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Din causa sfintei sărbători de mâne, Vi
neri, ziarul nu va apărea pănă Sâmbătă sara.

BlamagiuJ guvernului coaliției.
Mare sgomot și mare caz au fă

cut foile guvernului din Pesta din 
știrea falsă ce-au primit’o dela Bistriță 
că acolo ar fi fost miniștrii români 
Sturdza și Ionel Brătianu și ar fi luat 
parte la adunarea Asociațiunei. S’a zis 
chiar că miniștrii români ar fi intrat 
în țară cu pașapoarte false și cu nume 
străin. „Bud. Hirlap" a mers până a 
pretinde ca ministru de externe austro- 
ungar să ceară satisfacție dela guver
nul roihân și dacă nu i se va da în 
mod deplin mulțămitor, monarhia noa
stră să declare răsboiu României.

A alarma lumea și țara că mi
niștrii români fac irredentism venind 
pe ascuns în Ardeal ca să ațâțe pe 
Români în contra Ungurilor, fără ca 
să te convingi mai întâi dacă ești în 
drept ori nu, dacă s’a întâmplat în 
adevăr lucru așa, este ceva ne mai 
pomenit în obiceiurile pressei și ale 
guvernelor statelor civilisate. Și to
tuși aceasta s’a întâmplat cu pressa 
și cu guvernul coaliției. Vre-un poli
țist ungur din Bistriță i-au tras pe 
sfoară spunându-le câte minciuni toate, 
că ministru-președinte Sturdza și mi
nistrul de interne român Ionel Bră
tianu au fost la adunarea Asociațiunei. 
Când colo nimic adevărat din toate.

„Ați făcut de râs Ungaria ofi
cială și neoficială în toată lumea" — 
scrie „Az Ujsag“ în numărul seu mai 
nou. „Sturdza a dovedit că n’a fost 
dus din țară, ear Brătianu a fost cu 
familia sa la Borsec și de aici a 
făcut o excursiune cu automobilul la 
Bistriță unde a poposit o noapte, dar 
a umblat acolo ca oaspe, contra că
ruia nu se poate face nici o obiec- 
țiune, cum umblă și miniștrii noștri 
ungurești adeseori prin străinătate. 
Nu e dar nici un cuvânt adevărat din 
toate ce-au susținut foile guvernului".

„Că toată lumea râde acuma de 
noi precum și de pășirea internațio
nală a coaliției, e învederat" adauge 
mai departe „Az Ujsag". „Contra ri- 
diculozităței însă nu e nici un leac 
în codicele internaționale și contra a- 
cesteia de geaba vor apela la ministru 
de externe Aehrenthal sau la ori și 
care altul, aceasta se lipește de cei 
ce-au provocat’o". Așa vorbește foaia 
lui Tisza, despre care, deși e adver
sar al guvernului de astăzi, nu poate 
susținea nici un Ungur, că nu ar fi 
bun patriot și că n’ar condamna 
bucuros România și pe miniștrii 
dacă ar avea cauză.

S’a dovedit ce-i drept că în es- 
cursiunea sa ministrul Brătianu a stat 
o zi și în Bistriță și a fost și pe la 
Năsăud dar aceasta s’a întâmplat cu 
câteva zile înainte de adunarea Aso
ciațiunei. I-au mai luat în nume de 
rău șoviniștii turbați că vizitând gim
naziul dela Năsăud a dăruit 100 co
roane pentru cel mai diligent student, 
dar domnii Maghiari nu dau și ei în 
particular și dela societățile lor pentru 
elevii școalelor maghiare din România?

Legațiunea română din Viena a 
desmințit totul zicând că sunt niște 
născociri tendențioase. Ministru-pre
ședinte Sturdza în absența regelui din 

țară nici că putea să se depărteze 1 
peste graniță, iar ministrul Brătianu 
la toate s’a gândit, numai de-a face 
politică nu.

Se dovedește acum falșitatea ra
portorilor unguri și prin faptul că chiar 
acum, când trebuie să desmintă că 
Sturdza ar fi fost în Ardeal, afirmă 
în mod răutăcios eă, pe când era în
trunită Asociațiunea, d-1 Sturdza ar 
fi prezidat la o adunare a Ligei din 
București.

Cea mai viuă desmințire și des- 
avuare a faimelor lățite de biroul de 
pressă al coaliției este însă vizita re
gelui Carol la Viena și primirea căl
duroasă ce i-s’a făcut din partea Mo
narhului nostru. Aceasta nu s’ar fi 
putut întâmpla dacă miniștrii români 
în adevăr ar unelti în contra integri- 
tăței politice și teritoriale a Ungariei.

Rezultatul campaniei pătimașe 
pornite contra României, este prin 
urmare blamagiul cumplit al guver
nului coaliției!

Asociațiunea Ia Bistriță.
Discursul d-lui Andreiu Bârseanu,

vice-președinte al „Asociațiunei11, rostit la 
deschiderea adunării generale din Bistriță 

în ziua de 21 Sept. st. n.

Onorabilă adunare generală!
întrunirile anuale ale însoțirei noa

stre culturale sunt adevărate serbători na
ționale. Ele sunt așteptate cu nerăbdare 
în toate părțile țării; de peste tot se gră
besc ale ceroeta mulți dintre fiii poporului 
nostru, cari poartă la inima lor dragostea 
pentru neamul, din care fac parte, și peste 
tot, unde răsună graiu românesc, lucrările 
acestor întruniri sunt urmărite cu cea mai 
vie băgare de seamă.

Și cum ar și putea fi altfel, când A- 
sociațiunea noastră are în vedere probleme 
așa de înalte, eând la adunările ei este 
vorba de tot ce poate fi mai scump unui 
popor: de limba și de literatura sa, de 
oultura și de luminarea sa, cu un cuvânt: 
de tot ce-1 poate înălța în prezent și-i 
poate asigura viitorul său între celelalte 
popoare!

Caracterul ambulant al adunărilor 
noastre generale a făcut, ca de astă-dată, 
urmând prietenoasei invitări a fraților no
ștri din despărțământul Bistriței, să ne în
dreptăm pașii spre acest frumos colț de țară, 
spre acest vechiu emporiu comercial,undese 
întâlnesc atâtea căi din ținuturi locuite de 
Români și unde o viguroasă așezare ro
mânească, condusă de o mână de bărbați 
luminați și devotați binelui obștesc, ne 
reprezintă așa de demn între celelalte 
neamuri.

Era chiar o datorie de pietate pen
tru o însoțire, care poartă pe flamura sa 
deviza: „Literatura română și cultura po
porului român", să cerceteze măcar acum, 
în anul al 47-lea al viețuirei sale, orașul, 
în care a văzut pentru iDtâiași dată lu
mina zilei oântărețul deșteptării noastre 
naționale, nemuritorul Andreiu Mureșianu.

Aioi așa-dară, în frumosul oraș de 
lâDgă „râul repede“, și conduși de geniul 
nemuritorului bard național, ce cu glas de 
aramă, în tocmai ca un Archangel, ne-a 
trezit din somnul cel de moarte și ne-a 
chemat la o nouă viață, îndemnându-ne 
să părăsim pentru totdeauna „a pismei 
răutate1* și „oarba neunire", și dând ma
nile, să fim „pururea frați" uniți „în cuget 
și în simțiri"; aicea, între ațâți frați de-ai 
noștri, dornici de a vedea cât mai curând 
întrupate idealele aceluia, pe care marele 
Eminescu îl numește cu drept cuvânt 
„preot deșteptării noastre, semnelor vremii 
profet", vom urma de astădată lucrările 
noastre, căutând să ne dăm seamă, ce a 
fost în stare să îndeplinească Asociațiu

nea noastră în cursul anului trecut, și mai 
vârtos, ce ar trebui să îndeplinească ea 
de aici înainte, ca să corespundă mărețe
lor scopuri, în vederea cărora a fost în
temeiată ?

Lucrările săvârșite în sinul Asocia- 
tiunei și în diferitele ramuri ale ei sunt 
arătate în resumat în raportul general al 
Comitetului, ce se va desbate în cursul 
acestei adunări; problemele de căpetenie 
ale însoțirei noastre culturale și mijloacele 
pentru ajungerea lor sunt indicate în sta
tutele ei. Cu toate acestea însă, dacă voim 
să ne dăm pe deplin seamă de direcția, 
ce trebue să o dăm lucrărilor noastre, ca 
să putem ajunge în adevăr ținta dorită, 
sau cel puțin să ne apropiăm de ea cât 
se poate de mult, este neapărat de lipsă, 
să ne aruncăm privirile ceva mai departe 
și să căutăm a înțelege, ce se petrece în 
lumea mare, deoarece vieața poporului 
nostru, ca a ori și cărui organism, nu se 
poate desfășura izolat, ci stă în strânsă 
legătură cu mersul omenimei întregi și 
este adânc influințată de curentele, ce stă
pânesc lumea împrejmuitoare.

Cred deci, că nu va fi de prisos, dacă 
înainte de a trece la lucrările speciale ale 
Asociațiunei, făcute în cursul anului tre
cut în interesul poporului nostru, voiu în
cerca a scoate la iveală, întru cât mă în- 
găduesc modestele mele puteri și timpul, 
oe’mi stă la dispoziție, câteva momente 
mai însemnate, ce se pot observa de pre
zent. in mersul omenimei întregi, căutând 
apoi să aflăm împreună, care ar fi calea 
cea mai potrivită, ce ar trebui să o ur
meze poporul nostru, ca să poată ținea 
pas ou celelalte neamuri, și în deosebi, în 
ce direcție ar trebui îndreptate nizuințele 
Asociației noastre în timpul cel mai apro
piat, ca în adevăr să fie de folos poporu
lui nostru?

Doamnelor, domnilor!
Ori cine observă eu oare-care băgare 

de seamă mersul omenimei, trebue să ră
mână uimit de schimbările, ce se întâm
plă în timpul mai nou cu o repejune de 
necrezut în viața omenească. Nu treoe un 
au, ca să nu zic o zi, să nu se facă o 
nouă invențiune, o nouă iscodire a minții 
omenești, care schimbă în multe privințe 
relațiunile de traiu, deprinderile și vede
rile omului. Desvoltarea extraordinară a 
științelor naturale și technice, întâmplată 
în secolul trecut, a avut ca urmare o cu
noaștere tot mai adâncă a naturei și a pu
terilor ei, și paralel cu această pătrundere 
în tainele naturei,. întrebuințarea tot mai 
mare a puterilor ei în folosul omenimei. 
Apa, aerul, căldura, electricitatea, magne
tismul, toate au fost supuse voinței ome
nești și cu ajutorul lor omul modern,, ca 
un nou Prometeu, și-a creat felurite mij- 
loaoe pentru ușurarea și îmbunătățirea tra
iului său.

Față, cu iscodirile aoestea din ce în 
ce mai minunate ale minții omenești dis
tanțele de pe pământ au început a dispă
rea; productele Nordului rece se amestecă 
cu ale ecuatorului ferbinte, mările cele 
extinse și munții cei înalți nu mai sunt 
pedecă pentru om; Răsăritul dă mâna cu 
Apusul; popoarele cele mai felurite se 
amestecă unele cu altple și învață a trăi 
împreună: Albul cu Galbenul și cu Negrul; 
cel pănă ieri sălbatic, cu popoarele cele 
mai înaintate. Pănă și Mocanul nostru dela 
munte, Olteanul din țara cepii și a se
cării, și Mureșanul din Câmpia bogată în 
grâne, voind să-și mai ușureze cele neca
zuri, nu se înspăimântă a lua lumea în 
cap și pribegește peste nouă mări și nouă 
țări, prin ținuturi, de care mai înainte 
auzise numai din poveste.

De altă parte, în urma întocmirilor 
celor nouă și cu deosebire în urma mij
loacelor de comunicație moderne, omul se 
deprinde și ou trebuințe nouă. Plugul cel 
vechiu și greoiu de lemn se înlocuește cu 
plugul sprinten de fer cu mai multe tăișe, 
sapa și secerea cu mașina de săpat și cea 
de secerat, îmblăciul cu mașina de treie
rat, războiul cel vechiu de țesut cu răz
boaie mechanice perfecționate, acul migă
los cu mașina de cusut, ceaunul cu ma
șina de spirt, lumina de seu sau de ceară 

cu lampa de petroleu sau chiar și cu eea 
electrică, care a pătruns pe aloourea chiar 
și în sate. O locuință mai comodă, o hrană 
mai variată, îmbrăcăminte mai prezenta
bilă sunt trebuințe generale în ziua de azi. 
Dar pe lângă trebuințele acestea fizice, omul 
modern caută să’și muițămească și sufle
tul prin felurite distracții, prin învățătură 
și prin lucruri de artă.

Se înțelege, că mulțăinirea atâtor tre
buințe nu se poate face așa de ușor. De 
aici frământarea neîntreruptă între oameni, 
alergarea fără preget după câștig, aceea 
ce s’a obicinuit a se numi „lupta peutrsa 
existență" și care nici odată n’a fost așa 
de aprigă, ca în zilele noastre.

Vai de cel ce întră în această luptă 
fără pregătirea trebuincioasă! El sau e 
dat la o parte ca un netrebnic și trebue 
să ducă o viață din cele mai amărîte, sau 
e călcat fără milă în picioare de cei mai 
destoinici.

A sta însă la o parte de lupta aceasta 
aprgă a generațiilor de astăzi, râvnitoare 
după un traiu mai bun, nu este cu putință 
decât doară păstorului din creerii munți
lor; dar nici acestuia pentru multă vreme, 
deoare-ce linia ferată, telegraful și telefo
nul au început a pătrunde pănă la el, 
dându-i veste de cele ce se petreo îu lu
mea largă și ademenindu-1 spre vârtejul, 
de oare a fost ferit pănă acum.

Astfel progresul omenimei schimbă 
neîocetat felul de viață al popoarelor și 
pretinde dela ele o pregătire din ce în ee 
mai mare spirituală și corporală pentru 
lupta de traiu, dacă nu voiesc să fie sdro- 
bite de alte popoare, ba chiar șterse de 
pe fața pământului. — Dacă însă acest 
progres a făcut omenimea mai fericită ea 
mai ’nainte, sau nu?... aceasta este altă 
întrebare.

Un al doilea moment caracteristic al 
timpului de față e nizuința din ce în ce 
mai pronuuțată a masselor celor mari ale 
poporului de a’și asigura și ele o soarta 
mai bună, o viață mai demnă, nizuință, 
care adeseori dă naștere la conflicte grave, 
ba este în stare a produce chiar sguduiri 
sociale puternice și care prin urmare tre
bue să preocupe nu numai pe bărbații de 
stat, ci pe ori ce om cugetător.

Libertatea politică, câștigată după 
mari lupte și după multe vărsări de sânge 
în cursul veacului trecut, n’a fost în stare 
a aduce pentru toate treptele sociale liber
tatea economică și mulțămirea așteptată. 
Omul mai puțin favorizat de soarte se 
simte încă și astăzi rob al celui mai pu
ternic, cel sărac se simte exploatat.de cel 
mai cu avere, proletarul, care nu are "alt 
isvor de traiu pentru sine și pentru fami
lia sa, decât puterea brațelor sale, se vede 
silit a jertfi o parte din sărăcia sa pentru 
înmulțirea milioanelor capitalistului. Nu 
eBte de mirare deci, că aproape în toate 
părțile îi vedem pe toți aceștia agitân- 
du -se, ca să poată răsufla mai liber, înso- 
țindu-se unii cu alții, ca astfel să încerce 
cu puteri unite aceea, ce nu pot îndeplini 
izolați, organizându-se și formând împreună 
un lanț puternic, oare se întinde în toate 
țările cu oare-care înaintare.

Se pare, ca și când un războia crân
cen s’ar pregăti în lumea întreagă, un răz- 
boiu social, cum nu s’a mai văzut pănă 
acum și care nu se poate asemăna decât 
ou cataclismele cele mari ale naturii: cu 
potopul de odinioară sau cu erupțiunile 
vulcanice, care au schimbat întreagă în
fățișarea pământului.

Ferice de statele, ai căror conducă
tori înțelepți le știu feri prin măsuri luate 
la timp de asemenea cataolisme nimici
toare !

Ar crede cineva, că în amestecul a- 
cesta de oameni, produs în urma relațiu- 
nilor celor nouă de viață, și față cu legă
turile de interese între diferitele clase so
ciale, sentimentul național a început a 
slău i, că cosmopolitismul cel mai pronunțat 
ar fi gata a lua locul grupărilor naționale 
și că prin urmare noțiunile de „patrie" și 
de „naționalitate" ar fi gata să dispară din 
dicționarele popoarelor, sau să rămână nu
mai niște amintiri istorice.

exploatat.de
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Nimic însă din toate acestea. Dimpo
trivă ori și cine poate observa fără nici o 
greutate, că principiul național se mani
festă în ziua de azi cu mai multă putere 
decât ori și când. Toate popoarele, chiar 
și cele mai mici, se nizuesc din toate pu
terile a se consolida, fle-care din ele caută 
a’și cultiva însușirile sale caracteristice și 
astfel a contribui fie-care în felul său la 
progresele omenimei.

Nici chiar în depărtările cele mai 
mari și în relațiunile etnice cele mai com
plicate sentimentul național nusereneagă, 
ci dimpotrivă, departe de patrie limba 
maternă pare că sună mai dulce, locurile 
do acasă se par mai frumoase, cei-ce vor
besc același graiu, între neamuri străine 
se simt mai apropiați unii de alții, cei ne- 
cunoscuți se împrietinesc, dușmanii se 
împacă, și cu toții se simt fiii aceleiași 
mame, legați împreună prin trecut, graiu 
și obiceiuri.

Și este și natural să fie astfel, de 
oare-ce naționalitatea e legătura cea mai 
firească între oameni ; ea este formula, 
prin care individul se pune în legătură cu 
omenimea întreagă, precum familia for
mează legătura între individ și între na
țiune. Numai în cadrul acesta își poate 
des volta el pe deplin însușirile sale firești 
și poate contribui în adevăr la progresul 
omenirei, precum o plantă poate prospera 
și aduce rod numai în pământul, în care 
a crescut dela început și numai în anumite 
împrejurări climatice. Îndată ce o desră- 
dăcinezi din pământul în care s’a format, 
și o duci în altă parte, sub o altă climă, 
ea începe a tânji și nu mai aduce ro
dul așteptat, ba adese-ori se ofilește cu 
totul.

Toată cultura omenimei, tot progre
sul ce s’a putut realiza până acum, se în
temeiază pe cultura națională, pe între
cerea între diferitele popoare de a’și vali- 
dita darurile, cu care le-a înzestrat Dum
nezeu, și ar fi o primejdie pentru întreagă 
omenimea, când legătura aceasta firească 
dintre oameni ar dispărea, făcând loc unei 
contopiri generale utopice, care ar preface 
din nou lumea întreagă într’nn chaos 
fără viață, într’o massă amorfă, fără nici 
un preț.

Chiar și propagatorii cei mai zeloși 
ai înfrățirii între popoare, chiar și cam
pionii cei mai înfocați ai legăturii claselor 
muncitoare din diferitele țări nu înțeleg 
sub această înfrățire și sub aceste legături 
desființarea unităților naționale și conto
pirea popoarelor, ci recunosc fără rezervă 
însemnătatea ideei naționale pentru pro
gresele omenimei și trebuința neapărată 
a susținerii și sprijinirei ei. Numai înainte 
cu câte-va săptămâni, la congresul socia
list din Stuttgart, cunoscutul conducător al 
mișcării sociale din Franța, Jaures, a rostit 
în mijlocul unei furtuni de aplauze, urmă
toarele cuvinte vrednice de băgat în seamă: 
»Nu voim să nimicim patria, ci să o so
cializăm. Căci națiunea e vistieria progre
selor omenirei, și ar fi rău de proletariat, 
dacă ar sdrobi acest vas prețios, al cuitu- 
rei omenești*.

Pornind dela aceste convingeri, fie
care popor ajuns la oare-care grad de ma
turitate se silește în ziua de azi, mai 
mult ca ori și când mai înainte, a rivaliza 
cu celelalte popoare în literatură și în 
artă, în știință și în industrie, în întocmiri 
sociale și' de Stat, și a contribui la progre
sul general, afirmându-și tot mai mult in
dividualitatea sa.

FOILETONUL >GAZ. TRANS.*

Vis
Surorii mele.

0 lume întreagă de nuntași
Se învârtea în horă
Și glumele curgeau mereu
La nunta ta, suroră.
Tu ’n haine albe de mireasă
Stăteai alăturea de nași

-Și ’n loc de râs și veselie 
Priveai cu lacrămi la nuntași.
Eu mă visam între streini
Și din pustiu ’nstrăinării 
Simțeam, cum sufletu-mi se bate 
Ca naia ’n valul mării.
înțelegeam durerea ta 
Din spusa sufletului meu 
— Profet al lumii nevăzute — 
Ș’am început să plâng și eu.
Simțiam atunci cum din adâncuri 
Se ’nalță-un glas nedeslușit 
Și cum mă mustră de păgân 
Copil pierdut — desmoștenit.

Se naște acum întrebarea: Ce cale 
să urmeze poporul nostru între împreju
rările amintite, ca să poată purta cu suc
ces lupta pentru existență, de care a fost 
vorba mai sus, și să poată ocupa un loc 
demn între celelalte popoare?

Răspunsul cred, că se impune de 
sine.

Poporul nostru nu poate urma alt 
drum, decât cel străbătut de popoarele, 
care au avut norocul a ajunge mai de
parte pe calea nesfârșită a progresului. EI 
trebue să încerce a se apropia de acestea 
în toate privințele: pe terenul intelectual, 
moral și material, și anume trebue să-și 
iuțească cu atât mai mult pașii și să-și 
pună la probă puterile, de care dispune, 
cu cât împrejurările nefavorabile ale tre
cutului l-au reținut mai înapoi.

Prin școală, prin biserică, prin jur
nale, prin biblioteci, prin societăți, prin 
teatru, și prin toate celelalte mijloace ale 
culturei moderne să caute a se lumina cât 
se poate mai mult, având totodată grijă, 
să se întărească și în privința economică, 
de oare-ce este știut, că bunăstarea ma
terială e o condiție neapărată pentru ori
ce înaintare mai însemnată în cultură. 
Astfel înarmat cu armele științei și având 
ca pavăză o organizare socială și econo
mică înțeleaptă, poate păși cu încredere în 
lupta cea mare a popoarelor, fără teamă 
că va fi nimicit.

De altă parte dacă poporul nostru 
voește să-și îndeplinească după cuviință 
menirea sa și să dea omenirei aceea, ce 4 
este dator, trebue să păstreze cu cea mai 
mare sfințenie tot ce a moștenit dela stră
moșii săi : limba sa melodioasă și expre
sivă, portul său pitoresc, obiceiurile sale 
frumoase, aplecările artist'ce, manifestate 
în cusături, chindisituri, sculpturi în lemn, 
și în alte podoabe, muzica sa, aci duioasă, 
aci veselă, dansurile sale originale, — să 
caute a perfecționa toate acestea și altele, 
care formează notele sale etnice caracte
ristice, și așa să creeze o cultură națio
nală. Numai astfel va dovedi el, că ’și are 
rostul său în lume, numai astfel va arăta, 
că e vrednic a trăi și el între celelalte po
poare. și-și va ridica un monument pentru 
toate timpurile.

începuturile unei culturi naționale le 
avem și acum, chiar și numai noi, Românii 
din această țară, fără a ne extinde privi
rile asupra totalității poporului nostru, deși 
cultura nu cunoaște margini politice, ci 
este patrimoniul tuturor acelora, cari au 
aceeași origine și vorbesc aceeași limbă. 
Literatura noastră, deși modestă, totuși 
există ; arta noastră națională, deși în fașă, 
totuși începe a se manifesta, în deosebi 
muzica noastră artistică începe a atrage 
chiar și atențiunea străin’lor; un început 
de industrie artistică, sprijinit mai cu 
seamă de manile harnice ale femeilor ro
mâne și pornind dela motivele păstrate în 
popor, pare că își mișcă aripile, ca să iasă 
la iveală.

Aceste începuturi suntem datori a le 
urma fără preget mai departe și astfel în
cetul cu încetul a zidi partea noastră din 
edificiul culturei naționale române. Bobocul, 
ce începe a zâmbi între frunze, să-l îngri
jim din toate puterile, ca să se poată des
face în floare întreagă, spre fala neamu
lui nostru și spre podoaba patriei.

La lucrarea aceasta de luminarea po 
porului, de înarmarea lui cu cunoștințele 
de lipsă și în genere la crearea unei cul
turi naționale, Asociațiunea noastră este

Era cumplitul glas al Firii
Rupt din adâncu ’ndurerării;
Mustra copil nenorocit
Perdut în largu ’nstrăinării:

„Tu ți-ai uitat de legea sfântă, 
Ce leagă sufletu ’ntre frați 
Ș’aeum ascuns în valul lumii 
Nebune ideale cauți.J

„Dar nu ’nțelegi copil nebun,
Că lumea ’n veci te ’nstrăinează 
Și că iubirea ’n largul ei
De mult e moartă — nu ’nviază 1“
Mireasa albă ’n haine albe
— Surora sufletului meu — 
Frământă lacrimi între gene 
Și plâng cu ea și eu mereu.
Alături hora se întinde 
S’aprinde glumele și jocul 
Perechi sa strâng nuntașii veseli 
— Pe toți i-a cununat norocul. — 
Mireasa ’ngână ceva ’ncet 
Sub paza lacrămii aprinse 
0 rugă pareă-i înțelesul: 
Ruga fericirii stinse. 

chemată a avea un rol de frunte. Nu este 
aproape nici o ramură din aceea, ce se 
numește cultură națională, care să nu 
poată fi îmbrățișată și sprijinită de ea, și 
anume cercul ei de activitate este cu atât 
mai mare, cu cât ea cuprinde pe toți Ro
mânii din această țară, fără deosebire de 
confesiune sau de trepte sociale.

Prin înființarea de biblioteci poporale, 
prin conferințe, prin publicațiuni, prin aju
torarea școatelor și prin inițiarea de reu
niuni culturale și economice, ea este che
mată a răspândi lumina în straturile cele 
mari ale poporului ; mai departe ea e che
mată a aduna rămășițele trecutului, a stu
dia limba, poezia, datinile poporului, a stă
rui pentru păstrarea portului și a obiceiu
rilor celor bune, rămase din bătrâni, și în 
genere a încuraja literatura și arta româ
nă. Ea e menită să fie învățătoarea noa
stră, îndemnătoarea noastră spre toate cele 
bune, încurajatoarea noastră, — de aici îna
inte poate și mai mult ca până acum.

Precum vedem, problema ei este vastă, 
lucrarea ce o are a o îndeplini, e uriașă.

La ducerea ia îndeplinire a acestei 
frumoase, dar grele probleme, ea are lipsă 
de conlucrarea tuturor, celor ce sunt în 
stare a da mână de ajutor, de sprijinul 
obștesc. Altfel ea nu va fi în stare nici 
odată a-și îndeplini chemarea sa sublimă, 
ci va rămânea o formă fără viață, o plantă 
fără rod.

Pentruca un pom să poată crește și 
să poată rodi, trebue, ca fiecare frunză, 
fiecare fibră de rădăcină să-și facă datoria, 
să-i dea hrana de lipsă, altfel el se usucă 
în scurtă vreme, sau tânjește, fără a putea 
produce roade mai de seamă.— Ramurile, 
frunzele, rădăcinile Asociațiunei noastre 
sunt despărțămintele, agenturile și toți 
membrii ei. Facă-și fiecare din ei și din 
ele datoria lor, dacă voiesc în adevăr, ca 
poporul nostru să înainteze !

De altă parte am dori din tot sufle
tul nostru, ca și împrejurările externe să 
se schimbe mai spre bine. Am dori, să ve
dem cât mai curând luând ființă convin
gerea corectă, că binele întregului se în
temeiază pe binele părților, din care se 
compune, și că prin urmare Asociațiunea 
noastră, luminând și întărind poporul no
stru, contribue totodată la întărirea și înăl
țarea patriei noastre mult iubite.

Cu această dorință, isvorîtă din adân
cul inimei mele, și care cred, că este do
rința noastră a tuturor, declar adunarea 
generală de deschisă.

Ședințele si serbările.
1 ?

Șediuțele' „Asociațiunii“, cari s’au 
ținut anul acesta în orășelul Bistriță 
în zilele de 21 și 22 Septemvrie n. 
au succes în chipul cel mai strălucit, 
mulțumită ospitalității fraților Bistri- 
țeni și în deosebi măsurilor înțelepte 
luate de comitetul de primire în frunte 
cu neobositul director al despărțămân
tului Dr. Gavrii Tripon.

Despre decursul acestor ședințe 
și a serbărilor împreunate cu ele, 
dăm din rapoartele ce ni-s’au trimis 
următoarele amănunte :

Vineri la prânz au sosit membrii co- 
mitetu'ui centra! al Asociațiunii în frunte 
cu vicepreședintele Andreitî Bârseanu îu 
gara din Bistrița, unde au fost întâmpinați

Din cer coboară ’ncetișor
0 rază albă argintie
Ea vine sol al mângăerii
Perdut norocul să-l învie.

Dar vraja razii sfinte n’am ajuns 
S’o văd în visu ’ndurerat,
Căci sufletu-mi pribeag s’a ’ntors, 
In lumea negrului păcat...

Că ochiul meu a fost deschis
Prin lumea largă, ce-am umblat 
Nu știu... dar sufletul îmi spune, 
Că-i fapt și nu vis ce-am visat.

/. Nițesou.

Din putere proprie.
George Stephenson,

marele inginer și constructor al celei dintâi 
locomotive.

(1781—1848).
— Urmare —

Pe când lucra la a doua locomotivă, 
să ocupa deja și cu o descoperire de altă 
natură.

Intr’una din zii-1 e anului 1814, vine iute 

cu o deosebită dragoste de cătră inteli
gența și poporul român din Bistriță. După 
rostirea discursurilor de salutare, oaspeții 
au fost conduși la cvartirele lor. Seara a 
urmat o animată convenire colegială, la 
care au luat parte oaspeții împreună cu 
frații din Bistriță.

Duminecă, după celebrarea oficiului 
divin în biserica gr. cat. și după oficiarea 
parastasului pentru sufletele membrilor ră
posați și a întemeietorilor » Asociațiunei*  
s’a deschis prima ședință în sala comita
tului de cătră d-1 Andreiu Bârseanu prin- 
tr’un magistral discurs, pe care-1 publicăm 
în întregime la alt loc al foii. Terminând 
d-1 Bârseanu între aplausele însuflețite ale 
celor presenți, a luat cuvântul: d-1 Gavrii 
Tripon, salutând pe membrii comitetului 
central în numele despărțământului Bi
strița, d-1 Dr. N. Vecerdea în numele So
cietății pentru fond de teatru și d-1 Dr. 
Stef. Pop în numele Societății culturale 
române din Arad.

A urmat apoi presentarea raportului 
general, înscrierea delegaților despărțămin- 
telor și alegerea comisiunilor. După acea
sta ședința se închide.

După amiazi s’a ținut ședința festivă 
a secțiunilor literare-științifice. In mijlocul 
unui interes deosebit d-1 prof. Gr. Pletosu 
a vorbit >Despre creșterea adulților față 
cu preocupațiunile de azi*,  iar d-nul Oct. 
Goga despre >Țăranul în literatura noa
stră poetică*.  Ambii conferențiari au fost 
resplătiți cu bogate aplause pentru fru
moasele prelegeri.

Seara a urmat concertul dat de reu
niunea de cântări din Bistriță cu concur
sul d nei Veturia Dr. Pop, a d-șoarelor 
Virginia Gall și Valeria Pop și a d-lor Dr. 
V. Gael, Nicolâe Brătianu și C. Pavel, care 
a avut în toate privințele un succes stră
lucit. Din raportul comisiunei pentru revi- 
darea socotelilor (raportor d-1 V. Foruțiu) 
relevăm că averea >Aociațiunii*  se urcă 
de prezent la suma de peste 800,000 cor. 
Toate actele și socotelile comitetului au 
fost găsite în cea mai deplină regulă.

Din raportul comisiunei pentru în
scrierea membrilor noi (raportor d-1 Dr. 
V. Pahone) reiese că s’au încasat ca taxe 
de înscriere suma de 3000 cor.

Urmează alegerea noului comitet. La 
propunerea d-lui Dr. Vecerdea se alege cu 
aclamație vechiul comitet, întregindu-se cu 
secretarii > Asociațiunei*  d-nii Oct. Goga 
și Oct. Tdslăuan.

Cu aceste ordinea zilei s’a terminat 
și d l A. Bârseanu închide adunarea, mul
țumind tuturora pentru interesul dovedit 
față de lucrările > Asociațiunei*.

La oarele 1 p. m. a urmat banchetul, 
după amiazi petrecere popora!ă, iar seara 
reprezentația teatrală, dată de trupa d-lui 
Z. Bârsan.

Duminecă s’a ținut a doua ședință, 
în care comisiunile alese în ședința primă 
și-au presentat rapoartele. In numele co
misiunei pentru examinarea raportului ge
neral a referat d-1 Dr. Victor Onișor, ară
tând pe larg ce s’a lucrat din partea co
mitetului Asociațiunei în decursul anului 
expirat.

Dintre propunerile comisiunei, care 
s’au primit, cele mai însemnate sunt ur
mătoarele: 1) Se aduce mulțămită Co
mitetului pentru lucrările săvârșite; 
2) Se exprimă cele mai călduroase mul
țumiri tuturor donatorilor în favorul 
Muzeului național ; 3) Comitetul să caute 
la Stephenson un lucrător de mine și-i 
aduce vestea înspăimântătoare, că partea 
cea mai afundă din mina de cârbuni arde 
ou flăcări.

In miDele de cărbuni nu arare-ori să 
aprindea aerul, care poate arde, numit 
„vreme rea“, și atunci se întâmplau explo- 
ziuni, să nimiceau luorările minerilor, să 
prăpădeau vieți de oameni, sau ajungeau 
în pericol.

Fără întârziere Stephenson grăbi la în- 
trareaîn mină și fărăsă țină samă de pericolul 
de moarte, la care să expunea, oeru să fie 
lăsat în mină. Ajuus la fund, fără nici o 
teamă păși între muncitorii aproape morți 
de spaimă și strigă: „dacă între voi sunt 
șase, cari au curajul să vină cu mine, să 
poftească!... să încercăm a birui fooul“.

Oamenii aveau mare încredere în 
Stephenson și ascultară de el: In fiecare 
groapă de cărbuni erau țigle, tencuială și 
unelte de zidărit. Materialul trebuitor fu 
cărat la locul, unde era focul mai puter
nic... și sub conducerea lui Stephenson, 
construiră la intrare un zid gros... Ste
phenson era cel mai sârguincios între ei. 
Prin asta focul se înăduși înainte de a se 
putea întinde mai departe, și un pericol 
mare fu delăiurat.

Din timpul acesta pe Stephenson îl 
stăpânea numai un gănd, el recunoscu că 
descoperirea unei lamps de siguranță, a 
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ca lucrările inițiate de secțiunile literare- 
sdențiflce, ca d. e. Dicționarul toponimic, 
îimuițirea >Bibliotecii poporale a Asocia- 
șiunii< etc. să se esecute cât mai curând ; 
4) Având în vedere strâmtoarea, în care 
au ajuns școalele noastre poporale în urma 
dispozițiunilor luate în timpul din urmă 
din partea statului, Comitetul să întrebu
ințeze, în cadrul mijloacelor Asociațiunei, 
toate mijloacele ce-i stau la dispoziție pen
tru ajutorarea acestor școale ; 5) In ce- 
stiunea >Reuniunei române de cântări din 
Beiuș<, înființate sub egida Asociațiunei și 
ale cărei statute guvernul țării a refuzat 
a le întări, comitetul să studieze din nou 
din punct de vedere juridic îndreptățirea 
Asociațiunei de a întemeia asemenea în
soțiri culturale și să stăruiască din nou 
din toate puterile pentru recunoașterea 
celei din Beiuș. — La cestiunea aceasta 
din urmă au luat cuvântul și d-1 profesor 
Fabian, precum și d-1 advocat Dr. Ciordaș 
din Beiuș și a făcut asupra întregei adu
nări cea mai bună impresiune modul căl
duros și inteligent, în care au înfățișat pă
rerile dânșilor, precum și graiul limpede 
și curat românesc, în care au dat expre- 
siune acestor păreri.

Serbările dela Poradim
Schimb de telegrame între Regele Carol, Marele 

Duce Vladimir și Principele Ferdinand al 
Bulgariei.

Cu prilejul vizitei făcute pe câmpul 
de răsboiu dela Plevna de cătră Altețele 
Lor Imperiale Marele Duce și Marea Du
cesă Vladimir » Rusiei și de cătră Alteța 
Sa Principele Ferdinand al Bulgariei, te
legramele de mai jos au fost schimbate 
cu Majestatea Sa Regele Carol 1 al Ro
mâniei.
Telegrama M. S. Marelui Duce Vladimir cătră 

M. S. Regele României.

Sub impresiunea mișcătoare a 
câmpului de bătălie dela Plevna, unde 
Majestatea Voastră ați luat o parte 
așa de glorioasă la războiul nostru, 
nu mă pot opri de a Vă trimite a- 
mintirile Mele respectuase și sincere.

Țiu asemenea a Vă spune că am 
fost fericiți, Marea ducesă și cu Mine, 
să vizităm casa în care Majestatea 
Voastră a stat la Poradim.

Vladimir.
Telegrama M. S. Regelui României cătră A. S. 

I. Marele Duce Vladimir.

Viu atins de cuvintele măguli
toare pe cari Alteța Voastră Impe
rială Mi le adresează de pe câmpul 
de bătălie dela Plevna, unde frăția 
oștilor noastre a fost consfințită sub o- 
chii împăratului Alexandru II, Augustul 
Vostru Părinte, și unde atâția viteji 
și-au vârsat sângele pentru gloria 
Patriei, Vă rog a primi expresiunea 
profundei Mele gratitudini pentru gra
țioasa Voastră gândire.

Alteța Voastră Imperială poate 
.fi mândră că a luat o așa de stră
lucită parte la memorabilul războiu, 
a căruia amintire Ne va rămâne tu
turora deapururi scumpă.
cărei flacără să nu vină în atingere cu 
gazurile, cari se aprind ușor, și care totuși 
să dea o destulă lumină pentru lucrările 
de sub pământ, ar împuțina foarte mult 
pericolele amenințătoare.

In 21 Ootomvrie 1815, când se în
toarse sara acasi, Stephenson găsi pe masa 
sa lampa lucrată după instruoțiile lui. încă 
în aceeași noapte, cătră unsprezece oare 
se duse cu ea într’o mină de cărbuni. 
Aceasta așa era de plină de gaz, încât o 
lumină de rând, numai decât ar fi produs 
explozie. însoțitorii lui recunoscură numai 
decât, că cu întreprinderea lui Stephen
son nu-i de a te juca. Acesta înBă, con- 
știu, că prin isbânda încercării sale, să pot 
scăpa multi munoitori săraci dela moarte, 
înfruntă ori ce pericol. Trebuia, într’ade- 
văr, ca ciDeva să aibă și încredere și cu
raj mare, pentru a-și expune viața cu o 
lampă încă neprobată. Ajuns la straturile 
pline cu gaz, cu îndrăsneală puse lampa 
aprinsă în curentul de gazuri. Flacăra din 
lampă crescu, licări și — să stinse. Ei re
peți încercarea de mai multe-ori... tot
deauna cu același rezultat. Prin asta era 
evidentă însușirea de siguranță a lămpei. 
Dacă acum despre valoarea descoperirei 
nu mai putea fi nici o îndoială, totuși s’au 
aflat unii, cari disputau întâietatea, respec
tive dreptul de prima invenție.

Și Sir Humphry Davy să ocupa pe 
timpul acela cu construirea unei lămpi de

Rostind numele Poradim, Mi-a- 
mintesc cu o sinceră bucurie vestea 
nașterei fiului Vostru celui mare, pe 
care împăratul Mi-a comunicat-o a- 
tunci cu o viuă emoțiune.

Nu pot arăta Alfeței Voastre 
Imperiale cât ne bucurăm de a Vă 
saluta în curând, împreună cu Marea 
Ducesă, în România.

Carol.
Telegrama A. S. R. Principelui Bulgariei către 

M. S. Regele României.

Inaugurând astăzi mausoleele și 
museele dela Plevna și Poradim, cu 
Marele Duce și Marea Ducesă Vladi
mir a Rusiei, gândul Meu se îndreaptă 
credincios și plin de admirație către 
Tine, unul din eroii glorioasei epopee 
dela Plevna.

Ferdinand
Telegrama M. S. Regelui către Alteța Sa Regală 

Principele Domnitor la Sofia.

Gândul Tău credincios M’a miș
cat cu deosebire și împărtășesc din 
adâncul inimei emoțiunea pe care de 
sigur ai simțit-o în timpul ceremo
niilor mișcătoare dela Plevna și Po
radim. Ele M’au făcut să retrăesc pe- 
lerinagiul pe care l’am făcut în acele 
locuri, preamărite prin atâtea sacrificii, 
îmi amintesc mai ales cu o adevă
rată recunoștință de duioasa Ta aten
țiune și de toate îngrijirile de cari 
M’ai înconjurat cu prilejul vizitei Mele 
în acele locuri istorice.

Carol.

Bjornson contra apostolilor
falși ai păcii.

Renumitul poet norvegian Bjornson 
la câte-va zile după ce a trimis congresu
lui de pace dela Miinchen cunoscuta scri
soare contra apostolildr falși ai păcii cum 
e Apponyi, a scris și un articol în o re
vistă mare, aducând tot pe Apponyi ca 
pildă a prietinilor falși ai păcii.

Bjfirnson zice în articolul seu, că 
toate nizuințele prietinilor păcii vor fi za
darnice până când statele reprezentate la 
congresul păcii promovează numai la apa
rență moralul păcii, iar acasă urmăresc 
moralul răsboiului. Maghiarii sunt cei mai 
zeloși când e vorba de opera păcii, de 
umanitate și sentiment de drept. Acasă 
însă ei asupresc trei milioane Slovaci, îi 
opresc să vorbească în limba lor, le bat- 
jocuresc tradițiile istorice, le închid mu
zeele și le confiscă toate mijloacele cari îi 
leagă de strămoșii lor, li batjocuresc în 
dietă numindu-i porci, îi dau afară din 
dietă și îi insultă prin foi. Bărbatul care 
conduce aceste ofense e totodată antelup- 
tătorul creștinismului. El se numește con
te Apponyi și la conferințele de pace 
internoționale ține cele mai multe cu
vântări.

Redacțiunea foaei >A Hir< din Buda
pesta s’a adresat cătră Bjornson cu ruga- 
rea să-i arate din ce cauze a criticat așa 
de aspru Ungaria și mai ales politica sa 
siguranță, și era deja gata cu desemnul 
unui proiect și a unui model. El cerce
tase ți explicase totodată fimța proprie a 
gazului carbonic. Mașinistul din Newcastle 
și chemicul renumit — amândoi și-au câ
știgat mari merite prin descoperirea lor: 
Sit Humphry Davy piin teoria sa, Ste
phenson, prin executarea practică a unei 
și aceleași ide. Că Stephenson a pășit cu 
patrusprezece zile înainte mai cu lampa sa, 
n’a luat nime în considerare. Lumea cre
dea că este de ajuns, dacă acestuia i se 
dă o recompensă de 100 funți sterlingi 
(2500 k.), până când învățatului renumit 
i se făcu un dar de douăzeci de ori 
mai mare.

Cu doi ani mai târziu pretinii lui 
Stephenson deschiseră o subscripție, îl nu
miră în public de cel diniâiu descoperitor 
al lămpii de siguranță și cu ocazia unui 
banchet îi oferiră oa recompensă un pa
har de aur în preț de 25.G00 cor.

Intr’aceea Stephenson nu pierdu din 
vedere îmbunătățirea locomotivei sale și 
întrebuințarea practică a ei. Deși oamenii 
râdeau și-l batjooureau când el le vorbea 
de construirea de tuneluri, de mutarea 
dealurilor înalte, de spargerea stâncilor 
uriașe, de trecerea peste vă’, mocirle și 
râuri: el presimția, că câștigul extraordi
nar, oare l’ar aduce întrebuințarea gene
rală de căi ferate și locomotive, ar întrece 
cu mult mai mult spesele enorme pentru 

de naționalitate în scrisoarea ce a adre- 
sat’o congresului de pace. Bjornson a tri
mes din Anlestad următorul răspuns cătră 
redactorul numitei foi :

>Domnul meu 1 Din copilăria mea 
am iubit și am admirat poporul maghiar, 
mai târziu însă, când l’am văzut mai de 
aproape și am aflat de nedreptățile, ce le 
fac Maghiarii popoarelor, cu cari trăesc 
într’o țară, am început să urăsc șovinis
mul lor. Cred, că în afară de Ungaria nu 
se va afla nimeni, care să nu aibă acelaș 
simțământ. Noi credem, că aceste nedrep
tăți, mai curând ori mai târziu vor îm
pinge Ungaria în nenorocire. Dacă vreai 
să cunoști mai de aproape părerile mele 
în aceasta cestiune, te rog, domnul meu, 
să cetești foaia ^Martie*  dela 17 Sept, 
și în »Le Courrier Europden*  articolul meu 
intitulat »Pacea și amicii păceic. Nici vă
tămări, nici amenințări nu pot împiedeca 
discuțiunea acestei afaceri penibile și im
portante. Primiți, domnul meu, asigurarea 
deosebitei mele stime«.

*) Societate creată după modelul celor din 
orașele mari apusene, eu scop de â aduce ajutor 
grabnic în cazuri de nenorociri prin accidente.

Unii ingineri trebuiau să sufere îm
potrivire ba chiar și maltratări.

Importanta și noua descoperire, în- 
tr’aceea atrase tot mâi mult atenția pu
blică asupra sa cu seriozitate, să cumpă
nea planul de a să construi căi ferate mai 
mari și cu ele să se pună în legătură cele 
mai de căpetenie orașe din țară. Locomo
tivele îmbunătățite ale lui Stephenson au 
fost supuse la repețite și amănunțite cer
cetări și experții cei mai învățați din lu
mea întreagă declarară, că urzitorul lor, 
George Stephenson, este cel mai mare geniu 
practic din vremile acelea și dacă va is- 
buti să se validiteze toată puterea loco
motivei, atunci îl vor glorifica de cel mai 
renumit technic al Angliei. Nu mult după 
aceea să începu trasarea unei linii ferate 
între Liverpool și Manchester. Executarea 
liniei să amână însă împotriva tuturor aș
teptărilor.

Atunci să ivi alt proiect. Să dete 
concesiunea pentru construirea liniei Stok- 
ton-Darliogton. Cu executarea lucrărilor 
pregătitoare fu însărcinat Stephenson. 
Îndoielile ci locomotivele nu vor putea 
fi întrebuințate cu isbândă dispărură t®t 
mai mult și Stephenson avu mulțumirea 
să fie angajat la linia proiectată, ca ingi
ner, cu leafă anuală de 7200 K. Tot a- 
tunci întemeiă el cu prietinul său Peace 
o fabrică de locomotive în Newcastle.

Clădirea unei linii ferate să socotea 

Bjornstjerne Bjornson.

Viața la București.
București, 11 Septemvrie.

A avut România, și în special Bucu
reștii cinstea celui de ai 111-lea congres in
ternațional de petrol.

Una d n puținele țări bogate, în pe
trol, România, atrage tot mai mult luarea 
aminte atât a omului de știință, cât mai 
cu seamă a acelor ce sunt interesați în 
desvoltarea acestei industrii.

Oamenii de știință, geologi, reprezen
tanți ai diferitelor state, alături de câțiva 
încercați specialiști din țară, au discutat 
științificește chestiuni de cea mai mare 
însemnătate pentru această industrie. Atât 
înainte, cât și după conferență s’au făcut 
escursluni în regiunile petrolifere atât din 
Moldova cât și din Muntenia, cu deosebire 
de pe Valea Prahovei, județul, al cărui 
pământ ascunde în sânul său bogății ce 
nu se pot-calcula.

E o mândrie pentru România de a 
fi distinsă cu această atențiune pentru un 
isvor de bogăție atât de rar ca acel al pe
trolului, dar și prilejul de a se convinge, 
că petrolul trebue să fie pe viitor tot mai 
mult un isvor de bogăție națională, exploa
tată cu capital românesc.

Odată cu congresul de petrol s’a de
schis, pentru a se închide imediat, congre
sul profesorilor secundari, întruniți pentru 
a discuta și de bună seamă a protesta 
contra unor anulări de numiri ce au fost 
făcute în învățământul secundar, de fostul 
ministru al instrucțiunii publice, Vlădescu.

De o parte unii profesori interesați 
în cauză, adecă vizați de acele anulări, de 
altă parte acei ce aprobă anulările, consi- 
derându-Ie legale și apoi de ambele părți 
partizani politici ai celor două partide, a- 
cesta era congresul, care de bună samă 
a trebuit să aibă soarta cunoscută, adecă 
să se nască mort. Chipul puțin parlamen
tar, în care el s’a închis se înțelege a mâh
nit pe rnulți profesori, cari țin la demni
tatea lor. A fost însă un prilej convingător 
pentru toți, că politica, pe cât se poate, să 
fie înlăturată nu numai din școală, dar și 
construirea acelora. Aici să răzirna mult 
pe conlucrarea fiului său, de a cărui cre
ștere pentru technică să îngriji ou multă 
stăruință.

Pe timpul acela, Stephenson își bă- 
tea capul să meargă în America, unde 
spera să găsească un teren mai mănos 
pentru cunoștințele sale. Mai ales, să gân
dea, că acolo va construi vapoare pentru 
lacurile cele mari de pe uscat. A rămas 
însă cu planurile, pentru că în curând cu
noștințele sale trebuiau să-i aducă fructe 
de aur și pe pământul Angliei.

In anul 1819 fu însărcinat cu clădi
rea unei căi ferate pentru cărbuni. După 
trei ani de zile mulțime de privitori erau 
martori la proba descoperirei lui, pe care 
a urmărit’o atâția ani cu atâta stăruință 
și care acum luase și viață. In ziua inau
gurării puse în lucrare cinci locomotive de 
ale sale. Prestațiunile rnașinelor executate 
cu istețime produseră mirare îu toate 
părțile.

Cineva ar crede că compatrioții lui 
Stephenson, de altcum foarte întreprinză
tori, vor fi înoeput acum cu zidirea de căi 
ferate în toate părțile. Aceasta însă nu s’a 
întâmplat așa iute. Unele planuri inten
ționate de construire se opinteau de re
zistența moșierilor, cari nu voiau să-și dee 
grădinile, livezile, pădurile și câmpurile lor- 
Chiar trasarea de căi nouă nu o încuviin
țau în liniște.

din chestiunile de cari depinde demnitatea 
corpului profesoral.

Revoltele 
din primăvară 
noaste un nou

țărănești de tristă amintire 
ne-au dat prilejul de a cu- 
soiu de oameni, necunos- 

cuți pănă atunci, ^instigatorii*.
Ei se plămădeau, ca niște oameni cari 

lucrează pe dedesupt, atât în capul celor 
fricoși cât și în capul celor naivi. Nu se 
plămădeau apoi în nici un chip în capul 
acelor ce aveau să dovedească cu ori-qe 
preț că nu din nevoie să răsvrătește ță
rănimea, ci din pricina ațâțărilor. Și pe 
lângă acei, ce sub diferite pretexte au 
putut fi arestați, au fost socotiți instiga
tori toți acei, cari au vorbit sau scris ade
vărul despre starea țărănimii, toți acei 
cari s’au știut prietini ai țărănimei și în 
general fără discuție toți preoții și mai cu 
seamă învățătorii.

Puțini erau convinși de nevinovăția 
lor. Acum ministrul instrucțiunii publice 
Haret, ca reabilitare a preoțimei și învă- 
țătorimel în contra acuzărilor nedrepte ce 
li-s’au adus, face să fie decorați o bună 
parte dintre ei cu >Răsplata muncei.c

Chiar justiția și mai cu seamă jus
tiția militară arată foarte puțin zel în a 
descoperi și pedepsi pe acei ce au făcut 
excese în potolirea resvrătiților și foarte 
mult zel în a pedepsi pe acei, cari n'au 
executat măsurile aspre luate contra revol- 
taților, adecă acei, foarte puțini, cari au 
fost miloși și blânzi cu țăranii și cari au 
preferit mai bine să vadă câteva geamuri 
sparte, decât câțiva oameni uciși. Acesta 
e cazul a doi maiori din Râmnicul-Sărat, 
cari fiind judecați în acel oraș au fost 
osândiți, dar în apel la București ei au fost 
achitați, poate mai mult pentru satisfacerea 
publicului, care privește cu simpatie pur
tarea celor doi maiori și tot cu mai multă 
antipatie zelul plin de păcat atât al auto
rităților cât mai cu seamă al armatei în 
potolirea revoltelor.

In zilele de 8 și 9 Septemvrie la >Kx- 
poziție (parcul >Carol I<) au fost serbări 
ale »Sindicatului ziariștilor*,  cari au amin
tit oare-cum expoziția cu serbările jubi
lare ale românismului înfrățit pentru câte
va clipe în 1906. Numai prin această amin
tire puteau să înalțe aceste serbări pe 
omul cult, care nu se poate împăca cu 
multe puncte din program (luptele de fe
mei etc.), cari ademenesc cu americanis
mul lor mahalaua înapoiată, tot așa de 
mult ca știrile de senzație și romanele 
pasionante din ziarele de știri și articolele 
politice de un anumit caracter din ziarele 
de partid pe cei înregimentați. Publicul ar 
trebui mai mult ridicat decât să ne eo- 
borâm la el, atât prin scris cât mai cu 
seamă când intrăm în mijlocul său ca re
prezentanți ai presei întregi.

Un lucru, numai după ce l’ai adus la 
capăt vezi de ce mare folos poate fi. Acesta 
e cazul iSocietăței de salvare*  *),  care e 
cel mai frumos dar ce l’a dat inima d-nei 
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Cazavillan orașului nostru pe lângă alte 
multe binefaceri, atât ale d-sale cât și ale 
defunctului său soț. Ziua ca și noaptea 
auzi trompeta trăsurii societății, care trece 
în grabă la locul unde e chemată. Tele
fonul o anunță și o aduce în timpul cel 
mai scurt.

îmi amintesc cum la înmormântarea 
lui Hașdeu căzuse un soldat. In timp ce 
m’am dus și m’am înapoiat dela mormân
tul lui Eminescu, care era la o sută de 
pași, trăsura a putut să sosească Ia cimi
tirul Șerban-Vodă. Și de câte ori, ziua ca 
și noaptea, văd trăsura cu stegulețul alb 
de pace ai crucei reîntorcându-se cu o 
nouă victimă spre palatul >Societății de 
salvarec, îmi amintesc de înmormântarea 
marelui Hașdeu, care a plecat dintre noi 
aproape ca un străin.

M.

Regele și Regina României vor pleca 
din Viena Vineri dimineața și vor sosi la 
Sinaia Sâmbătă dim., 15 Septemvrie st. v. 
Majestățile Lor vor petrece trei zile la 
Sinaia și vor pleca la 18 a. c. seara la 
Galați, spre a lua parte la solemnitatea 
botezului mai multor monitoare-vedete ale 
marinei române de războiu. Suveranii vor 
petrece dimineața zilei de 19 Septemvrie 
la Galați și vor pleca în aceeași zi la 
Tulcea.

Ministrul de externe rusesc Isvolsky 
a sosit Miercuri dimineața în Viena. A 
dorit să nu i se facă nici o primire. Deju
nul l’a luat la ministrul de esterne Aehren- 
thal. La 3 oare d. a. ministrul rusesc Is
volsky a fost primit în audiență de regele 
Carol al României, care a sosit asemenea 
Mercuri dimineață în Viena. Isvolsky a 
fost în seara aceleași zile invitat la prân
zul dat de ambasadoiui Rusiei.

Marele duce Vladimir Alexandrovici 
srecum și marea ducesă Maria Pavlovici, 
soția sa, și marele duce Andrei Vladimi- 
rovici, fiiul său, au trecut azi prin Bucu
rești, venind din Sofia și ducându-se la 
Viena. Marii duci se vor întoarce mai târ
ziu în România, după sfârșirea marilor 
manevre, pe la 25 Septemvrie st. v. spre 
a vizita pe Suveranii români. Ei vor pe
trece mai multe zile la Sinaia, unde li se 
pregătesc apartamente la castelul Peleș.

0 academie de dreptul ginților.
Propunerea d-lui Dim. A. Sturdza.

D 1 Nelidow, președintele confe
rinței pentru pace la Haga, a cetit în 
ședința plenară dela 7 Septemvrie 
st. n., următoarea scrisoare ce i a a- 
dresat d-1 Dim. A. Sturdza, primul 
ministru al României:

Excelență,
Urmărind cu un interes din ce în ce 

mai mare, chiar dela început, opera con
ferinței dela Haga, atenția mi-a fost atrasă 
în special de modul cum ea e organizată, 
așa încât această mare instituție interna
țională, întemeiată prin generoasă iniția
tivă a M. S. Împăratului Nicolae al Il-lea, 
se poată, repede și temeinic, >întinde pu
terea dreptului și întări simțământul drep
tății internaționale*.  ' 

ragiul, el îi îmbărbăta totdeauna: „trebu'e 
să avem răbdare11.

Intre altele era să se construiască o 
umplutură de câte-va miluri peste o mlaș
tină afundă. Ori cine, care ar fi fost slab 
de înger, nu s’ar fi apucat de un lucru 
așa cutezat. Ar fi zis, că asta nu i cu pu
tință să se facă. Stephenson nu s’a retras. 
Ei porunci să se arunce în baltă legături 
de nuelo în cantitate foarte mare, puse 
peste ele pământ și petriș și făcu un fel 
de fundament înotător pe o temelie foarte 
largă. D’asupra tot așeza la material, din 
jos să tot scufunda, pănă a prins o bază 
solidă. După doi ani de muncă neobosită 
isbuti în urmă să facă peste mlaștină o 
iezătură, care mai stă și astăzi. Pe linia 
asta să puteau transporta poverile cele 
mai grele. Ce este de admirat în lucrarea 
asta este, că Stephenson a executat lu
crarea cam cu 750.000 K. pe când ceilalți 
ingineri preliminaseră peste 7 milioane.

Construirea liniei celei mari, dintre 
Liverpool si Manchester, nu s’a putut oon- 
strui la terrainul fixat. De aici cârteli în 
contra lui Stephenson. „Sir“, răspunse el 
directorului, dacă ia omul în considerare gre
utățile clădirei și dacă să ia în vedere de 
câte ori n’arn putut lucra din lipsă de pa
rale, fără să pomenim de timpul nefavo
rabil, atunci s’a lucrat, ceea-ce a fost ou 
putință. Mai mult, de atâta, nici nu este 
cu putință 1“

pe atunci de o întreprindere cutezată, de 
aceea progresa foarte încet. La început 
însuși Stephenson trebuia să se intereseze 
pas de pas de mersul lucrului și de dimi- 
mineața pănă sara balanța de nivelare 
nu-i cădea din mână. Cu ciobotele lui răs
frânte și cu instrumentele în mână, el era 
cel dintâi și cel din urmă pe terenul de 
lucru. Intr’aoeea nimic nu se schimbase din 
modul său de viață obicinuit.

O sorbitura de lapte, cu o bucată de 
pane într’o casă țărănească, une-ori un 
prânz simplu la vre-un arendaș și era pe 
deplin mulțămit. Dacă întră la cineva în 
casă, era totdeauna binevenit pentru-că 
avea o fire veselă și o inimă deschisă că
tră. fie-cine. Unde erau qopii în casă, îi 
plăoea să-și petreacă cu ei. Despre aface
rile lui de mai înainte, nici oda'ă nu să 
rușina să vorbească. Din contră vorbea 
adesea despre ele. Așa de exemplu, odată 
să îmbie unor dame să le învețe a broda. 
„La arta asta mă pricep foarte bine, zicea 
el, și Vă veți mira, cum am învățat-o. 
Eram supraveghetor în Killing-Worth și 
noaptea, la lumina focului dela mașină, 
coseam la hainele muncitorilor găuri de 
nasturi “.

Nu trecu mult și Stephenson trebui 
să se gândească, ce-i de făout, pentru-că 
fabrica din Newcastle era prea mică. Mai 
cumpără o bucățică de loc și clădi pe el 
arăși o fabrică modestă, își crescu niște 

i

Ca să nu lungesc prea mult această 
scrisoare, rog pe Excelența Voastră să-mi 
îngăduie a-i arăta pe scurt propunerea ce 
o supui aprecierii sale.

Sunt încurajat să fac acest demers de 
faptul că propunerea mea dă numai formă 
exterioară unei idei ce a fost emisă de 
Excelența Voastră, ca președinte al celei 
de a doua conferință pentru pace, în dis
cursul de deschidere a acestei strălucite 
adunări.

Conferința păcii urmărește un scop 
mare: rezolvirea pașnică a conflictelor in
ternaționale.

In acest scop s’a întemeiat la 1899 
o curte permanentă de arbitragiu cu me
nirea de a judeca litigiile ce i-se vor în
fățișa. Conferința se încearcă acum să dea 
justiției arbitrate o desvoltare mai mare. 
Ar ti, prin urmare, momentul de a crea 
între jurisdicția internațională și o confe
rință o legătură, care nu poate fi decât 
știința, așa încât practica și teoria să 
meargă alături, ajutându-se una pe alta.

Pentru aceasta ar fi bine să fie la 
Haga o instituție desăvârșită a dreptului 
ginților, a cărei conducere să se încredin
țeze conferenței pentru pace, execuția 
practică consiliului administrativ permanent 
instituit la 1899 și desvoltarea științifică 
unei Academii de dreptul ginților care ar 
menținea în chip metodic știința la înăl
țimea principiilor enunțate de conferință 
și practica la înălțimea progreselor inau
gurate.

înaintând această propunere Exce
lenței Voastre prin mijlocirea primului 
delegat al României, Exăelența Sa d-1 A- 
lexandiu Beldiman, îndiăznesc să vă rog 
a o lua sub înalta d-voastră protecție. Cum 
această propunere e numai complectarea 
trebuitoare și grabnică a însăși instituției 
conferinței, nădăjduiesc că Excelența Voa
stră va găsi mijlocul de a o pune în 
execuție.

Primiți, mă rog, etc.
Dimitrie A. Sturdza,

Vânătoarea dela Serețel.
La cerespondența apărută în foaia 

noastră, numărul poporal dela 24 
August (6 Septemvrie) a. c., ni s’a 
trimis o întîmpinare, pe care am pu- 
blicat’o deja în Nr. de zi 194.

Intr’o scrisoare adresată de pro- 
tonotarul comitatului Bistrița Dr. 
Leon Scridon cătră d 1 procuror reg. 
Dr. Alex. Maxim Pop se zice, că pri
măria comunei Serețel a raportat că 
porcii sălbatici fac mari pagube pe 
hotarul lor. Pe baza acestui raport 
protojudele din cercul Beșmeului a 
cerut' să se ordoneze din oficiu vâ
nătoare cu haităi.

Viceșapanul Gottfried Lani a 
ordonat acea vânătoare (în absența 
d-lui fișpan Dr. Lazar Arpad) în 19 
August a. c. și cu executarea a în
credințat pe protojudele Dr. Hunyadi 
Irnre. Se rectifică deci că «nu d-1 fiș
pan conte Lazar Arpad a ordonat 
vânătoarea și că peste tot n’a avut 
știre despre toată afacerea, fiind în 
concediu.
muncitori harnici și prin asta puse bază I 
uriașelor așezăminte, cari înfloriră mai târ
ziu pe locul acela.

Cu cât să apropia mai tare de ter
minarea construcției cu linia ferată, cu 
atât Stephenson era mai îngrijat. Se te
mea că cele trei locomotive, lucrate în 
fabrica sa, nu vor avea destulă putere de 
mânare. Dispoziția sa să poate cunoaște, 
din cuviutele, ce le adresa fiului său și 
celor din jurul său : Așa cred, că voi veți 
ajunge ziua, pe care eu nu voiu ajunge-o, 
să vedeți că liniile ferate vor înlocui toate 
celelalte drumuri. Va veni vremea, oând 
oamenii vor călători mai ieftin cu loco
motiva, decât eu piciorul. Știu, că să vor 
întîmpina greutăți, cari să vor părea de 
neînvins, dar ceea-ce vă spun să va în
tâmpla. Aș dori, deși nu mai pot avea 
nădejde, să ajung și eu ziua aceea; pen
tru-că știu prea bine, cât de încet merge 
cu propășirea oamenilor și cu ce greutăți 
am trebuit eă mă lupt, păoă am văzut că 
să întrebuințează locomotivele mele!“

Isbânda construirei de linii ferate, 
întrecu cu mult toate speranțele lui Ste
phenson. Deja, după câți-va ani, locomo
tivele circulau ca mașini de transport ge
neral, pe linii de șine de mai multe mi- 
luri de lungi.

Mare osteneală l’a costat să învingă 
pe contrari, când era vorba să se con- 

■ struiască linia Liverpool-Manchester. Trei

S’a pus vânătoarea pe zi de Du
minecă, ca oamenii să nu fie împie
decați în lucrul de câmp. Primăria 
a fost provocată a compune lista 
celor potriviți de haităi. Locuitorii 
să nu fi făcut nici unul obiecțiune 
contra zilei de vânătoare. Scrisoarea 
zice apoi:

.Gând protojudele în Septemvrie a 
venit în comuna Serețel, raulți sub deo
sebite titule, au cerut să fie eliberați.

Protojudele nu i-a eliberat fiindcă a 
presupus, că prmăria cnmunală știe mai 
bine pe cari să i elibereze și pe oari nu.

Ca haităi au luat parte 30—34 inși; 
deci nu întreg satul.

Gendarmi au fost doi de față, după 
datină.

Mai departe spune d-I Scridon 
în scrisoare că protojudele a fost de 
bună credință, că lucrul nu s’a făcut 
cu rea intențiune și că Dr. Hunyadi 
nu e Ungur de 50 cr.

Aceasta din urmă o luăm la cu
noștință cu!] plăcere, dar nu putem 
să scuzăm procederea d-lui viceșpan 
și a protojudelui Hunyadi, după ce 
în raportul nostru se constată, ear 
rectificarea recunoaște, că mulți locui
tori au ținut să fie eliberați dela ser
viciul de haităi, dar protojudele nu 
i-a eliberat fiindcă a presupus una 
și alta.

Adevărul este că între cei ce 
s’au rugat să fie eliberați au fost și 
cantorul, fătul și clopotarul dela bise
rică. De ce nu i-a eliberat pe aceștia? 
De sigur că nu din respectul cătră 
ziua de Duminecă și cătră așezămin- 
tele noastre bisericești!

Primarul din Serețel e de con
damnat, fiind-că, se vede, ca să placă 
„Domnilor" îi lasă să facă ce le 
place, fără a sări în apărarea intere
sului locuitorilor.

Luăm la cunoștință că d-1 fișpan 
contele Lazar Arpad n’a știut de 
toată treaba și nici n’a fost la vână
toare, și sperăm că va face cercetare 
strictă în cazul de față, va trage la 
răspundere pe fisolgăbirău și va îm
piedeca ca în viitor să se mai în
tâmple astfel de lucruri, cari îți re- 
voacă în memorie stările din evul 
mediu.

Cea mai viuă dovadă că prin 
ordonarea vânătoarei s’a violat sfin
țenia Duminicei și că locuitorii au fost 
tiranizați și cu sila duși, este mărtu- 

j risirea că mulți s’au rugat să fie eli
berați, dar înzadar.

In fine de ce Jidovii și singurul 
Maghiar din sat nu au fost duși ca 
„haităi", ci lăsați acasă ?

La aceasta d. protonotar nu dă 
nici o deslușire. Va fi știind fisolgă- 
birăul de ce au fost cruțați.

zile într’una înainte d’a se hotărî construi
rea, a trebuit să combată și să răspundă 
la fel și fel de întrebări. Astăzi ne vine 
a râde, cum să certau atunci pentru lu
cruri, cari în decursul vremii s’au rezolvat 
dela sine.

La toate obiecțitmile, nu totdeauna 
binevoitoare și la observările înțepătoare, 
Stephenson da răspunsuri liniștite și lim
pezi.

Când vorb°a el de iuțimea mașine- 
lor sale, oamenii să îndoiau dacă-i cu min
tea întreagă și ziceau, că dacă o căruță 
ar merge numai de două ori așa iute ca 
o trăsură, s’ar bolnăvi călătorii. Era teamă 
că vacile și caii să vor spăria de locomo
tivă. Stephenson le răspundea : Caii să 
vor deprinde în curând cu vederea trenu
rilor, vacile vor paște liniștite în apropie
rea lui și țăranii abia să vor mai plânge 
de foloase ale căror urmări acuși nu le 
vor mai fi îndoielnice14.

Rezultatul consfătuirei a fost, că 
s’a hotărât construirea liniei și că Stephen
son fu angajat de singurul inginer suprem 
cu leafă anuală de 25 000 K. Construirea 
aceasta să socotea pe atunci de un luoru 
cu totul extraordinar. Adevărat că trebuiau 
învinse greutăți enorme. Stephenson însă 
era omul potrivit, chiar singurul pe atunci, 
care a fcst în stare să le învingă. Când 
directorii liniei își pierdeau câte-odată cu-

ȘTIRILE ZILEI.
— 13 Septemvrie v.

Examenul oral de maturitate, care s’a 
ținut eri Mercuri, cu abiturienții gimna
ziului român din Brașov s’a terminat cu 
următorul resultat: Din 5 candidați, cari 
aveau să facă examenul din toate studiile 
a fost declarat matur cu calculul general 
bine Simeon Turtea, iar maturi Petru 
Leucă și Ioan Stoia. Doi candidați au fost 
avisați la repețirea examenului din câte un 
obiect în luna Decemvrie. Din 12 candidați, 
cari aveau să facă examenul de corigentă 
din câte un obiect au reușit 11 și anume: 
cu nota generală bine Stetan Garoiu și G. 
Popa, cu nota generală suficient: Stefan 
Buzea, George Aug. Damian, Const. Oancea 
Stef. A. Perian, Marian Dreghici, loan Ie- 
vuțian, Ioan Mandai, Rom. Peșteanu și 
Ioan M. los. Sturza. Un candidat a fost 
avisat la examenul de corigență din 1. 
maghiară în luna Decemvrie a. c.

Știre personală- »Drapelul< comunică 
că d-1’ Dr. Alexandru Mocsonyi a petrecut 
vre-o câteva ore în Lugoj și cu aceasta 
ocaziune a vizitat și redaeția numitului 
ziar. D-1 Dr. A. Mocsonyi s’a recules bi
nișor după morbul îndelungat, de care a 
suferit.

Excursiunea îll Poiană. Favorizați de 
un timp admirabil elevii gimnaziului ro
mân din Brașov au plecat azi dimineață 
în Poiană, în sunetele cântărilor vesele, 
executate de corul studenților. Afară de 
elevi și profesori s’au asociat acestei ex- 
cursiuni, după obiceiul vechiu, și numă- 
roase familii românești din Brașov. Noi, 
cari durere, suntem legați de masa redac
țională neputând lua parte la serbarea de 
toamnă a școalelor noastre, Jdorim excur
sioniștilor cea mai frumoasă petrecere la 
poalele Postovarului.

Târg de țară în Săliște. Ni-se comu
nică că târgul de vite în Săliște (lângă Si- 
biiu) se va ținea în 4 și 5 Octomvrie st n. 
iar cel de mărfuri în 7 Octomvrie n. c.

Cununii- Virginia Micu și Basiliu 
Perția ne anunță căsătoria lor, care se va 
celebra la 6 Octomvrie n. 1907, la 3 oare 
d. a. în biserica gr. cat. din Făgăraș. Fă
găraș, în Septemvrie 1907. Feldioara.

— D-1 George Ardeleana și d-șoara 
Marioara Purcărea își vor serba cununia 
lor Duminecă în 16 (29) Septemvrie. Nuu 
d-na și d-1 Nicolae G. Furnică.

Copii bolnavi de stomac- și debili au 
trebuință de o nutrite substanțială și ușor 
de mistuit. Cel mai bun și probat aliment 
pentru aceasta este Făina de copii a lui 
Nestle, un praf fin de pismete, care fiert 
cu apă sau amestecat cu lapte formează 
un aliment gustos întăritor și ușor de 
mistuit și se evită catar de intestine și 
stomac.

Măsuri în contra scumpetei. Se zice 
că ministru-președinte Wekerle a declarat, 
că va studia în ministeriul de finanțe Ge
stiunea marei scumpiri acelor mai impor
tante articole de hrană, spre a afla mij
loacele pentru combaterea acestui rău ge
neral. Se zice, că stadiul despre scumpirea 
mijloacelor de traiu și despre modalitățile 
delăturărei ei e deja gata și că ministrul 
va conchiema o anchetă în luna viitoare 
la ministerial de finanțe, care se va ocupa 



Nr. 20?.—1907. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 5.

de această chestiune. Numai de n’ar fi amâ
nată ca și chestiunea votului universal.

Congres pentru igienă, în Berlin e 
adunat începând dela 19 Sept. n. congre
sul internațional pentru igienă (sănătate) 

rcare stă sub protectoratul împărătesei ger
mane. Luni și-aținut prima ședință. Parti- 
cipanții sunt cu miile. La congres se va 
vorbi despre contagiul tuberculosei (ofticei), 
higiena hranei, mâncarea săracilor, despre 
alcoholism, surmenagiul (prea mare încor
dare) în scoale, îngrijirea pentru muncito
rime, combaterea boalelor lipicioase, asi- 
rările în cazuri de boală, ș. a. ș. a.

înaintări în Japonia. Se anunță din 
Tokio, că marchizul Ito și mareșalii Joma- 
gata și Oyama au fost înălțați la gradul 
de principi. Admirabil flotei japoneze ve
stitul Togo a fost înălțat la gradul de conte.

Furtună Și trăsnete. In Newyork a is- 
bucnit la 22 Sept. a. c. o furtună, care a 
băgat mare spaimă în oameni. In spitalul 
Sf. Catarina și în biserica Sf. Nicolae a 
trăsnit. Pacienții din spital și credincioșii 
ce se aflau în biserică au fost cuprinși de 
mare spaimă. Temeliile bisericei fură sgu- 
duite și obștea a alergat afară îngrozită.

GOlera in Rusia. Din știrile sosite 
pană acum, se poate vedea întinderea în
spăimântătoare pe care a luat’oj colora în 
Rusia europeană. Epidemia se întinde în 
13 guvernamente și păuă acum a făcut 
peste 200 de victime. In total în cele 13 
guvernamente au fost 4511 cazuri de 
coleră.

Atentatul contra casei lui Tolstoi. Aten
tatul contra casei lui Tolstoi pare a fi fost 
săvârșit de țăranii de pe moșia lui. Tol
stoi, care hotărâse odmioară să-și împartă 
moșia între țărani, a fost oprit de familie, 
sub amenințare că-1 va pune sub inter
dicție. Familia a silit pe Tolstoi să dea 
toată moșia din Iasnaia Poliana soției și 
copiilor săi, astfel că acum nu mai are 
putere asupra moșiei sale. Adeseori el a 
intervenit pe lângă familie în favoarea 
țăranilor, dar n’a reușit totdeauna. Țăra
nilor li-se cereau arânzi mari, din care 
cauză relațiile între ei și proprietari se 
înăspriseră. Nu s’a putut dovedi dată ță- 
raaii au făcut numai o demonstrație sau 
au săvârșit un atentat.

Zece porunci pentru cetitorii de cărți. 
O foaie nemțească publică următoarele 
zece porunci :

1. Cetește numai cărți bune.
2. Cetește numai, ce te interesează.
3. Cetește zilnic cel puțin o jumătate 

oră și cugetă-te câtva timp asupra celor 
cetite.

' 4. Dacă poți cetește câte-odată cu 
voce tare. Fii atent atunci la glasul tău 
și la pronunțarea clară.

5. Pe cât se poate nu ceti singur, ci 
împreună c’un cunoscut ori prieten și dis
cută cu el asupra celor cetite. Asta e che
stiune de gust.

6. Cetește întotdeauna așa ca să poți 
raporta și altora despre ce ai cetit. Aceasta 
nu e cestiune de gust, ci e datorie față 
de tine însuți.

7. Cetește o carte în ordine, nu frun
zărind odată ici, odată colo.

8. Cetește numai pănă ești treaz, nu 
când ești ostenit.

9. Cetește numai, când poți să-ți 
înmulțești cunoștințele sau vreai să-ți

înalți sufletul, nu ceti numai pentru sim
pla distracțiune sau pentru ați gâdili nervii, 
sau pentru ați omorî timpul.

10. Inseamnăți tot ce e vrednic de 
însemnat într’o carte de notat pe care să 
o porți în regulă.

Sfințirea bisericei din Sângătin.
25 Sept. n. 1907.

Ziua de 9 Septemvrie a fost o zi de 
îndoită sărbătoare pentru poporul din pro
topopiatul Miercurei și în special pentru 
cel din Sângătin.

In Dumineca aceea s’a sfințit un locaș 
frumos Domnului, s’a împlinit o dorință 
ferbinte a unui popor sărac : de-a să în
china Domnului într’o casă demnă de fru
moasele sentimente religioase ale poporu
lui. Cu mult mai mare a fost bucuria, când 
au putut aclama în mijlocul lor pe însuși 
archereul, pe venerabilul nostru mitropo
lit, care cu toată vârsta înaintată și cu 
toate greutățile împreunate cu drumul și 
sfințirea, ^nu-a pregetat a se înfățișa în 
mijlocul poporului și a-1 lumina cu învă
țăturile și sfaturile sale înțelepte : <Nu 
v’am adus bogății lumești, de cari nu am 
nici eu și nici vouă nu v’ar fi de folos, 
căci și înaintașii, moșii și strămoșii no?tri 
au avut avuții număroase,. pe care mare 
parte le-au pierdut, ci aduc învățătura, 
care nu piere nici odată, care este ca apa 
cea vie, pururea curgătoare:».

Plecarea din Sibiu a Exelenției Sale a 
fost Sâmbătă dimineața având în suită pe 
d-nii asesori: M. Voileanu, Dr. M. Cristea, 
Dr. Eusebiu Roșea, diaconii : Dr. Aurel 
Crăciunescu și Aurel Oancea, ipe Dr. D. 
Borcia redact, la Telegraf și Dr. Dobre 
funcționar consistorial. Pe drum s’a adaus 
protopopul Dr. Stroia și corul din Siliște, 
compus din d-nii învățători din loc și din 
alți din jurul Săliștei.

La gara din Apoldul-Mic o mulțime 
de popor, în frunte cu preoții din comună 
și protopopul Miercurei: Avram Păcurar 
aștepta sosirea trenului, iar când Exelența 
Sa a apărut eșind din tren a fost salutat 
cu urale de să trăiască. A fost salutat în 
numele poporului de protopopul A. Păcu
rar, la care a răspuns Exelența Sa cu fru
moase cuvinte lăudând tăria credinței po
porului nostru care ridică biserici fru
moase.

S’a format apoi un convoiu de trăsuri 
în jurul cărora mișuna mulțimea de popor 
eșită spre întâmpinare. La biserica din A- 
pold s’a adunat tot poporul; Exelența sa 
domnul ,metropolit văzând mulțimea de 
popor adunată ca să’i asculte graiul său 
de învățătură, și neîncăi ând toți în bise
rică i-a invitat să iasă cu toții afară în 
curtea bisericei căci are să le vorbiaseă. 
După ce a rostit o cuvântare plină de fru
moase învățături scoase tocmai din însem
nătatea creștinească a sărbătoarei<Nașterea 
Născ. de D-zeu», și mai ales despre foloa
sele creșterei bune dată pruncilor și despre 
foloasele învățăturei, fără care nu mai 
poate poporul nostru să țină concurență 
cu celelalte popoare, după această cuvân
tare a îngenunchiat întreg poporul pentru 
rugăciunea frumoasă de deslegare cetită 
și de Exelența Sa D-l metropolis

Ca semn de stimă și recunoștință 
pentru atențiunea dată comunei Apoldul- 
mic din partea Escelenței și a suitei sale, 
s’a aranjat o masă la care au luat parte 
la 40 persoane.

son era aproape singurul, care a votat 
pentru cele din urmă. Inginerii nu-și de- 
deau osteneala nici baremi să examineze, 
ce putere au locomotivele. Toți să sileau 
să facă proiecte nouă și discutau pănă 
când delăturându se toate contrazicerile, 
învinse Stephenson cu părerea sa. Preșe
dintele comisiei parlamentare de atunci, 
aleasă anume spre scopul acesta, învită 
pe Stephenson în fața parlamentului, și-l 
întrebă, cu gura plină, oum s’ar zice, dacă 
este în stare să construiască o locomotivă, 
care să percurgă într’o oră un mii german? 
Inginerul răspunse, da. După asta, preșe
dintele căpătă curaj și’l întrebă, că n’ar 
putea face să percurgă două miluri pe 
oră? Stephenson răspunse și acum : da, însă 
într’uu ton, încât președintele n’a mai în- 
drăsnit să i pună altă întrebare. Pe atunci 
să credea oă opt miluri englezești pe oră 
sunt maximul — astăzi cu trenurile ac
celerate să fac mai mult ca două miluri 
engleze în trei minute. Direcțiunea să ho
tărâse în fine să pună la concurs construi
rea de locomotive și puse un premiu de 
12.500 K. pentru cea mai bună mașină, 
dacă cu atâta povară va merge atâta și 
atâta de iute. In 6 Octomvrie 1829 începu 
întrecerea între locomotiva „Racheta1*,  
construită de Stephenson și fiu și între 
alte cinci, liferate de alți iugineri.

„Nu-i cu putință ?“ strigă directorul. 
„Mi-ar plăcea să-ți pot trimite un Napoleon 
pe cap. Acesta ți-ar zice: un astfel de cu
vânt nu există în vocabularul unui geniu**.

„Nu-mi vorbi d-ta de Napoleon, ob
servă Stephenson iritat, pune-mi la dispo
ziție oameni, bani și material și eu voiu 
face, ceea-ce Napoleon n’ar fi putut. Aș 
conduce linia ferată dela Liverpool Ia 
Manchester, chiar și peste mlaștini*.

Directorii să îngrijiră de mijloace 
îndestulătoare și de înc’odată atâția lucră
tori. De multe ori să lucra și peste noapte.

Stephenson să interesa de toate 
detaiurile construcției. El desemna cu 
mâna sa toate podurile, viaductele, lu
crările de pământ, mașinele ajutătoare și 
altele de acestea. Nimic nu-i scăpa din 
vedere. El supraveghea întreagă linia, dela 
cea dintâi săpătură, pănă la isprăvirea 
perfectă a întreprinderii. Calul lui de că
lărit, deodată cu zorile era dinaintea ușei. 
Abia își lua răgaz peutru un dejun în 
fugă, câte-odată nu avea vreme nici să 
prânzească, cum să cade, seara, când să 
culca, oare întregi medita la câte o pro
blemă mai grea.

Toate lucrările erau terminate, tune
lurile zidite, linia peste mlaștini solid așe
zată și directoriul nu hotărâse încă, cum 
să transpoarte materialul, cu cai, cu ma
șini stătătoare, ori cu locomotive? Stephen- Și să adunară multe mii din depăr-

Pe la 3 oare după amiazi s’au făcut 
pregătiri de plecare la Sângătin, unde ne-a 
așteptat poporul în frunte cu harnicul 
preot Dăianu care a vorbit bineventând pe 
Metropolitul. Cuartirul Escelenției sale a 
fost aranjat în frumoasele case ale părin
telui Dăianu, iar a celorlalți domni asesori 
la d l Alexandru Măcelar, mare proprietar 
în Sângătin.

Pe la patru oare clopotele vechei bi
sericuțe chemară pe credincioși la prive- 
ghiere; această slujbă frumoasă constă din 
Vecernia mare, Litie și Utrenia dela Po
gorârea Duhului sfânt. S’a oficiat de Prea 
Cuvioșia d-l protosincel Eusebiu Roșea, 
protopopul A. Păcurar, preotul Dăianu și 
diaconul Dr. Crăciunescu, iar cântările din 
strană le-a executat cu mare măestrie d-l 
asesor M. Voileanu și vestitul cântăreț 
dela Săliște d-i Hociotă ș. a. La sfârșit a 
fost transportarea odoarelor din biserica 
cea veche în cea nouă cu cântări mărețe, 
înălțătoare. Ajungând în biserica cea nouă 
ne-a surprins forma plăcută, armonia co
lorilor și a picturii, peste tot întreaga 
înfățișare a produs impresie adâncă asu
pra tuturor.

Cina s’a servit în casele părintelui 
Dăianu la care a participat metropolitul 
cu întreagă suită. Și de astădată trebue 
să amintesc primirea și ospitalitatea pă
rintelui Dăianu, a cărui casă înfâțișază o 
gospodărie bine chivernisită dovadă despre 
hărnicia și capabilitatea cu care își con
duce gospodăria sa. însuși mi-a spus că 
numai de 6 ani e preot, în care timp i-a 
succes a zidi această frumoasă biserică, la 
care poporul a contribuit cu puțin și nici 
nu visa vre-odată să vadă biserica ispră
vită, dar prin silința preotului toate s’au 
putut. Părintele Dăianu, după cum s’a ac
centuat de multe-ori, are meritul princi
pal, că poporul drept-credincios din Sân
gătin are o biserică așa frumoasă.

A doua zi, Duminecă la 8 oare clo
potele chiemară pe credincioși la biserică. 
Au servit Ex. D-l Metropolit, asesorii Voi- 
lean, Cristea, Dr. Roșea, protopopii Stroia, 
Păcurar, Droc, preoții Dăianu, Marcu, dia
conii Dr. Crăciunescu și Aure! Oancea, răs
punsurile corale le-a dat corul din Săliște. 
S’a făcut sfințirea apei, apoi înconjurarea 
și stropirea bisericii și sfânta liturgie în 
decursul căreia a fost înaintat dela treapta 
de diacon la cea de presbiter Aurel Oan
cea ales paroch în Rotbav. La fine Exce
lența Sa a vorbit poporului lăudând stră
duința lui pentru frumsețea casei lui Dum
nezeu, a pomenit pe fruntașii cari s’au 
distins prin contribuiri, dintre cari îmi 
amintesc de părintele Dăianu cu 1000 cor., 
familia Măcelar 600 cor., protopopul Droc 
cu 200 cor. și alții binemeritați ctitori ai 
sf. bisericei.

La fine s’a împărțit naforă de Ex
celența Sa și s’a stropit poporul în nu
măr de peste 2000 suflete cu apă 
sfințită.

La banchet au luat parte toată in
teligența venită în mare număr de prin 
satele și orașele învecinate precum și un 
număr mare de țărani.

S’a toastat pentru părintele nostru 
sufletesc, pentru împăratul și regele Fran- 
cisc Iosif I. din partea Excelenției Sale, 
ear mesenii au aclamat cu »Să trăiască*.  
S’a mai toastat pentru Excelența Sa, pen
tru organul protopopesc, pentru preotul 
Dăianu etc.

Masa s’a ridicat la 3 oare, când cei 
mai mulți din oaspeții Sibieni au luattre- 
nul spre casă._____________ _____ °—o.
țări și de aproape : învățați, mechanici și 
nigineri, laici și specialiști, ca să fie mar
tori la prestațiunile locomotivelor. Cea 
dintâiu probă să făcu cu „Raoheta". Ea 
merse cu o iuțime de trei ori mai mare, 
de cum să ceruse. Celelalte rămaseră cu 
mult îndărăt, ba ohiar să stricară la proba 
cea dintâi. —

Stephenson rămase învingător. El luă 
și premiul.

(V a urma.)

Din carnetul unui jurat
Schiță.

de loan Al. Brătescu-Voinești,
(Fin e.)

Proces de incendiu.
— „Dumneata, partea civilă, spune 

cum s’a întâmplat lucrurile.
— „Uite, dom’le, cum a fost păcatele 

mele... Prăpăditu ăsta e din sat dela noi, 
din Braniște; — tat-so și acum trăește; 
— e cam vecin cu mine... Când s’a făcut 
băiat de f’o paispee ani l’a luat un român 
din Produlești, care n’avea copii, cu gând 
să-i fie dă f’un ajutor și să-l lase în pă- 
mântu lui. Și l’a luat... A stat așa dus 
douăzeci de"âni. Când și când la un an 
la doi mai venea pe la noi pîn Braniște 
la tat-so. — „Ce faoi, mă llie? Cum o

ULTIME ȘTIRI.
Viena, 26 Septemvrie. Regele 

Carol al României a sosit eri dimi
neață aci, unde a vizitat muzeele și 
a trimis apoi împăratului Francisc 
Iosif carta sa de vizită. Suveranul 
României își are locuința la hotelul 
„Kranz“, unde a luat dejunul, la care 
a luat parte și ministrul României 
la Viena d-l Lahovary. La oarele 3 
a sosit în fața hotelului, echipagiul 
împăratului Francisc Iosif. împăra
tul purta uniforma regimentului 6 
de infanterie român și era însoțit de 
aghiotantul său și atașatul militar ro
mân, maiorul Sehina. Monarchul a 
petrecut o oră la suveranul Româ
niei. La părăsirea hotelului mulțimea 
adunată în stradă i-a făcut ovații.

Regele Carol a primit apoi pe 
ministrul de externe al Austriei ba
ronul Aehrenthal, a cărui audiență 
a durat o jumătate de oră. Suvera
nul României a făcut după aceasta 
o plimbare în oraș. In lipsa lui dela 
hotel numeroși diplomați și notabi
lități s’au înscris în lista deschisă. 
Azi a sosit aci ministrul de externe 
al Rusiei Iswolsky care a fost primit 
și de regele Carol. E posibil ca re
gele să viziteze și capela română.

Bibliografie.
In „Biblioteca pentru to(iu nr. 295 — 

298 oa întâiul volum din operele complec
te ale lui Gr. M. Alexandrescu. Volumul 
e intitulat: Poezii și ouprinde: Poeziile, 
Epistolele, Satirele, Fabulele, Epigramele 
și Traducerile, marelui poet. In afară de 
aceasta volumul mai are o întinsă culege
re asupra vieței și operei scriitorului, o bi
bliografie complectă asupra tuturor studii
lor sorise, intre anii 1874 — 1907, despre 
opera poetului, și ca adaoe: poesiile nepu
blicate în nici una dintre Edițiile de pănă 
acum, poezii rămase prin foile periodice, 
sau prin culegerile streine. In alcătuirea 
acestei ediții s’a luat de bază edițiile ani
lor 1842 și 1847. singurele cari au păstrat 
adevărata limbă și formă a poeziilor lui 
Alexandrescu. In deosebi, s’a arătat în note, 
de fiecare poezie, deosebirile oelor 6 ecjdții 
(și a celei din 1893), ziarele sau revistele 
unde ele au apărut întâi, poiemicile la care 
au dat naștere, precum și împrejurările în 
oare versurile au fost sorise.

Alcătuirea Ediției se datorește d-lui 
Em. Gârleanu-Etnilgar: și ediția poate 
sluji de pildă acelora oare vor să reînvie 
clasicii noștri.

Bucolicele și Georgicele lui Ver- 
giliu traduse de cunoscutul și apreciatul 
scriitor și profesor pensionar M. Strajanu. 
Bucuresci I. V. Socecu. Se pot procura 
prin librăria A. Mureșianu. Prețul cor. 
2.60 plus 10 fii. porto.

Traducerea e făcută de un bărbat 
competent, din cuvînt în cuvînt și e în
soțită de analisa tuturor cuvintelor cu
prinse în textul latin. Elevii gimnasialî, 
cari au fost nevoiți pănă aouraa a. utili sa 
traduceri streine, de sigur se vor bucura*  
de aedstă carte. -
duci tu p’acolo? — Bine.1* Așa, am aflat 
la o vreme că s’a însurat acolo; pe urmă 
la câțiva ani că i-a murit nevasta, pănă 
acum doi ani, când ne-am pomen t cu el 
că se’ntoarce în sat la noi. Spunea și am 
auzit și pîn alți oameni că pe hăl român 
dă l’a crescut, l’a șutulit primam de d’a- 
oolo, l’a miglisit și l’a dus la tribunal de 
i-a făcut o hârtie; și când a murit, s’a scu
lat fecioru primarului și i-a luat pământU. 
Ăsta n’avea la mână nici o hârtie, nu ni 
mic, ăla avea atistament: i-a luat pămân 
tu. Și așa, dacă s’a întors la noi, trăia ș 
el cu tat-so acolo, ora ca toti oameni**.

Așa, astă toamnă mă pomenesc în
tr’o zi cu el, ca să-i dau fata asta lui. Acum 
el, om trainic, de treizeșpatru de ani, fata 
numai de opspce. M’am gândit... m’am so
cotit... De!., avere nu; ara și eu două po
goane de pământ și șase copii. La care 
să dai întâi? Pe urmă aoura, bine vedeți, 
umblă fiteșcare flăcău după stare, că sunt 
vremurile grele... Fata, după cura o ve
deți, că nici eu n’am fost f’un om frumos 
nici raă-sa. M’am gândit,' m’am socotit cu 
muierea... de! așa i-o fi noroc fetii, să ia 
văduv... Și i-ara dato... Am făcut nuntă., 
cum să face la țară la noi... Ara cheltuit 
patru poli, că ș’acu sunt dator la Socitate 
că el să nu zici c’a adus d'un ban gaz 
de pus într’o lampă, — și i-am dat și ze
ce prăjini de pământ — și-a rămas să fa-
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Laptele.
— Un studiu ai d-Iui Dr. Negrescu. —

D-l Dr. V. G. Negrescu, medic pri
mar al județului R. Sărat a publicat de 
curând o monografie „Despre lapte", care 
are o mare importanță și din care extra
gem câte-va pasaje:

Soriind aceste pagini mă gâudeso la 
mulțime a de copii, adulți și bătrâni, cari 
mor din cauză, că la boalele lor nu beau 
lapte, neavând s’au necunoscând puterea 
miraculoasă de a vindeca multe boale, ce 
o are această beutură.

Laptele este un aliment, adecă nu
trește pe oei ce-1 beau; astfel copiii mici 
n’ar crește sugând numai laptele mamei 
lor; și în acelaș timp este o doctorie pu
ternică, în stare de a vindeca de multe 
hoale.

Mă gândesc Ia numeroșii copii depăr
tați prea de timpuriu de sînul marnei lor 
și nutriți cu mămăligă și ceapă, pe oare 
slabul lor stomac nu o mistuește și din 
care cauză capătă disenterie și atrepsie, de 
care mor; la numeroșii bolnavi de tuse, 
de inimă, de stomac, ficat, rinichi, cari se 
pierd, din cauză că nu știu, că bând lapte 
s'ar vindeca, sau nu au de unde să și-1 
procure, căci prin sate și prin orașe nu 
găsim decât arareori lapte și nu cât ne 
trebue la boală; iar dacă e zi de post, 
ori Miercuri sau Luni și Vineri, atunci nici 
uduI din noi creștinii, ce ne respectăm bi
gotismul, nu vom bea lapte, știind chiar 
că fără lapte nu ne merge bine la boalele 
noastre. Iarna e și mai rău, scumpetea 
laptelui, raritatea sa, face ca această sub
stanță hrănitoare să lipsească cu desăvâr
șire aproape pretutindeni; iar bolnavii, că
rora medicii le prescriu dieta cu lapte la 
boala lor, așteaptă primăvara sau să treacă 
posturile, ca să găsească laptele sau să 
n’aibă păcat, bând această doctorie, care 
siDgură i-ar putea însănătoșa.

La alte popoare, care se preocupă 
mai mult decât noi de buna îngrijire și 
de hrana copiilor și bolnavilor, laptele este 
foarte căutat ca să fie la dispozișia pu
blicului în abundență și pe un preț mo
derat, iarna ca și vara; lăptării suot sta
bilite în fiecare sat, unde sătenii pot să 
își găsească cât lapte vor, și ca să nu fie 
falsificat, mai ales când e vorba de un 
copil sau un bolnav, adesea pentru ga
ranția bolnavilor laptele li se pune la 
dispoziție în sticle sau vase pecetluite 
pe răspunderea lăptăriei, eă este curat și 
nu se va strica prin fierbere; asemenea 
lăptării au toate avantagele materiale de 
câștig, dacă se bucură de încrederea pu
blicului și nu-1 înșală prin reaua calitate 
a laptelui ee-1 oferă spre vânzare.

Prin toate celelalte țări sunt locuri 
cum ar fi și la noi stațiunile de băi, unde 
se face cură de lapte; la noi era în un 
timp obiceiul, care începe să se piarză, 
că lumea făcea cură de lapte la stâni, 
obioeiu primitiv, dar bun întru cât-va, de 
oarece stațiuni balneare nu se aflau; acum 
numeroasele noastre băi, unde lumea a- 
leargă au scăzut deprinderea, ce o aveam 
a merge la stână să bem lapte. La aceste 
băi se găsesc toate bune și frumoase, nu
mai ca să facă cineva o eură cu lapte, nu 
găsești și cât ar fi de folositoare apele 
noastre minerale, fiind însoțite da o dietă 
cu lapte pentru boalele cronice, de natură 
atât de diversă și al căror leac, mărturi
sit de toți doctorii, nu este altul decât 
laptele.
cem furmele de cununie cârd ne om ma1 
lesni dă parale... Și s’a dus fata la el*..-

Bolnavi Viteji.
Profesorul Finsen, care a descoperit 

și pus în lucrare puterea tămăduitoare a 
razelor Soarelui, a bolit douăzeci de ani, 
înainte de a muri. Era bolnav de inimă 
și de ficat, suferea și de dropică (hidropi- 
zie). li trebui răbdare nespusă și dieta cea 
mai aspră ca să nu moară. Și totuși, în 
ciuda durerilor, când moartea îl pândea 
mereu, Finsen lucra pentru desăvârșirea 
și răspândirea descoperirei sale pe lângă 
că studia mereu bolile de cari suferea și 
scria articole la reviste medicale In cei 
din urmă doi ani stetea mereu pe spate 
și nu putea niei să meargă, măcar cu tră
sura, la institutul său. Dar asta nu l’a 
înpiedecat a acrie zilnic despre boala, în 
potriva căreia s’a luptat o viață.

Vitejia acestui profesor danez amin
tește de lupta ce-a purtat istoricul 1. R. 
Green în potriva durerilor și boalei. In 
1869 l’a pus la pat o boală de oare sufe
rea de vre o doi ani pe pioioare. Doctorii 
i-au spus că nu mai are chip de trăit, iar 
Green s’a hotărât să scrie în acest timp 
„Istoria poporului englez", care a ajuns 
vestită. Zi cu zi stătea la masă și săriâ, 
acățindu-se cu desnădejde de viață și sta- 
pânindu-și durerile. S’a luptat cu vitejie și 
a trăit patru ani, nu unul. Singur ziceă: 
„Mă mir cum de-am scris un rând în acești 
ani de chinuri trupești."

* .
Generalul Grant, fost președinte al 

Statelor Unite, a scris viața sa și în mai 
grele suferinți decât Green. De pe ea a 
câștigat văduva sa — căreia nu i-a lăsat 
altă avere — două milioane de lei. In 1884, 
un an înnainte de moarte, banca unde 
își avea banii, a dat faliment și Grant a 
rămas fără nici o avere, era amenințat 
a muri cerșetor și a-și lăsa soția în cea 
mai crudă lipsă. începu deci a scrie isto
ria vieței sale, măcar că suferea de-o boa
lă crudă. Ba i se făcu și rac la vârful lim- 
bei. Scriâ însă regulat, în ciuda durerilor 
ce-1 chinuiau. A isprăvit lucrarea abia cu 
patru zile înainte de moarte.

*
O ploaie — de prepelițe.

Corespondentul din Odessa al ziaru
lui „Evening Standard" scrie că Dumineca 
trecută s’a deslărțuit în decursul unei fur
tuni asupra oralului Nikolajew o adevă
rată ploaie de prepelițe. Mii din aceste 
pasări fiind încă în viață, acopereau stră
zile orașului. In mijlocul trăsnetelor și a 
ploaiei torențiale locuitorii eșiau pe stră- 
zile. acoperite cu un strat mare de pre

In primăvară m’am du3 să-na ar lo
cul dă zece prăjini pe care i-1 făgăduisem 
zestre. Era dreptu meu. Dacă nu trăia ou 
fii-emea dă ce să-mi mănânce locu meu 
deageaba? El a sărit cu toporu la mine. 
Nu și nu că e locu lui, — să-i dau fata 
’ndărăt că el face omor. Fata să se’ntoar- 
că la el nici moartă. Dac’am văzut și am 
văzut am chemat primaru. Primarul dac’a 
venit, a găsit că e dreptul meu, păcum 
și era, că nu era ligitim, nici foae de zes
tre agalizată n’avea. El dac’a văzut, că 
i-am luat locu, de necaz, mi-a făcut boa
la asta... îmi spunea mie fata și alți ro
mâni că s’a lăudat o’o să-rai pue foc... 
L’am pândit ou pușca nouă seri d’arîndu. 
dar n’a venit, că dacă-1 prindeam puindu- 
mi foc, spui în frioa lui Dumnezeu, că-1 
curățăm și eram en azi în locu lui".

La f’o trei nopți după aia m’am sou- 
lat într’un haraiman: „săriți hoții, săriți 
hoții!" Gând am deschis ochii și m’am

La două săptămâni m’am pomenit 
cu fata acasă, bătută, pisată: „ — Taică, 
mă omoară ’n bătăi !„—„Măi fată, să nu 
te sperii, să-i crezi bărbatului, c’o fi și el 
amărât de lipsă și de câte alea; așa e 
traiul la’nceput, merge hîrjiit. O sapă când 
o iei întâi nu ți se pare la’ndemână, pănă 
te dedai eu ea, darmite un bărbat ori o 
muiere; că vii tu cu voia ta, el vine cu 
voia lui; pănă v'iți potrivi la firi. Că nioi 
eu cu mamăta n’am trăit bine la ’nceput, 
tot așa, și acum bine vezi că nu ne zicem 
nici „dă-te mai încolo. „De: ca omul, gân
deam că s’or drege lucrurile. Fata, supu
să, s’a ’întors la el. La o lună iar m’am po
menit cu ea... bătută, omorîtă: —„Taică, 
nu mai pot răbda, omoară mă, taemă, la 
el nu mă mai întorc..."

M’ăm dus la tat-8o al lui, să-l iart, 
ă mergem, să vedem din cine e vi

D l Dr. Negresou ne spune apoi, că: 
„Unui nou născut îi trebue în întâia 

zi să sugă 35 grame lapte; în a doua zi 
150 grame, în a treia zi 450 grame, după 
o lună 550 grame lapte, la a treia lună 
700 grame lapte, dela a 6-a la a 9 a lună 
la 900 grame pe zi.

Când copilul începe a mânca și alte 
mâncări pe lângă lapte, atunci trebue să 
dăm preferință albuminoaselor și legumi
noaselor și nu începem cu carne decât 
mai târziu; pâinea, grisul, orezul, sagu, 
tapioc», făina de Nestle, de Morton, car
tofii, fasolea și altele, muiate sau fierte 
și reduse în pirea, convin foarte bine co
piilor mici, când înoepe să le iasă dinții, 
și nu le face nici o durere de stomac, 
dacă nu sunt date în prea prea mare can
titate.

Profesorul Despră3 recomandă mai 
totdeauna copiilor dela un an în sus, bol
navi de stomac sau diaree, pireaua de 
fasole ca un bun aliment, putând înlocui 
uneori laptele; fasolea fiind dintre vege
tale cea mai avută îu substanțe azotoase,

înțărcarea copiilor nu trebue să se 
facă de-odată, oi încetul cu încetul, ca 
astfel stomacul lor deprins cu lapte, să 
nu fie deodată lipsit de el, din oare pri
cină copii capătă urdinare și stricarea sto
macului, plâng și n’au somn; atunci tre
bue numai decât să ne întoarcem iarăși 
să-i alăptăm sau să le facem hrana obioi- 
nuita numai din lapte.

Din neobservarea acestor reguli la 
înțărcare, copiii mici slăbesc, sufer de dia
ree, spasmuri, tot felul de bube pe piele 
și mor, căci sunt rari cei ce scapă de gre
lele boale ea inflamația plămânilor, a creă
rilor, stomacului și celorlalte organe: pneu- 
nomii, meningite, peritonite... Nu pot faoe 
alt decât a recomanda, celor ce se inte
resează de modul de creșterea copiilor, 
broșura d-lui profesor Dr. Felix. „Instruc
țiuni mamelor", ce ar trebui cetită și re
citată de fiecare mamă ce știe a ceti.

Cât de bine ar fi apoi, ca oomunele 
rurale să aibă o moașe a lor instruită da 
la școală, care să le caute femeile și co
piii bolnavi, învățând pe fie-care, prin vie
țuirea ei în eomună, regulele cele mai 
elementare de igienă.

Cu 700— 900 lei pe an fie oare co
mună ar putea să-și aibă o moașe bună 
și când comuna n’ar dispune de mijloace, 
două sau trei comune apropiate s’ar pu
tea asocia la oheltuelile întreținerei moașei.

„Laptele este alimentul și medica
mentul mai cu folos întrebuințat la cele 
mai multe din boalele stomacului.

De câte ori stomacul este bolnav, 
mistuirea nu se poate face și suferim de 
dureri, vărsături, colici, fierbințeală, nepu- 
tere, uepoftă de mâncare, oonstipatie, greu
tăți și durere de cap, slăbiciune, crescândă 
pe zi ce merge, amețeală și multe alte 
suferințe ce pot înceta, dacă dăm bolna
vului să bea lapte, un timp oare-care și 
numai lapte. Laptele prin mistuirea sa 
ușoară nu obosește stonoachul, nu-1 irită 
și-i lasă în repaus, eondițiune esențială ea 
congestiunile sau inflamațiile sale chro- 
nice, ori ulcerațiile ee ie va fi având, să 
se poată vindeca, nefiind într’una sdrun- 
cinate prin mișcările de mistuire.

Când cineva are raDă, o bubă pe 
piele și o sgîrie sau o mișcă într’una, acea 
lesiune cu greu se va vindeca: tot așa 
este și în boalele stomacului, care se vin
decă anevoie, cât timp Introducem, în 
na. Spuneau toți veoinii: câine la inimă, 
din nimic îi năzărea și o bătea hain pă
nă săreau d’o scăpau din mânile lui... L’a 
judecat tat-so al lui și ou alți oameni bătrâni 
din sat... c’o fi... c’o drege... Euam tăbărât 
iar pe fată: — „Du-te, măi fată, silești-te 
dă-i pricepe voia, că s’or îndrepta lucru
rile. Te pomenești o’ai rămas grea cu el... 
cununată ligitim cu el nu ești; mi-aduci 
guri străine la masă". S’a dus iar fata. La 
câteva vreme iar m’am pomenit cu ea 
bătuta câinește; cu p’așî șomoiogul dă 
păr smuls din cap; — să iertați tot 
t-rupu ei negru ca ciaunu. A căzut la poar
tă de unde a ridicat-o mă-sa cu alte mu
ieri d’au dus-o în casă. Gândeam că moa
re. Când și-a venit în fire zice: „Taică, 
înjunghie-mă matale cu ouțitu, dar la el 
nu mă mai întorc. Mai bine mă bag ,sub 
trin; aștept trinu pănă trrece și mă bag 
sub el". B! dac’am văzut așa: — „Rămii, 
taică, și ce-o da Dumnezeu... 

stomach, substanțe ce greu se mistue sau 
cari cer multă sforțare și iritați® stoma- 
chală îndelungată.

Laptele nu irită de loc și nu infla
mează stomachul, care’I poate mistui ast
fel lesne, fie el bolnavi de răni, ulcere 
sau caDcer chiar, și oa probă e că stoma
cul, care nu primește uneori nici o altă 
mâncare, fără a se prodpce vărsături, prin 
lapte ele încetează. Dispepsia sau reaua 
mistuire a alimentelor în stomac, provoacă 
cea mai mare parte din boalele acestui 
organ; cauzele îi sunt foarte numeroase.

* 1
Studiul d-Iui Dr. Negrescu este foarte 

interesant și-l recomandăm tuturor.

MULTE ȘI DE TOATE. 

pelițe, adunându-le cu sutele. In total oa
menii au adunat peste 10.000 de prepelițe.

Ploaia de prepelițe se explică priis 
împrejurarea, că cârduri întregi dintre ele 
au fost cuprinse în aer de furtună și ne- 
putându-se opune ploaiei, au căzut la pă
mânt.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons.interim.: Vietor Branise©

Anemia
și urmările ei: slăbiciune, osteneală, se pot 
vindeca cu Emulsiunea lui Scoli, In scurt 
timp. Renumele bun pe care și l’a câștigat 
„Emulsiunea lui Șcott" ca mijloo probat 
contra

Anemiei
se basează pe aceia, că la preparare. se
folosesc numai ingrediențele cele mai fine' 

ce se pot oumpăra cu basi, 
ți numai prin îndelungata 
esperiență se pot alege, și 
cu procedura specifică a lui 
Scott se prepară îutr’o ere- 
mi gustuoasă și ușor d® 
mistuit. Resultatul este ia 
product de nutrire neîn
trecut. (3)

Veritabilă numai cu 
marca pescarului ca 
semn de garanție» 
procedurei lui Scott

Prețul unei stiole origi
nale 2 cor. 50 b. Ss «a- 
pătă în tocte farmaciile.

Vindecarea deplină 
a bolelor secrete

Să nu pregete nimeni înbr’d e&s- 
tiune atât de gingașe a se presents 
odată în personă, pentru ca cu ajutorai 
instrumentelor speciale aduse din streiuă- 
tate poți afla puctual locul, «ansa, răs
pândirea și starea bdlei, ori eât de adân® 
ar fi bdla înrădăcinată în organism. Pe bas a 
acestei esaminărl poți eu siguranță afia șâ 
calea, pe care ajungi la videcarea rdațui, 
ceea-ce fie-care o pote face acasă fără die 
a-șl împiedeca ocupațiumle. Dâeă eine-va 
nu pdte veni în persdnă, atunci sfi-șî des
crie bdla ou deămănuntul și «tapă ce va 
fi esaminată, va primi deslușirile de lipsă 
și leacurile trebuincios» pe lângă ținerea 
în cel mai mare secret. In seri sore pune 
maroS de răspuns. După în«he®rea curei,, 
scrisorile se ard seu la cerere espresă se 
retrimit.

Un astfel de locuitor și eurățitor e 
institutul special al d-rului Paloez, medie 
de spital (Budapesta VII KerOpesi-nk 10ț 
unde cu bună voință și conseiențiositat® 
capătă ori cine (bărbat s£u Jbmee) deslu
șiri asupra vieții secsuale, unde i-se cu
răță sângele bolnav, nervii i-se întăresc, 
trupul întreg se eliber&să de bâlă și vaie
tul de ohinurl.

Fără conturb&rea oeupaținnilor $1- 
nice Dr. Paldcn vindecă de ani de dile ck 
siguranță, repede și din fundament cu me
todul s6u propriu de vindecare și cașurile 
eele mai neglijate, bdlele de beșică, de 
țeve, de testicule, de șira spinărei, de nervi, 
urmările onaniei și ale sifilisului, bdia albă5 
bdle de sânge, de piele și to te bolele ee 
se țin de organele secsnale femeescl. Pen
tru femei e sală de așteptare și intrare 
separată. Consultațiunile le dă însuși Dr. 
Palâez de la 10 6re în. a. până la 6 dre 
s6ra (Dumineoă pănă la 12 fire la amia<Jl).

Adresa Dr. I’aloez, M®di©‘'cta.șpitel, 
Budapesta VII, Kerepesi-iit 10.
uitat pe fereastră, am crezut că orbesc,., 
îmi ardea coșarul... Am dat fuga afară aa. 
un nebun... Ce să poți scăpa? Uu’te pu
teai apropiâ? Pară de sus pănă jos. Câni 
am văzut așa, m’a tăiat un junghi peste 
inimă și m’am rezemat de un stîlp al pris- 
pii și mă uitam ca prostu cum s’a dărâmat 
podu cu porumb peste boii mei... Și-i as
cultam năuc cum mugeau... Abea d’un as 
îi ournpărasem... munca mea... boișorii mei... 
blânzi ca doi... ca doi cop... ca doi copi
lași... Câinele 1... cât m’am chinuit eu nu
mai Dumnezeu știe, c’am mai vrut să-nai 
cumpăr odată boi și tot așa, adunasem 
ban cu ban și me-a murit două fete ’ntr’® 
săptămână și am dat bani pă’ngropăciuw® 
și pă pomeni... Și acu ce să deslipesc du
pă el? că el n’are nimic., hanțele după 
el... atât... Când mai ajung eu?... Da’ să 
vede oă așa am fost eu blestemat să n’am 
parte de boi, să muncesc toată viața au 
palmele... „Viața Rosa.“

delătureză : tusa, ffegma asudarea 
de noapte.

Cel mai numeroși profesori și medici îl prescriu<{ilnic “““

contra morburilor de pluinâni, catar, tuse măgărâscă, scrofule 
influență. -------------4- ---------

Se vă feriți de imitație, de aceea se se ceră: Pachetarea originală „Rocile*  99**  V V V
_________________ JSe capătă cu prescriere medicala, 

in farmacii, Sticla •# cor.IF. Hoffmann-lLa o cine «S? C o. SSasel Helvetia (Schweitz).
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Libr&riB aiihoe
Cărți pentru școală foarte ieftine I Fondată ia anni 1867.

(pentru școalele poporale și medii) — aprobate și prin păreri distinse recomandate — recomandă librăria H. ZEBDNER, Brasso.
• ......  Exemplare pentru învățători gratis și franco. . ...... —

Prețurile estrasului din Catalogul, care s’a trimis astâprimăvară (împreună cu Catalogul pentru piese de muzică „Cântarea înalță sufletul"), 
«’au redus foarte mult, ce se poate afla în fie-care librărie sau la fie-care comerciant, care ține cărțile de școală.

Cărțile pentru școală să pot căpăta în acele locuri de vânzare cu prețuri foarte aprobabile (potrivite).

Domnule învățător! Prin introducerea cărților de școală din editura lui H ZEIDNER, Brasso păstrați părinților din comuna D-V. în 
Se care an multe coroane!

B 
B

I Fonflată la anul 1867. ]

Vă rog să folosiți anunțul acesta în locul paginelor 4, 5 pănă la 9 din „Estras din Catalogul librăriei H. ZEIDNER Brașov, care l’am trimis astăprimă- 
vară în toate părțile. Prețurile indicate acolo nu mai au valoare, dela apariția acestui anunț! Ori și care librar liferează cu prețurile aceste și cu condiții favorabile.
4 Librăria H. ZEIDNER, Brașov—Brassd.

Editură proprie.
Afeedarul ilustrat i-a carte a copiilor, de St.

G. Alexandru, legat C. —24
Abcdar nou ilustrat pentru școalele primare 

de ambele sexe, de D. Dogariu. Partea I., 
legată —-30 fii, Partea II. legată C. —-36 

Carte de cetire ilustrată pentru școai. primar.
de G. Zaharia. Part. I., leg. 36 fii., II. leg. —'40 

Cartea Gopiilor ilustrată de St. C. Alexandru 
pentru cl. 2 primară, leg. C. — 70 broș. 0. — -50 

Carte de cetire pentru anii din urmă ale școa-
lelor poporale și de repetițiune, de D. Dogariu 
și N. Pilția, broșată C. .1'—. leg. 1’30

Abcdar maghiar, întâia carte pentru deprinde
rea limbei maghiare în școal. pop., de Fr. Koos 
și V. Goldiș. Ed. V., leg. C. —'40

A doua carte pentru deprinderea limbei ma
ghiare de Fr. Koos și V. Goldiș. Ediția II., 

legată —-40 fii. Manual de limba germană pentru școal. po
porale,- de I. Dorea, legat C. —60

Aritmetica de E. F. Lurtz, pentru școal. popo
rale, traduse de un învățător. Partea I. Nume
ri! 1—100. broșat C. —'40
Partea II. Numerii dela 1—1000, ediț. 2 br. —-70 
Partea III. Fracțiunile comune și decimale prac
tica italiană, etc., broș. C. —'80, leg. C. 1 — 
Partea IV. Raporturi, prbporțiuni, regule de 3 
simplă și compusă etc., broș. 0.1.20 leg. C. 1’60 

Aritmetica de D. Dogariu, cu numeri întregi, 
ediția 2. broșată C. —'50 fii.

Aritmetica pentru anii din urmă ai școalei pri
mare, de I. Dariu. broșată C. —’70 fii.

Geografia Ungariei de Or. Nic. Pop și Vasile 
Goldiș. Elemente din Geografia generală pentru 
școalele pop. Ed. IX. cu harta Ungariei colo-

La Tipografia și Librăria 

A- MUREȘIANU Brașov, 
______  Se pot procura 1 1 
următorele cărți literare dela soriitorii

Cor.
1-50 
1:50 
1-50
1.25 
1-50
1-50 
125
1-50 
2.- 
1-50

noștri de valore: 
„Poesii" (30 bani porto) 
„Teatru" 1, II, III 
„Proză" . . .

â.
Alexandri:

Ti
W

Alexandrescu: „Versuri" . . . .
.Brătescu: „Nuvele"........................
Bolintineanu: „Poesii"...................
Cunțan: „ Poesii".............................
Negruții: „Proză".............................
JEminescu: „Scrieri politice" literare 

„ „Literatura populară . .
Filimon: „Ciocoii vechi și noi seu 

ce nasee din pisică sored mănâncă 
Constanța Hudoș: „Frumos" . . .
Ispirescu: 
lorga: .

n
V
TJ

Gorun: 
Leca: „

„ ,/
Pann: „Povestea Vorbei"
Rosseti:

(impresii)
Scrob: „ 
Sadoveanu:

fl
n
n

Negoescu : „
Delatismana: 100 Basme . . . .
Genlis: „Povestiri Morale" . . . . 
Lwescu: „Nu se cuvine" . . . .
Bârsan: „Visuri de noroc" (poesii). 
Chendi: „Preludii".............................
Grigorovitsa: „Chipuri și graiuri din 

Bucovina".......................................
Teodor". „Din viața marinarului" 
„Rutenisarea Bucovinei", de un Bu

covinean ................................. • •
Slavici: „Din Bătrâni", (narațiune is

torică ..................................
„ „Vatra părăsită" (nuvelă) . 

Augustin Paul: „Intre Someș și Prut" 
■Jules Brun: „Moșnâgul de la munte" 

(roman)............................................

„Basme" . . . .
„Cuvinte adevărate"
„Gândiri"....................
„Sate și mănăstiri" . .
„Nămul românesc" .
„Taina a șasea" . . .

,Poesii"........................
Tainele cerului" . . .

1-30
1-50
1- 50
2- 50
1- 50
2- 50
2-50
1-50
1-50
1-50
1-50

Intre Oapșa și Palat"
,....................2.-

Roua și Bruma" (poesii) . 1.50
„Șoimii".............................1.50
„Dureri înăbușite" . . 2.—
„Poveștirî din răsboiii" 2.— 
„Crâșma lui moș Precu" 2.—

Fabule".............................1.21
2.50
1- 55 
500.
2 —
2- 50

2.50
1.50

3.50

2'50
o.X. —
1-50

1.50
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rată. broș. —-50 fii., leg. —.60, cu harta neagră 

broșată —-40 fii. 
Istoria Ungariei și elemente din istoria gene

rală pentru școalele poporale, de Dr. Nic. Pop 
și N. Pilția. Ediția X., cu ilustraț. broș. 30 fii. 

Istoria Ungariei în legătură cu istoria univer
sală, pt. școal. pop. de S. Moldovan, broș. C.—’30 

Elemente din constituția patriei sau dreptu
rile și datorințele cetățenești pentru școal. pop. 
de Vasile Goldiș. Ediția II., legată C. —’30 fii. Fizica pentru școalele poporale cu multe ilustra- 
țiuni, de D. Făgărășanu, legată C. —'60

Elemente de fizică pentru școalele poporale, 
de 1. Dariu. Ediția V., legată 0. —-G0

Chemia anorganică de i. Fiiipescui. broș. so ai. 
Economia câmpului și grădinăritul de G. Moian 

broșată 30 fii., legată 40. fii. 
Elemente de muzică vocală pentru școaieie 

poporale, de N. Stoicovici, broșată 30 fii. 
CoieGțiune de cântece și cântări bisericești pe 

note, pentru școalele poporale de N. Stoicovici. 
Partea I. broșată 30 fii.

Cărți auxiliare pentru școalele primare.
Conductor la aplicarea noului Abcdar, ilustrat 

de D. Dogariu, broșat C. —'24
Dicționar portativ român-german-maghiar de H.

Schlandt, broș. ă C. —-20
— Ediția întreagă: român-german-maghiar, 

' german-maghiar-român, maghiar-german-ro- 
mân, broș. C. —-G0 în pânză legat C. —'80 

Lira școalei sau colecțiune de cântece pentru 
tinerimea școlară, de un prietin al copiilor, 

broșată C. —'40 
Micul cântăreț în biserică sau răspunsurile dela

Sfta Liturgie 'de I. Dariu, ediția II. broș. 10 fii.

Micul rugătoriu în școală și acasă de I. Dariu,
broșat C. —-10 

Cântece de irozi la Nașterea Domnului împreu
nate cu câteva cântări naționale, broșat 12 111. 

Epistolie a Domnului Isus Christos ce a trimi’so 
D-zeu din cer, broș. —'12 fii. legat —'20 fii. 

Visul Născătoarei de D-zeu împreună cu rugă
ciuni pentru tot creștinul, br. 12 fii., leg. 20 fii. 

Sonorul sau frumos răsunătoarele plânso-cânturi 
la Mormântul Domnului de G. Ucenescu. Edi
ția IV. broș. C. — 24Versurile Nașterii Domnului nostru Isus Chris
tos. Ediția IV., broșată C. —T2

Caiete de desemn, pentru școal. primare și civile. 

Caiet de desemn pentru școalele poporale și 
civile de A. Luk&ts. Caietul I. cu 50 de modele. 
Caie ul II. cu 49 de modele. Caietul III. cu 25 
de modele, & căietul C. — TG

Caiet de desemn pt. școai. de fete. Ediț. 2. c—24 
Modele pentru caligrafia română în școalele pri

mare după sistemul profesorului gimn. A. Lu- 
kats. și de I. Dariu C. —’20

Gaîet de exerciții caligrafic cu diagonale Nr.
1. și 2. ă . . ’.......................................... 6 fii.

Modele pentru caligr. maghiară și germ. C. — 2 l 
Bs^ Catete de proliă st.aii Ea dispoziție !

Manuale pentru școalele medii,
(gimnaziale, reale și școalele civile de fete).

Certe de cetire, pentru clasa I și II gimn. și 
reală, seminare, pedagogice și școal. super, de 
fete, de loan Popea revid. de Dr. Const. Lacea. 

ediț. V, legat în pânză........................C. 2-—
Gramatica limbei române, penti ■u clasa I și II 

gimn. etc. de IV. Bogdan, broș. C. 2-—, leg. 240

i

Anunț de căsătorie.
Sunt fecior în floarea vieții me

le și vreau să duc numai o viață 
familiară fericită, căci acesta este 
cursul omenimii pe lume.

Acelea fete cari, sunt în vârsta 
dela 16 pănă la 20 de ani și sunt 
hotărâte la aceasta, fie dacă și nu
mai decât puțină zestre au, sunt ru
gate a să înștiința cât de curând cu 
adresa adevărată și dacă se poate 
cu fotografie, care la moment se va 
trimite înapoi.

Adresa: BĂDIȚĂ, îo Viena. 
postant Nr. VII/2, poște restante.

Vânzare de locuri pentru edificare.
îu J°cuî ce' fru'

1 .1 mos, pa lângă care
se află înprejur pădurea de brad, 
Tranvaiul, stupinii lui Schobeln și 
viile de vară, să vmde din partea 
proprietarului 0. Leitinger cu inter- 
venirea unui notar public la fata 
locului din mână liberă pe calea li- 
citațiunei:

Duminecă la 10 oare înaintea a- 
miazii în 6 Octombre 1907 pe baza unui 
plan de parcelare 38 locuri pentru edi 
ficare.

Mărimea locului cel mai mic 
este: 1232 metri și al celui mai 
mare este: 3659 metri

Planul de parcelare și condiți- 
unile licitatiunei să pot vedea la oa
rele oficioase în cancelaria lui Dr. 
Carol Lurtz, notar public regesc.

(3C05,2-3.)

Abonamente la 
„Gazeta- Transilvaniei" 

ie pot fac© ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Curs sistem, de gramatica limbei române 
întocmit pentru școal. secundare după cele mai 
nouă recerințe ale instrucțiunii de N. Pilția. 
revăzut de Nic. Suhch, prof. gimn. Ediția IV. 
volumul I. (Etimologia) broșat . . . C. 1-— 

Gurs de limba maghiară pentru școal. gimn. 
etc. prelucrată după T o e p 1 e r de P. Budiu, 
prof, gim., broșat C. 120, leg. în pânză C. 1.80 

Manual de limba maghiară pentru cl. I-a gim.
etc, de N. Bogdan, pr. g , broș. 1'—, cart. C. 120 
pentru clasa Il-a, broș. C. 1 —; pentru cl. IlI-a, 
broșat C. 1’20; pentru cl. IV-a broșat C. 140 

Gramatica elementară a limbei germane 
cu deprinderi de tradus germane și române 
vîrîts printre regule și cu vocabulele de 1. Ma
xim. prelucrată de N. Pilția, broșat C. 1.30 

legat în pânză C. 2-— 
Sintaxa limbei germane, întocmită pentru cl.

super, ale școal. medii de N. Pilția, broș. C. 1-— 
Gramatica latină pentru cl. I și II gim. prelu

crată după sistemul lui H. Perthes de P. Budiu, 
Iosif și A. Bârseanu, broș....................... C. —'50

Garte de cetire latină, pentru cl. I-a gimn de
P. Budiu, Iosif și A. Bârseanu, cu vocabular 
broșat C. 1’20: pentru cl. 11-a gimn. cu voca

bular broșat C. 1'60 
Esplicări Ia cărțile de limba latină, pentru 

cl. I și II gimn. de P. Budiu, Iosif și A. Bâr
seanu, broșat.......................................... C. —-50

Sintaxa limbei latine, pentru ci. iii și iv gim.
de V. Goldiș, prof. în pens, broșată C. 1’60 

Gurs complet de limba franceză de A. Vlaicu.
metoda I. Fetter. Partea I și II, broș. 1-60 
partea III, C. 1-60; partea IV.................C. 2-—

Grammaire franpaise, de A.Vlaicu, broș.C.—'60- Geografie, pentru școalele medii, după D. Laky 
de prof. D. F&găr&șianu și S. Moldovan. Tom.
I. Regatu Ungariei, ed. 2-a ilustr. leg. C. 2-—

8 Librăria H. ZEIDNER, Brașov—Brasso.

Răspundem românește.

AMERICA.

Ik S zile

Un farmacist, KmYt 
care cunoaște bine limba română, 
Să primește sub condițiuni favorabi
le îndată în farmacia (apoteca) D nei 
AURELIA CUTEAUU în Zerneșt*

Informații mai detaliate să pot 
lua dela D sa.

_

Transport de persoane 
în

TOATE PĂTURILE DIN LUME
Cereți clarificări și îndrumări.
E de ajuns carte postară.

FALIC et 'fîomgs. 
Secția românească.

ZHambu.rg'.
Strada Raboisen Nr. 30.
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Geografia, pentru școalele medii, după D. Laky 
de D. Făgarășianu și A. Bârseanu. Tomul II. 
Europa fără de reg. Mării-Mediter. broș. C. 1-— 
Tom. III. Asia, Africa, Australia și America, 

legat C. 2-— 
Gurs elementar de botanică și zoologie, 

pentru clasele inferioare etc. de G. Chelariu, 
partea II. broșat C. -2— 

Istoria universală, pentru școalele sec. de P.
Goldiș. Volum. I. Evul vechiu, broș. C. 1’50; 

legat. C. 2-10 
Aritmetica, de F. E. Lurtz. Partea III. fracțiunile 

comune și decimale, practica italiană regula 
de trei simplă și compusă etc. broșat C. —80 
legat C. 1’—. Partea IV. Raporturi, proporțiuni.. 
calculul societății și câteva alegațiuni. Termi- 
nul mediu, interesele compuse, calcularea fac
turilor, discontului, a hârtiilor de stat, a ac- 
țiilor. Purtarea și iriducerea contului curent, 
contabilitatea industrială etc. broșat C. 1'20, le

gat în pânză C. 1’60

Cărți auxiliare și diverse.
Dicționar germân-român, pentru școală și con- 

versațiune de Th. Alexi, 5 ediț. broș. C. 3 60 
— român-germân, 2 ediț. prelucrată.și com
plectată. S’a aplicat în parte ortografia Acade
miei Române dela 1934, esclusiv cea mai nouă 

ortografie germană, broș. ....... C. 4'50 
Amândouă părțile legată într’un volum ele

gant în piele C. 10-— Caractere morale, esemple și sentințe de Ioan 
. Popea, profesor, broșat C. 2-—
încercări în literatură, de i. a.Lap&dat, br.--so 
Despre metrii în poeziile lirice a lui Hora țiu,, 

de I. Lengeru broșat C. —20
Instrucțiuni poporale, despre datorintele sf drepturile de dare, de IV. Niemandz, broșat

C. —60 Bucătăreasa națională, carte de bucate cu 1465 
de recepte. de J. C. Hințescu, bros. C. 1’60- 

Pățaniile mult cerealei Griselde, ’ istorioară 
morală prea interesantă, de Ilințescu, broș. —’12 

Mănunchiu de flori, colecție de poezii și cân
tece vechi de Nic. Oancea, broșat C. —’20

ee® a®e©

Cântarea înalță sufletul!
UflAPtifl Uimei' ni:li frumoase composițiuui de caracter
vuulfiu 1/1111(1 . bisericesc și lumesc pentru can tare și pian, 

~ coruri mixte și de bărbați etc. ale acestui ma
estru al musicei au apărut la //. ZEIIKNER în Brașov. Catalog gratuit!

In aceiași librărie este un sortiment bogat de cărți literare ro
mânești, de utensilii pentru scris și desemn, deposit de hârtie, și 
despre aceste se află catalog, care se trimite gratuit. - —z

(2805,24—52.)



Pagina 8 GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 203 - lo07.

Picături pentru ușurarea vânturilor și cârceilor

K
Ml

w Bibergeiltropfen -w
Un medicament de casă probat încă din amil 1844, care 

escitează pofta de mâncare și promovează mistuirea.

Prețul unei sticle 1 cor.
Se trimite Dumai 2 sticle cu rambursă de 2 coroane 50 bani. 

Comande a, se adresa :

JULIUS BITTNERS Apotheke to Gloggnitz
(2775,21-25.) NsejSeroesterreicii.
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Institut indigen. OOG Banca de asigurare 

„TRANSILVANIA*  ™ 
dlira S E b h â m

z întemeiată la anul 1868 ======
în Silssiu, strada ^âsuâdiei nr» 5 (edificiile proprii), 

asigurează în cele mai avantagioase condiții: 
centra pericolului de incendiu și esplosiuue, 

edificii de ori-ce fel, moliile, mărfuri, vite, nutrețuri și alte proflucte economice etc. 
asupra vieții omului “w 

în toate combinațiile, capitale pentru cașul morții și cu termin 
fix, asigurări de copii, de studii, de zestre, rente pe vieața 

întreagă etc. etc.
Asigurară poporale fărâ cercetare medicală»

Asigurări pe spese de înmormântare cu solvirea imediată a capitalului.
Valori asigurate contra incendiului:

94,975.394 cor.

FISCHER t COMR NA&YENYEDPEPINERIEDE-POMISIVITE 1* LU

5PAV\V5NC.
swmix.

3ZJ7Z77A.V

[
150.000 POMI RODITORI 
1.000.000 SUJETE 
LOOO.OOOplante pentru gard viu 
ARBORI DE PROMENADA, ARBORI 
OE ORNAMENT, ROZE.TRUCTC CU 
= BOABA,C0N1FERI £TC.=

X 
a

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC 
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș 

modern instalat-----  afară de Kartel liferează prompt ori ce cantitate de

5 ACID CARBOKIC £ 
natural, chemic foarte curat. Quid 

din izvoarele cu aoid carbonic din Băile dela 
Buziaș renumite în toată lumea, pentru fabri
carea de apă gazoasă, cârciumarilor, 
și alte scopuri industriale.

Q 5 nu <5 0 C r h i m h P cu ac,d carbonio preparat 
o 3 UU at a u II I III U u artificial și puțin spornic.

Serviciu demn de încredere și eonscQențios ! 

Apă minerală și apă vindecătoare 
în sticle de */ t ?■ 'A litre.

Eg- Cu succes miraculos la suferințe de inimă, rinichi și bășică. 
Apă de masă de rangul întâiu!

Informații se dau cu plăcere din partea
Muschong’s Kohlensăure - Werke und 
Mineraiwasser-Versandt in Buziăsfiirdfl.

Wresa telegramelor: muschong buziăsfukdo. - inter. îelel. 18.

KEIHEMASCHIHE!

i-7

1 MILION ÂLTOAE DE VITE, 
VITA DE VIIE EUROPEANÂȘI 

AMERICANA CU iii
=FĂRĂ RĂDĂCINĂ,==
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

i Ghete fine cu sic lucrate după măsura 
. — La comande de 

ca măsură.

REGISTRE și I^PRi^ATE gg 
pentru fote speciile de serviciurî. £^5

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Cou/vc-'Ac., in lola măzimca- 

miri gbweuii, H 
IND USTRIALE, de HOTEL URI 

și RESTAURANTE.

PREȚURl-CUfiENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biuroul

Qmpîfllitfltfi ■ Sonete tine cu sic 
MpOulClilllttlv ■ și metod ortopedic, 

afară ajunge trimiterea unei gbete vechi
Reparaturi

se fac prompt 
și ieftin.
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Magazin de încălțăminte 
ALFBID IPSII 

Brașov, Strada Vămei 36, vîs-â-vis ie CafeMa TfflSitaffl 
(Halta Tramvaiului.}

Mare asortiment și deposit bogat de Gbete pentru Stradă, 
Sport, de lucru și de lux, potrivite după picior și cu prețuri 
foarte ieftine.
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a Capital asigurat asupra vieții: 
9,339.195 coroane.

Dela întemeiare institutul a solvit:
pentru despSg. de incendii 4,295.12015 e,j. capitale asig. pe vieață 3,760.810 21 c.

Oferte și informațiunî se pot primi dela : Direcțiunea în Sibiiu, 
strada Cisnădiei nr. 5 stagiul L, curtea I., și prin agenturile principale 
din Arad, Brașov, bistrița și Cluj, precum și dela subagențil din tbte 
comunele mai mari.

»Romana«
este titlul broșurei, care a apărut în 
editura tipografiei A. Mureșianu, cu 
descrierea și esplioarea dansului nos
tru de salon.

„Romanau dans de oolonă în 5 
figuri. Descrisă tși esplicată împreună 
cu musica ei, după compunerea ei 
originală. Cu-o introducere („în loc 
de prefațău,) de Tunarul din Dumbrău, 
Popa. — Tipografia Aurel Mureșianu, 
Brașov 1903.

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

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

In Flaschen fertig geliefert! | g

Schonste IU 
B'eleiiclitung.

Ueberall anwendbar.

Keine Behanfflnag! :
Aufklârung ertheilt gratis

FhlssigesLenchtgas-Fab.dk
Czinkota (Uudapestl.

A. Mureșianu 

Brașov, Terg-ul Bmulufi Wr. S®.
Acest stabiliment este prov6(Jut cu cele mai 

bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu ’tot. 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putd esecuta on-60 
Comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATA ARTISTICE
ÎN AUR, ARCHNT ȘI OOL.OSl.

CĂRȚI BE SCIINȚĂ»
LITEELATUBĂ ȘI DIDACTICE

STj^TXTTE.
ra'pmoDicE.

BILETE DE VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

PHOGRAME_ELEGANTE.
BILETE DE LOGODHĂ Șl DE 8MTA

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AMWSjBL

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, în eta-! 
gini, înderept în curte. — Prețurile moderate. — - 
Comandele din afară rugăm a le adresa ia i 

Tipografia A. MTOEȘIANU, Brașov. !
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