pe unde se ducea. P,eștl 
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tei", îmi cunosc necazurile și familia, pe 
■care o am părăsit din causa lipselor, scie 
Dumnedeu ipentru câțî anî, — totuși vrâu 
se dau și eu mână de ajutor, celor ce 
stau astădi sub vânătul certului, neavend 
:mcl apă de ajuns.

Stimaților domni și iubiților frați me
seriași și plugari! Dâcă nici acum nu vom 
da mână de ajutor mai cu dinadinsul, și 
nici acum nu vom au<ji glasul aoelora, 
cari și-au Jertfit averea pentru sute de 
scopuri filantropice, atunci nu mai suntem 
vrednici -sS ne chemăm Români, nu sun
tem vrednici să ne numim creștini, ba 
nici vrednici de a ave astfel de omeni, 
cari ne-au fost și ne sunt fala neamului 
nostru românesc.

Să nu ne scăpăm cu (jisa, că eu să 
dau, der mie cine se-mi dea! și, că nu 
putem.! și n’avem!... Adevărat, că fie-care 
îșî are necazurile sale, da mai bine ca a- 
cei nenorociți putem toți, numai simțul să 
nu ne.lipsescă.

încă un isvor de ajutore, și anume: 
rog pe toți aceia, cari au gând de escur- 
siunLpeila băi, de lux și altele, pe cari 
le-ar ,pute omul încunjura în anul acesta 
și viitor, ar fi mai bine, ca banii aceia, 
cari i-ar cheltui unde am numit mai sus, 
să se trimetă în ori și care parte unde 
s’au ’întâmplat pagubele enorme, seu de 
nu cel puțin o parte din ei. Și eu am voit 
se fac o escursiune, der mai bine m’am 
lăsat, ca se nu dau band altora, cari au 
mai mulță, ci mai bine să dau acolo, unde 
e mare nevoie de ei.

Pe .-când me năcăjam la scrierea ar
ticolului acestuia, nu aveam de gând, ca să 
mă întind mai departe spre a oolecta, der 
tot am făcut o încercare, care mi-a și reu
șit nu tocmai pe cum ar: fi lipsele, totu-șl 
.le mulțămesc la toți aceia, oarl au contri
buit, mult, puțin, Dumnedeu să le ajute, 
oa să-și potâ împlini scopul și să mai trâcă 
odată Ooeanul, spre casă; asta e ruga lor, 
fiFesce, că și a mea.

Colecta a fost după cum urmeză și 
anume pentru cei arși din Câmpeni:

George Borcoman, raăsar (Cohalm) 10 
cor., loan Șerban (Viștea de sus) 5 cor., 
Toma .Barna 5 cor., Vasilie iBozan 5 cor., 
^îohie Borzea (din Drașov) & cor., Niculae 
fana (Streza Cârțișora) 5 cor.,!Miron Ghindea

2.50 cor., George Hoaja (din jUcea de sus)
2.50 cor.. Petru Andron (Fântână) 2.5) cor., 
loan Suciu și soția (Ciuguzăl) 2.50 cor., 
loan Grusea (Ruja) 2.50 cor», .Nio. Suciu 

‘2.50 cor., loan și Zosim Gavrilă (Noistadt)
2.50 cor», Vasilie Șerban 2.50 cor., Alexe 
Eșianu 2.50 cor,, loan Mușiat și soția 2.60 
cor., George Mușat (din Sâmbăta de jos)
2.50 cor., jZaharie Călborean fCopșa mare)
2.50 cor., Mateiu Albu (Sălcuț) 2.50 cor., 
Alexandru Varodi (Iernut) 2.50 cor., An- 
dronic Ilea (Orăsia) 2.50 cor., Parfir Bres- 
can și sora -(Sâmbăta de jos) 2 cor., Leonte 
Dan și Sora (Bertan) .2 cor., Maria Bădilă 
(Poplaca) 1.50 cor., loan Morariu 1.25 cor., 
Achim Șerban (Cuciulata) 1.25 cor., An- 
dronic Stoica 125 cor., loan lonuțiu (SăsăușI) 
125 cor., Zosim Pumnea (Dăișora) 125 cor., 
loan Popa (Feldiora) 1.25 cor., Dumitru 
Găbincia 125 cor. Dumitru Gavrilă (din 
Sâmbăta de jos) 1.25 cor., George Oancea 

(Breaza) 1.25 cor., Niculae Cîndea (Ruja) 
1.25 cor, Alexandru Opriș (Corbi) 125 cor., 
Joan Ghiaja 1.2o cor., losif Șioner 1.25 oor., 
Ioan Mosora 1.25 cor., Eroftei Lazăr (din 
Danoș) 1.25 cor., Mihaiu Mițiă 125 cor., 
losif Bucur 1.25 cor., Niculae Oprea (din 
Dăișora) 1.25 cor., Gavrilă Filip (Bertan) 
1.25 cor., Zosim Braga (Noistadt) 125 cor., 
Moise Popoyiciu (Șona) 50 b., Axente Toma 
50 b., loan Florițiă (din Ruja) 1 cor., losif 
Mițiă 1 cor., Dumitru Pumnea 50 b., Maftei 
Boboia (din Dăișora) 50 b., Achim Radu 
George Oprea (din Crihalma) 1 cor.. Ioan 
Neacșiu (Fântâna) 50 b., Vasilie Cioran: 
măcelar Reșița (Bănat) 2.50 cor. Suma; 
111 cor. 50 b.

Pe lângă ce a contribuit d-1 Vasilie 
Cioran, a plătit și portul banilor. Bani a- 
mericanl s’au pus la postă 22 dolari și 30 
cents., cari fac 111 cor. 50 b. din cari s’a 
subtras schimbul, rămânând 109 cor. și 31 b. 
Pe care sumă o încredințez O. Red. „Gazeta 
Transilvaniei" spre a-o ;tnmete la locul 
destinat la timpul seu.

Cu stimă 
George Borcoman, 

nrăsar.
Suma tuturor acestor 4 colecte:

262 oor. 59 &.
Transport din Nr. de la

17/30 Septemvrie 1280 cor. 94 bani.
Suma totală.: 1543 cor. 53 bani.

— 23 Septemvrie v.
Românii în Macedonia. Ministrul 

plenipotențiar român în Constantinopol, 
d-1 Al. Era. Lahovari sosesce filele a- 
ceste în Bucuresci, pentru a primi instruc
țiuni nouă în cestiunea Românilor din 
Macedonia. — 0 telegramă din Constan
tinopol anunță, că până acuma s’au înfiin
țat cu totul în Macedonia 70 comunități 
bisericescl române, în ale căror biserici ser- 
veso 100 preoți români. Guvernul român, 
în vederea regulării cestiunii Românilor 
din Macedonia, tratăză esclusiv cu Porta 
otomană, ignorând patriarchatul ■ecumenic, 
ostil Românilor. Se susține cu siguranță, 
că tratările vor fi încoronate de succes, 
dedre-ce România se bucură și de spriji
nul puterilor mari.

Teatru român de diletant! în Bra
șov. Un cerc de diletanți români din Bra
șov aranjază, precum ara anunțat deja, 
Duminecă sera în 9 Ootomvrie st. n. sub 
conducerea și cu concursul d-lui Z. Bâr
san cunoscutul nostru artist dramatic o 
serată teatrală. Programul bogat este al
cătuit din trei piese fdrte variate ca gen, 
de-o netăgăduită valdre literară, cari fără 
îndoială vor procura publicului nostru do
ritor de teatru românesc momente cât se 
pote de plăcute.

Prima piesă „Steaua mea“ e o co
medie de renumitul autor Scribe, o co
medie de situație.

A doua aN6piea de Ootomvrie" e o 
scenă de fantasie de delicatul Alfred de 
Musset, trad. în românesce de H. G. 
Lecca. E o bucată de nespusă gingășie 
de sentiment și de un renume literar uni
versal.

A treia „Steauau e o dramă forte 
puternică, o dramă psichologică emoțio
nantă, de un efect dramatic sguduitor.

Acest program variat și ales, credem, 

că va atrage nu numai pe Brașovenii, ci 
și pe Românii din împrejurime, cărora 
atât de rar li-se dă ocasiune se asiste la o 
astfel de representație românescâ, cum are 
se fie cea de Duminecă săra.

Biletele se pot căpăta în fie-care <ji 
la librăria d-lui N. Ciurcu, âr Duminecă 
sera la cassă.

Prețurile: Fotei 3 cor., Loc I 2 cor., 
Loc II 1 cor. 40 b., parter înalt 80 b., 
galerie 1 cor., loc de stat 60 b.

O parte din venit se va da pentru 
Românii nenorociți prin incendiu.

Sentința consiliului de miniștri în 
afacerea șcâlelor catolice. Consiliul de mi
niștrii români a luat alaltăeri în desba- 
tere afacerea procesului intentat șcdlelor 
catolice din Bucuresci, Iași și Galați, in 
acest consiliu ministrul intrucțiunii pu
blice Haret a dat cetire unui lung și de
taliat memoriu, care conține tdte obser
vările făcute de d-1 inspector școlar Teo- 
doru în decursul investigațiunii și intero
gatoriile luate cu martorii ascultați. După 
o scurtă desbatere, consiliul de miniștri 
s’a esprimat în principiu pentru propune
rile făcute de consiliul permanent al in- 
Btrucțiunei publice, ordonând închiderea 
provisorie a institutelor „ Notre Dame de 
Sion", și a însărcinat pe ministrul Haret 
cu stilisarea textului sentinței, ce se va 
publica dilele aceste în „Monitorul oficial".

„Gazeta Studenților". Am anunțat 
deja, că sub acest titlu va apare în Bu
curesci un organ al studenților universi
tari cu direcție națională. Am primit deja 
primele doue numere ale aoestui diar, că
ruia îi urăm isbândă și vieță lungă.

Din Rebrișora ni-se scrie, că la 
sărbătorea înălțării sf. Cruci, când tot po
porul din Rebrișdra era present la sf. li
turghie, preotul a anunțat poporului o 
comisiune, care în curând va pleca la 
Gherla, și va statori în înțelegere cu Epis
copul termicul pentru sfințirea bisericei 
celei nouă. Cuvântul ținut din acest inci
dent a ridicat mult inima poporului și l’a 
umplut de mândrie. Biserica acesta, (Jise 
între altele preotul, nu s’a făcut pentru 
fudulie, nu simplaminte pentru ambiția, 
să avem și noi biserică nouă, precum au 
și alții, ci din urgentă necesitate. S’a fă
cut din lipsă, căci biserica veche, acea 
mamă bună, care în decurs de veacuri a 
ouprins cu căldură în brațele sale pe fiii 
acestei parochii, astădi nu-și mai dă ser
viciul. Ea amenință cu ruinare. Biserica 
cea nouă este a se mulțămi spiritului de 
jertfă al poporului, care cu adevărată căl
dură a îmbrățișat causa bisericei, șî-atras 
de la gură și a contribuit pentru biserică. 
Prin mânile preotului au trecut peste 60,000 
corone ca spese de clădire. Animați cu 
toții de cuvântul preotului s’au depărtat 
de la ss. rugăciuni, plini de bucurie, că a 
sosit odată timpul! Toți cei ce vor parti
cipa la sfințirea bisericei, vor fi părtași 
bucuriei fără margini a poporului nostru, 
treout peste multe fatalități.

Un Sas din Herman în Brasilia. 
Dr. Hans Meyer, șeful institutului biblio
grafic din Lipsea și milionar, a colonisat 
în Brasilia (provincia Rio Grande do Sul), 
mai mulți Germani și a dat acestei co
lonii numele de „Neu-Wurtemberg“. In 
acâstă colonie s’a pripășit și un Sas din 
Hărman de lângă Brașov. Aici șî-a cum
părat pământ 100 de jughăre cu 2300 
mărci și ajnceput se facă agricultură, să 
cultive albine etc. și acum îi merge bine. 
El se află pe acestă moșie de un an și 

jumătate și valdrea moșiei s’a urcat la 
8000 mărci. Sasul își descrie tdtă starea 
sa într’o scrisdre cu data de 15 August, 
adresată la Hărman și publicată în „Kr. 
Ztg." din Brașov. Este interesant pasa- 
giul, unde Sasul spune cât de bine îi prin
de, că scie românesce. Etă acest pasagiu:

„In familie vorbim săsesce și când 
ne aud ceilalți coloniști germani, cred că 
vorbim unguresce. Cunoștința limbei ro
mânești înse ne este de mare folos, fiind
că multe cuvinte sunt întocmai ca cele por
tugheze, seu semenă cu acelea'1.

Cununie. D-I Ilarion Gonția și-a ser
bat cununia cu d-șora Silvia Roman în 
(jiua de 19 Septemvrie v. în Sibiiu.

Un candidat de advocat caută apli
care în cancelarie advocațială. Pentru in- 
formațiuni a se adresa la redacțiunea dia- 
rului nostru.

Defraudarea de la Sebeșul-săsesc. 
înainte de asta cu câteva săptămâni s’a 
publicat soirea, că un contabil de la socie
tatea de credit (gewerbliche Kreditge- 
nossenschaft) din S. Sebeș cu numele 
Moritz Thiess, originar din Brașov, a furat 
suma de 21,500 cordne și a dispărut. El 
a fugit în America. Aflându-se încă pe 
drum a trimis din Berlin 10,000 corone 
socrului său la Viena, suma acâsta însă a 
fost sechestrată de poliție. Acuma vine 
soirea din America despre arestarea lui 
Thiess. Poliția din Newyork a pus mâna 
pe el tocmai când voia să părăsescă va
porul. Banii ce se aflau la dânsul 10,000 
cordne, i-s’au luat și Thiess va fi trimis în
dărăt. Astfel societatea de credit din Se
beș nu va rămână păgubașă de cât de 
1500 corone.

Patru cai omorîți de curentul elec
tric. In diua de 4 Ootomvrie s’a întîmplat 
în Sibiiu un accident pănă acuma ne mai 
pomenit în părțile ndstre. Nisce monteurl 
erau ocupați pe acoperișul unei case din 
strada Măcelarilor cu desprinderea sîrme- 
lor de telefon, spre a le muta la noul pa
lat al poștelor. Câte-va sîrme de acestea 
atârnau de pe coperiș în stradă și au ajuns 
în contact cu conductul usinei electrice 
tocmai când întră în funcțiune curentul 
cel mai puternic. In momentul acela tre
cea pe acolo un camion cu patru cai al 
speditorului Steiner și caii au venit în 
atingere cu sîrmele. Toți patru caii au că- 
<jut ca trăsniți la pământ, de unde nu s’au 
mai sculat. I-a omorît curentul electric* 
Vizitiul a scăpat.

Accident. In pădurea de pe Timișul 
de sus numită „Valea calului", lucrătorul 
Tanase Grama în etate de 54 ani, vrând 
să taie un copac, acesta s’a resturnat peste 
el, frângându-i amândouă piciorele. Neno
rocitul a fost adus la spital.

O dramă în armata austriacă din 
Galiția. Depeșă din Cracovia: Diarul 
„Naprzod* scrie, că un soldat din artilerie, 
anume Polacsek indignat de maltratările 
la cari superiorii îl supuneau, atât pe el 
cât și pe camarazii săi, i-a denunțat ge
neralului Galgotzy. Aoesta a ordonat o 
anchetă, care a dat un resultat contrar 
celor spuse în denunțarea lui Polacsek, de 
<5rece, firesce, soldații n’au îndrăsnit să 
dea mărturie contra ofițerilor. Ofițerii au 
dat în judecată pe Polacsek pentru ca
lomnie. Polacsek, temându-se de pedepsă' 
s’a sinucis.

Teatru. Mâne Vineri trupa d-lui 
Bauer va juca opereta „Der Vogelhândler* 
de Zeller.

și brdște ou pulpe durdului prinse înt’ra- 
dins pentru el îi serviau ca hrană. Și fiin- 
că buoatele eervite erau gustose, îi plăceau 
de minune și deol se simția destul de mul
țumit cu ursita ea. De câte-ori însă, tomna 
se apropia timpul când soții săi se pregă
teau de lungă călătorie în spre depărtatul 
Răsărit, apucând sborui parte spre India, 
parte spre Egipet și lacul Oead, atunci o 
mare jale îl cuprindea și, încă și mai îndu
rerat era când tainicii călători prin lume 
reveneau pe plaiurile patriei, vestind sosirea 
primă-verei; mâhnit privea la ei, cum co
borau în cercuri line la cuiburile lor, cum 
le diregea și cum se găteau a reîncepe firul 
gospodăriei spre ași reîntemeia și spori 
familia, crescându-și puii cu sârguitore în
grijire. Și ore pentru ce bietul invalid era 
lipsit de fericirea celorlalte berze ? Șefi 
t'oSt ore vina lui așa de mare pentru-că 
cu ocasiunea luptei iscate el a fost provo- 

cătorul ? și pentru atâta acuma să fie o- 
sândit a-și expia greșala totă vieța, petre
când în sihăstrie și aspră renunțare de la 
desfătările și bucuriile vieții? Intr’una din 
dilele lui Cireșar — or fi de atunci cam vre-o 
trei ani — di senină ca sufletul îngerilor, 
o di „când cerul și pământul preschimbă 
sărutări, prin rade aurite și vesele cântări'1, 
etă că în văzduh se aufiiră fâlfăind aripile 
unei berze-femee, care, după ce-și mai do
moli sborui, se lasă ca o săgetă lângă 
Costică, care de ani de dile își însoțea se
menii numai cu privirea și cu dorul. Ea îl 
privi galeș și cu neastâmpărul feciorei în 
al cărei suflet pentru întâiașl dată se deș
teptă simțiri neînțelese și într’o tăcere tai
nică. parcă-șl dicea’. „Ah! bietul holteiul 
nu pare de fel treout de ani. Cât de 
mândră și galeșă i-e privirea și cu câtă în
demânare și pricepere torăe din cioc."

Străpunsă ca de o săgâtă de foc, stau 

față în față, pănă ce taina simțirilor neîn
țelese la început se lămuri. Der unde era 
să-și clădâscă ouibul, oăcl Gostica nu putea 
sbura. Sus pe coperiș era cu neputință. 
Deci locul pentru cuib trebuia ales jos 
pe pământ.

Costică privindu-șl cu duioșie alâsa 
inimei, parcă-i fiicea: „Șei oe? omenii nu’s 
de fel așa de râi ca semeni noștril. Mie-mi 
dau fel de fel de bucate, care de care mai 
gustose : pești grășciorl, broschițe, gușteri 
gulerațl. și nu-mi fac nici un rău. Așa că 
fără nici o grijă, ne putem face cuibul în 
curte; ei de dragul meu te vor iubi și în
griji și pe tine; er Mucri, paznicul curței, 
nu te va mușca oum nu mă mușcă nici pe 
mine. Uite colo’n colțul dintre grajd și 
magazie să ne clădim cuibul“. pis și făcut! 
In scurtă vreme își întemeiară căminul și 
bietul Costică petrecu o vară ca legănat 
pe brațele fericirei.

Der într’o bărzoe să nu te prea în- 
credl.

Când Vara în lupta firei capitulă în 
fața lomnei și acesta-i cuceri împărăția, 
când stoluri de prepelițe egoiste, de turtu
rele drăgăstose și de berze sgomotose 
spintecau aerul de deasupra satului, în- 
dreptându-se spre tărâmurile mai calde din 
spre Mează-di; atunci să trezi în ea un 
nemărginit dor de călătorie, der care cu 
o putere iresistibilă birui puterea și credința 
de soție și întro nopte răcorosă, când și 
apele dormeau, se făcu nevădută împreună 
cu puii săi. Costică rămase iarăși singur ca 
un oue și trist, cum pote nu fusese nici 
odată în viață. Facu-se el la început pe 
filosoful, se resemnase destul; acum însă 
întrega ființa îi ciocotea de amărăciune 
pentru nenorooirea ce ca un fulger îi că- 
duse pe cap. Soția-i însă să duse departe 
cu puișorii, peste nouă țări și nouă mări

î?re7omandănLpXmediu?^retci contra morburilor de plumănî, afecțiunilor organelor de res
pirați©, precum: bronchită cronică, tusa convulsivă, și mai ales este recomandat CoilVâlGSGBIlților 
dtoapÂ in&Iuenză.. — Sirolinul promoveză apetitul și face să crească greutatea corpului, depărteză tusa și flegmă și face 
se înceteze asudarea de nopte. — Din causa mirosului și gustului său plăcut este luat cu plăcere și de copil. In farmacii să 
capătă în sticle de 4 cor. Să fim atențl, ea fie-eare sticlă să fie provăcjută cu firma de mai jos

S'. R of fsMiMiii-Sui Roche <S? <L'o. fabrică chimică Basel (Șvițera.)
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Un pungaș isteț. Sunt câte-va săp
tămâni de când un tîner vorbăreț a venit 
la Brasov și presentându-se sub numele 
de Eremia, spunea că petrece vara ia 
Predeal și că e elev al conservatorului din 
Bucuresci. Tînărul, care dealtmintrea avea 
mutră de Evreu, spunea că are de gând 
să dea un concert împreună cu câțî-va 
colegi ai d-sale și a umblat chiar pe la 
mai multe familii de Român, plasând bi
lete. Firesce tfită istoria cu concertul era 
o minciună. Numitul „Eremia“, după-ce a 
pungășit pe eâți-va Români, a dispărut. 
Se dice, că prin aceeași manevră a stors 
și de la familile române din Arad câte-va 
sute de corfine.

Serată. Suntem rugați a publica, că 
în sera de 8 Octomvrie se va da o se
rată artistică în sala de la hotelul „Cen
tral11 cu program variat, declamațiuni, 
piano și cântări. Intre alții d-I Fr. Al- 
brich va cânta „Oiasorniculu baladă de 
Low acompaniat pe piano de d-șfira Etna 
Albrich. Serata se dă în scop filantropic 
de cătră reuniunea de femei potestantă.

Recoltele României din vara acâsta. 
Servioiul statisticei generale din minis- 
teriul român de domenii, a terminat eva- 
luațiunea recoltelor din vara acestui an. 
După aceste evaluațiuni grâul dă 18,900,000 
hl., secara 375,000 hl., orzul 4,500,000 hl., 
rapița 85,000 hl., inul în sămânță 60,000 
hl., deci grâul a dat o recoltă mai bună, 
relativ, cu mult sub mijlocia ultimilor 5 
ani, der care totuși e îndoită recoltei de 
grâu din anul 1899.

Răscolă în Polonia rusescă. Se 
depeșeză din Lemberg, că la Lodz (Po
lonia rusescă), o mulțime de lucrători s’au 
dus, cântând imnuri revoluționare și flue- 
rând înaintea casei directorului poliției, 
Șanowski, șj au spart cu pietri tfite gea
murile. S’a încins o luptă între lucrători 
și Cazaci. Mai mulți lucrători au fost ră
niți cu focuri de revolver. Poliția a isbutit 
să împresfire 500 de persons, pe cari ie-a 
arestat. Mai mulți demonstranți au fost 
răniți cu lovituri de sabie și cu focuri de 
revolver.

In sesonnl când se coc pomele nu 
va fi de prisos a recomanda on. public o 
doflorie forte practica cu efect sigur con
tra diareei chocolada de tanin a lui Sztraka. 
B cu desevîrșire nestricătore are un gust 
plăcut, din care causă se pfite lua nu nu
mai de cătră adnlțî, ci și de copii, 1 bu
cată 40 bauî în fie-care farmacie.j

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

Mâhnirea cuprinse pe bietul năpustit. Trecu 
o Primăvară, trecură încă o Tomna și o 
Iarnă, pănă când o altă Primăvară, spre 
marea lui bucurie, îi readuse pierduta soție. 
Intr’o olipă să lăsă din sbor lângă el și 
cine ore ar fi în stare să ne descrie bu
curia lui Costică?! Bucuria lor era nemăr
ginită. Apoi după datina berzelor, începură 
complimentele de: bine ai venit și bine 
te-am găsit! manifestate prin torăitul oio- 
curilor, de răsuna curtea de sgomot ca viile 
când vântul tomnatic mișcă tocăliile de 
prin ele. Imputările din partea lui Costică, 
ca și scusele din partea soției, nu să mai 
isprăveau.

La urmă se împăcară și reîncepură ' 
fericita viață întreruptă, cine scie din pri
cina căror împrejurări.

De astă dată însă se vedea, că nu mai 
au poftă de ași clădi cuibul jos pe pământ.

Bărzoia, așa să părea, își rafinase gus- 
tulurile în străinătate și aoum cu ori-ce 
preț voia o casă mai ridicată.

Ea sbura mereu pe coperișul cam 
pleoștit ai unei magazii, îndemnându-și ză- 
darnic soțul s’o urmeze. Dumnezeu însă 
nu lasă în părăsire inimele bune și curate.

Iorgu, bunul servitor, care observa 
totul ou luare aminte, le dete mână de 
sjutor. Pricepâudu-le gândul și împărtășin- 
du-le dorința, anină o scară de strașina 
magaziei pe care Costică ca un gimnastic 
desăvârșit, să urcă grăbit pănă la tovarășa 
sa. Aci începură clădirea noului cămin.

Femeia aducea materialul trebuincios: 
găteje, mărăcini și lână, er Costică făcea 
pe arehitectul. In câte-va cjile cuibul fu 
gata.

De atunci în noua lor cetate, amân
doi petrec o viață lină și neturburată, fe
ricită și tichnită.

E o mândrâță să vedi cu câtă gravi
tate urcă și coboră Costică scara.

Proprietarul și familia sa simt o ade
vărată plăcere privind la bunul traiîl al 
acestei perechi’ de berze, care multor omeni 
le-ar putfi servi drept pildă de urmat.

Numai puii lor crescuți cu multă în
grijire și gătiți la gât cu funte roșii de 
Mariora, drăgălașa fioă a propietarului, nu 
mai revin la căminul părintesc.

Cine scie, pe ce plaiuri, din lumea asta 
largă, vor fi remas.

(„A. T.“) A. Crainic.

Resboiul ruso-japones.
Sciri autentice asupra evenimen

telor de pe câmpul de resboiu, n’au 
sosit în cjilele din urmă.

In Manciuria domnesce relativ 
liniște. O luptă mai însemnată nu 
s’a dat între inimici și nici nu se 
pdte bănui măcar când se va da. 
Rușii se află cu puterea armatei lor 
tot în regiunea Mukdenului, âr Ja- 
ponesii nJau prea înaintat spre acest 
oraș. Depeșile sosite în urmă spun 
înse, că pe drumul dintre minele 
Yantai (20 chilom. spre nord-ost de 
Liaoyang) și pănă aprdpe de Muk
den, precum și la apus de acest 
oraș, «Țilnic se întâmplă încăerărl mai 
mici între avantposturile ruse și 
japonese. Generalul rus Stackelberg, 
care comanda mai înainte la aripa 
dreptă a armatei rusescî, se află as
tăzi aprope de mormintele dinastiei 
imperiale cbinese, adecă la aripa 
stângă a armatei rusescî. In Muk
den domnesce liniște completă. Ge- 
neralissimul Kuropatkin nu face nici 
o pregătire în vederea unei înain
tări ofensive.

Un raport al generalului rus 
Sacharow adresat statului major ge
neral cu data de 3 Oct. spune, că 
în cjiua de 1 Oct. un escadron ja- 
pones a încercat de douâ-ori se for
țeze trecerea prin avantposturile de 
cazaci în regiunea dintre Khuank- 
huandrian și Fyndiapan. Schimbul 
de focuri a durat pănă sera. Gene
ralul Mișcenko a trimis în ajutor o 
sotnie de cazaci. Spre seră Japone- 
sii s’au retras pe tot frontul în di
recțiune spre Sialjukhetzy, urmăriți 
de cavaleria rusescă. In aceeași de 
1 Oct., 1 jumătate batalion de in
fanterie japonesă și un escadron de 
cavalerie a dat un atac în trei grupe 
deosebite contra avantpostului ru
sesc de gardă așezat intre rîul 
Huuho și calea ferată. Atacul a fost 
respins spre seră cu ajutorul unei 
compănii sosite la timp.

Despre situațiunea la Port-Arthur 
sosesc mereu soiri numârose, cari 
înse sunt forte contracjicetore nu 
numai în ce privesce amănuntele, 
ci și în întregime. Unele din sciri sus
țin, că Rușii au respins tbte atacu
rile Japonesilor din filele ultime, 
altele afirmă, că Japonesii și-au sus
ținut posițiunile ocupate.

„Birsevija VjedomostP anunță din 
Cifu, că în ultimele atacuri Japone
sii au obosit nespus de tare. Stossel 
a profitat de împrejurarea acăsta și 
a gonit pe Japonesi din posițiunile, 
ce le cuceriseră. La 30 Sept, ei au 
cerut un armistițiu de câte-va bre, 

ca se-șl înmormânteze morții. Stos- 
sel ll-a împlinit rngarea.

O scrisore privată din Port- 
Arthur sosită în 23 Sept, la Cifu 
descrie luptele teribile, ce s’au dat 
de la 19 Sept. începând, contra for
turilor principale. Bombardarea a 
stricat instalațiunile de apă și re 
dutele, ce le scuteau. In luptele a- 
ceste s’au întâmplat episbde, cari în 
ce privesce măcelărirea au întrecut 
asalturile infanteriei de la Liaoyang. 
In 22 și 23 Sept. Rușii au făcut o 
eșire din cetate contra posițiunilor 
ocupate de regimentul 36 japones. 
O luptă nespus de înverșunată s’a 
desfășurat, în care regimentul japo
nes a fost cu desâvîrșire nimicit. 
Din 4000 de bmenl n’a rămas de
cât un sub-ofițer și 11 soldați. Afară 
de acesta Rușii au nimicit un bata
lion întreg japones, ce se afla în 
vale. Un alt batalion japones a fost 
sfâșiat într’un șanț, er un al treilea 
batalion a fost alungat și încurcat 
în rețele de sîrmă electrică și fu to
tal nimicit.

Generalul Stossel, eroicul apără
tor al fortăreței, a raportat Țarului 
amănunte înfiorătore despre luptele 
de la 19—23 Septemvrie.

Piarele englese publică o scire 
telegrafică din Tokio, în care se 
spune, că luptele amintite nu s’au 
sfîrșit totuși cu înfrângerea totală a 
Japonesilor. Asediul progreseză și 
Japonesii au ocupat acum de cu
rând mai multe posițiuni însemnate 
de la Ruși.

Corespondentul din Cifu al fiia- 
rului „Daily Chronicle1* telegrafiâză, 
în urma convorbirei cu ofițerii ja
ponesi, că scopul asalturilor despe
rate ce dau Japonesii contra Port- 
Arthurului nu e atât cucerirea ce
tății, cât mai mult de a constrînge 
flota rusescă a părăsi portul și a-o 
nimici apoi în largul mării. Inși-șl 
ofițerii japonesi nu speră în reușită 
și cred, că asediul va dura tbtă 
iârna.

Etă acum câte-va sciri mai 
none:

Diarul „7Vmes“ este informat din 
Tokio, că Japonia a chemat sub arme 
alți 350 de mii de reserviști.

„Petit Journal^ primesee următorea 
telegramă din Petersburg: In diua de 1 
Octomvrie st. n., Japonesii cari asedieză 
Portul-Arthur au cerut un armistițiu pen
tru îngroparea morților. Câmpul era plin 
de vulturi și corbi, .cari devorau cadavrele. 
Un vultur s’a repedit asupra unui colonel 
rus, care s’* apărat trăgând mai multe fo
curi de revolver. Acesta a făcut să se 
credă. că Rușii au călcat învoiela de ar
mistițiu și a dat nascere la un litigiu în
tre Ruși și Japonesi.

Diarul „Daily Express11 primesee din 
Șangai soirea, că încrucișătorul rusesc 
„Bajan* a isbutit se scape de la Port- 
Artliur și să se refugieze la Vusung.

Generalul Saharow telegrafieză Ța
rului, că avanposturile japonese din apro
piere de Mukden au fost respinse pe tfită 
linia.

Bătrânul general rus Dragomirov, 
despre care s’a vorbit un moment, că ave 
să fie numit comandant suprem în Man
ciuria, se află bolnav de picifire la Kono- 
tok. Neputând merge să asiste la revista 
divisiei 14 făcută de Țar la Odessa, Dra
gomirov a trimis comandantului divisiei, 
general Rusanoff, fost adjutant al său, 
următorea telegramă:

„Te rog să comunici divisiei căldu- 
rfisele mele urări. Am credință în tine, 
Rusanoff. Te felicit și te binecuvintez. 
Să-ți dea Dumnedeu norocul unei bătălii. 
Salută divisia în numele meu; îmbrăți- 
șfiză pentru mine drapelele tuturor regi
mentelor. Să-și amintescă toți de Dunăre, 
de Ș'pka (victorii, la cari a participat di
visia a 14-a). Inforraeză-me de diua și ora 
când veți trece pe aprfipe de Konotok. 
Voiu pune se mă ducă spre a vă vede. 
Lasă-mă să-ți dău un sfat: resistă, ca de- 

visia se nu fie nici împrăsciată, nici îm
părțită. Găsesc stupid a-se bate pe un 
front escesiv. Băteți-vă bine; țineți gata 
reservele vfistre; victoria va încorona sfor
țările vfistre. Dumnedeu să vă ocrotescă. 
Dragomirov".

Telegrama acesta a făcut mare sen- 
sație în divisia a 14-a.

Sosirea suyeranilor români în țeră.

Regele și regina României,împreună 
cu prințul Carol au sosit Duminecă la Si
naia.

Pentru întâmpinarea suveranilor la 
Predeal, au plecat din Bucuresci cu tre
nul de 8.5 m. diminfița, miniștrii D. Stur- 
dza, Em. Porumbarii. Ion 0. Brătianu, C.
l. Stoicescu, C. F. Robescu, primarul ca
pitalei, St. Sihleanu, directorul general al 
teatrelor, general Condă și colonel Hicțu. 
Trenul a ajuns la Sinaia la firele 11.55
m. dim., unde s’au scoborît personele de 
mai sus. Au mai venit din Bucuresci, în 
același scop, d-niî generali Wartiade, 
Cfindă, Băicoianu, general doctor Teodori, 
d-nii Basset, atașatul militar Rozvadovski, 
Gr. Dianu, 1. Kalenderu, D. Protopopescu 
I. G. Saita, Mișu, prefect de Prahova, de
putat Teodorini, ajutorul de primar din 
Ploesci Ionescu, căpitan Crețeanu etc.

După armați! la firele 3.25 m. a ple
cat din Sinaia trenul special, ducând per- 
sfinele oficiale la Predeal, spre a primi pe 
Suverani.

Au mers de asemenea la Predeal 
principele Ferdinand și principesa Maria, 
principesa Elisabeta, principele Wilhelm 
de Hohenzolern, adjut. col. Bahmeyer, 
d-nele Greceanu și Bengescu, d-nii Gene
ral Robescu, maior Greceanu, Lecomte de 
Nouy, etc.

La Predeal peronul gărei era forte 
frumos decorat. Public numeros venise în
tru întâmpinarea suveranilor.

Elevii școlei din Predeal erau înșirați 
pe peron; de asemenea se afla de față 
comandantul batal, de vânători cu ofițerii, 
cari se găsiau în Predeal. D-l de Giers, 
ministru plenipotențiar al Rusiei la Bucu
resci, care se afla la Sinaia, a mers de 
asemenea întru întâmpinarea Suveranilor

Trenul ungar sosi în gară la firele 
4.40 m.“ având atașat vagonul regal ro
mânesc.

Familia regală e salutată cu entusi- 
asm de persfinele presente. Regele și re
gina precum și principele Carol se sco- 
bfiră din vagon. Suveranii îmbrățișeză căl
duros pe principii moștenitori. Regele era 
îmbrăcat civil, purta pe cap pălărie mfiie. 
Regina purta roche negră și pălărie nfigră 
cu pană albă.

La ora 4.40 m. trenul regal pornesee 
la Sinaia, împreună cu tfite persfinele ofi
ciale.

In gările Azuga și Bușteni, număroși 
săteni, cari așteptau trecerea trenului re
gal, au aciamat pe suverani.

Peronul gărei din Sinaia, ca și al 
gărei Predeal, era înțesai de lume, civili, 
militari, d-ne și domni. Gara era frumos 
pavoasată. La ora 5.05 m. trenul regal în
tră in gară. Uralele isbucnesc din tfite 
piepturile.

Suveranii, împreună cu principii moș
tenitori, descind din vagon. Primarul Si- 
naiei și persfinele oficiale îl întâmpină, 
urându-le bună venire. Reginei i-se ofere 
mai multe buchete de flori de cătră d-nele 
presente.

In salonul de recepție se mai aflau: 
d-l Jackson, ministrul american, prințul 
italian Ruspoli cu d-na, contele Rucojischi, 
d-șora Rîmniceanu, Kenedey, ministrul 
Angliei, general Brătianu, frații Wilson, 
contele Larisch, primul secretar austriac 
de Kalenberg, col. Gratzosky, maiorul 
Nestorian împreună cu tuți ofițerii batali
onului etc.

După ce se întrețin câte-va minute 
cu persfinele de față, Suveranii împreună 
cu principii moștenitori și cu fiii lor, por- 
neso la castel, pe un timp admirabil.

Adunarea generală de tomna 
a Comunității de avere.

Vineri in 17/10 Septemvrie a. c. co
munitatea de avere din Caransebeș șl-a 
ținut adunarea generală de tomnă în Ca
ransebeș. Dintr’un raport publicat în „Foia 
Diecesană“ lucrurile importante de la or
dinea clilei s’au resolvat fără multă discu
ție și cu unanimitate.

Remâi surprins de decursul liniștit 
al acestei adunări, când te cugeți, că nu 
chiar de mult, când representanții Cornu 
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nității s’au întrunit pentru alegerea noului 
president în persona d-lui Burdia, sala de 
iședințe a Comunității răsunase de protes
tele demne ale grănițerilor în contra in
gerinței guvernului în afacerile interne ale 
acestui important așezământ românesc. 
Lumea trebue să rămână surprinsă și de 
faptul, că în publicitate n’a pătruns nici 
o scire despre convocarea acestei adunări 
și că de-abia acuma după ținerea ei a apă
rut un singur raport în foia bisericescă din 
■Caransebeș.

Etă, pe scurt, decursul adunărei:
După deschiderea adunării prin d-1 

■Constantin Burdia, presidentul Comunității, 
d-1 Filip Muller salută pe noul president 
în numele representanților și în firma spe
ranță, că de aci înainte afacerile Comu
nității vor lua un avânt cât se pdte de 
salutar pentru împăduriții grăniceri.

înainte de a se trece la ordinea cjilei, 
representantul Vasilie Popovici, preot în 
Pătaș, interpelâză pe president, >decă are 
cunoscință, că Societatea căii ferate din 
Recita are de gând să ia apa isvorelor și 
rîului Nera din Valea Almăjului și să o 
întrebuințeze pentru scopurile sale în de- 
favorul intereselor Comunității de avere și 
a Românilor grăniceri, locuitori în numita 
vale. Președintele răspunde, că din aucjite 
are cunoșcință despre intențiunile Societății 
«ăii ferate, și asigură adunarea, că în cas 
de lipsă va interveni cu autoritatea sa o- 
fieială și personală pentru Comunitate și 
grăniceri.

Se trece la ordinea Bilei.
Din raportul general despre disposi- 

țiunile și evenimentele mai marcante de 
la ultima adunare încoce însemnăm urmă- 
torele: Comitetului ia succes valorarea unui 
«omplex de pădure de fag în estindere de 
785-72 jug. catrastrale în hotarul comunei 
Goleț, pe care l-a vândut unei firme din 
Lugoj cu un preț de 100—110 cor. de 
jugăr; apoi valorarea complexului de pă
dure de 629'88 jug. catastrale din hotarul 
Teregovei, vândut cu prețul de 112 cor. 
de jugăr; mai departe a complexului de 

.209 jug. catastrale de pădure de fag află- 
tore în hotarul oomunei Glimboca, vândut 
eu 110 cor. de jugăr. etc.

S’au stabilit mai multe pensiuni și 
ajutore pentru organe repășite din serviciul 
^Comunității, apoi pentru văduve și orfani 
de-ai funcționarilor decedați.

S’au întregit unele posturi vacante, 
•er conducătorii forestieriilor de Teregova 
și Bozovici, Augustin Câmpean și Stachius 
JPopoviciu, au fost numiți primi-forestieri.

. Ministrul reg, ung. de interne a anulat 
alegerea de representanți a d-lor Iosif Sto- 
ianel în Dalboșeț, Wilhelm Maeassy în 
Bozoviciu și loan Panacea în Verendin.

S’a introdus ca limbă ofieiosă în admi
nistrația internă a Comunității — esclusiv 
— limba română, er față de oficiolatele 
și forurile statului limba maghiară.

Incendiaților din comuna Gerboveț 
li-s’a votat un ajutor de 500 cor.

S’a încuviințat împăduriților de a lua 
gratuit din pădurile Comunității frunde de 
nutreț, apoi pășunatul de codru și strîn- 
gerea ierbei și a fânului de pe poieni și 
■lunci nearândate ect.

Acest raport al comitetului s’a luat 
la cunoscință.

Al doilea punct al ordinei de di și 
anume: preliminariul suplinitor pe anul 
1904, pentru urcarea salariilor presiden- 

■tuiui, v.-presidentului, oficianților și a altor 
organe a Comunității de avere, s’a primit 
cu observarea, ca să se stăruâscă și la îm
bunătățirea salarelor personalului inferior 
al Comunității.

Preliminarul Comunității de avere cu 
cerințe de 289.457 cor. și acoperire de 

-o94.835 cor. s’a primit cu adausul, ca sti
pendiile să se urce la suma de 10.000 cor. 
Tot așa s’a primit preliminarul „Fondului 
casselor" cu recerințe de 4720 cor. și aco
perire de 4970 cor.

S’a apobat statutul presentat de Co
mitet referitor la administrarea fondului 
.pentru ajutorarea funcționarilor Comunității 
.de avere în cas de boia.

Un incident la granița româno- 
bulgară.

De la Hasarlic și pană la Hairan- 
chioi se află pichetele românesc! 25—28. 
Terenul fiind forte accidentat, patrularea 
se face mai des ca în alte părți, dedre-ce 
contrabandiștii pot pe aci ușor trece 
granița.

Sâmbătă, pe la orele 4 jum., patru
lau pe acea linie soldații Ifrim Constantin 
și Badalan Ion, ambii grăniceri în compa
nia de la Hasarlic.

Pe când ei se aflau în cresta unui 
deal, au zărit în vale, între pichetele 26 
și 27, în fața pichetului 38 bulgăresc, trei 
căruțe cu nisce bulgari, cari se aflau pe 
teritoriul român. Bulgarii fiind somați sfe 
stea locului, au fugit pe teritoriul bulgă
resc cerând ajutorul soldaților bulgari, 
cari sosind în numer de patru, au înce
put se amenințe pe Ifrim și Badalan ce
rând să lase căruța, care rămase pe teri
toriul român.

Grănicerii refusând, soldații bulgari 
au început să tragă focuri, împușcând 
un cal.

Soldații români, după cum reiese din 
declarația chiar a unor bulgari, au strigat 
atunci se înceteze cu focurile. Bulgarii au 
refusat însă, și trăgând mereu, un glonte 
lovesce pe grănicerul Ifrim Constantin în 
pulpa piciorului. Vădându-se amenințați, 
au început să tragă și grănicerii români.

„Glonțele bulgarilor, clic Ifrim și Ba
dalan, vîjăiau pe la urechile ndstre. Când 
am vădut mdrtea cu ochii, atunci am tras 
și noi".

Din schimbul acestor glonțe, vre-o 
35 la număr, un soldat bulgar a cădut 
mort și un altul grav rănit. De asemeni a 
murit un cal; alți trei au fost răniți.

Bulgarii frauduloși, vătjend că se face 
us de arme, au fugit după-ce tot ei au 
ațîțat pe soldații bulgari.

Rana lui Ifrim nu e gravă. E un sol
dat deștept și a depus lămurit cele de 
mai sus.

„La prima somație, — a dis Ifrim, 
— aveam dreptul de a trage. Am somat 
însă de peste 10 ori și tot n’am făcut us 
de armă pănă nu am fost atacați".

Au sosit la fața locului primarul din 
Hairanchioi, care nu a putut constata de 
cât mdrtea soldatului bulgar, șeful pluto
nului de grăniceri din Hazarlîc, care a 
anchetat cașul în mod preliminar, d-1 ma
jor Vasilescu, comandantul batalionului de 
grăniceri, care întâmplător se afla la Con
stanța. precum și comandantul companiei.

Din cercetările făcute resultă, că gră
nicerii și-ars făcut datoria.

Unul din bulgarii fugiți a declarat, 
că ei sunt vinovați, și că de scia că se 
vor întâmpla astfel lucrurile, ar fi trecut 
prin vamă. A spus de asemeni că cei din- 
tâiti au tras soldații bulgari, omorându-le 
cai;, și că în urmă au tras grănicerii.

Eri a mai sosit la fața locului un 
parucic (locotenent) din Denis-Ouius, care 
ancheteză cazul. Se așteptă sosirea co
mandantului din Pazargic.

Căruța se afla pe teritoriul românesc 
și bulgarii au început să tragă focuri, fiind 
pe zona neutră.

Din anchetă s’a constatat, că numai 
bulgarii frauduloși sunt vinovați, dedre-ce 
au mințit pe soldații bulgari, cari le-au 
luat apărarea.

Un soldat bulgar a declarat că s’a 
pomenit pe teritoriul român, trăgând focuri.

Ruga de la Coșocna.
Din anul 1903 de la S-ta Maria-mare 

s’a îndatinat poporul din jurul opidului 
Coșocna a veni la Ruga de la biserica gr. 
cat. nou edificată prin vrednicul protopop 
loan Hațieganu! O datină pie, dorită 
și consolătore de suflete și de alinare bol
navilor.

Precum în anul trecut,, așa și în anul 
curent, tot cu dor au așteptat și dorit 
sărbătorea sf. Marie, ca să vină la ruga 
de la Coșocna. Deși timpul a fost ne
favorabil totuși, au venit din cele mai de
părtate locuri pănă la 200—3C0 suflete. Pa- 

rochul și protopopul local fiind pe pat 
greu bolnav, în acel timp serviciul divin 
s’a ținut de cătră preoții din Corpadea și 
Pata sup. pontificând Prea On. Dr. Elia Da- 
ianu, protopopul Clușiului, ohemat spre 
acest scop.

D-1 Daianu a ținut o predică frumosă 
despre virtuțile Prea Curatei vergure M - 
ria, er bolnavilor li-s’a conferit sf. Maslu 
prin 2 preoți, lectorând atât la liturgie, cât 
și la maslu tînărul Aurel Hațeganu cleric 
de a. IV-lea.

La s-ta Măria-mieă s’a continuat ruga 
tot așa, dâr poporul a venit în număr mai 
mic pentru ploia, care în conținu se vărsa.

A sosit în fine și „diua Crucei", di 
dorită de totă creștinătatea! Timpul s’a 
înseninat! Dumnezeu a dăruit sănătate și 
șefului nostru traotual; poporul nedumerit 
pănă atunci, nu cumva să piardă așa în 
grabă pe zelosul și iubitul nostru protopop, 
audând și înțelegând, că e sculat și pdte 
servi sf. Liturghie, cu dor a dorit sosirea 
Bilei.

Nime nu pdte descrie pompa acestei 
sărbători, decât cel-ce a fost de față.

încă în presăra Bilei sosiră creștini 
din Tritul inf., Coocu, Beiii, Cicudiu, Cianu- 
mare, cari asistând la veoernie, li-se făcură 
molitvă și se mărturisiră în mare parte, și 
pănă la 100 suflete se aședară după îucun- 
jurarea bisericei cu cântări la quartire.

In cjiua crucei veneau din Pata,Booșiu 
și Corpadea și Gădălin creștinii în frunte 
cu preoții lor cu procesiune și prapori, cân
tând și lăudând pe Dumnedeu, de-țl crescea 
inima vădend atâta dragoste și pietate în 
popor.

Serviciul divin s’a ținut de protopo
pul actual cu asistența a trei preoți și lec
torul, care cu mulțimea poporului adunat 
(pănă la 6—7 sute suflete) s’a ținut sub 
ceriul liber în cimiterul de [lângă biserica 
veche, la altariul anume pregătit. S'a ser
vit maslu la 80 creștini bolnavi. Predica 
festivă a ținut’o harnicul preot Mihail Ho- 
darneu din Pata, după care protopopul a 
lăudat zelul poporului și l’a îndemnat la 
iubirea bisericei la venirea cu dragoste în 
tot anul la acâstă Rugă comună.

In fine pe la 2 ore p. m. inteligența 
și preoțimea a fost invitată la masa pro
topopului unde s’a făcut colectă și pentru 
arșii din Câmpeni, pe cum și în cjiua Crucii 
și la s-ta Măria mică, și s’au espedat 43 cor. 
58 bani.

Dea Dumnezeu să avem mulțl omeni 
harnici și buni ca protopopul nostru, că
ruia poporul și toți îi dorim vieță înde
lungată spre binele tuturor.

Un participant.
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(Sfințirea bisericei din Dateș. — Un despărțământ 
al „Asociațiunei11 neactiv. — Petrecere cu

— „csardas").

piua de 21 Septemvrie a fost pentru 
comuna Dateș o di de bucurie sărbătorâscă. 
Satul întreg s’a adunat pentru-ca să asiste 
la binecuvântarea șcălei, unde micile lor 
odrasle au să se adape în lumina cunos- 
cințelor. Să vedea pe fețele bătrânilor mân
dria omului consciu de prestațiunile sale. 
Și pote fi mândru poporul din Dateș, căci 
are așa o școlă și o biserică frumosă.

Decă treci pe valea Mureșului în sus, 
de departe vedl că se ridică două edificii 
nouă frumose în Dateș — sunt biserica și 
școla românescă — par două monumente 
frumose uriașe, una ridicată eu turnul spre 
ceriu ce-țl spune: Aici înveți cunoscință ce
lui de sus, âr cealaltă mai josă: Aici înveți 
cele de lipsă pentru traiul vieții pământene. 
Dâcă te apropii de ele, ve'dl biserica zidită 
în stil frumos, cu ferestri mari luminose, în 
lăuntru împodobită cu câte-va icone ese- 
cutate în stil apusân și c-u un candelabru 
frumos. Șcâla frumosă, bine luminată și 
spațiosă. Biserioa edificată în anul 1900, er 
școla în anul acesta. Aceste două edificii 
sunt adl mândria falnicilor noștri români 
din Dateș, cari după raportul șematismului 
din 19^0 abia trec peste 500 suflete.

Dâcă ceroetezl causa cum de acâstă 
mică comună a putut ridica în timp așa 
de scurt două edificii — pe când co
mune mai mari și mai bogate din jur 
n’au fost în stare — trebue să recunoscl, 
că partea leului îi revine zelosului preot, 
d-lui Basil Anghel. In timp de 15 ani de 
când e în fruntea acestui popor, l’a sciut 
cu atâta tact și prudență pastorală con
duce, încât în locul sărăcăciosei biserici de 
pe atunci, a zidit pomposul edifioiii: bise
rioa, și lângă ea școla.

Actul binecuvântării școlei s’a săvîr- 
șit de cătră mult onoratul domn protopop 
Nicolau Solomon asistat de preoții R. Or- 
bean, I. Boer și B. Anghel, er diacon a 
fost preotul Cristea. După serviciul pres
cris de biserică, domnul protopop a țiuut 
poporului o vorbire frumosă, arătându-i în
semnătatea școlei și mulțămindu-i pentru 
munca ce a săvîrșit’o După aceea ne-am 
adunat la ospitala masă a d-lui Basil An
ghel, unde s’a toastat pentru meritele preo
tului local, pentru d 1 protopop și pentru 
poporul din Dateș. La 2 ore și jumătate se 
ridică masa.

încă o oră și jumătate și sosesoe tim
pul fixat pentru adunarea^ despărțementu- 
lui Ludoș. Priveso în jur după membrii, 
der e în zadar, nu pot afla decât trei. în
treb, că ține-se adunarea? Și drept răspuns 
mi-se spune, că ținerea adunării nu e anun
țată la pretură, deci nu se pote ține. Ha
lal de tine despărțământ, singur numai nu
mele ț’a mai rămas!

Mai aștept puțin și âtă înainte de 4 
ore vine notarul, ca să asiste la adunare 
ca trimis al solgăbirăului. Putea ședea aoasă, 
căci cu totă asigurarea din partea d-lui no
tar, că adunarea se pote ține, nu s’a mai 
ținut, căci din întreg comitetul numai un 
membru era de față.

Atâta cred, că e destul de astă-dată 
despre munoa febrilă ce o desvoltă despăr
țământul nostru. Cu alt prilej promit, că 
void reveni și asupra pricinei pentru ce 
domnesce așa o desinteresare mare în des
părțământul Ludoș. Der totuși încă ceva: 
Domnul, care a luat asupră-șl să diserteze 
la adunare despre „căușele pentru-ce popo
rul nostru se interesată așa de puțin de 
adunările Asociațiunei11, pote să afle încă 
o causă forte cardinală: însăși [inteligența 
nu se intereseză.

La 8 ore e anunțată petrecerea. Tim
pul n’a fost chiar prielnic, der totuși tră
suri se vedeau una câte una sosind, și pe 
la 9 ore sala are deja aspectul de petrecere. 
Dame cu domnișore drăguțe și tineri ce le 
priveau cu oohl duioșl, așteptau primele 
acorduri, musica începe și părechl în pași 
domoli încunjură sala.

A fost chiar binișor cercetată petre
cerea. Venitul curat a fost, precum m’am 
informat, peste 50 corone. Apoi să dică 
cineva, că nu seim sprijini scopurile filan
tropice ! ?

In dori de cji ne-am despărțit cei cari 
au mers pentru petrecere cu impresii fru- 
mose, er cei cari au mers ca să iee par-< 
te la adunare?.....

De la câmp.
*

Intr’o altă corespondență, ce o primim 
despre cele întîmplate în Dateș, se spune 
următorele:

„Petrecerea ar fi fost destul de fru
mosă și vială, dâcă nu ar fi fost turburată 
prin jocul „csardașuluiu. E din cale afară 
trist și regretabil, că trebue să înregistrez 
soirea acâsta, pe care a o retăcâ ar fi un 
adevărat păcat. Pentru Dumnedeu, der ce 
nevoie avem noi de „csardașuri" cu oca- 
siunea sfințirei unei școle românescl și în- 
tr’o comună curat românâscă? Nu suntem 
noi destul de oropsiți și prigoniți pe tote 
terenele, de ne mai trebue și „csardașuri"? 
De ce a trebuit se se facă plăcerea unui 
notărășel, și încă „Român" ? Iți era mai 
mare scârba să vedl pe tinerii și domnișo- 
rele române, cum să învîrteau îu acest joc, 
întrecându-se unii pe alții în legănări ri- 
dioole. Mulțl <n’au jucat și au părăsit sala... 
Onore acestora"....
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ULTIME SCIRl.
Petersburg, 6 Octomvrie. După 

scirl din Mukden, Kuropatkin e firm 
decis a profita de anotimpul favo
rabil pentru operațiuni militare.

Mukden, 6 Octomvrie. Rapbrte 
sosite în urmă asigură, ca Kuroki 
vră să împresure aripa stângă a 
Rușilor.

Charbin, 6 Octomvrie. Avant- 
posturile japonese au luat ofensiva 
pe întrega linie, de la rîul Hunho 
pănă la Mukden. Pretutindeni au 
tost respinse.

Tote atacurile Japonesilor asu
pra Port-Arthurului, de la 19 — 26 
Septemvrie, au fost respinse. Lup
tele, ce s’au dat, au fost fbrte înver
șunate. La asaltul asupra unui fort 
a fost nimicită întrega divisiune a 
9-a japonesă. Pierderile Japonesilor 
în ultimele asalturi au fost de 10.000 
omeni.

Reuniunea
învățătorilor români uniți din Archidiecesă.

De lângă Mureș, Sept. 1904.
XIII.

In ședința III-a a adun&rei generale 
din 9/XI an. presidiul dă, cetire unei ordi- 
națiuni consistoriale din 27 Iulie 1903 Nr. 
3091, prin care invocând art. de lege IV. 
— 1898 § 5, pe viitor reuniunea în tote 
actele sale, precum și pe șigile, sâ se fo- 
losescâ de numirile oficiose ale localităților.

Nu sciu cum-că biroul central presen- 
tat’a ordinațiunea asta comitetului central 
spre discutare și spre a-și face acesta pro
punerile sale pentru modalitatea esecutărei 
acestei ordinatiuni ? Din procesul verbal 
al adunărei generale nu se pote constata, 
cum-că acesta s’ar fi întâmplat; cei pre- 
sențl la acestă adunare vor sci mai bine. 
Deoă biroul oentral, ignorând statutele re- 
uniunei, n’ar fi dat ordinațiunea disă co
mitetului central, atunci adunarea generală 
nu trebue s6 discute o atare afacere gin
gașă și ponderosă în plen, oi trebuia să o 
remită comitetului oentral, spre a-șl face 
propunerea sa meritorie, când apoi membrii 
comitetului central, ne fiind ședința lor 
publică, putea discuta oestiunea oalm și cu 
totă seriositatea, pe când așa în adunarea 
generală, ne fiind pregătiți, nu este mirare, 
când propunerea biroului central s’a primit 
cu unanimitate, luându-se aceea spre soiință 
și urmare.

Pote că nici unul dintre membrii a- 
dunărei generale nu s’a cugetat, cum-că 
prin tăcerea lui și-a dat votul la aducerea 
unei decisiuni neesecutabile. Firea limbei 
nostre nu permite, ca în text românesc să 
se folosesoă numele localiții concernente 
în altă limbă.

Apoi legea citată concede, ca auto
ritățile bisericesol să se folosescă în scrip
tele lor oficiose de numele localităților 
respective tot în limba lor. După-ce 
reuniunea nostră este confesională, așa 
cjicând fiica bisericei nostre, âr membrii 
reuniunei sunt, în calitate de învățători 
confesionali, înpiegații bisericei, adunarea 
generală trebue, pe basa acâsta, să facă 
representație la veneratul consistor, pentru 
de a esopera favorul acesta basat pe lege 
și reuniunei. Numai când representația a- 
căsta nu ar fi avut succesul dorit, era în 
drept a lua deoisiune pentru modalitatea 
esecutărei ordinațiunei ministeriale.

Să luăm numai de esemplu Asocia- 
țiunea pentru literatura română și cultura 
poporului român. Ea are despărțăminte, 
ca și noi, care nu le numesce după 
localități, ci fie-care are un număr ro
man de ordine; tot asemenea și noi am 
putâ numi despărțămintele nostre după 
numerii de ordine, I II III și a., er din 
ticlui reuniunei nostre am pute omite nu
mirea de Alba Iulia, în loc de a scrie 
„Gyulafehârvâr“, decă s’ar cere asta și 
decă nu ne-ar fi permis, de a-ne folosi de 
numirea străbună și istorică Alba-Iulia; 
în urmă și inscripțiunile sigilielor n’ar 
fi așa costisitore, când în locul numirei lo- 
calităței am înscrie pe ele despărțămintele 
provedute cu numeri latini.

N’am scire cumeă conclusul respec
tiv s’ar fi esecutat pănă acum; nu va fi 
deci târdiu, când adunarea generală proxi
mă în tomna anului ourent va lua în dis- 
cusiune afacerea acesta, reasumând deoi- 
siunea disă, firesce numai după-ce comitetul 
central va fi pertraetat propunerea în totă 
forma. Mureșanul.

Din Bucium-șasa.
— Sept. 1904.

In ultima corespondență de la noi s’a 
făcut amintire și despre corul bisericesc, 
început sub conducerea tînărului Nicodim 
Ganea, absolvent al inst. pedagogic din 
Blașiîi. Mă aflu acum în plăcuta posiție de 
a vă spune ceva mai mult.

Corul, compus din bărbați și condus 
cu măestrie de simpaticul compositor Ga- 
nea, adl — după cinci săptămâni — cântă 
liturgia pe 4 voci și e o adevărată podobă 
a bisericei și a poporului Bucium-șasa. In
strucția se va mai continua câte-va cfile, 
ca să se scie sf. liturgie de la tote sărbă
torile, chiar și decă nu întrâgă pe note, 
der oel puțin în chip mai disciplinat în 
4 voci.

In acest scurt timp s’a făout însă și 
mai mult. Pentru variație — și distracție 
tot-odată — s’au întrețesut și bucățile, 
cari formară programul concertului, anun
țat pe 18 Sept. sera. îmi iau deci voie a 
vă raporta și despre concertul, împreunat 
cu producțiune teatrală, aranjate sub egida 
Reuniunei femeilor din loc. O fac acesta, 
pentru-că o merită atât autorul întregului 
program de concert — nu singurele sale 
composiții — cât și sucoesul dobândit de 
ooncertanțl și diletanțl în piesa: Cinel-Ci- 
nel, de Alexandri.

Trec peste composițiile d-lui Ganea: 
„In temeiul codrului*, de Eminescu, „De 
ce plângi tu codrule ?“, de Traian H. Pop, 
„La fântâna din răzor*, poesie poporală, 
și mă opresc la balada de Aricescu „Trium
ful amorului*, care și în esecutare a în
trecut pe celelalte, der e și o composiție 
mai de forță, pot (fice superbă.

Prin cântarea acestei bucăți, plină de 
duioșie și înțeles nobilitător, tînărul cor a 
stîrnit un val de sentimente emoționante și 
aplause îndelungate.

S’a putut oonvinge și Dumai din atâta 
orl-oine despre prețiosele talente, cari ar 
răsplăti ori și ce jertfe, făcute pentru aoesttî- 
năr, ca să potă urma un curs de conservator — 
oum se di cea în corespondența amintită la 
începutul acestor șire — unde cu timpul 
ar deveni una din cele mai valorise puteri 
musicale la noi.

Nu pot întrelăsa aici a nu mulțumi 
și pe calea acâsta distinsului său magistru 
de la Blașifi d-1 Iacob Mureșianu, pentru 
valordsa recomandare, ce ml-a făcut’o când 
căutam un conducător de cor.

După concert s’a predat: Cinei-Cinei 
comedie într’un act de V. Alexandri. Din
tre coriști s’au distins: d-șora Reg. Maca- 
veiu și d-nii Sim. și Nic. David, cele din- 
tâifi trei puteri între diletanții noștri, dela 
cari pornesc inițiativele și oonducerea. Cei
lalți încă și-au păstrat locurile ou cinste.

Sera, care nu vom uita-o, s’a conți- 
nuat cu jocuri vesele și cântări pănă târcjiu 
cjiuă.

Reuniunea se pote felioita de lucrul 
făcut sub egida sa.

Er eu, care m’am făout ecoul publi
cului asistent, nu pot încheia fără de a 
ura d-lui Ganea: Tot mai sus, spre culmea 
idealului. Secretarul Reuniunei.

O vînătore de om.
George Iosim Drăghia din comuna 

Meșiț de lângă Verșeț era un bărbat voi
nic în etate de 26 ani. Avea nevastă, că
suță, viișdră și pământ. In urma unui pro
ces, ce l’a purtat George Drăghia, în diua 
de 28 Septemvrie i-s’a vândut la licitație 
casa și via și pământul și Gheorghe a ră
mas cerșitor.

George Drăghia era convins că drep
tatea a fost pe partea lui și de aceea nu 
înțelegea de ce să i-se vîndă averea? Nu
mai advocatul a fost de vină, că nu mi-a 

apărat destul de bine dreptatea, dicea 
George. Și Joi dimineța s’a dus la Verșeț 
la advocatul Ivan Ostoici, să-l întrebe cum 
s’a întâmplat, de i-s’a vândut tot ce are, 
cu tdte că el socotia că va câștiga pro
cesul.

„Advocatul nu-i acasă“ — i-a răs
puns scriitorul, „nici nu vine astățli".

— II voiu aștepta pănă va veni, răs
punse George-

— Der pote nu vine pănă mâne.
— Nu face nimica. Eu de aci nu 

me, clintesc pănă n’oitî vorbi cu el.
Scriitorul a trimis după un polițist, 

der George l’a luat de gât și l’a asvîrlit 
afară. Atunci au venit alțî patru polițiști, 
însă și aceștia numai cu mare greutate 
l’au putut birui, căci George era de o pu
tere estra-ordinară. L’au dus la poliție 
unde a fost ținut închis Joi după amiadî 
și pănă Vineri diminâța. El se ruga mereu 
se-1 libereze, căci nu va face nimănui ni
mic. In sfîrșit Vineri dimineța venind la 
poliție nevasta și fratele lui, George a 
fost escortat pănă la bariera orașului și 
de-acolo s’au dus acasă. Totă diua de 
Vineri a petrecut’o acasă. Sâmbătă însă 
des de dimineță a fugit la Vârșeț luând 
cu sine și un revolver și un număr mai 
mare de cartușe. El s’a dus drept la gară 
și s’a rugat să i-se dea un bilet gratis la 
Timișora. N’am de cât 8 creițarl, spunea 
Gheorge și trebue să merg numai de cât 
la Timișora să mă jeluesc la fișpanul și 
la viceșpariul împotriva advocatului Os
toici.

Bilet gratis nu i-s’a dat, der George 
când era să plece trenul, s’a suit și fără 
bilet într’un cupeu de clasa III-a. Un ha 
mal a spus însă conductorului, că într’un 
vae-on s’a suit un om fără bilet și con
ductorul s’a dus la el, somându-1 se sd 
dea jos. Drăghia a scos atunci revolverul 
să împusce pe conductor, dâr acesta a fu
git, er pasagerii au părăsit cu toții vago
nul, lăsând pe Draghia singur. Atunci a 
venit polițistul Vasa Resici și a vrut să-l 
tragă jos pe Drăghia, dâr a pățit’o rău, 
căci Draghia a descărcat revolverul asu
pra lui rănindul la obraz și falcă. Nimeni 
n’a mai îndrăznit se se apropie de vagon 
și n’au avut încotro, ci au descățat vago
nul, er trenul a plecat spre Timișora cu 
întârdiere de o oră, fără vagonul în care 
era Drăghia.

Intr’aceea s’au adunat mii de omeni 
la gara din Verșeț. A venit și nevasta și 
fratele lui Drăghia, dâr acesta pe toți îi 
amenința, că-i împușcă. Un alt polițist cu 
numele Iacob Osvald, care a avut cura- 
giul să între în vagon, a fost împușcat pe 
loc. In sfîrșit a venit un detașament de 
jandarmi și unul din aceștia cu numele 
Ivan Ivacev l’a împușcat pe George Dră
ghia prin ferestra vagonului de la o dis
tanța de vr’o 200 de pași. Firesce s’a ce
rut întâiu îngăduință de la procurorul din 
Biserica Albă, ca să-l potă împușca, decă 
nu-1 vor pute prinde altfel.

Tdte foile scriu despre acest cas 
trist și nu mai încape îndoială, că George 
Drăghia în urma supărării celei mari, că 
i-s’a vândut averea, și-a pierdut mințile, 
de ore ce altmintrea nu se p<5te esplica 
furia nebună a nenorocitului.-

Bibliografie.
România musicală, revistă de artă 

și literatură, cea mai veche dintre tote pu- 
blicațiunile periodice artistice are deja XV 
an£ de existență neîntreruptă și de luptă 
aprigă pentru propășirea musicei în țâră. 
Director Constantin M. Cordoneanu, redac- 
tor-șef Iuliu I. Roșoa. Apare de două ori 
pe lună. Redacția și administrația în Bu- 
curescl strada Olteni nr. 46. Abonamentul 
simplu pe an 12 lei, er ou premii în va- 
lore de 20 lei, pe an 22 lei. Pentru preoții 
rurali și pentru învățători lei 8 fără pre
mii, cu premii 18 pe an. Nr. 15 —16 dela 
1/14—15/28 Septemvrie 1904, a apărut cu 
următorul sumar bogat, instructiv și va
riat: Teatrele sub cerul liber, de Albert 
Dousat. — Cronica teatrală: Teatrul na
țional, Opera. — Expresiunea musicală.— 
Corespondența: Londra, Paris, Postyen, 
Govora. — De peste OarpațI de Refa. — 
Compania lirică română, de Don Remi. — 
ScirI scurte: Din străinătate. De ia frați. 
Din țâră.

Societățile de Iăptărit.
In timpul din urmă s’au născo

cit nisce întocmiri noue economice; 
întocmiri, cari sunt chemate a ușura 
vinderea seu valcrisarea laptelui pro
dus de la vacile ținute în economie, 
întocmirile acestea se numesc: „so
cietăți de lăptărit“.

Numărul societăților de Bptărit 
s’a sporit forte tare. Astfel în anul 
1897 au fost numai 34 de societăți 
cu 2j767 de membrii și 5937 acțiuni 
(părțT) de vaci; în anul 1898 au fost 
70 de societăți cu 10,402 membrii 
și 19,701 acțiuni de vaci; în anul 
1899 au fost 146 de societăți cu 
15,357 membrii și 26,917 acțiuni de 
vaci; în anul 1900 au fost 246 de 
societăți cu 26,952 membrii și 45,934 
acțiuni de vaci; în anul 1901 au fost 
376 de societăți cu 40,673 membrii 
și 69,507 acțiuni de vaci; în anul 
1902 au fost 452 de societăți cu 
46,344 membrii și 80,871 acțiuni de 
vaci, er în anul 1903 au fost 517 
societăți cu 50,450 membrii și 
94,644 acțiuni de vaci.

Laptele produs de societățile 
numite parte s’a vendut în centrele 
societăților mai mari, cari au pro
dus din acela unt prbspet, parte l’au 
preluciat chiar societățile numite, 
cari au incassat apoi din acela în 
anul 1897 : 548,000 c., după 4,700,000 
litrii de lapte; în anul 1898: 
1,150,000 c. după 10,500,0C0 litrii 
de lapte; în anul 1899: 2,320,000 
c., după 22,100,000 litrii de lapte; 
în anul 1900: 4.280,000 c., după 
49,300,000 litrii de lapte; în anul 1901: 
7,000,000 c., după 66.700,000 litrii 
de lapte, er în anul 1903: 10,550,000 
c., după 88,600,000 litri de lapte.

Sporul este deci următorul în 
decursul celor șepte ani: 483 socie
tăți, 47,683 membrii, 88,727 acțiuni, 
10 000.000 c., venite și 83 900 000 
litrii producțiune de lapte.

înființarea societăților de lăptă- 
rit se pote face tot așa. ea și ori
care altă însoțire de felul acesta. 
Statutele se pot căpăta gratuit de 
la ministrul de agricultură din Bu
dapesta, precum și de la societatea 
pe acțiuni „Alfa Separator11 tot de 
acolo, (VI Lombutcza Nr. 11.)

Cu cât o societate de Iăptărit 
are mai mulțl membrii și mai multe 
acțiuni de vaci, cu atât pote îna
inta mai sigur și apoi pote realisa- 
și un venit mai mare. De aceea e 
neapărat de lipsă, ca pentru înfiin
țarea unei astfel de societăți, se se 
cernă bine lucrul de mai înainte, că 
bre pute-va aceea esista seu nu?

La noi sunt multe comune, unde 
s’ar pute înființa ușor și ar pute da 
și înainte asemenea societăți de lăp- 
tărit. Aternă numai de la hărnicia 
și buna înțelegere a fruntașilor ace
lora și a poporului, ca acele să se 
înființeze cât mai curend. După cum 
suntem informați, și pană acum s’au 
mai înființat astfel de societăți în 
comunele nostre românesc!. Ar fi 
deci tare de dorit, ca să aflăm câte 
ceva și despre mersul acestora.

Fabricarea pravului de lapte.
Cu ajutorul chemiei și al tech- 

nicei moderne, s’au introdus astădr 
multe îmbunătățiri, nu numai pe te
renul economic, ci chiar și pe cele
lalte terene. In locul uneltelor vechi 
de lucru, s’au introdus și se intro
duc pe c|i ce mergem altele nouă, 
cu mult mai hune și mai spornice 
ca cele de mai înainte.

O astfel de îmbunătățire eco
nomică, care e chemată să facă o 
adevărată revoluțiune pe acest te
ren, este fără îndoială și fabricarea 
laptelui din pravuri. Și pănă acum 
s’au făcut unele încercări cu con
densarea laptelui, adecă cu estrage- 
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rea esenței seu a spirtului din acela, 
cum s’ar mai cjice. Der estragerea 
numită a avut acea scădere, că 
esența numită nu se topia în apă și 
astfel nu se pute fabrica ușor lapte 
din ea.

Sunt mai o sută de ani, de când 
învețații îșî tot lrămentă capul cu 
născocirea unei mașini. în care se 
pbtă fabrica pravul de lapte. In sfâr
șit i-a succes americanului Hatma 
ker fabricarea unei astfel de mașini 
după cum cetim în foile economice.

Mașina lui Hatmaker, după cum 
o descriu foile economice, stă din 
doue cilindre, cari se învârtesc con
trar unul altuia. Cilindrele numite 
se învârtesc cu abor pănă la o căl
dură de 120 grade Celsius. Laptele 
ajunge în unul din cilindrele acelea, 
der nu se lipesce de păreții lui, 
fiind-că pe aceia se așeȚă abur. In 
clipita aceea, în care laptele ajunge 
între cilindre, se uscă și iese din 
mașină ca o turtă. Turta acesta 
se macină apoi și astfel se face un 
prav alb merunt, care se topesce 
fârte ușor în apă și se preface în 
lapte.

Tote materiile, pe cari ie con
ține laptele natural muls de la vaci, 
le conține apoi și pravul numit, din 
care se pote pregăti lapte mai sub
țire seu mai gros, după cum adecă 
se pune și prav în acela mai mult 
sâu mai puțin.

Deși prima mașină de felul 
acesta s’a pregătit numai în anul 
1903, totuși astăcji se află câte-va 
mii de astfel de mașini, cari lu >reză 
nemtrerupt nu numai în America, 
ci chiar și aicî la noi în Europa.

Se nu ne prea mirăm, deci, când 
ca mâne, nu vom mai cumpăra lapte, 
ci numai prav din acela, din care 
apoi odată putem face și laptele do
rit Der nici economii cu vacî fătate 
nu se se prea sperie de acesta nouă 
născocire, deâre-ce pravul numit tot 
numai din lapte se pâte pregăti, așa 
că prețul aceluia pbte chiar se se 
mai urce.

;i. g.

Dare de semă și mnltămită publică.
Lista Nr. 21. Colectant: Aureliu Tă

mășan ped. c. I. Au oontribuit: Basiliu 
Tămășan c. 1. lo^ii Andreii! c. J. Panzian 
loan 20 b. Dumitraș 20 b. toți din Pusta 
Szt. Mihâiy. loan Cioban Chendrea 60 b. 
Iosif Moldovan, Bociu 80 b. Tămășan Aurel, 
Blaș 20 b. Suma: c. 4.

Lista Nr. 22. Colectant: Candin Gliga 
ped. c. I. Au contribuit: Teodor Gliga, 
Galda iuf. 60 b. A. Betecui c. 2. Amos 
Frâncu c. 1. George Spătăeean c. 1. loan 
Magda c. 1. Toți din Benic. Suma: c. 5‘60.

Lista Nr. 23. Colectant: Dumitru La
zar ped. c. I. Au contribuit: Szânto N. 
c. 2. Gămâr Imre c. 1. Vasiliu Tufescu c. 1. 
Barabaș loan 40 b. Lazar Trifan 40 b. și 
Lazar Petru 20 b. Toți din Obreja. Suma: 
c. 5.

Lista Nr. 24. Colectant: Florian Pop, 
ped. o. [. Au contribuit: Ioan Pop 30 b. 
Aurelia Pop 30 b. Alexandru Pop 30 b. 
Cornel Pop 20 b. Florian Pop c. 1. Toți 
din Cașva. Suma: o. 2'10.

Lista Nr. 25. Colectant: Gruia Novac, 
ped. e. 1. Au contribuit: Mihaiu Novac 20 b. 
Ioan Novac 10 b. loan Calcea 10 b. Spi
ridon Hâlmu 20 b. Toți din Șona. Suma: 
-60 b.

Lista Nr. 26. Colectant: Ioan Rozor 
ped. c. I. Au oontribuit: Basilin V. Poda 
40 b. George Becheziu 10 b. Nic. Bociu 
20 b. Toți din Șaroșul Unguresc loan Rozor 
Blaș, 30. b. Suma: c. 1.

Lista Nr. 27. Colectant: loan Rus 
ped. c. I. Au contribuit: Teodor Graur 20 b. 
loan Morar 10 b. Ioan Florian 20 b. So
lomon Rus 50 b. Toți din Dâmb. Suma: c. 1.

Lista Nr. 28. Colectant: Ioan Galea 
ped. c. I. Au contribuit: Octav. Popoviciu 
.20 b. Nic. Galea 10 b. ambii din Giacăș, 
Irodița Mursa 20 b. Alexandru Șeratean 
.20 b. ambii din Blaș. Suma: c. 0-70

Lista Nr. 29. Colectant: Ioan Sava 
ped. c. I. Au contribuit: Sirian Sava 50 b. 
loan Oprean 10 b. Toți din Ghișasa de 
dsus. Suma: c 060.

Lista Nr. 30. Colectant: loan Țărean 
ped. o. I. Au contribuit: loan Țărean 40 b. 

Vasilie Pantea 10 b. Ilie Șerban 20 b. 
Toți din Mureș-Cheța. Suma: c. 0-70

Lista Nr. 31. Colectant: Isidor Șuteu 
ped. o I. Au contribuit: Maria Șuteu 40 b. 
Ioan Hansa 40 b. Drăgan Dumitru 20 b. 
loan Voie 20 b., loan Mărginean 20 b. 
Mihu Vasilie 10 b. Andreiu Serbu 10 b. 
Fântână Frim 20 b. Bălău Ioftin 10 b. 
Simion Orga 10 b. Lâzâr Albertne 70 b. 
Toți din Bucerdea grânosă. Suma: c. 2’70.

Lista Nr. 32. Colectant: Laslo Man 
ped c. I. Au contribuit: Ioan Man c. 1. 
Vasiliu Man 60 b. Laslo Man 40 b. Toți 
din Cosma. Suma: c. 2.

Lista Nr. 33. Colectant: Mihaiu Be- 
leiu ped. c. I. Au contribuit: Dr. Rob Nicu 
c. 1. Negru N. c. 1. Petru Dragoș 40 b. 
Bebiu Adam 50 b. Toți din Baia de Criș. 
Suma: c. 3.

LÂsta Nr. 34. Colectant: Nic. Grecu 
ped. c. 1. Au contribuit: Șerban Nicolae 
30 b. Mateiu Grecu c. 1. Nic. Grecu 30 b. 
Ioan Șerban 10 b. Toți din Pojorta Suma: 
o. 1-70.

Lista Nr. 35. Colectant: Iuliu Conțiu 
ped. c. I. Au contribuit: Ioan Florian 60 b. 
N. N. 10 b. Petru Feohete 20 b. loan 
Ocoșiu 20 b. Sandu Roman 20 b. Sanfira 
Ocoșiu 20 b. Tbder Oltean 20 b. loan 
Călușer 10 b. Augustin Conțiu 30 b. S. 
Nasarica 20 b. N. N. 20 b. Toți din M 
Mădăraș. Suma: c. 2'40.

Lista Nr. 36. Colectant: Pavel Cismaș 
ped. c. I. Au contribuit: Vincențiu Nemeș 
o. 1. Samson Oniga c. 1. Ambrosiu Cismaș 
30 b. Vasilie Ilea 20 b. Toți din Sânmăr- 
tinul sărat. Suma: c. 2’50.

Listn Nr. 37. Colectant: Petru Radu 
ped. c. I. Au contribuit: N. Nicolau 4 b. 
loan Conț 20 b. Cosma George 20 b. Chi- 
bulcutan Simion 10 b. loan Marcu 20 b. 
Ion Carolea 10 b. Toți din Cosma. Suma: 
c. 0 84.

Lista Nr. 38. Colectant: Simion Bog
dan ped. c. I. Au contribuit: A. o. 1. Dr. 
Augustin Bunea c. 3. N. N. c. 1. Velvart 
c. 1. Sinberger c. 2. Dionisiu Trifan c. 1. 
lulius Lob c. 2. Brendușan 10 b. (Nedes- 
oifrabil) c. 1. Dr. Smigelschi c. 1. Bărbat 
60 b. Dr. I. Ronai c. 1. G. Vancea c. 1. 
Ștefan Oltean o. 1. O. M. 10 b. L. Heisi- 
kovios 10 b. Virgil Ioan și Eugen Morariu 
30 b. N. N. c. 1. Toți din Blasitt. Suma: 
o. 18-30.

Lista Nr. 39. Colectant: Ștefan Pop 
ped. c. I. Au contribuit: Roman Simion 
40 b. Melintea Ppp, preot 60 b. Credin
cioșii gr. cat. din Oroiul Săe.uesc c. 2 60. 
Dobrin Iosif 20 b. Pop Amos c. 1. Toți 
din Oroiul Săcuesc-, Suma: c. 4-80.

(Va urma.)

Funeraliile din Tibet.
Tibetanii sunt poporul cel mai curios 

din lume; acesta se dovedesce înainte de 
tote prin modul cum se portă cu anima
lele, în vidță și după morte.

După legile lui Buddha pe care le 
observă cu scrupulositate mare, ei trebue 
să considere viața ca ceva sfânt și se facă 
bine tuturor creaturelor. Fiind-că ei mai 
ored în metempsicosă, adică că se vor re- 
nasce în forma unui mamifer, a unei pa
seri seu a unui pesce, ei caută să se porte 
bine față de ori-ce ființă viețuitoie.

La rugăciunea de dimineță lamaii fao 
o rugăciune regulat pentru micile insecte 
pe cari ar fi putut se le înghiță din ne- 
prevedere, mâncând carne seu luând vre-o 
băutură; acestă rugăciune asigură renas- 
cerea lor în ceriîî. Când un lama e așa de 
greu bolnav, în cât nu se mai crede, că 
se va pută scula, călugării tibetani răscum
pără eâte-odată un bou de la Salhana, îl 
țin închis în mănăstire și se rdgă bunului 
Buddha, ca să ia pentru viața bolnavului 
pe cea a răscumpărătorului. Dâr ei mă
nâncă pe față carne, și ei împacă consci- 
ința lor cu apetitul prin argumentul, că 
păoatul lovesce pe păcătosul respins, pe 
măcelarul public, care din pricina păcate
lor sale se va renasce ca un spirit chinuit 
său ca un demon, și acesta îl privesce în 
definitiv numai pe densul.

Dar deabia la mortea unui tibetan iu 
birea lui pentru viețuitore îșî găsesce ex- 
presiunea sa cea mai pronunțată. Pe timpul 
pe când trăia, el era înțeles prin tăcerea sa, 
ca cadavrul său să fie dat ca hrană cânilor 
și vulturilor. Și acesta nu e o jertfă oca- 
sională pentru a cruța o înmormântare său 
o încinerație. Tote viețuitorele cari au 
plăcere la acesta, sunt invitate la ospețe 
și cadavrul este împărțit de un expert care 

a devotat vier,a sa acestei ocupațiuni, după 
poftele lor.

Când un tibetan more, el este lăsat 
timp de trei dile în odaia sa și i-se face 
o tăetură în craniu pentru-ca să’l iasă 
sufletul. Apoi e cusut într’un sac, seu decă 
e avut, e înfășurat în mătase, e împachetat 
într’un vas seu într’un coș și dus ou mu- 
sica de scoici la locul cel din urmă.

Aci un lama sodte mortul din vas și 
din înfășurătore și’l pune cu fața în jos 
pe o placă mare de piatră... In intervalul 
acesta musafirii, cari au să’l mănânce sar 
în împrejurimi, așteptând partea lor. Ei 
sunt prea blâncji- Măcelarul cadavrului în
cepe a’l desface de la glesne în sus, cu 
care prilej aruncă musafirilor mici fășii 
de carne; osele le aruncă unui alt însoțitor, 
care le sfărâmă cu o piatră grea.

Am trecut pe lângă acest loc, po- 
vestesce Edmund Candler, care a făcut 
multe observațiuni prețiose asupra vieței 
în Tibet ca însoțitor ai expedițiunei en
gleze. ! Placa se află la o aruncătură de 
petră în stânga marelui drum de nord 
spre Tengri Nor și spre Mongolia, ca la 
trei kilometri de oraș. Un grup de vul
turi stet?a nemișcat pe o stâncă din a- 
propiere și aștepta împărțirea cea mai 
apropiată. Câți-va corbi săriau triști prin 
împrejurime, și așteptau probabil pomana. 
In apropiere umblau câni fără să latre, 
amirosiud pământul. Și ei se aflau în tot- 
dâuna pe acolo. Pe placă nu era nici o 
pată, atât de grăbite și de zelose sunt 
animalele la fața locului, când li-se pre- 
gătesce acest ospăț. Se aflau numai câte
va cârpe, prea sărăcăciose pentru a fi 
târâte în altă parte.

M8LTE ȘI IJE TOTE
O telegramă periculosă.

Un diar italian povestesce o întâm
plare hazlie, care s’a petrecut în orașul 
Florența cu puține dile înaintea nascerii 
prințului moștenitor al Italiei. Renumitul 
actor italian Ermete Novelli, care de pre
sent petrece în America de sud, are în 
Florența un fiu cu numele Enrico, căruia 
i-s’a născut nu de mult un băiat. Părintele 
fericit s’a grăbit îndată la oficiul telegrafic 
din Florența, ca sâ comunice bunicului 
aflător în America evenimentul îmbucu
rător familiar. Telegrama, care o predase 
spre espedare, avea următarul conținut:

Ermete Novelli, Buenos Aires. Ficior. 
Enrico.

Cu două ore mai târdiu trimițâtorul 
telegramei fu poftit sâ vină îndată la ofi
ciul telegrafic, unde, presentându-se, s’a 
încins următorul dialog între densul și di
rectorul poștelor:

Dir. Telegrama d-tale n’o putem ex
pedia !

E. Nu? Din care causă?
D. D-ta scrii, că s’a născut un ficior...
E. Ei și? P6te n’am dreptate?
D. Acesta n’o putem încă soi...
E. Der eu o sciu, și acesta cred că 

e de ajuns.
C. Da. se pote, că d-ta scii acâsta 

sigur, der, înzadar, noi nu putem expedia

Am onorea a aduce la cunoscința Onor, public din 
oraș și de afară, că am făcut cumpărături în per- 
s6nă la Viera pentru

SESONUL ie EHĂ 

și sBsâa'fuiiie deja au sosit.
Me rog la cas de trebuință a 

rea depășitului meu cel nou, unde 
gerea, că sunt în stare a 
mai nouă și moderne, cu acelea-șl prețuri cum se viud de 
alții la desfacere totală.

Stofe forte frumose și htae 

o telegramă, care nu se împacă cu ordinea 
în stat.

E. Ei bine! Der ce are a face or
dinea în stat cu nascereă fiului meu ?. .

D. A fiului d-tale ? Dâr pentru D-deu, 
pentru ce nu mi-ai spus acăsta îndată ? 
Noi credeam, că în telegramă e vorba de 
fiul părechei regale 1

Tablou ! !
*

Cen mai mare grije.

O damă bătrână, care trecuse de 
80 de ani — așa se povestesce — și-a 
rupt, cădend, brațul drept. Când după în- 
sănătoșarea ei, brațul fu eliberat de banda
jul de gips, medicul constată, că brațul nu 
era drept ca mai nainte, ci ceva încovoiat. 
Observând bătrâna acesta, ea strigă furiâsă: 
Der pentru D-deu, să umblu eu de-aouma 
în lume o viață întregă cu brațul strîmb?!

POSTA REDACȚIUNEI.
D-lui A. Ț.. încercarea „Târcțiu11 a trebuit 

dată la coș. Vorbe multe de prisos. Motivare sar- 
bădă. Fond anemic.

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. 
Saydeclter, pănă acuma Strada Porții 
Nr. 22, se află din 20 Iulie a. c. în casa: 
Strada Orfanilor Nr. 7 (vis-a-vis de strada 
școlii și de prăvălia lui Seewald).

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

Veste huilă. Grație progreselor che- 
miei moderne, s’a găsit o doftorie contra 
celei mai periculdse bole a omenimei, tu
berculosa. Acăsta doftorie este „Sirolin“, 
un sirop probat de mulțl medici. Are in* 
fluență asupra tusei și flegmei, poftei de 
mâncare, greutatea corpului cresce și schim
bările tuberculosei în plămâni se micșo- 
râză. Acest resultat favorabil se obține, 
decă se începe cât mai curând cura cu 
„Sirolir j“.

Mama mântuită! Acestea sunt cu
vintele ce un copil recunoscător adreseză 
d-lui Miiller Albert, Budapesta, Vadâsz u. 
Nr. 42/AE. pentru inventarea crucei sale 
duplă electro-magnetică R. B. Nr. 86967. 
Scrisărea însăși sună: Prea st. d-le Miiller! 
Nu-mi pot retăcea mulțumită isvorîtă din 
inimă, pentru-că decă esistă pe lume vre
un mijloc de vindecare, acela e invențiu- 
nea d-tale. Mama mea suferea de 15 ani 
de bolă de stomac și a avut dureri reu
matice atât de mari, că ne-am pierdut 
tdtă speranța de a o mai ave în vieață. 
Semăna unui schelet, nici un membru al 
corpului nu-l putea mișca, din care causă 
tratam cu ea ca cu un copil. In fine am 
folosit crucea duplă electro-magnetică R. 
B. Nr. 86967 și care nu ne e bucuria, când 
vedem, că mama a pă'ăsit patul după pur
tarea ei timp de 4 săptămâni, er acum se 
află de tot bine. Nu pot deci îndestul re
comanda fiecăruia, care pătimesce de ast
fel de bdle, ca se se adreseze cătră 
d-ta și să se folosescă de invenția d-tale. 
Prirnesce din nou mulțumitele mele fer- 
binți. Dumnezeu te binecuvinte și să răs- 
plătescă invențiunea. Cu distinsă stimă: 
Parth Gyorgy, Baracka.

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

mă onora cu 
se va câștiga 

vinde mărfuri solide

visits- 
convin- 
de cele

Cu totă stima

JULIUS RESCHNER.
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P AGLIAMO-SlRUP
cel mai ban mijloc de curățirea sângelui, inventat de

Prot. nE^GrT-ii-^X-isro
----------- FLOREXZ. Vi» Pandelfiui (ITALIA). ------------

K“ A se feri dje imitații. *W8I
Fîe-care sticlă este provocată, cu marca fabrice! albastru-deschis, cu.

subscrierea Profesorului dlROIiAMO PAGMAIO.
3^‘ Se capetă în tote farmaciile mai mari- "®®

DEPOSITIJIj pentru Aiistr«-Ung.:
Socrate Bracchetti -M 9 a (Sud-Tirol).

sg 9 9 f• ♦•••••*••••••• e ® ••••••• •_£>

•fo Schimbare de local
Avem ondre a aduce la cunoscința On. public, cumcâ prăvălia nostră 

am strămutat’o în

O
o
O e

• O
•Io Strada Porții nr. 16. (Casele lui Dr. Otroban).

Cu totă stima FRATli RIEMER
o®
o®

•Te • • • • • • > e • • • • • •• > a >.'•>!> •• 9 "9

ge caută în cancelaria d-lui 
y advocat Dr. Șerb an în 

Făgăraș un concipîst în per
manență, eventual jude în 
pensiune.

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

Informații ee pot lua dela Ad
ministrația „Gazetei Trans. “

3—3.1513.

MAREA BANCRUTĂ!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul euro

pean și marea fabrică de argintăidiă, s’a văcjut necesitată să dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei răsplate mici pentru muncă.

JEu sunt împuternicit se îndeplinesc acest mandat.
EU trffflît ’ prin urmare orI cui, următorele fl fl flfl . , - . ““ vis£iw£v ■ obiecte pentru mica sumă de -U» OeOvJ Ș

16 cuțite fine de masă cu 
lamă veritabilă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o 
bucată;

linguri de argint patent 
american;

lingurițe de argint pen
tru oafea patent ame
rican ;

6

6

12

1

6
2
1
1

|7

lingură de argint pen
tru supă patent ame- 
rican;

lingură de argint pentru 
lapte patent american ;

cescl Victoria englez-soi; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru ceiă; 
zaharniță;

42 bucăți la un loc fl. 6.60.
Tote cele 418 de obiecte sus amintite au costat mai 

nainte fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de G. fl. 60»

Argintul patent american este un metal alb, care îșl păs- 
treză colorăa argintului 25 de ani, despre ceea-ce se garantăză.

Cea mai bună dovadă, că acest inserat nu e șarlataniă, mă
simt îndatorat în public, că orl-cine, căruia nu-i convine marfa îi trimit 
banii înapoi, nimenea însă se nu trecă cu vederea ocasiunea acesta favo
rabilă, de ași procura acestă garnitură pomposă, care cu deosebire se po- 
trivesce pentru

Cadouri de uuntă, și ocasionale!
(în economia casei.)

I>epou numai la A. HIRSCHBERG-S
Teiephon Nr. 7114. Exporthaus von amerik. Patent-Silber-waarenfabrik

W I E V, II., Rembrandtstrasse fl®
Se trimite în provinoia numai ou rambursă poștală său ou trimiterea sumei . g. » ». 

înainte. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
Veritabil numai cu marca:

Extras din scrisorile de recunoseință.
Sunt fârte mulțămită cu trimiterea garniturei, și sâ’ml mai trimiți încă o garnitură 

cu fl. 6.60. — K olozs var. Exelens Baronin Bânffy.
Sunt fbrte mulțumit cu trimiterea garniturei, și se-mî mai trimiteți încă una. 

Bozovics, Săndor Keresztessy,
\ sup refect.

Stimate Domnule!
Sunt fdrte mulțumit cu garnitura. Me rog a-i trimite și socrei mele, baronesei 

Nyary născ. de Somogyi, trei asemenea garnituri la Szunto.
Baron lulius Nyary.
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Paletots de Dame se vinde cu
Crețuri forte scădute
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Librăria H. ZEIDNER 
BRAȘOV (Ungaria), [ Fondată 1867? 

recomandă la începutul anului școlar editura cea bogată de: 

Cărți pentru șcdlă.
(Aici urnteză mușii ai opurile din timpul cel mai nou apărute.)

Cărți pentru șcâle primare nou apărute în editură sunt:
1. G. Ludu, preot și I. Daria, învăț.: Istoribre religiose și morale sau 

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

tățenescl, pentru școlele poporale, ediția ÎL, legat .... cor. -.40.
3. N. Stoicovici, înv.: Elemente de musică vocală, p. șoolă popor, cor. -.50.

— Colecțiune de cântece și cântări bisericesc! pe note 
pentru școlele poporale. Partea I-a, cânteoe și cântări biserieescl 
într’o voce, pentru anii 1., al II-lea și al III-lea de șcdlă, broș. cor. —.50.

W- Cataloge și esemplare de probă se trimit la cerere gratis și franco.

Fondată 1867

i

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

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

Istoria Universală, pentru școlele sec., de V. Goldis, prof. Ev. vechii!
vol. I., broș........................................................................................... cor. 2. — .

Curs sistematic de Gramatica limbei române, întocmit pentru școlele 
secundare, după cele mai nouă recerințe ale instrucțiunii N. Pilția, 
revăd, de N. Salică, profesor gimn. Ediția IV-a, volumul I. (Etimo
logia), broș............................................................................................ cor. 1.S0.
(Carte aprobată de înaltul Ministeriti al Cultelor și Instrucțiunii publice ca text 

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

1—> Catalige se trimit la cerere gratis și franco. -{—'

2.

3.

4.

CZ7 . ... 1 5 ' U
forte resistente contra intemperiilor. Material ușor de acoperit și de durabilitate nețărmurită.

Se capetă pipet for>te ieftin 9a Fabrica PORTL^^D-CE^E^T dta W
Tipografia A. Mureșianu, Brașov,


