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ABONAJiQ.^
LA

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

se deschide nou abonament, la care Invităm 
pe toțT amicii și sprijinitorii foiei nostre.

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 lunî 20 franci, petrei 
lunî 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonamente numai ia numernl poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 4 
cordne, pe șese lunî 2 corone

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Ordinul de di al lui Kuropatkin.
S’au împlinit deja opt lunî, de 

când s’a început resboiul între Ruși 
și Japonesî și încă nu se pote cal
cula, când și în ce chip se va sfîrși 
acesta îngrozitdre vărsare de sâDge 
de pe teritoriul Manciuriei, a ve
chiului lbgăn — al domnitorilor 
Chinei.

In noptea dintre 8 — 9 Febr. 
1904 Japonesii au fost atacat mai 
întâiu fără de veste escadra rusescă, 
ce ancora liniștită la Port-Arthur, 
nebănuind cât de aprope era inimi
cul, căci încă nici nu se declarase 
formal răsboiul. De atunci și pănă 
afli s'au resboitnecontenit vasele cui- 
rassate și oștile lui Mikado cu ace
lea ale Țarului, der pănă ac|î încă 
nu s’a dat nicî o luptă decisivă.

Pe mare flota japonesă a câști
gat ce e drept absolută stăpânire, 
în urma nenorocirilor și pierderilor 
flotei rusescl. Altfel nicî nu s’ar fi 
putut ca Japonesiî să debarce în 
Manciuria sute de miî de oștire 
cu tunuri și cu tote ale ei trebuin- 
ciose, altfel uu s’ar fi putut ca în 
timp așa de scurt în Manciuria să 
stea, față în față cu armata rusăscă, 
o armată mult mai numerosă japo
nesă, și ca acesta s’o siiescă pe cea 
dintâiîî să se retragă dinaintea ei 
pas de pas suferind marî pierderi și 
chiar înfrângeri parțiale.

La Liaoyang Rușii ajunseră a 
ocupa nisce posițiuni forte bine în
tărite, pe cari le putură apăra 
timp de cinci flile, causând oștirilor 
atacătore japonese mari pierderi. 
Cu tote acestea, comandantul ar
matei rusescl, generalul Kuropatkin, 
a'ordonat retragerea armatei din causă 
că nu era destul de numărosă pen
tru a pută resista pănă la sferșit 
năprasnicei năvale a vitejilor Ja- 
ponesL Der retragerea s’a făcut fără 
ca inimicul să-o potă zădărnici prin 
urmărirea sa, așa câ grosul armatei 
rusesc! a putut ajunge neîmpedecat 
în posițiile sale de astăcji înț jur de 
Mukden și la rîul Hunho.

Intr’un ton fbrte încrec|ut în 
puterile proprii, mândru și hotărît 
arată generalul Kuropatkin în amin
titul ordin de c|i cătră armata dela 
2 Octomvrie a. c., că s’a retras din 
causă |că n’avea destulă oștire și 
spune,fcă s’a schimbat situaținuea și 
că în cele șâse săptămâni din urmă, 
i-au sosit atâtea ajutore din Rusia, 
ce i-le-a trimis împăratul, încât acum 
armata rusăscă pote se mărgă îna
inte, se atace ea și se nimicâscă oș
tirile japonese.

Face o impresiune deosebită to
nul în care e scris acest ordin de 
cți rusesc, căci nu vorbesce cu dor 
și pote, ci, la dorința și porunca ța
rului, cu trebue. Nu esprimă speranțe, 
ci ia ca sigură învingerea finală a 
Rușilor.

Așa de pildă dice ordinul de 
fli: „Voința de fer a împăratului 
nostru este să învingem pe dușman 
și cu- voință de fer o vom și im- 
plini’o“. Ear la alt loc dice: „A so
sit pentru noi timpul de-a sili pe 
Japonesî se îndeplinescă voința 
nostră“.

De unde de odată atâta sigu
ranță și încredere în sine? Ce a fă
cut pe Kuropatkin se vestâscă pe 
față, că de aci în colo vor începe 
Rușii atacul, adecă se dea pe față 
planul, care trebuia a-se ține secret 
pentru a asigura mai multisbenda?

S’a socotit, că ajutbrele ce au 
putut sosi din Rusia săptămânile din 
urmă, nu pot să trecă peste 35 de 
miî și că, aducând și oștirea de la 
Wladivostok, abia vor fi 70.000. A- 
vend deci cu 50—60 de miî mai 
multă armată, nu înțelege nimeni 
ce lucruri mari ar pută se săver- 
șăscă Kuropatkin, de va trece la ofen
sivă, căci se scie că tocmai cel ce 
atacă e espus a pierde mai mult.

Apoi nici Japonesii n’au stat 
cu mânile în sîn. Și ei au mai pri
mit ajutore destul de însemnate dela 
Liaoyang încoce. Deci ordinul de di 
rusesc, pe lângă aceea că prin el 
se constată sosirea de mari ajutbre 
pentru Ruși, se pote tălmăci numai 
astfel, că printr’ensul Kuropatkin a 
voit se ridice moralul și șe insufle 
nou curagiu trupelor rusesc!. Unii 
mai cred, că anunțarea ofensivei din 
partea ruseecă ar fi numai un act 
de viclenie spre a încurca pe co
mandanții Japonesilor.

Fbrte probabil este, că acțiunea 
lui Kuropatkin are de scop despre
surarea Port-Artburului, a căruia vi
teză garnisonă abia mai pbte să res- 
bescă a zădărnici asalturile necur
mate japonese. Acesta însă nu va 
fi lucru așa ușor, căci, deși trupele 
rusesc! sunt mai obicinuite eu tim
pul friguros de acum, tntușî Japo
nesiî ocupă posiții forte tari, precum 
cele de la Liaoyang, pe cari Rușii 

nu le vor pute lua cu una cu două, 
chiar fiind mai tari la număr.

Se va întâmpla, credem, ceea-ce 
am prevădut încă înainte cu vre-o 
două lunî, că adecă Rușii vor tre
bui să încăpă recucerirea teritoriului 
ocupat de Japonesî pas de pas și la 
cas, când Port-Arthurul nu se va 
pută ține pănă la primăvară, vor 
trebui să asedieze și se recucerescă și 
acâstă fortareță — de cumva nu va 
fi scris în stele altfel, decât este 
voința nestrămutată a Țarului.

Revistă politică.
Brașov, 30 Septemvrie v.

De-odată cu deschiderea dietei un
gare la 10 Octomvrie n. viâța poli
tică în țeră devine erăși sgomotosă. 
La sgomotul acesta a contribuit forte 
mult o scrisbre deschisă, ce a adre- 
sat’o ministrul președinte Tisza ale
gătorilor săi din Ugra, în care a 
atins cbrde ce dor și ustură cumplit 
pe frații săi în șovinism, pe obstruc- 
ționiștii de mai anțărț. Tisza a eșit 
pe față c’un adevărat plan de răs- 
boiu contra elementelor, cari timp 
așa de îndelungat împiedecaseră mer
sul regulat al teleguței tjise parla
mentare. Șl-a pus de gând Tisza să 
facă și el o reformă. s6 schimbe adecă 
regulamentul de desbateri al camerei în 
așa chip, încât pe vecii vecilor să 
facă cu neputință obstrucțiunea.

Când s’a gândit Tisza la acest 
mod de a-și asigura succesele gu- 
vernărei lui, de sigur nu va fi trecut 
cu vederea, că deși odată prin mo
meli și pactări a sciut se înfrângă 
gâtul obstrucțiunei, totuși în dietă 
se pot strecura și de aici înainte ele
mente, cari să-i turbure planurile de 
acțiune „constituțională*1, decă din 
bună vreme nu va lua tote măsurile 
trebuincibse pentru a-le face incapa
bile în viitor. Și fiind-că la ordinea 
dilei in dietă vor veni în sesiunea 
de tomnă cestiunî, cari nu pot fi

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“
«mm.............un mim mim mi.....................iiimimiiiu   ii ii numii mu

Călin.
— Schiță. —

Cu audul slăbit de durere abia mai 
pbte prinde din depărtare stigătele „Ura!“ 
ale camaradilor în luptă și țipetele de du
rere ale tovarășilor, cari, ca și el, zao ră
niți pe câmp ....

Musica și cornul sună din depărtare 
tot mai încet, deșteptând un simț de du
rere în sufletul lui Călin.

E frig! Grozav de frig! Ploia curge 
cernută, — der mereu.

E ud pănă la piele și hainele și le a 
făcut lac de noroid în sbuciumul durerii.

Sângele amestecat cu glod e scorță 
d’asupra rănilor. Nu se mai văd nici ale 
câte-va picături de lacrămi, ce — pbte — 
pentru ultima bră ie varsă Călin.

Țipetele desperate ale răniților din- 
prejur, — cari au vizita de jaf, și schin
giuire a dușmanului nemulțămit cu suferința 

celui oădut — vărsând groză’n sufletul lui 
redeșteptă cele din urmă puteri, ce le mai 
are și încercă .... Se ridică sprijinindu-se 
cu mâna, ce-o mai are sdravănă; se ridică 
cu greu pe un genunchii!, și, nesigur, în 
legănarea trupului slăbit, încercă a se ri
dica mai sus, der un picior nu-1 ajută și 
celălalt ceva mai mult; nu pbte mai mult; 
vinele-i sunt scurse de sânge și capul îi 
este amețit; der nu-i destul atâta, căci, greu, 
amețitor o lovitură-i mai apasă pe creștet 
și-l trântesce la păment. . .

Câte-va gemete surde — în timp ce 
omul, soldat advers, îl scotocesce prin tbte 
ascundătorile hainelor, ce acoper atâta du
rere — și cade’n amorțire.............

** &
E nopte de mult. Călin nu mai scie 

că sufere. Sufletul și simțirea lui au uitat 
par’că calicia’n care zace trupul, pentru a 
muri mai pe urmă.

Cu mintea pe jumătate amorțită cu- 
treeră alte locuri scumpe. . . .

E acasă. Der ce jale! Incasă, mamă- 
sa, istovită de dor, tocmai murise și zăcea 

întinsă pe scaun, cu urmele lacrămilor pe 
față, er el alături în pat se chinuesce și 
nu pbte să plângă.

Frații, surorile și toți ai lui plâng pe 
morta. El nu plânge.

Tot satu e în casa lor, dbr nimenea 
nu-i spune lui o vorbă: par’că nu lipsise 
de loc din sat. . . Incbrcă să se mișce, der 
pare ținut d’o putere mare; ar plânge, dbr 
n’are glas și lacrămi; tot sufletu-i plânge 
de durere și tot nu pbte plânge.. . .

In timp ce preotul slujesce e tăcere’n 
casă; der pe urmă încep țipetele mai des
perate ale surorilor, când începe țintuirea 
coștiugului. . .

„Mamă!, mamă!, ne lași!? Spune o 
vorbă și lui Călin, mamă! . . .“

Cu plânsul se amestecă bătaia cuelor 
și, când patru vecini iau coștingul pe u- 
meri, sora mai mare a lui Călin nu se mai 
pbte despărți de coștiug:

„Cum ne lași și cui ne lași! Spune-o 
vorbă lui Călin ! . . .“

In mijlocul țipetelor, cari îi string 
sufletul, Călin se sbuciumă. N’are putere, 

der arde de dorul d’a-șl îmbrățișa mama 
plecată pentru vecie.

O iau pe umeri și ies . . .
Atunci din slăbiciunea lui se nasce 

putere, din ochii lui o lacrimă și din gura 
lui o vorbă: „Ma-mă!“ Se ridică de jumă
tate, dbr cade iute, plesnind eu mâna no
roiul tăvălit și fața i-se’ngropă’n mocirlă 
într’un amar suspin.

Romulus Cioflec.

-j-ii i: u

Un funcționar vechiu.
De Gr. N. Coatn.

Intr’o frumosă di din tomna asta, 
după eșirea băeților de la școlă pentru 
amiacjă, ședend la masă me puseiu pe pa
tul de lângă ferestră. De acolo, priviam, 
cum frundele unui zărzăraș, pus cu mâ
nușițele mele — trei ani în urmă, — pe 
răzorul de păment negru din fața casei, 
cădeau una, câte una. Căderea frundelor, 
îmi duse gândul departe.... tocmai la omul 
betrân, slab și gârbov, lipsit de putere, 
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amânate și a căror desbatere nu pote 
fi trăgănată și prelungită cu lunile, 
contele Tisza vre se profite iute și 
degrabă de bunul prilegiu, ce i-se 
oferă, pentru a-șl duce la bun sfîrșit 
planul seu vechili privitor la revisui- 
rea regulamentului camerei.

*
Planul lui Tisza a cătrănit ne

spus de mult pe toți corifeii parti
delor oposiționiste. C’un glas ei strigă 
a4i în gura mare, că etă „Tisza — 
mână-tare“ umblă să confisce „pă
rinților patriei" libertatea cuvântului 
prin aceea, că conform planului seu 
de revisuire, nu li-sn va mai da voie 
celor cu gura spartă a țme discur
suri chilometrice în dietă și a zădăr
nici astfel pe mult timp votarea pro
iectelor de legi. împotriva planului 
tiszaist s’a ridicat chiar în prima 
ședință a camerei. Francisc Kossuth, 
cel cu tocmelile și desarmările, de
clarând că partidul seu va lupta pe 
capete (!) împotriva acestui plan. 
Tisza i-a răspuns cjicend, că el nu 
vre alt-ceva, decât „apărarea dem
nității parlamentului", căci nu e ad
misibil ca un grup cât de mic se 
zădărnicescă și în viitor rînduiala 
în dietă și mersul regulat al desba- 
terilor. Tot cu acestă ocasiune a 
spus Tisza, că budgetul anual și con
tingentul de recruți trebue să fie 
desbătute și primite în termin fix. 
Pentru revisuirea regulamentului ca
merei va cere alegerea unei comi- 
siunl, care se se ocupe cu cestiunea 
acăsta și se facă proposițiunl dietei. 
A mai spus Tisza, că ministrul de 
finanțe va presenta în curând pro
iectul de budget pe 1905 și pănă 
când comisiunea financiară va des- 
bate acest proiect, dieta se va ocupa 
de provisoriul comercial cu Italia, 
apoi de procedura civilă și de cu
noscutul proiect de reformă școlară 
a lui Berzeviczy. Declarația din urmă 
a fost primită cu aplause generale.

*
In ședința de erî a dietei pre

ședintele a și anunțat, că ministrul- 
președinte Tisza a presentat o pro
punere privitore la revisuirea regula
mentului camerei, cerând se se alâgă o 
comisiune de 24 membri dintre de- 
putați, care se se ocupe cu elabora
rea unui proiect.

Tofl din tâte părțile se întrâbă 
acum, că ce va urma? Ii va succede 
ore contelui Tisza se-și ducă la bun 
sfîrșit planurile sale, când și cum? 
Un mare 4’ar vienes crede, că dâcă 
Tisza îșl va pune carul în pietri 
sâ-șl scotă victorios planul seu de 
revisuire, are se urmeze îndată di- 
solvarea dietei și alegeri noue dietale, 
de ore-ce, pe basa noului regula- ■ tensiunile

ment de cameră, Tisza nu mai pote 
opera dieta de fată. Părerea acesta 
o au aprâpe tote foile oposiționale 
maghiare, cari c}ic, că scopul ce-1 
urmăresce Tisza cu planul său, nici 
nu este altul, de cât a provoca în 
dietă o constelație, care să-l îndrep- 
tățescă a cânta sesiunei actuale 
dietale „în veci pomenirea ei“.

*
Mărfi s’a deschis dieta Bucovinei 

prin nou numitul mareșal al țării 
bar. George Vasilco. In discursul său 
de deschidere noul mareșal al terii 
a accentuat necesitatea păcei naționale 
și conlucrarea comună a tuturor par
tidelor, pentru a scăpa țera de sără
cire. Aduce elogii ministrului presi
dent Dr. Koerber pentru interesul 
manifestat fată de Bucovina și îșl 
esprimă speranța, că noul president 
al terii Dr. cav? de Bleylebeif va 
continua opera începută de fostul 
president principele Hohenlohe.

A urmat la cuvânt presidentul 
tării Dr. Bleyleben, care promite tot 
concursul său dietei în lucrările sale 
și doresce ca Bucovina să progre
seze pe calea înaintării continue în 
semnul concordiei și a păcii na
ționale.

In ședința de d. a. deputatul 
Dr. Volcinschi tace propuneri de ur
gență în cestiunea cumpărării de cu
curuz din mijlocele statutului, pentru 
a-se împărți poporațiunei misere și 
pentru luarea unoi’ măsuri energice 
contra pelagrei. Deputății Dr. Strau- 
cher, Onciul și Widmann presentă 
mai multe propuneri cu privire la 
reforma electorală, la ameliorarea 
salariilor învățătorescl, la sanarea fi
nanțelor țării, înființarea unei bănci 
a țării și desființarea așanumitelor 
„teritorii boerescl". După alegerea 
diferitelor comisiuni ședința se în
cheie la orele 8 sera.

*
In decursul acestei săptămâni a 

sosit din Gonstantinopol scifeă, pa 
patriarchul ecumenic a fost chemat 
la palat, unde pnm-secretarul Sulta
nului, Tașin-pașa i-a declarat, că 
voința Sultanului este, ca patriarchatul 
se permită Românilor din Macedonia 
întrebuințarea limbei lor naționale de ca- 
tră preoții români în biserici. ’ Secreta
rul a mai declarat, că împlinirea a- 
cestei dorințe e inevitabilă, de ore 
ce cererea Românilor macedoneni e spri
jinită și de câteva mari puteri.

In urma acesta sinodul ecume
nic s’a ocupat în ședința sa de Mer
cur! cu dorința Sultanului și, orbit 
de patimă, a refusat ca și în trecut 
împlinirea concesiunilor dorite de 
Sultan, pe motivul păcătos, că pre- 

Românilor macedoneni 

n’ar fi de natură bisericâscă, ci mai 
mult de caracter politic. Sinodul șl-a 
formulat decisiunea sa într’un me
morand, pe care patriarchul l’a dus 
Ja palatul Sultanului. Prim-secreta- 
rul Sultanului la rândul său a refu
sat să primâscă memorandul patriar- 
chatului.

Se vede încă odată din cele 
espuse mai . sus cât de mare este 
ura Grecilor din Fanar împotriva 
Românilor macedoneni și cu câtă 
perversitate lucreză ei pentru a nu 
li se acorda fraților Aromâni drep
turile ce li se cuvin, dreptul cel mai 
sfânt de a-se ruga în biserici în 
limba aromână.

Afacerea însă nu se va opri, de 
sigur, aici, și noi credem firm, că 
lupta Românilor macedoneni pentru 
limbă va eși în cele din urmă bi- 
ruităre asupra urei și fanatismului 
vrășmașilor.

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 întrat 
la Redacțiunea cjiarului nostru ur- 
mătorele sume:

Din Viena de la d-1 Dr. Emanuil 
Doctor medic în Viena prin banca „Au
răria" din Abrud pentru incendiații din 
Câmpeni și din celelalte trei comune 100 
corone.

Din JIureș-Dateș de la d-1 Ioan Ca
tena pentru incendiații din Câmpeni 20 
corăne.

Din Valdliid de la d-1 preot Teodor 
Borza, pentru incendiații din Câmpeni 4 
corone.

La olaltă 124 cor.
Transport din Nr. dela

24 Sept. (7 Oct.) 1543 cor. 53 bani.
Suma totală: 76*6*7 cor. 58 bani.

Regele Carol la exposițiunea agrară
Duminecă la ora 1, Regele Carol, 

Principele Ferdinand, Principele Carol și 
Principele Wilhelm, au visitat exposiția 
agrară din .Bucuresel.

Regele a fost întîmpinat la intrare 
de d-1 Sturdza, președintele consiliului, d-nii 
miniștrii Vasilie Lascar, Stoiceseu, Porum- 
baru și Giani, de d-1 I. Kalinderu, admi
nistratorul domeniilor Coronei, de d-1 Gre- 
cianu, președintele societății agrare și de 
întregul comitet al exposiției.

La sosirea Suveranilor, fanfara gim- 
nasiului Mihai Bravul întonâ imnul regal.

D-1 Ștefan Grecianu, președintele so
cietății Agrare, se adresa Regelui și Prin
cipilor, cu aceste cuvinte:

„Va râmând memorabilă frumosa di 
de astă-dl și se va putd numi diua de 
sârbătore a agriculturei, căci privind ori
cine mulțimea adunată din jurul Maiestă
ților Vostre, de sigur va cfice, că totă țera 
se veselesce, ca și noi, vădend pe regele 
Carol, însoțit de primele 2 generațiuui ale 
Dinastiei Sale, venit aici ca să salute, în 
prima exposițiune a Societății agrare, în
ceputurile de deșteptare ale bunei și har
nicei munci a pământului.

„Fie deci bine-cuventată de Dumne4eă 
prima intrare a Suveranului nostru în in
cinta aoesta!

„Da, Majestate! Toți agricultorii de 
la cei mai mari pănă la cei mai mici, fără 
îndoială resimt și prețuesc aceeași mulțu
mire ca și noi Societarii Agrarieni. Și afirm 
acesta, nu fără temeiu, căci sunt vădite și 
mari pildele ce întrega țâră recunosce că 
ne dațl Majestatea Vostră, prin cultura și 
îmbunătățirile ce mereu faceți în tote ju
dețele pe unde există câte unul sân mai 
multe Domenii Regale și de ale Coronei".

D-1 Grecianu arată apoi scopul acestei 
exposițiuni, aduce elogii d-lui dr. Istrati și 
mulțumesce tuturor autorităților, cari au 
dat concurs acestei exposițiuni.

Spune că opera realisată e mare și 
că meritul nu aparține individual nimănui, 
ci tuturor împreună.

D-1 Greoianu termină cu cuvintele :
„Salutând în numele Societății Agrare 

a marilor proprietari din România, venirea 
Majestăței Vostre în mijlocul nostru pentru 
a vedă puținul ce am făcut, rog pe 
Dumnedeu ca să aibă grijă și să ocrotescă 
sforțările ce face agricultura românescă".

Regele răspunse spunând, că a ascultat 
cu o deosebită atenție cuvintele pline de 
dragoste ale d-lui Grecianu, președintele 
societății agrare. Rise că a urmat cu un 
viu interes pregătirile exposiției, că cunosce 
greutățile ce s’au întâmpinat și că se bu
cură, că pote admira resultatul muncei ce 
s’a depus.

Adaugă, că privesce cu o naare bucu
rie acestă exposiție, care presintă bogăția 
țerii și doresce ca ea să fie de un interes 
real și un îndemn pentru propășirea agri
culturei nostre.

D-1 Sava Somănescu, s’a adresat eătră 
Rege cu următorul discurs:

Sire,
N& rog să-mi permiteți, ca președinte 

al comitetului executiv, să presint Majes- 
tățiii Vostre, personele cari au luat parte 
la facerea acestei exposițiuni și să vă mul
țumesc atât în numele comitetului cât și 
în numele agrarienilor pentru buna-voința 
cu care ați luat sub înalta protecțiune a 
Majestăței Vostre exposițiunea societăței 
agrare.

Acestă exposițiune, Majestate, re- 
presintă un capital de muncă ce Majesta
tea Vostră a depus în lunga oblăduire de 
38 de ani, în acestă ramură de producțiune 
agricolă.

Providența va ajutat ca din 2 mici 
principate vasale să faceți un regat res
pectat de tote statele mari, admirat și sti
mat de t<5tă lumea civilisată.

Dea Dumnedeu, Majestate, ca și pe 
terenul economic să câștigați aceiași lauri, 
să faceți ca și în casa săracului să se in
troducă bunul ti aii! și prosperitatea. Acesta

care, trecând o vieță îndelungată, împes
trițată cu fericiri și nefericiri socotesce 
traiul ca o povară și care, cu cea mai 
mare mulțumire așteptă cesul morții, des- 
gustat fiind de lumea acesta.

îmi era drag, lucru mare, acel zăr- 
zăraș și de aceea, îngrijam de el, ca o 
mamă, de copilul seu. Ah!... cu câtă bu
curie îl priviam în primăvară, când înce
puse a-și desvăli mugurii, dând nascere 
la frunde verdi și la floricele albe, cu 
atâta întristare îl priviam acuma, când 
acele frunde, sătule de viață și îngălbe
nite ca vai de ele, n’așteptau decât cea 
mai mică bătaie de vânt, pentru a dice: 
„rămâi sănătdsă lume".

O di, două, mult trei, vor mai fi, îmi 
diceam, pănă ce nemilosa brumă le va 
veșteji pe tăte.

O di, doue, trei, mult o săptămână 
și sigur că va veni Ierna, prietina boga- 
ților și dușmana săracilor, cu gerul cel 
aspru și cu crivățul cel puternic.

Vai!.... sărmanul zărzăraș, mult îi duc 
grija că găsindu-1 crivățul încărcat cu 

promorocă la Boboteză, îl va rupe și nu 
voiu mai ave fericirea ca la vara viitore 
să-i mai gust fructele atât de dulci și de 
gustose și să mai dorm sub umbra grosă, 
pe lăghicerul de lână țigaie țesut de mama 
pe când era fată mare.

Nu sciu dău, ce va face și moș Vin- 
tilă, vecinul de alăturea, om bătrân, bol
nav și sărac lipit pământului; căci, totă! 
vara nu s’a putut urni de-acasă, din care 
causă ogorul i-a rămas pârlăgă. Mai mult, 
ca sigur, că decă cei bogați nu se vor 
gândi la el, mai ales că n’are feciori care-s 
cu durere pentru părinți, în căsuța lui 
mică, cu păreți subțiri, cu sobă rea, cu 
ferești și uși stricate crivățul intrând cu 
mânile în șolduri, cum dice Românul, îl 
va preface într’un morman de carne în
ghețată !

Cum stăm dus pe gânduri, un glas 
dămol și jalnic, trecând prin geamuri, 
ajunse la urechi-mi, tjicând cuvintele:

„Indurați-vă și de mine păcătosul!.... 
Fie-vă milă, și din prisosul d-vostră mi- 
luițî pe acest nenorocit!... BodaJ pros

te!.... Boda proste!.... Dumnedeu, să vă dă- 
ruiescă sănătate!"...

Ieșii afară, să văd cine e. Un om 
înalt, nu tocmai bătrân cu fața slabă, as
cunsă într’o barbă lungă încâlcită și mur
dară, îmbrăcat cu nisce haine sdrențose 
și terfelite, șchiopătând de un picior, pe 
care abia îl tîra, sprijinindu-se de un băț 
cioturos, avend în spinare o păreche de 
desagi plini cu făină de păpușoiu, ședea 
la portă și cerea milă. Vorbele-i duiăse și 
înfățișarea lui atât de tristă, mă făcură 
să cred că în adevăr e cerșitor și, cum 
sunt milos și darnic în felul meu, strig la 
servităre:

„Marghioalo!.,. Na!... dă 20 de bani 
acelui nenorocit".

„Mai stăi o leacă, Marghioală," strigă 
nevasta, să-ți dau un sfert de pâne, să-i 
duci. Sărmanul!... o fi flămând!...

»Boda proste!... Dumnedeu să vă 
miluiescă!“ îl aud ărășî, după-ce servito- 
rea îi dete gologanii și pânea.

Gemând și oftând, porni spre altă 
casă. Privind lung după dânsul, o mul

țime de idei, date uitărei prin formarea 
altora nouă, îmi veniră în minte și ca în
tr’un tablou lucrat frumos mi-se arătară 
înaintea ochilor: ba palate mari cu odăi 
multe și îmbrăcate luxos, încunjurate cu 
grădini frumose și locuite de omeni bo
gați ; ba corturi țigănesc! luminate cu fo
curi de hlujeni, împrejurul cărora stau ți
ganii cari, înădușiți de fumul cenușiu, ți- 
nându-se cu mânile de pântece, tușesc în- 
tr’una; ba case țărănesc! făcute prost, de 
prin satele boeresci, locuite de omeni ce 
în tătă viața se luptă cu miseria; cum și 
o mulțime de omeni nenorociți, cari orbi, 
cari ologi, cari damblăgiți, stând pe la 
caprele podurilor și pe la ușile bisericilor, 
cerând milă de la cei avuți.

„Hrâști!"... Un sgomot metalic... Ce
sul din părete mă anunță, că mai sunt 
cinci minute pănă va suna ăra, când tre
buia să întru în clasă. îndată, îmi veniră 
în minte lecțiile de ascultat și de predat 
în școlă la copii, pentru amiadă. Netedin- 
du-mi părul pe cap, aședându-mi gulerul 
și legătorea la gât și ștergendu-mi ghetele
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pentru binele tuturor Românilor și pentru 
gloria dinastiei Majestății Vostre.

Vă presint Majestate pe d-1 G. Mihail 
unul din cei mai mari proprietari din Ol
tenia și care împreună cu d-nii I. Alexan- 
drescu, C. Colibășanu, I. Poenaru Bordea 
Neculai Cincu au contribuit la realisareâ 
acestei exposițiuni; asemenea d-nii N. Ne
grea și Virgil Toroceanu cari ambii au 
organisat și făcut acestă exposițiune. D. 
Toroceanu este directorul technic și exe
cutorul planurilor exposițiunei.

Să trăițl Majestate, să trăiescă Regina, 
să trăiăscă Dinastia.

Regele a visitat după aceea cu de-amă- 
nuntul pavilionul central al agriculturei; 
produsele agricole și grajdurile d-lui Apos- 
tolu; grajdurile fraților Săceleanu; frumoșii 
cai de pe domeniul Coronei; grajdurile 
d-lor Cantacuzino-PașcanI și Costandachi; 
taurii și vacile d-lor N. Filipescu, Kauf
man, Urseanu și Bolintineanu ; trei frumose 
cămile și un pui de cămilă ale d-lui gene
ral Fotino; oile, berbecii și caprele d-lui 
Kaufman; râmătorii d-lui Stelian Ionescu ; 
caii d-lor G. Iliescu Măciucă, C. Miclescu, 
Pariano, locotenent Stroe, general Ange- 
lesou, maior Caribolo, oăpitan Stăncescu, 
ai primăriei Capitalei, trei cai frați Șoimu, 
Breaza și Pasau de pur sânge anglo-arab 
ai d-lui Al. Ciurcu, președintele Sindicatului 
diariștilor; caii uzinei de gaz; ferma Sta
tului Studina și pepiniera Istrița, etc., etc.

Regele a visitat apoi lăptăria fermei 
Paiano, „Stupina", soc. Cooperativă de pro- 
ducțiune, mașinile agricole, fabrica Fowler, 
exposiția de paseri a d-lui Zaharia; pro
dusele închisorilor; vagonele din atelierul 
societății tranvaiului din BuourescI; produ
sele atelierelor închisorii Văcăresc!; a ate
lierelor de la PlărescI, etc.

Suveranul și principii au întrat după 
aceea în pavilionul regal, unde s’a servit 
șampanie.

După câte-va minute Regele și 
familia regală au visitat pavilionul minis- 
teriului de domenii, al fabricei de brichete, 
sonda uzinei Lemaitre, pavilionul reginei, 
pavilionul în stil maur cu produsele dome
niului Dersoa din Dorohoiti, frumosul pa
vilion al domeniilor Coronei, cu variatele 
și interesatele sale produse și pavilionul 
cu industria casnică.

* * *
La orele 4 și jumătate Regele și Al

tețele Lor, după ce au felicitat pe d-1 Gre- 
cianu și întregul comitet, au părăsit expo- 
siția, ducendu-se la gara Mogoșoia, de unde 
cu un tren special au plecat la Sinaia.

Neînțelegerile din Hărrnan.
Articolul nostru de fond din 

numerul trecut, relativ la certele, ce 
au isbucnit între poporenii comunei 
bisericesc! din Herman, a avut ră
sunetul dorit la Românii din acăsta 
comună, căci deja am și primit de 
la ambele tabere răspuns la cele 
afirmate în amintitul articol.

A.dî săptămână am vorbit în ge
nere despre neînțelegerile din Her
man. N’am întrat în amănunte. Lă
muririle ce ni-se dau și de cătră 
uni! și de cătră alții, ne pun în po- 
sițiunea de a ne ocupa mai cu de- 
amăruntul de vrajba din Hărrnan, 
mai ales după ce cele două foi ma
ghiare din Brașov „Brassoi Lapok“ 
și „Brassoi Hirlap“ deja au luat în 
afacerea cu publicarea concursului 
pentru posturile de învățător la șcbla 
română gr. or. din Hărrnan, care a 
dat nascere acelei vrajbe, una par
tea preotului și a omenilor săi, cea
laltă partea celor nemulțumiți.

Noi, pe cari ne dbre așa de 
mult ori de câte-or! vedem, că între 
fii neamului nostru isbucnesc certe 
și neînțelegeri, fie în jurul bisericei 
său în jurul șcblei, neînțelegeri și 
certe, ce nu pot decât să roda la ră
dăcina binelui nostru obștesc națio
nal, vom stărui numai și numai ca drep
tatea și adevărul să iăsă învingetore.

Suntem gata a contribui din 
parte-ne, ca să se lămurescă lucrul 
în interesul poporului și al școlei din 
Hărrnan. De aceea vom reveni asu
pra răspunsurilor amintite, ce le-am 
primit din ambele tabere, dându-ne 
apoi părerea nostră de sine stătător, 
fără de a ține sărnă dăcă ea va 
place ori nu unei părți seu celeilalte.SOIRILE DILEI.

— 30 Septemvrie v.

Familia regală română la Iași. 
Mâne, Vineri, la orele 4 d. a. vor sosi 
Regele și Regina României însoțiți din 
Principele și Principesa României, principele 
Carol, principesa Elisabeta și principele 
Wilhelm de Hohenzollern la lași, ca se 
asiste la sfințirea bisericelor Sf. Nicolae și 
Trei Ierarchi și la serbarea centenarului 
Seminariului „Veniamin Costache“. Serbă
rile aceste dureză 4 (fii0 întregi și vor fi 
de o splenddre rară. Sâmbătă se va sfinți 
biserica 8f. Nicolae, fondată la anul 1493 
de Stefan cel Mare, er Duminecă biserica 
Trei Ierarchi, fondată la anul 1639 de 
Vasile Lupu Voevod. Ambele aceste bi
serici au fost acum din nou restaurate 
sub domnia regelui Carol și sunt de o 
frumseță rară.

Luni în 4 Octomvrie v. are loo ser
barea împlinirii de o sută de ani de la 
înființarea seminariului teologic „Veniamin 
Gostache*. După un serviciu solemn divin 
ținut diminăța în Metropolia din Iași și 
după panahida slujită întru pomenirea 
metropolitului Veniamin Costache, întrega 
Familie regală va pleca în procesiune la 
seminariul „Veniamin Costache". Proce
siunea va fi deschisă de gendarmii călări, 
urmeză apoi corul mitropolitan, Metropo- 
litul Moldovei urmat de întreg clerul, Re
gele Carol însoțit de Principele de Cordnă, 
principele Carol și principele Wilhelm de 
Hohenzollern, suita regală cu miniștrii, 
prefecții, deputății, senatorii și consulii, 
Maj. Sa Regina, Principesa României, prin

cipesa Elisabeta cu ddmnele de ondre în 
trăsuri, urmăză apoi curtea de apel, tri
bunalul, profesorii, consiliile comunale și 
județene etc. etc. Procesiunea e încheiată 
de un pluton de gendarmî călări. La se
minar se va face sfințirea apei. Aci vor 
vorbi Metropolitul și ministrul Haret, er 
Maj. Sa Regele va răspunde. Marți Familia 
regală va visita t<5te instituțiunile publice 
din lași, er Miercuri diminăța va pleca 
spre Buouresci.

Grăniceri români răsplătiți. In 
numerul trecut de Duminecă adusesem 
scirea despre incidentul întîmplat la gra
nița bulgaro-română, unde s’au distins 
grănicerii români Ifrim Constantin și Ioan 
Badalan prin purtarea lor curagiosă și co
rectă față de atacul unor contrabandiști 
bulgari și a soldațiior pichetului bulgar, 
cari pușcaseră asupra lor. Acum cetim în 
foile din România, că numiții doi grăni
ceri români au fost lăudați pentru atitu
dinea lor bravă în fața companiei de gră
niceri români și au fost răsplătiți cu o 
sumă frumdsă de bani. Grănicerul Ifrim a 
primit 200 lei, er Badalan 100 lei.

Semănăturile de tomnă în Româ
nia. După ultimul raport al ministeriului 
român, de domenii sămănăturile de tdmnă 
se presentă în întrăga România bine. Pă- 
șunele de asemenea sunt mulțumitdre, er 
culesul viilor continuă cu resultat bun.

Căsătoriile din luna August. In 
luna August a. c. s’au încheiat în Ungaria 
și Croația 8572 căsătorii, și anume 7753 
în Ungaria și 819 în Croația-Slavonia. Din 
acestea 1219 (14.2%) au fost căsătorii 
mixte, din cari îu Croația-Slavonia numai 
4315.1% din căsătoriile de acolo).-Căsătorii 
între creștini și jidovi s’au încheiat 52 și 
anume în 20 cașuri a fost miresa jiddvcă, 
în 32 cașuri mirele. Din 1177 căsătorii 
mixte încheiate în Ungaria, în 286 cașuri 
s’a făcut învoire cu privire la religiunea 
copiilor și anume în 130 cașuri în favorul 
religiunei tatălui, în 156 cașuri în favorul 
mamei. Din 52 căsătorii între creștini și 
jidovi nu s’a făcut învoială decât în 17 
cașuri și anume în 14 cașuri în favorul 
partidei creștine, în 3 cașuri în favorul 
partidei jidovesc!.

Congresul sciențific român, ce s’a 
deschis Duminecă în Constanța, a dat pri- 
legiu la număroși învățați doctori și pro
fesori din România spre a-și espune re- 
sultatul cercetărilor lor. Congresul a ținut 
trei dile și afară de conferințele despre 
cari am amintit în numărul de eri, au mai 
vorbit următorii domni: Dr. Petrini-Galați 
a tratat băla sifilisului. învățatul doctor și 
profesor a arătat, că toți cei ce s’au ocu
pat pănă acuma cu găsirea baccilului si
filisului,' s’au înșelat. Contagiunea virusului 
(otravei) sifilitic este atât de difusibilă, 
încât nici cauterisarea cu ferul roșu, ime
diat după infecție, nu preservă contra in
fecției, ceea-ce dovedesce, că el a și întrat 
în sânge. Experimentele doctorului Met- 
schnikoff din Paris au deschis un câmp 
fertil pentru a dobândi cu timpul un vac
cin imunisător în contra sifilisului. Dr. 
Petrini arată, că forte multe cașuri se fac 
pe căi inocente, cu un pahar său prin 
sărutat etc. Sifilisul a fost și în vechime 
și deja Abraam, Sara, David etc. au su
ferit de acestă bolă. Conferențiarul con
stată că una din căușele pentru cari a- 
cestă bălă se propagă așa de mult, este 
și faptul că e considerată ca o bolă ruși- 
ndsă și se tăinuesce de cei ce o au. N’ar 
trebui să fie astfel. Un bolnav e bolnav, 

bolile nu sunt pedepse de la Dumnezeu, 
ci pacoste provenite din nesciința omului, 
deci sifilisul trebue căutat la lumina dilei 
fără a se mai ascunde.

Dr. Istrati a făcut a treia di un fdrte 
interesant comunicat despre cromatica său 
boiangeria-vopsitoria poporului român, ară
tând că terminologia, afară de rare es- 
cepții, este latinescă. Din păcate astăzi 
acestă ramură industrială a trecut în ma
nile Evreilor.

împușcat la vânătore. Din Cer
năuți se teîegrafieză, că consilierul român 
de tribunal d-1 Stefan Grigorovicl a fost 
împușcat alaltăeri cu ocasiunea unei vâ
nători de părintele Dracinschi, din nebă
gare de semă, în frunte. Glonțul i-a per
forat craniul și a trecut prin creeri. Starea 
lui Grigorovici e desperată și nu e spe
ranță de scăpare.

Vieță lungă. In strada Rahovei din 
orașul Brăila a răposat alaltăeri femeia 
Gheorghina Munteanu în etate de 117 ani.

înviat din morțl. Lucrătorul Albert 
Krauss în etate de 26 ani, care locuesce 
la soru-sa în comuna ungurăscă Kisteteny, 
s’a îmbolnăvit Vinerea treoută pe neaștep
tate, căclend fără simțire la pământ. Me
dicul chemat la fața locului a constatat, 
mortea lui Krauss, causată de dambla. 
Vinerea cadavrul lui Krauss a fost aședat 
pe-o căruță spre a fi dus în comuna Nagy- 
tetâny, unde era să i se facă obducțiunea. 
Carul făou-se deja un drum de vre-o 4 chi- 
lometri, când rudeniile lui Krauss observară, 
că mortul începe să se mișce. Deodată 
Krauss se scula spre spaima tuturora în 
piciore și privi mirat la însoțitorii săi. Toți 
o luară la fugă și numai după ce obser
vară, că Krauss trăesce aevea, s’au reîntors 
la căruță și bucurându-se de învierea lui 
l’au dus în triumf în oomună înapoi.

Orele de birou la filiala „Albinei" 
cu începerea de la 17 Oct. n. 1904 vor fi 
de la 7*/2 ore a. m. pănă la l’/2 ore d. a.

Ore de cassă de la 8—1 din di.

O principesă — cerșitore. In re
gistrul morților orașului Varșovia se putea 
ceti țlilele trecute următorul nume: „Prin
cipesa Eleonora Massalska — cerșitdre". 
Răposata făcea parte din o veche și bo
gată familie litvană, care perduse în anul 
1863 întrega sa avere. Tatăl principesei 
s’a sinucis de supărare, er fata s’a mutat 
la Varșovia, unde prin lucrul manilor ei 
și prin dre, pe cari le da unor eleve în
cepu să-și câștige pânea de tdte (filele, 
îmbătrânind, câștigă tot mai puțin, căci 
elevele o părăsiră. Mai pe urmă se vădii 
silită a-și lua locuință într’un sat ca să 
nu pieră de fome. Cu puține dile înaintea 
morții ei, primi scirea că o veche rudă a 
ei murise în Florența, testând un legat de 
200,000 ruble pentru „cea mai săracă 
rudă a sa". Un advocat din Varșovia se 
declară gata a duce pe cheltuiala sa pe 
principesa la Florența, ca acolo să facă 
în numele ei pașii necesari pentru câști
garea acestui legat. Principesa însă, care 
ținea fdrte mult la titlul ei, refusă ofertul 
și continuă mai departe vieța ei miseră. 
Dilele trecute cădii de oboselă în mijlocul 
drumului și transportată la spital murî 
aci după puține <5re.

O statistică tristă. In Statele-Unite 
(America) au murit în anul 1903 10,000
persăne din causa multor ciocniri și de- 
railări pe căile ferate americane, er 76,533 
persdne au fost grav rănite.

și hainele cu peria, pentru a pute fi esem- 
plu de curățenie micilor copilași, ce-mi 
erau încredințați să le dau educațiune și 
întrucțiune, întraiii în clasă....

* *

Amurgise... ba întunecase chiar bine, 
și cum nu răsărise luna încă, nu se vedea 
om cu om, decât la apropiere forte mare. 
Liniștea, tăcerea și monotonia întreruptă 
din când în când, de lătratul cânilor, cari 
aci vedeau un trecător pe drum, aci au- 
diau vr’o urlătură de lup, în pădurea din 
apropiere, și de huhuratul cucuvelelor ce 
să răsfățau pe turnurile bisericei, stăpâ
neau satul; deore-ce gospodarii, obosiți 
de la culesul păpușoiului, se culcaseră de 
vremior. Cum ședusem la masă, copilașii: 
Ghiță, Costică, Victor și Lică, obosiți de 
atâtea jocuri în timpul dilei, se culcară. 

Nevasta, aședându-se pe un scaun lângă 
pat, la lumina lămpii, cusea în puncte, pe 
canva, o cămașă de nopte; er eu, la masă 
la aceeași lumină, îmi pregătiam lecțiile 
de predat în școlă, a doua di. Mă țineam 
de sfatul, dat pe când eram elev în școla 
normală, de profesorul de pedagogie, d-1 
Solomon Haliță, că: „nu-i este permis 
unui învățător să între în clasă, nepregă
tit din lecțiile ce are să predea școlari
lor. „Să fi cât de bun dascăl și să fi dobă 
de carte", dicea densul, „decă nu țî-ai 
pregătit din timp lecția de predat, n’ai să 
poți nici odată reuși bine".

Cam după două cesuri de ocupație 
aud o ciocănitură la crâșma din fața ca
sei mele.

„Trebue să fie vr’un bețiv", dise ne
vasta ; îi arde gâtul".

Așa și era. Nu trecu mult și aud ușa 
deschidându-se. Ieșii în cerdac.

„Hă! hă, ă! da cu noptea bună ju- 
pânesă crâșmăriță!....

„Bună să fie, bade Sandule, da ce 
horhăești pe la vremea asta?...

Era Sandu lemnaru, un bețivan de 
frunte. Se întorcea de la crâșmele din 
cealaltă mahala.

„Adă o garafă de vin și nu mă mai 
îptreba mult".

„Țl-oiu aduce bade Sandule, da întâi 
adă paralele iceal..."

„Cum? nu mă credi?..."
„Dă!... Ce-i în mână nu-i minciună!“ 
„Tralala-la!... la!... adă mai repede 

fa crâșmăriță că te ia dracu acuș!... Ai 
înțeles ?...“ Era beat cuc.

„Am înțeles; însă adăjparale!“...
„Na!....“
Când o trântit banii fie tejghe, s’o 

audit cine scie de unde. I-o adus vinul.... 
Luând paharul în mână o început să 
cânte:

Așa scrie pe hârtie
In pahar să nu rămâie;
Că în fundul paharului
E cinstea bețivului !....

Hu ! hui!... hu !...

Mai adă o garafă!...

A!... tralala!... tralala !...
Vinu-i bun, ocaua-i mică 
Crișmărița-i frumușică !..i

Hi, hi! hi!...“

Cânta, bea și chiuia.
După ce o mântuit paralele, cu chiu

IO.

^recom^ndă'ca^reimediu^cn'^feet contra morburilor de plumâni? afecțiunilor organelor de res
pirație, precum: bronchita cronică? tusa convulsiva? și mai ales este recomandat COHValBECeUțilOP 
(lupst — Sirolinul promoveză apetitul și face să crească greutatea corpului, depărtezi tusa și flegmă și face
se încetâza asudarea de nopte. — Din causa mirosului și gustului său plăcut este luat cu plăcere și de copil. In farmacii să 
capătă în sticle de 4 cor. Să fim atențl, ca fie-care sticlă se fie provădută cu firma de mai jos

1F. Hoffmann-Lrt Roche Co. fabrică chimică SSasel (Șvițera.)
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Resboiul ruso-japones.
In situațiunea de pe câmpul de 

lAsboiti din Orientul îndepărtat, a 
întrat cu cjiua de 2 Octomvrie o 
întorsătură la care nimeni nu se aș
tepta și care produce în lumea în 
trdgă sensație nespus de mare.

Kuropatkin, generaiissimul ar
matelor rusescl, a dat în acea c|i un 
manifest cătră trupe. în care spune 
rupt ales, că s’a sjirsit cu retragerea 
și că simțindu-se destul de tare, va 
trece din defensivă (apărare) in ofensivă 
(atac). In lupta cu Japonia, c|ice 
Kuropatkin, Țarul a trimis o putere 
armată destul de mare pentru a asi
gura armelor rusesc! victoria și me
reu va trimite flec! și sute de mii, 
„fiind-că se împlinesce cu rigdre ne
înfrântă voința neschimbată a Ța
rului de « birui pe inimic11. — „Ori 
cât de mari jertfe ar trebui să adu
ceți — fiice Kuropatkin soldaților 
săi — voi trebue să fiți pătrunși de 
consciența, cât de importantă este 
victoria pentru Rusia și cât de ne
cesar este a mântui pe frații noștri 
din Port-Arthur"...

A mântui pe „frații din Port- 
Arthur!“ — Etă o problemă din 
cele mai uriașe, ce ș’a propus a o 
deslega generaiissimul armatelor ru
sesc! manciuriene. Să se scobore 
adecă de la Mukden în jos spre 
miafiă-fii, să trecă prin focul și sa
bia inimicului și să răsbată pănă la 
mare, acolo unde terestra Rusiei 
spre Marea-galbenă, Port-Arthurul, e 
împresurat de Japonesi, bombardat 
și asediat de atâta amar de vreme.

E lucru firesc, că înaltele cer
curi militare din lumea întrăgă sunt 
viu preocupate de acest plan uriaș 
al lui Kuropatkin și mulț! nu-și pot 
esplica, cum vine el să vorbescă 
despre „sutele de mii“ de soldați 
ruși, ce s’ar afla afii în Manciuria? 
Primit’a el în timp relativ scurt, 
după lupta de la Liaoyang, ajutore 
în omeni și întăriri de altă natură 
în măsură așa de mare, . încât să 
potă spera o victorie cu succes de
finitiv asupra celor peste 300,000 
Japonesi câți se fiice, că se află afli 
în văile și munții Manciuriei de sud, 
afară de cei de la Port-Arthur? Și 
cum va pute el să străbată o dis
tanță de 400 chilometri (cam ca de 
la Budapesta pănă la Orșova) spre 
a ajunge de la Mukden la Port- 
Arthur? Pe acestă lungă distanță 
Japonesii or! unde pot să-i pună în 
cale piedec! greu de înfruntat; îi 
vor resista cu furie și vor crea Ru
șilor multe și fiorăse băi de sânge 
asemenea celor de la Wafanku și 
Liaoyang.

Asupra acestor întrebări noi cei 
din depărtare nu putem judeca cu 
destulă temenicie, fiind-că situațiunea 
adevărată nu se cunosce, decât de 
aceia, car! conduc sorții acestui răs- 
boiu înfricoșat. Un lucru însă e 
sigur. Kuropatkin n’a putut să dea 
amintitul ordin de fii cătră armată, 
decât în cașul când șî-a tras bine 
sema cu forțele de car! dispune, pen
tru a ataca. Comandantul unei oș
tiri nu pote să risce asemenea or
dine și hotărîri, fără a nu-ș! fi făcut 
un calcul temeinic. împrejurările 
însă car! l’au determinat pe Kuro
patkin a lua o astfel de hotărîre, 
sunt de-ocamdată o taină înaintea 
muritorilor de rend.

Din faptul, că Japonesii n’au 
urmărit mai departe pe Ruși pănă 
la Mukden, precum și din împreju
rarea, că ei s’au oprit pe loc și de-o 
lună de c|ile nu fac altceva, decât să 
fortifice posițiunile, ce le au ocupat, 
resultă neîndoios, că lor nu li-era o 
taină planul inimicului. Astfel abia 
acum după o lună și mai bine par 
a-se adeveri faimele, ce se răspândiseră 
că Oyama și cu ai săi încă a doua 
di după retragerea Rușilor de la 
Liaoyang s’au pus serios pe lucru, 
căutând a-se întări pentru cașul când 
Kuropatkin s’ar întorce din nou 
asupra Liaoyangului.

Despre evenimentele mai nouă 
telegraful aduce următorele scirî:

Ofensiva Rușilor.

După o telegramă oficidsă rusâscă 
trupele rusesc! au început atacul contra 
Japonesilor la 6 Octomvrie. In acea fii 
locțiitorul Alexiew a avut cu Kuropatkin 
Ia Mukden o lungă consfătuire, după care 
Kuropatkin a dat ordin armatei de a în
cepe marșul de înaintare.

Armata rusescă înainteză spre mia- 
dă-fii pe un front lung și larg. O parte 
mare a armatei a trecut deja rîul Hunho 
și s’a apropiat așa de tare de posițiunile 
de luptă ale Japonesilor, în cât ambii ini
mic! au început un puternic foc de arti
lerie, care se consideră pretutindeni ca 
introducerea luptei celei mari. Va fi se 
crede, o luptă mai groznică de cât cea de 
la Liaoyang, căci nu mai puțin de 600000 
omeni își stau față ’n față, cu 1800 tu
nuri. Puterile inimicilor sunt cam egale.

Posiția de luptă a Japonesilor se în
tinde pe un larg semicerc de-asupra Liao
yangului și cheia acestor posițiuni se dice 
că sunt munții din jur de Yantai. Aic! 
probabil, se va da prima luptă mare.

Din Mukden se vestesce, că în dimi- 
neța dilei de 11 Octomvrie s’a început 
lupta cea mare. Centrul rusesc a deschis 
un viu foc din tunuri. Japonesii n’au în
trat încă în acțiune.

La Liaoyang — spune o depeșă so
sită la rainisteriul de esterne din Roma — 

Japonesii dispun de posițiuni bine întărite 
pe o întindere de 28 chilometri, er la 
flancuri (aripe) dispun de trupe numărose. 
Armatele inimice au întrat deja în con
tact prin ciocniri mai mici. Numărul 
tuturor armatelor inimice este de peste 
600.000 dmenl. Rușii cred, că lupta cea 
mai turbată se va da pentru Yantai, care 
formeză cheia tuturor posițiunilor japo- 
nese.

Agenția „Reuter“ primesce din To
kio soirea, că după faimele răspândite a- 
colo, Rușii trecând rîul Hunho, au ata
cat pe Kuroki și au ocupat o posițiune a 
lui. Japonesii primind întăriri însemnate 
au reocupat’o din nou. Pierderile sunt 
mari de ambele părți.

O telegramă în același sens primesce 
și diarul „Timesu din Londra. Se spune 
în acestă depeșă, că la primul atac lui 
Kuropatkin i-a succes a cuceri de la Ja
ponesi Panyuku. Oyama insciințat despre 
acest succes al Rușilor, a trimis ajutdre 
însemnate generalului Kuroki, căruia cu 
mari pierderi i-a succes a redobândi po- 
sițiunea pierdută și a opri pe Ruși în îna
intare.

Alte telegrame venite prin Londra 
afirmă, că Rușii au început atacul spre 
nord de Yantai. Lupta continuă pe am
bele părți cu mare înverșunare. In câteva 
dile, ea se va decide.

Despre mișcările Japonesilor nu se 
scie nimic positiv. Se presupune numai, 
că Oyama șl-a trimis spre miadă-fii o 
parte însemnată a trupelor, ca să spriji- 
nescă armata asediatore de la Port-Ar- 
thur(?) Alții cred, că Kuroki spre răsărit 
er Lusima spre apus fac mișcări încun- 
jurătore, pentru a împresura pe Ruși 
la nord de Mukden (?) și a-i tăia de la 
basa de operațiune.

Mareșalul Oyama a dat o proclama
ție cătră poporațiunea din Liaoyang, în 
care îi face cunoscut, că în curând se va 
da la Liaoyang o luptă mare.

Port-Arthur.
Depeși private ale diarului „Daily 

Mail“ primite din Cifti vestesc, că un Rus 
sosit acolo din Port-Arthur a adus scirea( 
că pănă la 8 Octomvrie și începând de la 
ultimul mare asalt neisbutit al Japonesi
lor, ei au bombardat fortăreța în fie-care 
di, fără însă să fî dat vr’un atac serios. 
Ou tdte acestea în ndptea de 5 Octom
vrie Japonesii au luat cu asalt reduta de 
la nordul fortului Fantav, suprindând gar- 
nisona rusescă pe întuneric. Soldați! ruși, 
cari n’au putut se fugă, au fost măcelă
riți. Ne mai fiind posibile alte cuceriri, 
Japonesii au încetat lupta în zorii (filei. 
In interiorul fortăreței nu s’a produs nici 
o schimbare. Trupele rusesci își țin cu- 
ragiul, încrederea și speranța în viitor, fi
ind încredințate, că armata lui Kuropat
kin va sosi la vreme pentru a despresura 
fortărăța. Nimeni nu se gândesce la ca
pitulare, seu la posibilitatea, că fortărăța 

ar pute fi luată. Provisiuni (de a le 
mâncărei) sunt îndestulătore. Trupele sunt 
pline de entusiasra și de venerațiune pen
tru generalul Stossel.

Același diar mai primesce tot din 
Cifu soirea, că echipagiul unui vapor po- 
vestesce, că de 10 dile sosesc la Dalny 
fără încetare trenuri cu soldați japonesi 
răniți prin bombele și șrapnelele aruncate 
cu mâna de Ruși în tranșeele japonese. 
Continuele nesuccese ale asediatorilor au 
produs, în rândurile armatei lor, depre
siune.

De la comună.
Representanța comunală a orașului 

Brașov și-a ținut eri Mieicuri în 12 Oct. 
adunarea ordinară în sala de la casa sfa
tului la orele 4 p. ni. Anterior s’a ținut o 
ședință estraordinară în care s’a ales in
ginerul comunal.

Ședința estraordinară presidată de 
Dr. Fr. Jekel, vicespan, s’a deschis la 
<5rele 3.

Președintele Dr. Jekel a anunțat, că 
la ordinea dilei este alegerea inginerului 
comunal, apoi a numit ca bărbați de în
credere pe d-nii Carl Schuster, Francisc 
Pap, Arsenie Vlaicu și Anton Kaszik, 
în comisiunea de oandidare pe primarul 
Fr. Hiemesch și pe membrul Iuliu Modr> 
er adunarea la propunerea d-lui Hiemesch 
a ales pe d-nii Carl Adam și Dr. Eugen 
Mețianu.

Suspșndându-se ședința, comisiunea 
de candidare s’a retras și a stabilit lista 
candidaților primind în acea listă pe ur
mătorii: I. Haner, din Făgăraș; Col. Adler 
din Chuieșdul de Câmpie, Ioan Fekete Ne- 
gruțiu din Blașiil și Fr. Misky din Buda
pesta.

După redeschiderea ședinței, viceșpa- 
nul a presentat lista. Dr. Carl Lurtz a ce
rut să se publice și numele celorlalți pe
tiționari și să se spună motivele pentru 
cari n’au fost luațî în listă. Viceșpanul a 
răspuns, că E. Hein și Bela Siebenfreund 
n’au fost luațî în listă, fiind-că n’au anexat 
actele necesare, Andrei Mazanek n’a docu
mentat că e inginer diplomat, I. Păksy avea 
diplomă de architect, er Otto Ott de in
giner mecanic, pe când legea cere diplomă 
de inginer.

Fiind între cei admiși de comisiunea 
candidătore numai unul singur Sas, 1. Ha
ner, om mai in etate, care de altmintrea po
sedă cualificațiunea deplină și are practică 
îndelungată majoritatea săsescă s’a unit pen
tru a-1 scote pe acesta și a însărcinat pe me
dicul Dr. Flechtenmachersă propună de a fi 
ales I. Haner, ceea ce s’a și întîmplat după- 
ce Maghiarii n’au susținut nici pe unul 
dintre candidații maghiari, er Românii au 
fost în imposibilitate de a mai stărui mai 
departe pentru candidatul român.

*
In adunarea ordinară ce s’a început 

după aceea d-1 IoaD Aron a interpelat în ces-

cu vai, abia l’o dat crâșmărița afară. Mi
șelul !... și-o vândut orzul și ovesul de să
mânță din pod și tote paralele le-o băut 
la crișmă. Am vădut diua femeia lui, plân
gând și jeluindu-se la totă lumea.

„Am o fată“, dicea biata femeie, „și 
când aș sci că o să aibă parte ca mine, de 
un bețiv, acuma i-aș slici gâtul“.

„Unde-i beție, acolo-i miserie și să
răciei

Plecaiu prin ogradă să văd ce mai 
este. Luna răsărise și părea a fî înfiptă în 
vârful dealului despre răsărit. Celelalte 
dealuri, ce înconjoră satul Banca, de jur 
împrejur, la lumina ei, se vedeau de de
parte cum străjuiau și cum, cu mărire își 
ridicau piscurile spre cerul senin și albas
tru, presărat cu mii și răsmii de stele, care 
mai de care mai strălucitore. Să fi putut 
vorbi ele ce și-ar mai fi spus, cum în tim
pul nopților, sumedenie de lupi flămânzi, 
se coboră spre sat, pe cărările bătute, de 
care sunt brăzdate în lungiș și în curme- 
diș și pe care sătenii le străbat adesa-ori, 
trecând și venind de la ogoră, și cum, 

oprindu-se din când în când, își îndreptă 
urechile la vale și ascultă încotro sună 
telencile la oi, încotro găgăesc gâștele 
prin cotețe și încotro guiță purceii, ca în 
urmă, pentru nesățiosa gură, care mereu 
cere și nu se mai satură, să alerge și să-și 
pună viața în pericol, plătind la vremuri 
grele, îndrăsnela cu blana din spinare.

Prin ogradă lucrurile stăteau neclin
tite, cum le regulasem de cu vreme. Vaca 
care îmi îndestuleză casa cu lapte, smân
tână și brânză, sătulă bute, stând culcată, 
gemea și rumega. Gâștele în limba lor, 
vorbeau din când în când în coteț. Găi- 
nele și curcele, cum li-e felul lor, ador
miseră de. vreme și dormeau duse și acuma. 
Robert, voinicul și credinciosul câne de 
ogradă, mare cât un vițel și gras cât un 
porc, sta rostogolit lângă gogerul porci
lor; bătând cu cdda mereu în pământ de 
bucurie că-și vede stăpânul — se gudura 
împreună cu Diana, cățălușa de vânat ce 
sta o lecă mai încolo de dânsul.

Andrunache, păzitorul casei de șd- 
reci, un coșgogemite motănoiiă, cu părul 

roș ca de vulpe, vărgat cu pete albe, se 
găibarase pe un sălcâm stufos de lângă 
pdrtă, în care veduse că în asfințitul sd- 
relui o mulțime de vrăbii se culcase în 
el, și cari, acuma dormind duse, visau 
mălaiA Ar fi mâncat vr’una cu mare poftă; 
der, nu era chip de suit în vârful cren
gilor subțiri și spinose, pe care stau ele.

Mi-se umplu inima de bucurie, vă- 
dend că tdte-s bune. Audind vorbă de 
om spre casa lui Stefan Lungu, care are 
fată mare, mă puseiil pe un butuc și cu 
urechea trăgeam într’acolo. Hohote și rî- 
sete câte vrei. Erau flăcăi; ședeau de 
vorbă cu fetele, care se adunase la Ioana.

„Da cântați măi, cântecul cel nou, 
să-l învățăm și noi“, dicea un glas de fată.

„II cântăm da ce ne dați?“ răspun
deau unii.

„Hei ce să vă dăm?...“
„Guriță“, dicea un altul.
„Hă, hă, hă!“... rîdeau și se veseleau.
„Da hai să cântăm11.
Eram cu nerăbdare, să aud ce cân

tec nou au să cânte. Cu glas tare în 
cepură:

Rujiță de pe răsvoru 
Nu me blăstăma să moru. 
Au<jl valea cum răsună. 
Eu cu mândra n’o duc bună; 
Audi cum răsună valea 
Și mândruța îmi ține calea!

II.
Că nu țl-am rupt eu florile 
Nici mărgăritarele.
In grădină la răchită, 
Acolo-i mândr’adormită;
Ln grădină la sulcină, 
Acolo mândra suspină.

HI.
Ci le au rupt sora Mărie
Să le pună în pălărie.
In grădină la ultoane 
Acolo mândruța dorme !...
In grădina cea din vale 
Plânge mândruța cu jale.

IV.
In pălăria lui Ionuțu 
Care a fost al ei drăguțu.
Audi valea cum răsună
Eu cu mândra n’o duc bună;
Audi cum răsună valea
Și mândruța-mi ține calea!... 
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tiunea eclerajului din Ciocrac, spunând că 
felinarele sunt la distanțe prea mari unele 
de altele. Primarul a răspuns, că va lua 
măsuri de îndreptare, decă acâsta nu va 
fi contrar hotărîrei aduse înainte cu doi 
ani în cestiunea eclerajului. In cas con
trar va aduce cestiunea în desbaterea adu
nării.

*
Magistratul a făcut propunerea și 

adunarea a decis a-se înființa cu cheltuială 
de 27.248 corone un crematoriu pentru ar
derea hoiturilor de animale.

*
In urma regulării frontierei, două fî- 

națe, proprietatea orașului, anume 1 jugher 
■855 st. Q în hotarul comunei Satulung și 
2 j. 1084 st. □ în hotarul comunei Zizin 
au fost trecute ia teritorul României. Mi
nistrul de interne român a întrebut pri
măria, decă ar fi dispusă a vinde acest te- 
■ritor? Magistratul a propus să le vîndă pe 
întâiul cu 240 c. er pe al doilea cu 260 
■corone. Adunarea a decis ca acesta ces- 
tiune să se pună la ordinea dilei la pro
xima adunare, ce se va convoca în termin 
■de 30 dile. *

Ilarie Plotogea din Tohanul nou a 
luat în arîndă imobilul comunei aflător în 
Tohanul nou cu 910 cor. Arendașul invo
când distrugerea întregei recolte prin se
cetă, cere să-i se ierte arînda întregă, seu 
măcar jumătate. Magistratul propune și 
adunarea decide refusarea cererei.

Masa studenților români din Brasov.> >

Cu diua de mâne, Vineri, se des
chide masa studenților români de la șco- 
lele centrale române din Brașov și din nou 
vor primi timp de 9 luni trei-decl elevi 
români săraci prândul gratuit de la acestă 
instituțiune humanitară, înființată de pro
fesorii acestor scole și îmbrățișată cu atâta 
căldură de inteligența română și poporul 

iromânesc de pretutindeni.
In conferența corpului profesoral 

ținută dilele trecute, s’au resolvat nu- 
merosele petiții incurse din partea pă
rinților, cari doriau ca fii lor să fie împăr
tășiți de favorul aceștei instituțiuni de bi
nefacere. Pentru cele 30 de locuri gratuite 
au incurs 56 petiții și corpul profesoral 
a avut o grea problemă de resolvat, căci 
din cei 56 concurentl ar fi meritat să fie 
primiți cel puțin 50 elevi, sărăcia fiind 
mare și. dorul de lumină și cultură al co
piilor români crescând din di ce merge.

A primi însă mai mu.lt de 30 elevi 
săraoi n’a fost cu putință, pentru a nu pe
riclita esistența acestei instituțiuni. Comi- 
siunea a trebuit pe lângă tote regretele ei să 
rse acomodeze esigențelor timpului, cari din 
di ce merge devin tot mai mari aici în 
Brașov. In urma seumpetei crescendo suma 
de întreținere lunară pentru un elev s’a 
urcat în anul acesta de la 13 cor., cât a 
dost anul trecut, la 16 cor., ceea-ce dă un 

plus pe întreg anul actual de 810 cor., 
spesele totale ridicând'u-se astfel la suma 
considerabilă de 4320 cor.

Venitul ordinar anual al actualelor 
fonduri este circa de 2300 cor., rămâne deci 
ca restul de 2000 cor. să fie acoperit prin 
marinimositatea și spiritul de jertfă al in- 
stituțiunilor nostre financiare și a publicu
lui românesc de pretutindeni.

Este deci o datorință eminamente 
națională-culturală de a sprijini și în anul 
acesta cu toții, mici și mari, acestă insti
tuțiune binefăcătore românescă, ca nu nu
mai restul de 2000 cor. să se acopere din 
munificența publicului român ci prin do- 
națiunile făcute de orl-ce natură să crâscă 
fondul general, ca astfel tot mai mulțî elevi 
români, setoșl după învățătură, să găsescă 
adăpostul necesar la acâstă masă.

In următoreie publicăm lista elevilor 
primiți pentru anul curent la masa stu
denților din Brașov:

A. Dela scolele medii. J
Din cl. VIII. gimn.: Lionel Blaga 

(Lancrăm), Petru Debu (Toderița), Petru 
Fleșeriu (Comloșul mic), Iosif Mircea (Roș
eam), Ioan Modroiu (Râșnov), Teodor Popa 
(Kisker); — din cl. VII. gimn.: Teofil 
Bucșa (Șegheșdi), Dumitru Cazac (Satulung), 
loan Dandea (Câmpeni), Victor Jula (Cră- 
oiuneștî); —din cl. VI. gimn : Iuliu Giur
giu (Brad), Nicolae Sculici (Mârcina); — 
din cl. V. gimn.: loan Boeriu (Oiora de 
sus), Iustinian Iacob (Săliștea Hunedorei), 
Aurel Magier (Bodeșdi), Nicolae Mihuț. 
(Băița), Nicolae Popovici (Hărman); — din 
cl. IV. gimn.: Simeon Borzea (Viștea de 
jos); —din cl. III. gimn.: Dionisie Nistor 
(Arpătac); — din cl. IV. reala: Octavian 
Răcean.

B. Dela școla comercială.
Din cl. III. com.: Petru Manole (Baoi- 

falu), George Stroe (Bacifalu); — din cl. 
II. corn.: Valeriu Florea (Brașov); — din 
cl. I. com.: George Berniao (Topleț), Va- 
sile Ciclovan (Caransebeș), Adam Fiștea 
(Rachitova), Constantin Coltofean (Brețcu), 
Dumitru Rădac (Mebadia), Eugen Sibiian 
(Dobârlău) și Lăpădat Vasilescu (Valea- 
bolvașnița).

Cu totul 30 de elevi.

Corespondenta „Gazetei Transilvaniei11.
Din părțile Brănene, Sept. 1904.

Stimate Domnule Redactor! In urma 
fiumosului și adevăratului articol apărut 
de curând în „Gazeta Transilvaniei1*, prin 
care oomunele și proprietarii de păduri au 
fost făouțl atențl asupra îngrijirei, mani- 
pulărei și cruțărei păduri!or. — ar fi ne-apă- 
rat necesar ca comunele cu ocasiunea pro
ximelor restaurări a primăriilor și repre- 
sentanțelor comunale, precum și la alegerea 
diferitelor comisiuni comunale prevăzute 
în legea comunală din 1886, — care se vor 
ține pănă la finea anului 1904, — alegă

torii dimpreună cu frații lor. educătorl și 
conducători, preoți și învățători și căr
turari aflători în comună, lucrând mână 
în mână, — să alegă persone demne și 
conscil de chemarea lor. In cas contrar 
„vai și eră vai“ de averea alodială și de 
pădurile comunale.

Pănă acum și cu deosebire de când 
pădurile comunale au venit sub paza unor 
păzitori de pădure, — cari ’șl arogă ti tul a 
de „Forst-AVart", antiste de pădure, — 
și de când comunele nu-șl au gornicii lor 
de încredere, pădurile mai mult s’au 
prăpădit de cât s’au păzit de cătră acești 
pretinși „autiști de pădure14. Aceștia nu 
păzesc pădurile, ci păzesc cârciumile din- 
preună eu samsarii unor prevaricanțl de 
păduri, cu cari di și nopte fac închinătuiî 
ou beutură și așa apoi pe cei sărmani, cari 
aduc gătejele uscate cu croznia, îi arată 
cu tulpinele aduse pe conta închinăturilor 
făcute, pănă i-a lovit sughițul. E nevoie- 
mare să se aplice persone cu credință 
pentru păzirea pădurei și să se esmită co
misiuni permanente sub conducerea de 
consilieri comunali, în fruntea cărora ne
condiționat să fie primarul comunal, seu 
vice-primarul.

Ca primar comunal ia tot cașul să 
se alegă cea mai dâmnă și independentă 
personă din oomună, care se nu se lase a 
fi desconsiderat și apoi folosit ca un gornic 
seu servitor comunal din partea notarului 
și în esmisiuni, când călătoresc, să nu-1 pună 
notarul lângă cărăuși pe lădiță și el (no
tarul) se șădă în ziț, ca un esecutor, după 
Cum s’a întâmplat în unele comune.

Ba sunt cașuri concrete, unde notarul 
a înfruntat pe primar în plenul ședinței și 
l’a ținut în piciore înaintea lui cât i-a plă
cut, fără a ține sâmă, că era președintele 
adunărei; apoi ședințele, contra legei, nota- 
tarul le deschidea și le închidea când îi 
plăcea și se depărta din ședință cu țigara 
în gură și cu pălăria ’n cap înpodobită cu 
aripă de pasăre, fără a saluta cel puțin 
corpul representativ.

Să fi trecut ore timpul când notarul 
satului se punea în consultație intimă cu 
preotul și învățătorul satului și cu repre- 
sentanța comunei, seu cel puțin cu primarul 
Comunal, in interesul și bunul mers de ob- 
știe al comunei ? Ore pentru-că notarul are 
acum salariu ca un solgăbirău și accidențe 
după lucrări private ca și un notar public 
regesc, să se țină domn mai mare, decât 
primarul și să facă tot ce ’i place, fără se 
mai întrebe pe primar ?

Drept aceea toți alegătorii comunali 
grupându-se în jurul preoțimei și învăță- 
torimei și a cărturarilor din comună, să a- 
legă persone vrednice și de încredere la 
postul de primar, vice-primar și consilieri 
comunali, și aceștia apoi după consfătuirea 
representanțelor comunale să se pună cu 
inima curată în capul afacerilor comunale 
atât pe terenul administrărei pădurilor și 
alt soiă de avere comunală, cât și în pri
vința altor interese ce-i privesc pe contri

buabili, — cari pănă acum în forte multe 
comune și cu deosebire în comunele gră- 
nițerescl au fost încărcațl cu dări peste 
măsură marl din causa necunoscinței unor 
funcționari administrativi fără praxă și ori
entare seriosă și adeseori neconsciențioșl.

In acestă causă electorală atât de im
portantă, energia și premergerea cu pildă 
bună se așteptă de la preoțime și învășă- 
torime, oare e chemată și dedicată pentru 
binele și înaintarea poporului, de la care 
dilnic așteptă multă ajutorare și mare as
cultare.

Unul din popor.

Teatrul sub cerul liber.
Un proiect interesant a fost supus 

de curând consiliului municipal al Pari
sului în privința teatrului de la Pre-Cate- 
lan; primit în mod favorabil, el va fi pus 
forte probabil, în scurt timp în esecutare. 
Proiectul este făcut de d-1 Corneille, 
creatorul unui teatru sub cerul liber. 
După economia acestui proiect, s’ar da, 
în tote verile, Dumineca, representation! 
populare pe scena de la Prâ-Catelan. 
Acesta ar fi un mijloc escelent de a dis
trage pe lucrător, instruindu-1 în aer li
ber și abătendu-1 de la cârciuma neno
rocită.

Intr’adevăr, teatrul sub cerul liber, 
se arată adesea contimporanilor noștri ca 
unul din cele mai bune mijldce a realisa 
teatrul popular. Șalele teatrelor închise 
suni destul de restrînse; der mai cd 
semă, cheltuielile considerabile silesc pe 
directori se facă a-să plăti locurile cu 
mult prea scump pentru pungile mici.

Din causa acesta, lucrătorul, și mai 
cu semă țăranul, e deci din ce în ce mai 
depărtat de teatru, seu cel puțin de ma
rile scene cu adevărat artistice. El se în- 
drumeză spre spectacolele inferiore, tea
trele de bălciu, cafenelele-cântânde, a că
ror representațiunî n’arpute se-1 ridice va
tră un ideal literar. Pentru a opri curen
tul acesta, trebue se ne întdrcem la con- 
cepțiunile Grecilor și ale strămoșilor noș- 
trii din vecul de mijloc. Sunt prea strîmte 
sălile? Ei bine! să jucăm sub cerul liber, 
în fața spațiului vast, unde mii de per- 
sdne vor pute să asiste la spectacole. 
Cheltuelile fiind fdrte neînsemnate, pre
țurile locurilor vor pute fi fdrte mici, și 
va fi ușor să se organiseze ast-fel repre
sentation! cu adevărat democratice.

Acesta a fost ideia care a condus 
și pe d-l Maurice Pottecher, când a spriji
nit teatrul de la Bussang, unde dă, în 
fie-care vară, representațiunî fdrte cerce
tate de cătră locuitorii ținuturilor dimpre
jur. Spectatorii, cari pot fi fdrte nume
roși, șed sub cerul liber. Ddr scena se 
apropie forte mult de scena unui teatru. 
Ea are o cortină. Decorurile sunt prea 
simple, pentru a nu altera caracterul spec
tacolului.

Ddmne frumos mai cântau, bată-i 
să-i bată!...

Era tocmai cântecul, pe care i’am 
învățat eu, la Câmpul-Lung când am fost 
■pentru lucru manual și pe care l’au în
vățat de la mine cu câte-va dile în urmă 
Gheorghe și Ioan, flăcăii lui moș Vasile 
Rotaru, când au venit și i-am arătat a 
face coșuri de nuele.

Tocmai ‘în momentul, când vroiam 
să ridic scările și să întru în casă, aud 
■din depărtare, un glas ce arăta durere 
dicând:

„Nu mă lăsațl!... nu mă lăsațl!... Of!... 
Of!... mor, mă prăpădesc, nu mai pot!... 
nu mai pot!...“

Ce să fie ore ?... Curios lucru!... ddr’ 
de omdră cine-va pe altul îmi diceam, 
înghețându-ml inima de frică.

Cum ascultam și mă gândeam așa, 
un tropot de pas omenesc audiiu pe drum. 
Bărbați, femei, flăcăi și fete mari, din ma
hala, alergau spre locul unde striga acel 
glas. Vădendu-i, pe fugă și eu, după 
dânșii. Ce să vedi?... Un trup omenesc, 

la marginea drumului, lângă un gard se 
svârcolea amarnic. Moș Vasile Dranga, 
aprindând o luminare, la lumina ei îl re- 
cunoscuiii și împreună cu mine și alțl 
mulțî din cei adunați; era cerșitorul care 
umblase totă diulica prin sat și pe care 
îl miluisem și eu. Ne îndrăsnind a cere 
cuiva să-l primescă se dormă, se culcase 
lângă gard, puindu-și desagii cu făină că- 
pătâiu, așternându-și în loc de saltea spi
narea și învălindu-se cu pântecele, în loc 
de plapomă.

Ii mai suciră, îl mai învârtiră moș 
Vasile, să-l mai aducă în simțiri. Fu cu 
neputință. Sughițând de vr’o trei ori îșî 
dete sufletul!....

O întristare adâncă, ne cuprinseră 
pe toți, nedumerindu-ne ce să fi avut. Să 
însciințară primarul, care venind și vă- 
dându-1, îl lăsară sub paza a doi străjer!.

„Cine scie de unde o fi?-.. O fi având 
mamă, tată, soră, frate!... numai el scie“, 
diceau unii.

„Mai bine că l’a strîns Dumnedeu“, 
diceau alții. „De acuma, nu mai scie ce 

e durerea, ce e fdmea, ce e setea, ce e 
frigul și ce e nevoia. Sufletul lui, sigur 
că va fi' fericit, că în grele necazuri o 
mai murit.

Căinându-1 ne retraserăm spre că- 
minuri.

*
A doua di, primarul,. însciințând par

chetul, peste patru cesuri într’o birje cu 
patru cai, sosiră la fața locului procuro
rul și doctorul d'e plasă.

Doctorul, făcându-i autopsia, constată 
că, fiind culcat pe pământul umed'și rece, 
a căpătat un junghiu puternic în- partea 
stângă,- care străpungendu-i inima de du
rere, a trebuit să-și dea sufletul;

„Acest ora, a fost mare bețiv în1 di
lele lui“, adaogă doctorul: „Priviți are 
stomacul și mațele arse de spirt“.

Când îl desbracă, cusut de vestă în 
parteă stângă a peptului s’a găsit atâr
nând, decorația: „Serviciul credincios, 
clasa întâia" și într’un buzunar pe de de- 
supt două hârtii.

In întâia era scris:

Domnule,
. Nr.

29 August 1880.

Prin decretul regal Nr. sunteți nu
mit șef de birou la acestă prefectură. Vă 
fac cunoscut despre acesta și vă învit să 
luati serviciul în primire pe diua de 1 
Septemvrie a. c.

(ss) X. Y. 
prefect.

D-lui Gh. Bănceanu, amploiat în prefectură.
In a doua:

Domnule,
Nr.

17 Septemvrie 1888.

Prin decretul regal Nr. sunteți des
tituit pentru-că luând viciul beției, numai 
puteti conduce acest serviciu.

(ss) X. Y. 
prefect.

Sărmanul!... era Gheorghe Bănceanu, 
funcționar vechiu, fost șef de birou la 
prefectură, ajuns în starea asta tot din 
causa beției.

Banca, 1904 Septemvrie 25.
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Un alt teatru sub cerul liber, care 
funcționeză cu cel mai mare succes, este 
acela al d-lui Corneille, la Mothe-Saint- 
Heraye.

D-l Corneille a compus special pen
tru acdstă scenă piese în versuri și în 
prosă, de un ton înalt literar, și apropiate 
cadrului în care ele trebuiau să se jooe. 
De curând s’a dat „Clopotele de la Cor- 
neville", în decorul lor natural.

Literatură.
„Reuniunea învățătorilor români de 

la școlele poporale confesionale ortodoxe 
din protopresbiteratele Arad, Chișineu, Și- 
ria, Boroșineu, Butenl, Radna si Hălma- 
giu“ este lungul titlu al organului perio
dic oficios elaborat din însărcinarea comi
tetului reuniunei de Iosif Moldovan, vice
președinte. Edițiunea Reuniunei. Abona
mentul 5 cordne pe an. Membri reuniunei 
îl primesc gratuit având să suporte numai 
spesele administrative de 1 cordnă pe an. 
Arad 1904. Tipografia diecesană. Nr. 1 și 
2 apărut acuma (32 pagini 8°) conține pro
cesele verbale ale adunării generale XV 
ce s’a ținut la Siria în cailele de 28, 29 și 
30 August n., mai departe anexe și infor- 
mațiuni.

A epărut la BucurescI:
Sistema ortografică a limbei ro

mâne de Nic. Densușianu, o broșură de 
73 pagina și se află de vândare la libră
ria Leon Alcalay din Bucuresoî cu prețul 
de 1 leu, trimisă cu posta 1 leu 15 bani 
seu 1 cor. 10 fii.ULTIME SOIRI.

Budapesta, 13 Octomvrie. Parti- 
dul koșutist și cel poporal au decis 
a nu delega membri în comisiunea 
de revisuire a regulamentului ca
merei.

Petersburg, 13 Octomvrie. „Br- 
sevija Vjedomosli“ anuoță cu data de 
11 1. c. din Mukden: Erl înainte de 
amlacjî a fost un violent foc de ar
tilerie pe întreg frontul. Japonesii s’au 
retras încet spre sud. După o luptă 
de artilerie pregătitdre, ce a durat 
5 ore, Rușii au pornit la atac 9pre 
șud în linii strînse de bătae. Japo
nesii începură se-șl retragă grabnic 
trupele de la aripi, pe când în cen
tru au resistat energic. La Yantai 
Japonesii au opus resistență violentă. 
Inimicul a fost respins până la mi
nele Yantai. Flancul drept japones 
încă s’a retras spre sud de Yantai, 
■pe când flancul stâng estrem se mai 
ținea încă. Lupta de artilerie s’a în
ceput ac|l din nou. Linia ferată, a- 
prope pănă la stațiunea de la Yan
tai, e în manile Rușilor.

Tokio, 13 Octomvrie. Eri după 
amiacpf două divisiuni rusesci au a- 
tacat dinspre ost, două dinspre vest 
de Yantai armata japonesă. Rușii 
au întâmpinat resistență. Lupta du- 
reză încă.

Petersburg, 13 Octomvrie. In de
cursul nopții de eri s’a publicat un 
raport telegrafic, după care atacul 
combinat al Japonesilor din noptea 
de 5 spre 6 Oct. (la Port-Arthur) a 
fost respins. Rușii au luat de laJa- 
ponesi 10 tunuri mari de asediu.

Londra, 12 Octomvrie. Din Lia- 
oyang se vestesce, că mareșalul O- 
yama, în urma înaintărei Rușilor, a 
ordonat scurtarea liniei de apărare. 
Trupele japonese din Bauyapudce, 
Yantai și Sinminting au fost re
trase.

Tokio, 13 Octomvrie. Mareșalul 
Oyama telegrafieză: Japonesii s’au 
afirmat, după o luptă de 12 ore con
tra forțelor superiore rusesci pe totă 
linia la Ponsikan. Lupta continuă. 
Resultatul e nedecis. Japonesii își 
apără posițiunile cu încăpăținare și 
cred că vor isbândi.

Opt-deci de lupi.
— Anecdotă. —

Un țigan de la o curte
Nu sciu unde-a fost umblat 

Că sosesce cătră sără
Gâfâind și speriat.

— Dar ce-i măi ?
— Dapoi, cocone, 

Vai de mine, ce vecțui 
Nici nu sciu cum se mai spui!...

Colo’n vale la fântână
Mai la drepta de cărare 
Ce să vedl, negrălă mare! ! 
Vr’o opt-cțeci de lupi, mai bine 
Se luase după mine !
Și fugiau, fugi au mereu 
Cum vedeu că fug și eu!...

— Ce spui tu, opt-cjeoi de lupi, 
Ori pe cine iei de prost?

— Ba, mâncața-și. zeu, cocone, 
Dar vr’o două-cțeci au fost.

— Dar măi, doue-deci, la dracul, 
Doue-decI sunt mulți, ce vrei!!

— Apoi der să d>c cocbne, 
C'or fi fost vr’o doi său trei.

— Der n’au fost nici lupi, țigane, 
Nici tu singur nu scii bine.

— Dercum, nu-’i vădui eu dâră 
Clănțănind din dinți la mine?!..

— Ei, veduși! veduși vr’o tufă; 
Nu mai spune! Ești un prost.

— Dâră tufa mișcă ?
— Mișcă 

DecăT vânt...
— Der tufă-a fost.

Th. D. Speranția.

Dare de semă și mulțămită publică.
(F i n e.)

Lista Nr. 41. Colectant: Ștefan Secetă, 
ped. c. I. Au contribuit: Ștefan Seoetă din 
Șaroșul săsesc c. 2. Suma: c. 2.

Lista Nr. 42. Colectant: G-eorge Trif 
ped. c. I. Au contribuit: George Trif din 
Stâna 40 b. Nicodim Ganea, din Bistra 20
b. Suma: c. 60 c.

Lista Nr. 43. Coleotant: Teodor Cor- 
bean ped. c. I. Au contribuit: loan Marele
c. 1. Albert Elek 50 b. Emil Vlassa c. 1. 
Teodor Pănăzan c. 1'20. Busan Petru' 50
b. loan Bărbat c. 1. Toți din Sâncel. Su
ma: c. 5*20.

Lista Nr. 45. Colectant: Isidor Van- 
dor ped. c. I. Au contribuit: George Po- 
rime o. 1. Nicolae Vasiu 50 b. loan Pope- 
neciti c. 1. Nicolae Drăgioiu 20 b. George 
Vasiu 20 b. George Drăghiciii 20 b. George 
Pruș 20 b. Ioan Moldovan 20 b. Nicolae 
Moldovan c. 2. Teodor Hățăgan 50 b. Va- 
silie Bău 60 b. Toți din Blăjel. Suma:
c. 6'60.

Lista Nr. 46. Colectant: Traian Pop 
ped. c. 1. Au contribuit: Teodor Miile 40
b, Nioolae Costea 20 b. Nioolae Pop c. 1. 
Ioan Dordea c. 1. Alexandru Fratioiâ 20 b. 
Biserica gr. cat. o. 1. Nicolae Costea sen. 
20 b. Nicolae Drăgiciii 10 b. Nioolae Po- 
meran 10 b. Ștefan Drăgiciii 8 b. Nicolae 
și Vasilie Bichiș 12 b. loan Costea 16 b. 
Dela poporul gr. cat. și gr. or. în cuouruz 
prin: Ștefan Costea și loan Dordea, în su
mă de c. 440. Toți din Hașag. Suma: 
o. 8-96.

Lista Nr. 47. Colectant: Luca Pal- 
lade ped. c. I. Au contribuit: Avram Bucur 
din Renget 40 b. Filip Simion din Renget 
20 b. Dr. loan Margita o. 2. Dr. Sim. 
Chețan din Geoagiul inf. c. 2. Suma: c. 3'60.

Lista Nr. 48. Colectant: luliu Răchită 
ped. c. II. Au contribuit: Michailă Răchită
c. 2. loan Viciu c. 1. Dumitru Mitie o. 1. 
Ștefan Ustya c. 1. Ioan Oros 40 b. Iuliu 
Răchită 20 b. Toți din Vidrasău. A David 
4 b. Ioan.Pleșa 6 b. Emiliu Suciu 10 b. 
Socol Gedeon 20 b. Octavian Muntean 7 b. 
Toți din Blaș. Suma: c. 6'02.

Lista Nr. 49. Colectant: Emil Suciu 
ped. c. II. Au contribuit: Vasiliu Suciu o. 2. 
Emiliu A. Suoiu 40 b. Ambii din Căpuș. 
Suma: c. 2’40.

Lista Nr. 50. Colectant: Nicodim Ga
nea ped. c. III. Au contribuit: Alexandru 
Papiu o. 5. loan Goția o. 2. Ambii din 
Bistra. Iosiv Arieșan c. 2. Irimie Buta c. 2. 
Alexandru Danciu 26 b. Ioan Ceadis c. 1. 
Romul Marc o. 1. Toți din Certeje. Su
ma: c. 13-26.

Lista Nr. 51. Colectant: Ieronim 
Maier ped. c. II. Au contribuit: Dr. Pom- 
peiu Gherman c. 4. George Vlad c. 1. Va- 
leriu Ghirchoiașiu c. 1. Iuliu Vasilichi 40 
b. Simion Langa 20 b. Spiridon Muntean 
20 b. Victor Vlad 20 b. Eutemia Vlad 20 b. 

Barbu Langa 40 b. Mateiu Maier 20 b. 
Toți din Șercaia. Suma: c. 7'80.

Lista Nr. 53. Colectant: Gavril Bene 
ped. c. II. Au cotribuit: Gavril Bene 60 b. 
Blașiîi. Suma: c. 0'60.

Cu Listele Nn 15, 25, 44 și 52 nu a 
întrat nimic.

Blașiu, 28 Iunie 1904.

Aurel P. Bota, 
profesor și prefect al 

internatului pedagogic.

Copiii Japonesi.
Statul japones se ocupă ou o deose

bită atențiune de educațiunea copiilor și a 
tinerimei, lucru, care în viitor va face din 
Japonia unul din cele mai civilisate state 
ale lumei, având în vedere și vechea lor 
cultură. Pe cât de mare este dragostea 
japonesului pentru învățătură tot așa de 
mare este și pentru natură. Un corespon
dent al unui mare diar europân, care pe- 
treoe pe câmpul de răsboiă., povestesce că 
ofițerii și mulți soldați îndată ce înoetâză 
lupta și au răgaz mai îndelungat scot cărți 
din sac, citesc sau studiază, er alții adună 
flori și deosebite plante, pe cari le păstrâză 
în ranițe, unii spre a și le pune în herba- 
riile lor, când se vor înapoia în patriei 
alții drept amintire de locurile unde s’au 
luptat.

Le 30 dile după nasoerea copilului , 
se tunde părul capului, se curățesce și se 
îmbracă sărbătoresce apoi este dus de naș 
sau nașă în templul deului familiei — Udsi 
Kami — unde o vestală, prin tragere la 
sorți, îi dă numele. In timpul botezului 
se stropesoe copilul cu apă și sfîntul cor 
— Kagura — întoneză cântece. După botez 
merg de vizitâză și alte temple a lui 
Kami și în urmă copilul este dus la ru
dele lui cele mai apropiate, cari, decă co
pilul este băiat primesce două evantalii și 
un snopișor de cânepă, dăcă este fată pri
mesce un snopișor de cânepă, o uloea, un 
sulimau (rumenâlă), deosebite reliquii, ta- 
lismane și alte scumpeturl. Evantaliile — 
în loc de săbii — însemnâză curaj bărbă
tesc, rumenelele însemneză grație femeiască 
și snopișorul de cânepă viață îndelungată; 
In diua a 75-a sâu a 120 a, copilul este 
desbrăcat de haine de prunc mic și acestă 
di este o sărbătăre familiară. Nașul sau 
nașa îi dă de mâncare — de formă — pesce, 
orez și vin primind în schimb un dar. piua 
a cincl-spre-decea din luna a un-spre-deoea 
s’a ales ca să se lase copilului să-i crâscă 
părul, de ore-ce pănă la acâsta di i se rade. 
Un nou naș este de față la acest act. O 
tavă de ceai, pe care se află un pepene și 
forfece, o panglicuță și o fâșie de hârtie 
stau pe b măsuță — asemenea un pesce 
uscat, o algă (plantă) și 7 fire de pae de 
urez, drept dar. Se fac copilului trei tăeturl 
în aer, spre drepta, spre stânga și în mij
loc deasupra capului. Sărbătorea se încheie 
cu un ospăț. încă de două ori va mai avă 
copilul oâte un naș. Când a ajuns vîrsta 
de aprope patru ani, copilul primesce pan
taloni largi de răsboinic sau oficer (Samu
rai), numiți hakama. Nașul dăruesoe copi
lului haina de sărbătore pe care sunt bro
date berze și brosce țestose, semnele unei 
vieți îndelungate. Japonesii cred că ber
zele trăiesc 1000 ani, âr broscele țestose 
10.000 ani. Alăturea se pun brazi ca sim
bol al unei inimi neschimbăciose și virtu- 
6se și bambus drept semn al gândirii drepte 
și cinstite. Copilul se așâză pe o masă, îl 
îmbracă, primesce un pumnal și o sabie, 
însă numai de lemn.

Când copilul este de 15 ani, primesce 
un alt nume și în locul mânecilor lungi 
alte scurte, i se tae șuvițele de păr di’n- 
nainte de către naș pe care le dă părinți
lor tinerului, cari apoi jertfesc părul pe 
altarul unuia din deii familiei sau se păs- 
treză spre a fi aședate în fine în sicriu când 
omul more.

întâiul nume îl primesce copilul la 7 
(file după nascere, al doilea în anul al 
15-lea de la naș și ar fi cea ce la noi este 
numele de botez. Dacă nașul își schimbă 
numele atunci trebue se și-l schimbe și co
pilul. Numele al doilea dă drept copilului 
să porte căciulă.

In cjiua a treia din a treia lună a fie
căruia an se face o petrecere a copiilor,, 
pănă copilul a împlinit vârsta de 10 ani. 
La aceste petreceri copii se jocă cu fel 
de fel de jucării, frumos lucrate, făcute 
cu anumite scopuri practice și pentru a 
desvolta și hrăni încă de mic în oopii sim
țul frumosului.

La vorbele unui poet europân: „Ce 
fericit lucru este a fi copil", o mamă euro- 
până răspunse: „da, însă a fi copil japo
nes". Dovadă că copiii japonesi au una, 
din cele mai frumose și vesele vieți co- 
pilărescl.

Mamele japonese sunt fdrte casnice, 
își iubesc și își cresc forte bine copiii, sunt 
harnice și meștere la lucru, practice și iu- 
beso forte mult curățenia. Este lucru fi- 
reso că mamele dând o crescere alesă co
piilor, aceștia să devină buni și viteji, 
după cum ne dovedesoe răsboiul de acum 
ruso-japones.

De la anul 1873, când s’a făcut noua 
lege a învățământului, școlele japoneze sunt 
organisate după cele europene și ex’stă 
școli primare și secundare. In oele di’ntâi, 
care au câte 8 clase, învață oopiil de la 
6 —14 ani. Obiectele de învățământ sunt: 
scrierea, citirea, aritmetica, geografia Japo
niei, șciințele naturale, composiția, istoria, 
instrucția civilă ș. a. Cursurile dureză 5- 
ore pe di. Școlele secundare sunt freouen- 
tate de elevi de la 14—21 ani. Mulți pro
fesori sunt europeni. Se pune multă îngri
jire pe studiul limbilor europene și anume: 
limbile englesă, francesă și germană. Lo
calurile școlelor sunt zidite după cerințele- 
timpului și înzestrate cu tote cele necesare. 
Dar și înainte vreme existau școle.

Toți copiii, și cei mai săraci, erau și 
sunt obligați să învețe a citi și scrie și 
școle se află în fie-care sat. Școlele supe- 
ridre sunt în Tokio și alte orașe mari. 
Cărțile japonese sunt forte ieftine — fiind
că se citesce forte mult — și bogat ilus
trate, adesea ori în mai multe colori. Gru
pe de cititori se văd peste tot locul, mai 
ales însă pe pajiștile verdl de lângă rîurile 
și vâlcelele răcorose. Multe pilde frumose 
putem să luăm și noi de la acest vechili: 
popor.MULTE ȘI DE TOTS.

Pedepsirea femeei neeredineiose.
In unele părți ale Rusiei domnesce- 

încă și acum obiceiul barbar al pedepsei, 
exemplare pentru femeea necredinciosă, prin, 
bătaia publică și schingiuire.

Corespondentul diarului „Zarizinski 
Viestnio" descrie un asemenea cas, la care 
a fost martor:

Trecând într’o diminâță prin stradele 
înguste ale orașului Zarizin, auzii de odată- 
un țipăt scos de o femee, apoi o lovitură 
de biciil și un strigăt bărbătesc de Hi, hi, 
hi, precum se strigă la cai.

O femee apropo golă — îmbrăcată- 
numai în cămașe — desculță și cu părul 
despletit purta un jug pe gât, era mânată 
de un bărbat, care scrâșnind din dinți de 
mânie striga „Hi, hi, blestemată!' Du ou, 
tine supărările mele!" Și apoi cu un glas 
cu care negustorii strigă mărfurile pe cari: 
le duo spre vendare mai adăoga: „Cum
părați iapa blestemată! Cine o vrea? O' 
dau de geaba!"

In urma acestei părechi mergea o 
mulțime de bărbați, femei și copii. Băieții 
căutau să încurajeze pe bărbat dicându-i:

— Dă înainte, loan Paramonovici!: 
Dă bine! Pentru ca femeile nâstre să-și 
vie la inimă !

Femeile din contră spuneau:
— Las’o în pace, Ioan Paramonovici,, 

îți face ție chiar necinste !
loan Paramonovici însă lovia necon

tenit cu biciul în femee așa că spatele 
viotimei era plin de sânge..

Vroiam să sar asupra chinuitorului și 
să dau ajutor femeei, der un cunoscut mă 
opri și’ml <fise ■

— Pentru Dumnezeii-, te expui unui 
pericol și nenorocitei nu-i vei pute ajuta 
cu nimic. Toți țăranii vor căde asupra.
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d-tale și te vor omora. Acesta e cunoscutul 
birjar Paramonovici, care pedepsesoe pe 
nevasta sa pentru infidelitatea pe care a 
comis’o. Aoesta e aci un obiceiîi vechifi și 
sfînt. Vino să chemăm un gardist, oare va 
face pote ceva.

Dâr n’am găsit nici un gardist și 
procesiunea originală a mers înainte fără 
-de a fi împedecată de cineva.

*
Onorar de medie cerut înapoi.

Milionarul american Georges Crocker 
a intentat cunoscutului chirurg parisian 
Doyen un proces pentru restituirea unui 
onorar de 100.000 franci, la instanțele ju- 

■ decătorescl din Paris.
Pe la sfârșitul lui Aprilie a. c., Doyen 

•fu chemat la domna Crocker, adusă de 
soțul ei la Paris. D. Crocker a deolarat 
chirurgului, că s’a făcut deja o operațiune 
la Nizza de un chirurg engles, care ope
rație l’a costat 75.000 franci, der care n’a 
ajutat. El a aflat, oă Doyen a descoperit 
un serum contra racului, care serum ar 
fi forte eficace, îl invită prin urmare ca 
să-l probeze asupra soției sale.

Doyen a examinat pe domna Crocker 
și recunoscu, că se află înaintea unui cas 
disperat, de ore-ce cancerul făcuse pro
grese mari. El refusâ mai întâi de a face 
o operațiune în aceste împrejurări, în cele 
din urmă însă, fiind asaltat de d. Crocker 
a cedat și obținu de la acesta 100.000 fr.

Doyen visitâ dilnic pe domna Croc
ker în hotelul Vendome timp de o lună 
și jumătate, apoi a dispus ca primul său 
asistent să-i țină locul, de ore-ce nu avea 
să perdă timp la un cas disperat. El primi 
însă îndată o scrisore scurtă der aspră din 
partea d-lui Crocker, cu cererea ca să în
ceteze cura.

Peste câteva dile milionarul pleca cu 
■soția sa la America, domna Crocker muri 
■chiar înainte de a sosi în New-York.

Deja de mai înainte d. Crocker făcu
se demersuri pentru a căpăta înapoi cei 
100 mii franci, acțiunea formală însă a in
tentat’o dilele acestea.

Doyen declară firesce, că cererea nu e 
întemeiată, și de fapt nu prea se vede 
cum americanul va susține în mod juridic 

• cererea sa. Procesul va aduce lumină a- 
supra acestui punct.

Litinea înebunesee! ?

Un doctor american, d-1 Podstala, a 
făout o descoperire într’adevăr sensațională. 
După doctorul acesta, numărul nebunilor 
sporesce în mod progresiv și constant. 
Acum, ar fi în lume un nebun, la o sută 
cincî-cjecl de persone, cu vădite tendințe 
la nebunie.

Pe de altă parte, doctorul Lynch, un 
alt american, conolude spunând că peste 
cincl-sute de ani jumătatea omenilor vor 
fi nebuni și că peste opt-sute de ani cei cu 
mintea întrăgă vor fi considerați ca fenome
ne și pote că vor fi închiși în ospioiile de... 
sănătoși. Cine șoie? Când nebunii vor for
ma majoritatea și vor fi considerați ca 
omeni cuminți, și cei cuminți vor fi luațl 
drept nebuni, pote că lumea va merge 
mai bine.

Totuși, acestă statistică ar trebui să 
dea de gândit celor cari cugetă la gene
rațiile viitore.

*
Presență «le spirit.

In deoursul asediării orașului Varșovia 
(anul 1831) dăduse generalul suprem rusesc 
Paskevici ordin unei baterii, ca să con
centreze focul de granate din tunurile ei 
asupra unui punct anumit al orașului și 
aștepta acum nerăbdător resultatul acestei 
comande. Resultatul dorit însă nu voia să. 
se ivăscă pote din causa țintirei rele și 
ordinele sale repețite n’avură nici un efect. 
Grozav de iritat înoălecă atunci generalul 
pe cal și urca în galop dealul, pe care se 
afla bateria din cestiune.

„Cine este măgarul, care comandă 
aici?" întreba furios generalul.

„Euu răspunse un ofițer de artilerie.
„Ei bine — replică generalul — te 

voiu degrada, căci nu’țl prioepi chemarea. 
Tunurile de sub comanda d-tale n’au nici 
un efeot.“

„Aveți dreptate“, răspunse căpitanul, 
„vina o pdrtă însă numai granatele cele 
rele, cari mi s’au trimis, căci ele nu es- 
plodeză.“

„Aceste le poți povesti d-ta cui vrei, 
pe mine însă nu mă înșeli cu astfeliu de 
vorbe. Deseră ai să te presențl înainteă 
consiliului de răsboiu“.

Atunci luâ căpitanul o granată în 
mână, aprinse fitilul ei, aședă granata pe 
palmă și o întinse generalului. „Convingeți- 
vă însuși Escelență!“ dise el.

Paskevici încrucișa brațele peste piept 
și privi plin de așteptare granata. O tăcere 
adâncă se făcu împrejur. Cei doi bărbați 
rămaseră nemișcațl și așteptau decă se va 
stinge fitilul seu de va esploda granata... 
Fitilul se stinse și căpitanul aruncă granata 
ou dispreț la pământ.

Generalul dise atunci în ton serios: 
„Scuză-mă — te rog — ai avut dreptate.“

POSTA REDAOȚIUNEI.
D-lu Coalu-Banca. Pentru-că e mai lungă, 

ce are a face. Se pote publica cu urmări. Și decă 
ar fi tot așa de reușită și „nunta11 cum a fost 
„logodna11, atunci ne-am bucura forte mult.

iW* Domnii abonați ai foiei 
ndstre, cari nu și-au reînoit încă 
abonamentul sunt rugați a-1 re- 
înoicât mai curând ca s6 nuli se în
trerupă regulata espedare a (Ha
rului.

Administrațiunea 
„Gazetei Transilvaniei".

Daniele englese nicî-odată nu între- 
buințeză cremă pentru față, ci lapte de 
acstravețî, calitate veritabilă englezescă 
care se capătă în farmacia lui C. Balassa. 
Cosmetic nevătămător cu efect absoluta- 
mente sigur, care după 2—3 întrebuințări 
face se dispară pistrui, petele de ficat, 
sgrăbunțe, parasițiî și orî-ce necurățenii, 
împrumutând obrazului o înfățișare învio
rată și tinerâscă. Se se observe, ca pe fie
care sticlă se fie pus numele Balassa. 
Sticla 2 corone. Săpun de castraveți veri
tabil englesesc ț cor., pudră de castraveți 
1 cor. .20 b. Se capetă la farmacii. Trime
ter! cu posta face farmacia 0. Balassa, 
Budapesta, Erzsebetfalva.

Anunțuri de căsătorie.
De la 30 Sept, până la 6 Octomvrie.

1) Neculae Tampa gr. or. antreprenor cu 
Marina Balea gr. or. Brașov. 2) Ioan Găitănariu 
gr. or. lucrător cu Maria Suveiu gr. or. Brașov- 
3) George Munteanu gr. or. agricultor din Cristian 
cu Elena Zabarie gr. or. din Stupini. 4) loan 
Moașa gr. or, agricufior cu Maria Domnișoru gr. or, 
Dîrste. o) Gavril Nistorică gr. or. birjar din Fel- 
diora cu Paraschiva Cathi gr. or. din Brașov. 6) 
loan Brândușoiu gr. or. calfă de lemnar cu Marina 
Perșinariu gr. or. din Brașov. 7) Dănilă Lăpușan 
gr. or. lucrător cu Florea Olteanu gr. or. amîndoi 
din Cucerdea săcuescă. 8) loan Crișan gr. cat. lu
crător cu Elena Degan gr. or. Brașov. 9) Andrei 
Lupan gr. or. măcelar cu Reveica Vlaicu gr. or- 
Brașov. 10) Eduard Nasse rom. cat. cofetar cu 
Anicuța Taus Brașov. 11) loan Suciu gr. cat. lu
crător cu Florea Cbieraru gr. or. Brașov. 12) Ni- 
culae Vlaicu gr. or. culegător-tipograf cu Elena 
Reșnoveanu gr. or. Brașov. 13) Niculae Turian gr
eat. calfă de pantofar cu Paraschiva Puiu gr. or' 
Brașov.

Tergul de nmători din Steinbruch.
- JL *

Starea rîmătorilor a fost la 11 
Oot. n. de 37.960 capete, la 12 Oct. au 
întrat 524 capete și au eșit 634 capete 
rămânând la 13 Octom. n. un număr de 
37,850 capete.

Se noteză marfa ungurescă: veche 
grea dela — — —fii. tînără grea dela 
115 — 116 fii., de mijloc dela 115—116 fii. 
ușoră dela 115—116 fii. — Serbescă: 
grea 116—117 fii., de mijloc 115—116 
fii., ușoră 112—113 fii. kilogramul

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

Nr. 2495-1904.

PUBLICAȚIUO.
„Hotelul comunal “ diu Seliște, 

edificiu nou modern, cu 6 odăi pen
tru pasageri, pavilion de vară, gră
dină, cuglărie, grajduri etc. mobilat 
cu întreg inventariul pentru bucătă
rie, restaurant, cafenea și odăi de 
pasageri, se dă în arândă pe anii 1905, 
1906, 1907.

Consumul anual circa 7000 1. 
vin, 175 H. bere și 120 1. liqueur și 
rum. Condițiunile se pot ceti la can
celaria comunală.

Licitația verbală în 23 Octomvrie 
a. C. la 10 ore a. m. pănă când se pri
mesc și oferte închise provecjute cu 
400 cor. vadiu și cu declarația că 
condițiunile sunt cunoscute.
i-2.,1533 Primăria comunală.

De vânzare
din causa schimbării domiciliului este 
de ventjare cu un preț ieftin o casă 
frumosă la colț Pajiște nr. 17/a 
Brașov (Scheiîi), cu 2 curți, 2 odăi, 
1 bucătărie, pivniță, un pavilon nou 
și frumos în grădină și localități la? 
terale. Curtea mai mare este cimen
tată, er în curtea mai mică troțoar 
de cement. Informații tot acolo.

3-3.1524.

Conținutul următorilor articoli 
higienici sunt întrebuințați de cei 
mai renumiți profesori și medici, și 
sunt declarați de forte buni.
OpTipirin contra tusei, regușelil, dureri de piept, 
IJ U.11UJJ 111 ofticei, tusei măgăreștl, catarului, ast- 
mei, greutății de respirat, lungorei și tusei 
seci. Vindecă sigur și repede. — Prețul 1 cor. 
20 fii. și 2 cor.
Pgîlțjl'n lllKîrirP contra durerii de ose, poda- 
uQ[Julu lllloUl U grei, reumatismului, recelilor, 
durerilor de cap, de dinți și nervi, precum și 
scrintiturilor. Cele mai îmbătrinite bole le 
vindecă. — Prețul 1 cor. 20 fii. și 2 cor.
Pplltnpill 00n*;ra morburilor de stomach, pre- 
UuilLullLl cum lipsa de apetit, mistuirea rea, 
catarul și aprinderea de stomach, greță și vo- 
mare, sgîrciurile cele mai grele, Leac sigur. 
Folosește și la curățirea sângelui. — Prețul 1 
cor. 20 fii. și 2 cor.
FalinilciPPO'IllQPil mijloc escelent peutru cu- 
llUljUlludl iiupuill rățirea sângelui la sifilis, 
morburile tinerețelor. — Prețul 1 sticlă 2 cor. 
T QVhnnlinili! închiderea scaunului e causa di- 
JjdĂlJullIJullu feritelor morburi, precum ' pal
pitarea de inimă, amețeli, dureri de cap și 
altele. Deci cine sufere de încheierea scaunu
lui, numai decât se comandeze Laxbonbons, ză
hărele purgative, plăcute și dulci la gustat. 
— Prețul 1 coronă.

Faceți încercare despre orî-ce articol și 
VA veți convinge.

Cornel Demeter,
apotecar in Szâszvâros, Piața școlei nr. 36.

Pomi.
Arbori decorativi, BorbonarI, 

GladicI, Salcâmi etc. etc. se pot pro
cura cu deosebire din

Școla de pomi de 30 Jugere

FISCHER 1 Comp.
în ftgagyenyed (Ungaria).

Cataloge se trimit gratis și franco 
în limba nemțescă, ungurescă și ro- 
mânescă.
Tomna este timpul cel mai bun de plantat.

2-6,1518.

2 locuri de pășune
în ținutul hotarului Rotbav (I. circa 
•de 366, II. circa 264 holde catastrale 
de mare) se vor da în arendă în 
tjiua de 23 Octomvrie st n. 1904 ia 3 
ore p. m. în casa satului, Rotbav.

Informații mai de aprbpe se pot 
lua la

Parochia Evang.
Rotbav. 9 Octomvrie 1904.

2-2.1530.

n

[n interesul fie cărui părinte este ca se cumpere copiilor

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

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

w* Prețurile cele mai ieftine.
In prăvălia mea se află Pardiseurif pentru bărbați, juni și copii, 

Paltone de ernă, Ulstere. Raglane, Derbi, Paltone popești, Surtuce de vâ
nat, Blane de călătorie, 
din piele veritabilă

Blane pentru oraș, Surtuce de patinat și Surtuce 
Dan.

Cu totă stima

IST-
Prăvălie de haine pentru bărbați, juni și copii

Brașov, Tîrgul inului, în palatul lui Czell
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P AGLIANO-SlRUP
cel naai bun mijloc de curățirea sângelui, inventat de 

^HOF. O
---- ------  FLOREXZ. Vin IPandoBlini (WAIAA). - ---------- -

A se feri de imitații.
Fie-care sticlă este provocată cu marca fabricei albastru-deschis, cu

subscrierea Profesorului GrSKOIiAMO JPAIHIjIANO.
3^ Se capetă în tote farmaciile mai mari- "W

DKPOSITIDL pentru Austr<»*-Ung.:
Socrate Bracchetti - A i a (Sud-Tirol).

IJn comis bine introdus pen- 
^tru o prăvălie mixtă, află 
post momentan, offerte a-se 
adresa la subsemnatul

losif Petrovits,
comerciant în H. Dobra.

500 fl.durere 
mirosi gura, 

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

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

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

Se capetă în BRAȘOV la farmaciiile: 
V. Rotii strada Orfanilor nr, 1, Neustiidter pia
ța Franc. Iosif. Jekolius, Stenner Str. Porți 21. 
Obert Blumena la Victor KIeiu farm. Corona.

plătesc celui ce va 
mai câpeta vre-odată 
de dinți, ori iî va 
după ce va folosi

eeoeeeeeooo(Hilieo0oe0eeoâoeMOOo 
C ©

ea mai bună și eftină carte de limba maghiară, g 
pentru șcdiele poporale române,

a apărut în editura lui H. ZEIDNEI& în Brașov: 
nu tradusă din nemțesce, ci în Original, a 4 a ediție, care 

răspândită în 80.000 esemplare:
Abecedar și întâia carte pentrn deprinderea limbei ma

ghiare în șeolele poporale. Pe basa planului minis
terial de învățământ, de Franc sc Rods. inspector scol, 
în pens, și consilier regesc și Vasile Goldiș, prof. gimn. 
în pens, și secretar consis. 72 pag. Prețul legat, cor. —.40. 

același autor:

este

MAREA BANCRUTĂ! Ș

New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul euro- IILr 
pean și marea fabrică, de argintăi’iă s’a vădut necesitată să dă- firi 
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei răsplate mici pentru muncă. ti 

JBu sunt împuternicit se îndeplinesc acest mandat. ii

St trimit: fl. 6.60 Siadeoă:
6

©©o©o
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O [li] Ocasios ?arâ pentru cumperâUH! [jjj ©
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De
A doua carte pentru deprinderea limbei maghiare, edit. II.

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

blică, prin ord. Nr. 2,285 — 894.)
S^~ La cerere se trimite catalognl cărților în editură

gratis și franco.
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1 lingură de argint pen
tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru L,. 
lapte- patent american ;

oesol Viotoria englez^scl; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru ceiii; 
zaharniță;

42 bucăți la un loc fl. 6.60,

1

6
2
1
1

>85
w-
QO

Stoffî Pen^ru rochii de dame, indigene și 
din streinătate,

Mătăsării, Covore, Perdele,
PaKetots de Dame se vinde

Prețuri forte scad sete
cu

I—1<J

M.
O Jj Ocasioe rarâ pentru cumpărâtuîH jlj 

„Gazeta Transilvaniei" cu numeral ălO fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la Eremias Nepoții.

lzi MAGAZIWUL de MODE, sub firma
M. & Li. LÂSZLO Succesorii

17^-
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cuțite fine de masă ou 
lamă veritabi'ă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o 
bucată;

linguri de argint patent
american ;

lingurițe de argint pen
tru cafea patent ame
rican ;

Tote cele 4-S de obiecte sus amintite au costat mai 
nainte fl. 40 și acum se pot cumpăra pe- prețul bagatel 
de 6. fl. 60.

Argintul patent american este un metal alb, care îșr păs- 
treză coldrăa argintului 25 de ani, despre ceea-ee se garantăză.

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

Cadouri de nuntă, șî ocasionale!
(în economia casei.)

Depou numai la A. HIRSCHBERG-S
Teiephon Nr. 7114. Exporthaus von amerik. Patent-SUber-waarenfabrik

W I E Hi, SI., Rcmbraniltstrasse IO
1

1

Se trimite în provincia numai cu rambursa poștală seu cu trimiterea sumei 
înainte. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.

Veritabil numai cu marca: | 
Estrag di si scrisorile de reeunoscință.

Sunt forte muițămită cu trimiterea garniturei, și să’ml mai trimiți încă o garnitură 
cu fi. 6.60. — Kolozs var. Exelens Baronin 8ânffy.

Sunt forte mulțumit cu trimiterea garniturei, și se-ml mai trimiteți încă una. 
Bozovics, Săndor Keresztessy,

suprefect.
Stimate Domnule!

Sunt forte mulțumit cu garnitura. Me rog a-i trimite și sberei mele, baronesei 
Nyary născ. de Somogyi, trei asemenea garnituri la Szunto.

Baron lulius Nyary.

? cj . . 1 j ' y
forte resistente contra intemperiilor. Material ușor de acoperit si de durabilitate netermurită.

W’ Se eaapetă cu pipei forte ăeftm sta "W

I
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