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„gazeta" iese îi Jî-care ii.
AMamic neutru Anstro-Uugaria: 
Pe un an 12 fi., pe șese luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an.

Peitiu România si striiaătaie: 
Pa un an 40 frânei, pe ș^so 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecii 8 franci. 

Se prenumără la tdta otioieie 
poștale din întru și din arară 

și 1& dd. colectori.
ll^rneM neutru Bra^v 
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Târgul Inului Nr. 30 C etagiu 
I.j pe un’'an 10 fl.. pe șese 
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Ou dusul în casa: Pe un an 
12 fl., pe 0 luni 6 11., pe croi luni 
3 fi. Un esempiar o or. v. a. 
a6u Iii bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile aunt 

a ac plăti înainte.
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Din causa sfintei sărbători de Luni diarul 

nu va apăre pănă Marți săra.

Alegerile și Românii.
Mult se mai muncesc și mai în

grijesc gazetele maghiare de ceea ce 
vor face „Valahii11 la alegeri, de vor 
intra în activitate, ori nu? Foile 
stăpânirei ne chiamă în tabera lui 
Banffy; ele voiesc se ne vadă cu o 
(fi mai înainte înjugați la carul ac
tivității, ca se ajungem în dietă, decă 
nu pe ușă ca âmenl cinstiți, pe fe- 
restră ca nisce păcătoși și „ticăloși 
Măria-Ta“.

Inzădar se svercolesc însă foile 
maghiare de dorul de-a ne vede 
odată prinși în cursă, căci guvernul 
Banffy cu colegii săi, cari, de încre- 
(fuțl și îngâmfați ce sunt la cdda 
serbărilor milenare stau să dea acum 
cu barda în lună, nu vreu să scie 
de Români, nici ca activiști și nici 
ca pasiviștl, ci au hotărît să-i ridice 
cu potera ori unde s’ar arăta cu pre- 
tensiunile lor naționale și să le des
ființeze pănă și curelele dela opinci, 
cari mirdsă a Valah.

Pănă când (fiarele unguresc! nu 
mai pot încăpe de Valahi, guvernul 
Banffy declară prin fișpanii săi, că 
nu mai recunosce „Valahr1 în acesta 
țeră, și că prin urmare nici ca ale
gători nu mai sufere ca Valahii să 
se întrunescă și să-și vadă de năca
zurile lor.

Din istoria modernă a comunei VlădenT 
și starea ei de acum.

De lacob Zorea.
(Fine.)

Cu timpul ridicându-se poporul la o 
posițiă materială mai bunicică, scopul lui 
cel mai sublim fu, ca să-și adune un capi
tal pentru a edifica o biserică și o școlă 
potrivită cu timpul. Se adună în tote Du
minecile cu discul în biserică pănă la anul 
1862, când suma ajunse la 422 fl. Se înțe
lege de sine, că tot din banii aceștia se 
acoperiau spesele curente ale bisericii. In 
anul 1862 se siștâ umblarea cu discul și 
se făcu o repartiție anuală, pe fiă-care fa- 
miliă câte 20 cr. Fondul bisericii crescea 
forte iute din causă, că era lipsă mare de 
bani și omenii trebuiau se ia împrumut cu 
camătă. Acum, având și biserica un fond, 
ei părăsiră pe creditorii cei vechi, cari erau 
mari cămătari și-i beliau amar, și începură 
se se împrumute mai bucuros dela biserică 
cu 12—15%.

Din causa acăsta a fost oprită 
nu numai conferența generală a 
alegătorilor români conchiămată la 
Sibiiu, ci și întrunirile de alegători 
de prin comitate câte erau se se 
țină de Joi îneoce, decând a sosit 
porunca dela Pesta, că nu mai e 
ertat se ne întrunim după naționa
litate. Stăpânirei nu-i trebue feu 
nici passivitate, nici activitate ro- 
mânescă, ci îi trebue numai slugi, 
cari din tote părțile se-o sprijinâscă 
în lucrarea de a desnaționalisa pe 
Români.

*

Astfel stând lucrurile, și noi 
Românii fiind opriți cu forța bru
tală de-a ne întruni și de a ne sfătui 
asupra atițudinei ce s’o luăm față 
cu alegerile dietale, nu ne rămâne, 
decât, cum am mai (fis de repe- 
țite ori, se ținem și se respectăm cu 
sfințeniă hotărîrile conferențelor nostre 
naționale de mai ’nainte.

Conferența năstră națională din 
Ianuarie 1892 a hotărît cu privire la 
alegeri, că poporul român, care de 
fapt e scos din cadrul constituțiunei 
atât prin legi escepționale. cât și 
prin praxa la alegeri, nu ia și nu 
pote lua parte la alegerile dietale; de 
aceea conferența națională decreteză 
față cu alegerile dietale passivitatea 
generală absolută a tuturor Românilor 
din Transilvania și Ungaria.

Acestă hotărîre a fost reînoită 
și de conferența națională din Iulie 
189b. De acăstă hotărîre trebue se 
ne ținem și aeji și să avem, cum am 
<țis, mereu în vedere, că numai în 
unire și solidaritate mergeod îna
inte cu toții putem se impunem 
dușmanilor noștri, numai astfel pu
tem să împlinim chiemarea nâstră 
națională!

Tineretul nostru și „activitatea14.
Aufițl cu ce scornitură ticălbsă 

se vină acum foile ungurescl, ca se 
ne încurce și să ne ademenescă în 
ajunul alegerilor dietale.

„Bărbații tineri români, cjic 
aceste foi, ard de dorul de a întră 
în activitate și de-a se înfrăți cu 
„Pișta“ ori cu „Jancsi“ la alegeri.

Adecă tineretul nostru să fi ui
tat intr’atâtă de datoria și de chiă- 
rnarea lui națională, încât să ardă 
de nerăbdare de-a lua parte la ale
geri și a-se înjuga astfel la carul gu
vernului, seu a altor partide ungu
resc! ? Căci a întră în activitate în 
vremile triste și destrăbălate de acți 
numai acăsta păte însemna !

El. bine, decă este așa; decă a 
voi a te abate dela drumul ce ni 

l’au tras hotărîrile conferențelor 
nostre naționale în împrejurările de 
față ar însemna nici mai mult, nici 
mai pjjțin.. decât trădarea causei na
ționale, apoi tocmai tineretul nostru 
se. fîă acela, care se se facă vinovat 
de-o astfel de trădare ?

Așa cevași numai răutatea con
trarilor de mărte a neamului nostru 
a putut născoci.

Nu! Ar însemna a vătăma cele 
mai nobile simțeminte ale tinerilor 
noștri luptători; ar însemna a mânji 
stegul curat și nepătat național, în 
jurul căruia sunt ei strînșl, decă am 
întră și numai în discuția cu foile 
vrășmașe națiunei năstre asupra în
trebării reutăciose, ce au sgândărit’o.

Scie forte bine fiă-cine, că băr
bații noștri tineri au ținut și țin cu 
credință și cu ștatorniciă la progra
mul nostru din 1881 și la partidul 
național,

Nu ei, tinerii, sunt deci, cari 
arejând de dorul activității, ce-o au 
în vedere foile unguresc!, ne fac 
nouă Românilor rușine, seu mai bine 
dis își fac lor rușine, ci cei ce cu 
astfel de activitate se îndeletnicesc 
ca se fiă lăudaț! de vrășmașii nea
mului românesc, sunt bărbați în 
etate înaintată. Cei ce se candideză 
pe ic! pe colo, din mila lui Banffy, 
sunt omeni ajunși în verstă, trecuți 
prin tâte noroiele.

Ori doră un Beleș, Szerb, Vuia 
etc. toți cei vechi, apoi Goldiș 
(Goldfisch), Csokân Jânos etc. cei 
mai noi. sunt ei tineri? Ba sunt 
6meni îmbătrâniți în ani și în fapte 
antinaționale.

Apoi ce vreți dela asemeni 
âmenl, ca ei să represente tineretul 
Românilor? Mai bine și mai cinstit 
lucru ar. fi, dâcă foile unguresc! ar 
recundsce pe față și n’ar mai as
cunde ceea ce scie și vede totă lu
mea, că acei âmenl, câți vor fi aleși 
deputațl, sunt omeni moralicesce ni
miciți și politicesce morți înaintea 
Românilor. In deșert îi va scutura 

și electrisa Banffy, ei rămân morți 
și nu pot învia.

Și adecă, ce vre-a Banffy cu ei? 
Care este scopul lui, că. vrea să-i 
alegă pe sprânceană pe acei pre
tinși tineri, pe acei morți vii?

Hm! Dâră nici Banffy nu e 
numai de eri, și el a trecut prin 
ciur și prin dârmon. Și cunâsce 
bine pe acele suflete de slugi, pe 
acei lingăi fără pic de simț de 
cinste națională, și lacomi numai 
de ași vede săturate poftele lor 
egoistice. Bine scie Banffy ce plă- 
tesce cojocul unui Csokân Jânos, 
care mai are încă nerușinarea de-a 
se făli între ai săi, că a fost mâna 
dreptă a fostului pașă-fișpan în ni- 
suința acestuia de a lega pe Năseu- 
deni de mâni și de piciâre și de-a 
verî cuiul lui Pepelea în casa și 
moșia pacinică a foștilor grănițerl.

Da! Acest Csokân încă se 
umflă acum și în pene, căci stăpâ
nul lui de odiniâră e la putere și 
deci îi dă mâna Iui Csokân să pri- 
văscă de sus în jos asupra bieților 
muritori, cari se numesc Români.

Ni-se spune, că, favoritul lui 
Banffy, despre care e vorba, se 
laudă printre Nâsăudenl, că el va 
fi acela, care va sci să lucreze pen
tru împăcarea Românilor cu Ungu- 
gurii, că tcți ceilalți nu pricep ni
mic, le va arăta el cum trebue se 
lucreze Românul ca să fiă frate de 
cruce cu Banffy.

Hm! Der nu le spune Năsău- 
denilor, ce vrea Banffy cu el, căci 
dâră nu-1 alege numai așa de pe
trecere, când în locul lui ar avâ 
(jece candidați jidani, cari ar fi gata 
a contribui unul mai mult ca cela
lalt în cassa fără fund a fondurilor 
electorale ale guvernului.

Decă nu a spus Csokân Jânos, 
să spunem noi ce vrea Banffy cu 
el și cu soții lui la candidațiă.

Banffy cere afli dela ei mai 
mult, decât au cerut mai ’nainte 
Wekerle, Szapâry și Tisza, pretinde 
ca ei se nu mai tacă în dietă cum

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ In unul 1870 se puse adevărata basă 
la fondul bisericei, făcendu-se o repartiția 
după clase asupra locuitorilor. Se făcură 3 
clase și așa, că cei din cl. I. dedeau câte 
3 fl. pe an, cei din cl. II. 1 fl. 50 cr., și 
cei din el. III. 1 fl. Taosele acestea s’au 
încassat regulat în decursul anilor. Cu acestă 
ocasiune și spre încuragiarea poporenilor 
depuseră: D-l protopop loan Mețianu 50fl., 
er dintre VlădărenI parochul lacob Balcăș 
60 fl., și mai târfliu încă 100 fl., parochul 
Dragoș un fânaț în valore de 100 fl., no
tarul lacob Zorea 80 fl., Ioan Podar 50 fl., 
George Ienaohe, loan Sandi și alții alte 
sume mai mici, astfel că fondul acesta 
administrat corect cresoea din an în an cu 
pași mari spre a tuturor bucuriă.

Dintre membrii comitetului parochial 
au stăruit și conlucrat mult la înmulțirea 
și administrarea bună a fondului bisericesc 
ou deosebire învățătorul loan Podar, epi- 
tropul Elefterie Stoia, Simion Câmpeanu, 
Toma Micu, Toma Potcovă, loan Potcovă, 
Michăilă Șteblea. La finea anului 1875 
fondul era de 16,000 fl.

In anul acesta se hotărî, că în locul 

vechei biserici stricate să se zidâscă una 
nouă. Se escrie licitațiune publică minuendă 
pentru edificiul, la care rămase minusofe- 
rentul cu 10,100 fl., obligându se omenii a 
da tot materialul necesar, precum petră, 
cărămidă, var, țîglă, lemn, fer și năsip. In 
decursul anului fiă-care locuitor aduse din 
PerșanI câte % stânjin de petră, făcendu- 
se fundamentul bisericei. In anii următori 
câte o miie de cărămidă și o bute de var. 
La finea anului 1878 biserica fu terminată 
și în 1 Ianuare 1889 sfințită. Tote ohel- 
tuelile s’au computat cu suma de 32,000 fl.

După o pausă de 4 ani, adecă în 
anul 1882, se ridică edificiul școlei corăs- 
punflător legilor. Spre' scopul acesta se fo
losi tot materialul de zidire dela biserica 
cea vechiă. Școla are 3 săli de învățământ. 
O parte a edificiului servesce ca cancelariă 
comunală. Spesele de zidire s’au urcat la 
4200 fl.

In anul 1893 s’a făcut fruntarul (tâm
pla) bisericii, lucrat din lemn cu multă 
măestriă și împodobit cu tablouri. Spesele 
s’au urcat la suma de 3000 fl. Tot în anul 
acesta s’a cumpărat un orologiu mare de 

turn cu 500 fl , care funcționeză regulat. 
In chipul acesta întocmită biserica este 
decorul satului, fiind una dintre cele mai 
mărețe din totă împregiurimea. Pănă la 
anul 1890 funcționau câte 2 preoți, de 
atunci însă, murind lacob Balcăș, rămase 
numai unul, anume actualul preot lacob 
Zorea. La stăruința acestuia în anul 1894 
s’a cumpărat pentru biserică dela comuna 
Brașov locul de moră din sat și mora din 
câmp și dreptul de apă ca regal pentru 
moră cu suma de 2405 fl. Pentru repara
turile necesare s’au mai cheltuit 1600, așa 
că tot regalul de moră și m6ra costă .4005 fl. 
care aduce bisericii un venit anual de 
400—500 fl.

La școlă servesc câte 3 învățători cn 
salar de 200—300 fl. Acum sunt- numai 
doi, anume Ion Podar și Toma Dragoș. 
Numărul școlarilor e de vre-o 200, eră la 
cursul de repetițiă sunt vre-o 50. Instruc
țiunea se face cu bun succes, căci vre-o 5—7 
școlari de aici, cari cercetâză acum școlile 
medii din, Brașov, să disting atât prin inteli- 
gință, cât și prin diligință și bună purtare. 
E regretabil însă, că nu se duc atâția câți ar 
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au tăcut pănă acuma, ci vrea ca 
acești becisnici păcătoși se strige în 
dietă în gura mare contra „agitato
rilor români", se strige, că aceștia 
amăgesc poporul și despre popor se 
4ică acești slugoi, că este mulțumit 
pănă după urechi cu constituția și cu 
legile unguresc! și ei înșiși se strige, 
că ard de clorul de-a se turci cu tdtă 
„rubedenia" lor, cu fiii, frații, cum- 
nații și nepoții lor, cu cățel și cu 
purcel.

Ce-i drept o s’o aibă cam greu 
„fratyele" Csokân să țină vorbiri un
guresc! în dietă, fiind că în timpul 
cât a petrecut cu studiile lui în 
Pesta, n’a putut înveța cum se cade 
limba ungurescă, din care causă se 
dice, că odată a și mâncat o trân- 
telă la esamen.

Der nici meșterul seu Banffy 
nu-i tocmai orator mare de spăriat, 
deși limba ungurescă e limba lui 
natală; adese-or! i-se împedecă limba 
și i-se încurcă ițele vorbirei, der 
atunci el iute o taie și o întorce pe 
șlbul lui. De ce se nu fi învățat și 
Csokân ceva dela el?

Destul, că a derek Csokân va tre
bui să-și jâce rolul ce i-l’a croit stă- 
pânu seu pănă la sfîrșit, și credem, 
că nu ne înșelăm când dicem, că 
acest om cu puțină carte și cu multă 
vicleniă a pus chiar preț lui Banffy 
pentru mamelucia sa și se va fi le
gat, că, fără genă de sintaxa ungu- 
răscă, va da cu măciuca în partidul na
țional român.

Cine scie, ce aspirațiuni mai 
are „marele învățat", burduf de carte, 
dela Năseud, căci ni-se scrie, că pe 
acolo, ca și pe la Pesta, se vorbesce, 
că ar aspira chiar la catedra de 
limba română dela universitatea din 
PeBta.

Vedeți der, că nu i tocmai așa 
de modest „fratyele" de cruce al lui 
Banffy, și așa der ne putem aștepta 
dela el la tâte năsdrăvăniile. Nu ne 
îndoim, că e gata or! și când să se 
facă în înțelesul adevărat al cuvân
tului ciocan în mâna lui Banffy.

Și ca să nu ni-se d>că, că vor
bim numai așa în vânt fără nici un 
temeifi, spunem cetitorilor noștri, că 
ciocănâla, ce are de scop să dărîme 
pănă la pământ zidul partidului nos
tru național, a început’o deja „fra
tyele" cel cu ismene largi Beleș. 
Acest mameluc, care a făcut deja 
slujbă mai multor miniștri-presidențl, 
nu și-a deschis gura 15 an! și mai 
bine. Acum de-odată în cercul elec
toral al Radnei, unde pâte că a 
vorbit unguresce, ca să-l audă Un
gurii de acolo, se face vitez și dă 
cu măciuca în partidul poporal ca
tolic ; dâr nu se opresce aici, ci își 

învârte măciuca, qa să lovescă și în 
„agitatorii poporului român11.

Mai trebue să spunem, că asta 
a făcut’o numai la poruncă, căreia 
trebue să i-se supună, după-ce a pri
mit odată paralele jidovescl ale lui 
Banffy?

Lui îi vor urma, negreșit, și cei
lalți păcătoși, cari s’au legat lui 
Banffy ași batjocuri națiunea, înju
rând și insultând pe luptătorii ei și 
cei ce nu se vor lega, sâu altfel nu 
vor oferi destule garanții, că pot să 
facă slujba așteptată, nici că vor 
eși la alegeri. Pe aceștia, Banffy, îi 
va delătura, punându-le contra-can- 
didațl. Așa i-s’a întâmplat lui Gold- 
fisch la Ceica, așa lui Fâșie Todor 
în Beiușiu, unde i-s’a pus contra
candidat un alt Armân, faimosul Algi.

Așa-dâră candidații cei ce în 
imboldul tinereței lor ard de dorul 
de a face slujbă activă lui Banffy 
vor trebui să i-se lege și să i-se dea 
legați de mâni și de piciOre.

Acesta va fi gloria activistă, ce 
așteptă pe desertorii din șirurile 
combatante ale poporului român. 
Der să vedem și pe ceilalți „eroi" 
ai tineretului, cari ard de dorul ac 
tivității.

Ese la ivâlă mai întâiu „fecio
rul popii" dela Voila. Acesta, după 
ce a luat în bătaie de joc interesele 
solidarității nâstre naționale, a avut 
în periodul din urmă rolul de fătă- 
rău, mergând aci cu guvernamen
talii, aci cu dissidenții lor, aci co
chetând cu kossuthiștii, cari îl în
vredniceau pentru fiă-care compli
ment ce li-1 tăcea cu câte un „eljen".

Despre acest candidat de oca- 
siune a străbătut aici faima, că ar 
fi intrat în tocmâlă cu Jidanul mi
lionar Krausz din Pesta, ca să-l 
ajute a fi ales deputat într’un cerc 
electoral român din țera Oltului. 
Se mai spune, că ar fi vândut chiar 
cercul său electoral Jidanului pen
tru 20,000 fi. și el, ieciorul popii, 
se aruncă acum pe alt cerc, puin- 
du-și candidatura în contra lui Mik- 
szâth. înregistrăm faima acesta așa 
cum ea este lățită, și precum și-a 
aflat ecoul în foile ungurescl; am 
dori însă, ca ea să nu se adeve- 
rescă, căci prea ar da de batjocură 
pe foștii săi alegători, cari l’au ales 
contra lui Ullman în speranță, că 
nu va da mâna cu Jidovii, plaga 
poporului din țâra Oltului.

Mai este încă numit între can
didații aprinși de dorul activității 
și Aurel Simon, farmacist. Despre 
acesta se spune, că pe când studia 
nu era privit de tinerime ca Român 
rău. Foile maghiare povestesc, că 
ar voi să candideze ca deputat națio
nalist cu programul lui Banffy.

Asta ar însemna, că acest far
macist, vai de el, ar umbla să în
venineze și el causa română atât 
de mult prigonită și urgisită.

Etă prototipul acelor „tineri", 
cari se îmbulzesc la âla cu carne 
a lui Banffy și soți deidorul cel mare 
al activității.

Acești „tineri" represintă păca
tele vechi ale celor slabi de ânger 
și pierduțî, cari alârgă rătăcind după 
câte un os de ros, uită de îndatori
rile lor cătră poporul, din care s’au 
născut și se fac într’un fel seu altul 
uneltele dușmanilor, toporisce la 
securea, cu care aceștia vor să taie 
rădăcina vieței nâstre naționale de 
sine stătătore în acest stat.

Nu! Acești „activiști" nu sunt, 
nu pot fi nici o clipită măcar es- 
presiunea tineretului nostru, care 
portă cu sfințeniă în sînul său idea
lul sfânt al nisuințelor nâstre de li
bertate națională!

Oprirea conferenței din Sibiiu.
încă de acți săptămână d-1 Dr. 

loan Rațiu a făcut arătare la pri
măria orașului Sibiiu cu graiu viu, 
că a convocat conferența generală 
electorală a alegătorilor români, 
pe $iua de 24 Octomvre în Sibiiu.

Pentru a împlini tâte formali
tățile prescrise, Miercurea trecută 
d-1 Dr. Rațiu a comunicat primaru
lui în scris arătarea pe lângă ordi
nea de 4' stabilită pentiu confe- 
rență:

Eta actul arătării:
Onorate Domnule Primar!

Pe 24 Ootomvre n. 1896 am convo- 
oat conferența generală electorală a alegă
torilor români, despre oe v’am fost avisat 
deja verbal. Acum am onorul a vă aclude 
ordinea de cp stabilită pentru aoea con- 
ferentă.

Sibiiu, 21 Octomvre n. 1896.
Dr. 1. Rațiu.

Ordine de 41 
pentru conferența generală eleotorală a 
alegătorilor români din Transilvania și Un
garia, ce se va țină Sâmbătă, la 24 Oct. n;

1896, la 10 ore a. m. în Sibiiu.
1. Deschiderea ședinței prin domnul 

Dr. Ion Rațiu.
2. Constituirea biroului: alegerea unui 

președinte, vice-președinte și a doi notari.
3. Raportul oomitetului electoral cen

tral despre ultima sesiune.
4. Atitudinea alegătorilor români față 

de alegerile dietale.
5. Alegerea unei comisiunl de 30 pen

tru compunerea unui proiect de conoiuse.
6. Votarea concluselor și alegerea unui 

comitet pentru esecutarea lor.
7 închiderea ședinței.

Dr. Ion Rațiu.

Joi pe la 11 ore a. m. d-1 Dr. 
Rațiu a primit dela primăriă actul 
oficios, prin care se anunță oprirea.

Btă-1:
Nr. 125/896—preș. 

Onoratului Domn
Dr. loan Rațiu, advocat, Loco.

Cu privire la insinuarea verbală, ce 
ai făcut’o d-ta, — pe lângă predarea „unei 
convocări1* tipărite — că adecă intenționezi 
a oonvooa în Sibiiu, pe 24 1. o. la o adu
nare generală electorală pe alegătorii de 
limbă română din Ardâl și din părțile un- 
gurene, respective pe bărbații de încredere 
exmișl, de aoeea am onâre a te înounos- 
ciința, că nu sunt în posiția de a pută con
cede ținerea acestei adunări.

Motivele acestei opriri: de o parte 
împregiurarea, că alegătorii chemați la adu
narea amintită mai sus se grupăză, nu după 
oercurl de alegere, ci după naționalitate, 
ceea ce s’a deolarat deja oa neadmisibilă 
încă în resoluția mea din 11 MaiO, nr. 
56/1896 preș, dată în chestia convocărei 
intenționate a adunărei alegătorilor români 
pe 15 LaiO 1896 ;

de altă parte împregiurarea, că sunt 
convocațl nu direct alegătorii dietall, oi 
bărbații de încredere aleși de aceștia for- 
mâză o procedură, care etă în contrazicere 
cu §-ul 104 (art. de lege XXXIII din 1874). 
al legii electorale și astfel și prin acâsta 
se motiveză opreliștea.

Domniei-Tale îți stă în drept a faoe 
in decurs de 8 4il®> la vice-oomitele comi
tatului, recurs contra acestei hotărîrl.

Sibiiu, 21 Octomvre, 1896.
Drotleff m. p. 

primar.

Revistă politică.
Românii bucovineni și alegerile.

In fața viitârelor alegeri comunale 
din Austria, dela cari depind fârte 
mult alegerile pentru senatul impe
rial și pentru dietă, și în fața stă
rilor politice generale din Bucovina, 
„Gazeta Bucovinei11 a scris un ciclu 
de articole întitulat „La situația11, 
dintre cari cel din urmă articol fi- 
nesce astfel: „Intrâgă acțiunea nos- 
tră în luptele politice — în mod 
esențial se deosebesce de lupta par
tidelor strict politice. Noi nu suntem 
numai un partid politic, ci în pri
mul loc un partid național. Prin ur
mare și lupta nâstră în multe pri
vințe are un caracter special. Ea 
are scopul de a restabili o stare 
normală de lucruri într’o situațiă 
abnormală. Lupta nostră e cu mult 
mai înaltă, mai complicată și pune 
în chestiune interese de ordine fârte 
diferite. De aci urmâză, că membrii 
partidului nostru politic-național au 
un punct de racjim într’un ideal cu 
mult mai înalt și mai stabil. Noi,

trebui, mai departe la învățătură. Asta vine 
de acolo, că între împregiurările de ac|I 
omenii nu prea au încredere în aceea, că 
copiii lor se vor ferici cu școla în țâra 
acâsta.

Parochia Vlădenl să ține de tractul 
protopresbiteral al Branului, care a avut 
în fruntea sa omeni ca Bratu Baiu și Ion 
Mețianu, despre cari mai adese-orl a fost 
amintire. Dela 1884 încoce este protopop 
Traian Mețian cu reședința în Zărnescl.

Averea bisericii și a școlei este ad
ministrată de epitropia și comitetul paro
chial, după ultima socotâlă ea este de 
3248 fi. 97 cr.

Averea acesta a câștigat’o biserica mai 
ales prin donațiunile credincioșilor săi. 
Cinste și laudă astorfel de creștini.

Salariile funcționarilor.
Pănă mai de curând, salariile func

ționarilor în proporțiune cu serviciile lor 
erau de tot mici, căci comuna nu era în 
stare a suporta greutățile; îndată ce se 
îmbunetăți posițiunea materială a locuito
rilor, începură a ridica și salariile astfel, 

ca astăcjl toți funcționarii primesc salariile 
lor, cei bisericescl din casa bisericei și dela 
popor, și cei comunali din cassa comunei, 
și anume:

I. Preotul: 1) Din fondul bisericei
anual suma de 180 fi.; 2) dela 330 familii 
a 50 cr. — 165 fi.; 3) dela 20 familii ve- 
duvite â 25 cr., — 5 fi.; 4) dela 50 bo
teze â 30 cr. — 15 fi.; 5) dela 10 cununii 
â 4 fi., — 40 fi.; 6) dela 15 morți mari
â 4 fi., — 60 fi.; 7) dela 5 morți peste
7 ani â 3 fl., — 15 fi.; 8) dela 20 morți
sub 7 ani ă 1 fl. 50 cr. — 30 fl.; 9) dela
pământurile bisericescl circa 50 fl.; 10) dela 
alte venite stolare circa 40 fl. Suma 600 fl.

II. Cântărețul: 1) dela 330 familii 
â 20 cr., — 66 fl.; 2) dela 20 familii ve- 
duve â 10 cr., — 2 fl.; 3) dela 15 morți 
mari â 1 fl., — 15 fl.: 4) dela 25 morți 
mici â 30 cr., — 7 fl. 50 cr.; 5) dela sfeș
tanii mari și alte servicii 9 fl. 50 cr. 
Suma 100 fl.

III. Învățătorii primesc din partea bi
sericii fiesce-care salar fics de 300 fl.

IV. Dintre funcționarii comunali: No
tarul 400 fl. la an, Primarul 80 fl. la an, 

Vice-primarul 20 fl. la an, Cassarul 60 fl. 
la an, Colectorul 60 fl. la an, Vice-notarul 
20 fl. la an, 3 consilieri câte 10 fl. — 
30 fl. la an.

Starea economică și socială.
1. Ocupațiunea locuitorilor. Afară de 

lucrarea cea serguinciosă a pământului lor 
restrâns și puțin roditor Vlădărenii au fost 
în trecut ca și acum siliți să-și caute cele 
de lipsă pentru traiu și pe alte căi, anume 
ca economi de vite, negustori, meseriași 
dela țâră, cărăuși și ca servitori. In Vlă
denI se produce săcară, orz, ovăs, cucuruz, 
picioicl, apoi fasole, napi. Prin grădini sunt 
legumi și puține pome. Pădurea câtă e, 
este totă de fag.

Că economii de vite s’au ridicat în 
timpul din urmă este de a se mulțămi re
gulilor celor bune de pășunit, precum și 
îngrijirei de vite de prăsilă de o rassă mai 
bună. Ei țin mai ales vite cornute și porci, 
eră cai și oi au mai puține. Acum avem 
în sat cu totul 1141 vite mari comute, 
221 vite mici cornute, 300 porci, 110 cai. 
Pe lângă casă mai țin omenii găini, rațe, 

gâsce, curci. Prin vale se află pești și raci. 
In păduri se află și fiară sâlbatice, mai 
ales porci sălbatici se află mulțl prin pă
durile din apropiere încât nu e lucru mare, 
ca preumblându-te să te întîlnescl cu câr
duri mai mari.

Mai sunt și lupi, urși, vulpi, viezuri, 
căpriore, iepuri, rațe ș. a. — Pănă la fa
cerea drumului de fier, Vlădărenii se sus
țineau mai ales cu cărăușia și cu negoțul. 
Ei duceau mărfurile comercianților din Bra
șov cu deosebire pe la Bistrița, Deșiu, 
Gherla. Cărau fier de pe la Huedin, Trăs- 
cău și chiar de pe la Dorna din Bucovina, 
apoi sare dela Parajd, petrii de moră dela 
Ciceu ș. a. Cu o cale făceau înși-șl negoț 
cu păsat, graț (Gerste), pesce din România, 
vin dela Mediaș, brânză, uleiu, ole, lumini, 
fețe de perină, bete, brâne etc. Erau bine 
cunoscuțl prin tote țările locuite de Ro
mâni.

Ca meșteșugari îșl pregătesc ei sin
guri diferitele unelte de economiă, pre
cum cară, rote, robe, scări, scaune, lopețl, 
forme de țîgle. Sunt și vre-o patru zidari. 
Femeile fac pânză, pănură, lepedee, fun- 
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ca partid, luptăm pentru afirmarea 
drepturilor la esistență națională și Ia 
o viâță dâmnă și respectată a unui 
popor întreg. Nu avem în lupta 
n69tră simple desiderate, cari ar 
privi organisarea cutărui detail al 
vieții ndstre comune; pe deasupra 
tuturora noi avem un principiu, un 
drept natural, care pe toți ne châmă 
la un loc și ne obligă să lucrăm 
cu stăruință și cu onestitate pentru 
realisarea acestui principiu: Suntem 
Români și ca atari voim se rămânem, 
și datori suntem cu toții se luptăm 
contra tuturor acelora, cari ne con
testă său tind se ne răpescă ceea-ce 
constitue caracterul nostru național- 
românesc.

Goluchowski asupra situației po
litice. Ministrul de esterne austro- 
ungar, contele Agenor Goluchowski, 
după cum se depeșeză din Viena, a 
sosit acolo alaltăeri din concediu. 
Fiind întrebat de cătră un cunoscut 
al seu asupra situației politice euro
pene, Goluchowski răspunse, că acesta 
e deplin mulțămitore și nu e temă 
de nici o încurcătură.

*

Esistă alianță ruso-francesă? Wir- 
chow, cunoscutul învățat german, fiind 
întrebat de trances „Figaro"
asupra alianței franco-rusesci, răs
punse următdrele: „Nu sciu dăcă 
esistă în realitate o alianță; în Ger
mania se cam crede, că alianța, decă 
s’a încheiat, e îndreptată contra Ger
maniei. In tot cașul însă ar fi lucru 
nebun, când Francia n’ar conlucra 
la pace“. învățatul italian Lombroso 
se esprimă astfel: „Entusiasmul din 
(filele trecute al Francesilor dove- 
desce, că Francia numai după nume 
e republicană, er în realitate e biro- 
cartâ și militară11.

♦
Disoivarea Sobranjei bulgare. Alal

tăeri ministrul președinte bulgar Sloi- 
Iov, după un consiliu ministerial pre- 
sidat de domnitor, a obținut dela 
principele Ferdinand învoirea, ca dieta 
țerei, numită Sobranja, se fiă disol- 
vată. Se asigură, că și în Bulgaria 
e aprbpe chiar așa de încurcată sta
rea politică ca și în Serbia, și nu 
se pote prevedă de loc ce constela- 
țiunl vor mai urma în țăra, peste 
care au trecut atâte năapstii.

*
Reforme în Persia. Șachul Per si ei 

are voința firmă de-a introduce re
forme radicale în Persia. Astfel de 
curend a dat un Ferman, în care 
înainte de tote interzice strict vin
derea și cumpărarea de demnități. 
Mai încolo se dispune în Fermau, 

ca pe viitor funcționarii de stat se 
primescă toțî lefuri regulate dela 
erar și s6 renunțe cu totul la venite 
laterale. Primirea de daruri va ti 
strict pedepsită. Fermanul acesta s’a 
cetit în tbte moșeele (bisericile) Per- 
siei, pentru ca se ajungă și la cunos- 
cința poporului.

Oprirea adunărei dela Brașov.
Adunarea alegătorilor români din Țâra 

Bârsei (Brașov și comitat), ce fusese con
vocată pe Joia trecută la 2 ore după amâcjl 
aici în Brașov, avea să fiă, fără •indoâlă, 
una din cele mai frumose și mai bine cer
cetate. Se luaseră de timpuriu măsuri, ca 
adunarea să fiă cercetată de alegătorii ro
mâni din tote satele acestui comitat, cari 
în frunte cu bravii lor conducători, preoți 
și mireni, se și presentară în număr forte 
mare, piua încă era bine alâsă, căci fiind 
tocmai di de târg, Românii dela sate îșl 
întocmiseră așa lucrurile, ca să ia parte și 
la adunare și să-și isprăvescă și alte afaceri.

Tote erau în ordine. Adunarea era 
insinuată la polițiă în timpul prescris de lege 
âr căpitanul poliției a și făcut cunoscut în 
scris D-lui Dr. Aurel Mureșianu, ca convoca
tor al adunărei, că adunarea se pote țină.

Acâsta s’a întâmplat Joi cam pe la 11 
ore înainte de amâdl. înainte de 2 ore pleca
răm cu toții la adunare. Sute de alegători 
se aflau deja postați înaintea „Otelului Cen
tral Nr. I", așteptând să li-se deschidă sala, 
er alții se vedeau venind pe strade în grupuri 
numărose. Ajunși însă la localul adunărei, 
ne pomenim, că căpitanul poliției însoțit 
de mai mulțl polițiști ni-se pune în cale 
și ne opresce de-a întră, vestindu-ne, că adu
narea e oprită, pe cuvânt, că „uu pot II 
ert.ate adunări conchiămate după națio
nalități".

Va să dică același căpitan al poliției, 
care cu 3 ore înainte pe busa legei dase în 
scris voiă de-a se ține adunarea, acum vine 
și spune, că adunarea nu este permisă. Că
pitanul primise adecă poruncă dela fișpan 
să oprescă adunarea, er fișpanul se vede, 
că încă a primit tocmai atunci vre-o tele
gramă dela Budapesta, căol altfel el ar fi 
putut să oprâseă mai dinainte adunarea, er 
nu tocmai în momentul când omenii erau 
să înrie în sală.

Din tâte se vede, că autoritățile oând 
e vorba de Români nu lucr&ă după lege, 
oi după poruncile brutale și ilegale ale mi
niștrilor.

Românii au rămas, se’nțelege, forte 
amărîțl și indignați. Pentru a arăta, că 
ei nu vor să se abată dela causa 
națională de frica luptei, erupseră cu toții 
în puternice strigări de „să trăâscă" la 
adresa D-lui Dr. A. Mureșianu ca convo
cator al adunărei, după care apoi mulțimea 
s’a împrăștiat.

Au mai fost oprite și adunările ale
gătorilor români dela Bistrița și Sibiiu.

La Bistriță încă a fost oprită adunarea 
toomai în momentul din urmă, câud ale
gătorii erau adunați.

întrunirea cluburilor electorale.
îndată după convocarea conferenței 

naționale, ce avea să se întrunâscă astădl, 
în 12 (24) Octomvre, la Sibiiu, cluburile 
electorale române din tâte unghiurile țărei 
s’au pus în mișoare, convocând pe alegă
torii români ia adunări pentru a-șl alege 
delegați pentru conferență și a-șl reorga- 
nisa cluburile.

Astfel în săptămâna acâsta n’a fost 
<ji, în oare să nu fi primit cu mulțimea 
sorisorl și dări de sâmă despre decursul 
adunărilor cluburilor nostre electorale mai 
din tote comitatele. Chiar și acum ne so
sesc conținu raporte despre decursul adu
nărilor alegătorilor români. Așa, de esem- 
plu, mai în urmă am primit soire despre 
adunarea alegătorilor potnâni din Câmpeni, 
cari au ales ca delegați pentru conferență 
pe dnii: Dr. Span și Dr. (jhirtop.

Ls Dicio-Sântmărtin s’a ținut aduna
rea olubului în 21 Octomvre, fiind aleși 
ca delegați pentru conferență pentru cer
cul D.-St.-Mărtinului dnii: Vasilie Zehan 
adv. și Niool. Todoran, protopop, er ca su- 
plențl dnii: laoob Macaveiu protopop și I. 
Horșia, adm. protopop. îu Bia, âr pentru 
oercul Bălăușer : Dr. D. Pop adv. în Bra
șov și Flaviu Steroa Șuluțiu administrator 
domemai în Vidraseu, ca suplențl: P. Ni- 
răștean preot în Ernut și V. Muntenescu 
preot în Boziaș. Clubul s’a reoonstituit ale- 
gendu-se ca președinte V. Zăhan adv., vice
președinți: S. Caluțiu și Flaviu Sterca-Șu- 
luțiu.

In oercul Comloș-St.-Ana au fost aleși 
delegați dnii preoți: Const. PopovicI din 
Comloș și Aug. Beleș din Simand, dr su
plențl : I. Iernau din Șiclău și Gr. Furie 
din Oțlaca.

La Mediaș au fost aleși delegați: Dr. 
Ivan, Racoța și I. Moldovan pentru cercul 
Mediașului; Oo. Tilea, D. Moldovan și Șan- 
dru pentru cercul Sighișorei; Nicol. Mir
cea protopop și adv. Hârșan pentru cercul 
Cohalmului; P. Piso, P. Popescu și Z. Go
nea pentru cercul Agnitei.

La Sebeșui-săsesc s’au ales: Sergiu ’ e- 
dean și Zevedeiu Murășan.

La Orăștiă s’au ales: Dr. I. Mihu și 
Dr. A. Muntean, âr ca suplențl; Dr. S. 
Moldovan și A. Baroian.

La Morlaca s’au ales: Ioan Pop din 
Morlaoa și Fl. Hajdeu din Sebeș.

Despre decursul adunărei dela Deș 
primim următorul:

PROTOCOL
luat în conferență alegatorilor români din 
comitatul Solnoc-Bob&ca. ținută în Bej, în 

23 a lunei Octomvre 1896.
De față fiind d-nii: Dr. Teodor Mi- 

hali adv., Dionisiu Vajda, Alesandru Vajda» 
Eliă Centea, Ioan Gloron, Const. Voga» 
Greg. Pușcariu, Gavr. 1. Moroșan, loan 
Neamțu, Ales. Ghelner, David Deao, Petru 
Mureșau Șireganul, Vartolomei Sighiarteu, 
Ales. Avram, Teodor Tamaș al Popii, Pom- 
peiâ Făgărășan, Teofil Moldovan, Ioan 
Deao, Zorobabel Perhaița, Gavril Mioa, 
Ștefan Bojor, Pavel Munzat, Ștef. Pitiș, 
Nic. Onan, George Pura, Vas. Bujor, loan 
Tătar, Nicol. Punduș, Niool. Checedi, Maftei 
Mester, Daboo George, Ioan Tranduș, Du
mitru Dobocu, Petru Pura, Vas. Tamaș, 
Clement Barbul, Simion Rus, Pintea N. și 
mai mulțl alegători din tâte cercurile elec
torale.

Unul dintre oonvooătorl, August Mun- 
teanu, deschide ședința la 10‘/4 âre înainte 
de amec}l.

Presintă sorisorea primarului din Dej 
din 20 Octomvre 1896 Nr. 7308 prin care 
acel d. primar ia act despre conferență și 
permite ținerea ei cu întreg programul 
insinuat.

Presintă mai departe o altă sorisâre 
a aceluiaș d. primar din 21 a lunei Octom
vre, prin care interzice pertractarea punc
tului 3 (lin programă (alegerea bărbaților ae 
încredere pentru conferență din 24 Octomvre 
a. c. dela Sibiiu).

După acesta se constitue biroul, pro- 
clamându-se de președinte August Mun- 
teanu âr de notar Matei Pop; de verifica
tori Simeon Rusu și Alesandru Avram, oarl 
ocupă funcțiunea.

Luându-se la desbatere obieotele din 
program. La punctul prim conferență e- 
nunță:

Considerând, că împrejurările, oarl 
ni-au impus și până acum resistență pasivă, 
nu s’au sohimbat, conferență in situațiunea 
presents nu află consult să facă candidare de 
deputați pentru dietă și decide pasivitate 
absolută a alegetorilor români.

Punctul 2 din programă:
Alegătorii români din comitatul Sol- 

noc-Dobâca autorisâză pe d-nii: Mihaiii 
Baciu, David Deao, Alexandru Ghelner, 
Constantin Jiga, Ioan Mureșan preot, Dr. 
Teodor Mihali, August Muuteanu, Ioan 
Neamțu, Ioan Oltean, Gregonu Pușcariu și 
Dionisiu Vajda, ca în timpul cel mai scurt 
să elaboreze un proiect de orgumsare a 
olubului, conform programului dm 1881 și 
să representeze în tâte direcțiunile în acord 
ou representanții celorlalte cluburi- după 
cea mai bună a lor seiințâ și oonsoimțâ 
clubul Somoc-Dobăca al partidului național 
român. Biroul clubului se întregesoe și se 
aleg: de v.-president: Dr. Teodor Mihali, 
de uotar substitut: Dr. Alesandru (J/ie- 
rcsteșiu.

Biroul astfel întregit are datonnța 
să comunice alegătorilor in cero cât se 
pbte de estins condusul de sub punct I., 
și să stârue numai decât pentru împlini
rea lui.

Asemenea va lucra la timpul său pen
tru împlinirea conclusului nr. li.

Ne mai fiind alte obiecte de pertrac- 
tat, conferență se închide la 12’/2 ore.

August Muntean» m. p. president. Ma
terii Pop m. p. notar. S’a verificat: Dej, la 
22 Octomvre 1896. Simeon liusu m. p. 
membru venficător, Alessandru Avram m. 
p. membru venfioătcr.

*

duri, pânzăturl, cretințe, brâne, brodării 
altițe, pumnișori ș. a. Țigani, cari de re
gulă suplinesc prin satele nostre clasa me
seriașilor, sunt numai 4 gazde de ferarl, 
având casă de petră. Măturări, lingurari 
nu se află la noi în sat. In timpul din urmă 
au început omenii să-și dea copiii să învețe 
meșteșuguri prin oraș în Uodlea și în Bra
șov, unde avem 5 băețl.

Tâte isvorele de câștig amintite însă 
între împrejurările grele de astădl nu sunt 
de ajuns, ca să le acopere lipsurile și apoi 
sciut este, că drumul de fer le-a luat din 
mână cărăușiile și negoțul, ce-1 puteau face. 
De aceea au început în număr mare să 
trecă în România, de unde ca muncitori 
harnici în decursul verei trimit acasă o 
mulțime de bani. Acest câștig ’i-a răsplătit 
destul de bine pentru cărăușia de altfel cu 
multe aventuri împreunată. Starea mate
rială a Vlădărenilor nu e nici decum mai 
rea ca în trecut.

2. Patinele și obiceiurile Vlădărenilor 
sunt cam tot un fel cu ale Românilor din 
celelalte sate din apropiere la nuntă, în
mormântări, sărbători etc. La nuntă avem 

de a însemna, că mai întâiu să face pețitul 
prin aceea, că ginerele îșl trimite solii, 
cari să ceră mâna fetei și să se înțelegă 
cu părinții ei cu privire la zestre, adecă 
să facă tocmelele. După-ce se înțeleg cum 
să cade, să face logodna de regulă la casa 
preotului.

In presăra cfilei de cununiă, adecă 
Sâmbătă sera să adună nuntașii ca să-și pe- 
trâcă la casa mirelui și a miresei. Ou oca- 
siunea acesta mirele însoțit de 2—3 feciori 
merge cu punga la mirâsă, căreia îi dă o 
turtă și o pungă, semnul cinstei și al avu
ției. A doua di, Duminecă diminâța după 
ce ese dela biserică, mai întâiu să duce 
nașul la casa mirelui și de-acolo la casa 
miresei, unde sunt multe fete adunate. O 
pune pe mirâsă în celar, o acopere cu un 
țol, ca să o găsâscă mirele și să o alâgă 
dintre celelalte, nelăsându-1 să între de-o- 
dată la densa. De aci cu lăutarii în frunte 
merg cu toții la biserică, unde se face ac
tul cununiei. Dela biserică se duc cu mi- 
râsa la casa mirelui. Apoi se începe os
pățul și petrecerea fiind unii nuntași la 
casa mirelui, alții la a miresei. Toți nun

tașii se întâlnesc numai când merg cu ter
țele (darurile) la casa mirelui. Aici fiă-care 
dăruesce prin preot pe tineri și apoi se 
pun cu toții la masă și-și petrec în modul 
cel mai plăcut. Cu deosebire nașul se bu
cură de mare trecere înaintea nuntașilor. 
După dar din partea miresei se cinstesce 
unul cu- doi colaci și două găini jipuite și 
cu âuă ferte. El încă face cinste la feciori 
cu câte un colac. A doua cji ârășl se adună 
nuntașii și merg pe calea mare dela mirâsă 
la mire și ârășl se fac din partea rudelor 
miresii daruri de bucate, vite ș. a."

Dumineca și în dile de sărbătâre (afară 
de post) ies feciorii cu fetele la joc și-și 
petrec la cântecul unui lăutar român cu 
jocul lor național ardelenesc, cu sârba, 
brîul și hora; în timpul din urmă au înce
put să joce și polca. La sărbătorile Crăciu
nului mai de mult îșl petreceau feciorii 
împreună, alegându-și doi vătavl ca con
ducători și arangierl. Aceștia se îngrijesc 
de lăutari, și mergând dela gazdă la gazdă 
ca să le chieme la petrecerea lor, erau dă- 
ruițl cu colaci, carne și bani. Tote mân
cările și băuturile le adunau la o gazdă, 

unde îșl țineau petrecerile. Acuma însă îșl 
petrec numai cu jocul la PascI, a treia cli» 
fetele obiclnuesc a cinsti pe feciori cu 
ouă roșii.

La Crăciun și la anul nou umblă co
lindători și irodl. Se obiclnuesce, că stră- 
jărul, care e de rând nâptea, anunță âme- 
nilor timpul, cjicend: „AudițI, âmenl buni, 
și hodiniți, că în sate e pace și câsul a 
bătut dece (două-spre-deee, două). — Mai 
înainte era obiceiul, că în sâra de PascI 
feciorii din satele vecine umblau să fure 
toca din turnul bisericii. De aceea se adună 
tinerimea, ca să o păcjâscă. Unii făceau 
focul în curtea bisericii, alții noptea întrâgă 
sunau toca, ca să nu o pâtă fura. Dâcă 
totuși să întâmplă să o fure, atunci numai 
așa o putâu căpăta înapoi, dâcă dedeau 
atâtea ouă roșii, câte trebuiau, ca să pâtă 
încunjura toca cu ouă. Acest obiceiu fu 
sistat pe la 1810 de părintele Balcăș. — 
De însemnat sunt și șecțetoyile, în cari îșl 
petrec o parte a nopților celor lungi de 
iârnă cu- istorisirea poveștilor celor frumâse 
și a glumelor, ce atât de mult caracterisâză 
aceste întruniri sociale ale poporului nostru.
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Despre deoursul adunărei din Turda 
ni-se scrie:

In adunarea de acjl 3 * * * * 8 * * * * * alegătorilor Ro
mâni din cercurile de alegere al Turdei și 
al Vințului de sus (Felvinoz) s’au ales de 
representațl pentru conferența eleotorală 
generală a alegătorilor români din Tran
silvania și Ungaria, convocată pe 24 Oc- 
tomvre n. o. la Sibiiu, Dnii Dr. loan B.ațiu 
și Silvestru Moldovan pentru cercul Turdei, 
6r Dr. George Popescu și Iuliu O. Vlăduțiu 
peDtru cercui Vințului cu unanimitate.

3. Caracterul Vlădărenilor. Contactul
cu Sașii, năcasurile, ou cari au avut tot-
dâuna să se lupte, atingerea dâsă cu lumea
din afară în urma posiției lor lângă dru
mul de țâră atât de umblat și a multelor
călătorii prin totă țâra, în sfîrșit înțelep
ciunea conducătorilor, sunt căușele, din
cari să esplică firea acestor omeni de sta
tură mijlociă, musculoși, închiși la față și
cu ochi brunețl: Ei sunt omeni cu silință 
harnici și întreprindătorl. Astfel, deși mij- 
locele lor de traiu sunt la aparință de tot 
modeste, totuși mânați la tot cașul de o 
mare rîvnă de înaintare și mai ales de am
bițiunea de a clădi, începând dela 1862 în
decurs de trei-decl de ani au fost în stare 
să cheltuâscă numai pentru zidirea de case 
și de șuri suma de vre-o 230,000 florenl,
afară de cele 36,000 date pentru facerea
bisericii și a școlei.

La anul amintit din 348 de oase nu
mai 15 erau de pâtră cu țîglă acoperite; 
adl mai sunt numai 37 de lemn sâu aco
perite cu paie. Simțul de ordine și de cu
rățenie încă este înăscut Vlădărânului, ceea 
ce să pote vedâ în tâtă întocmirea aface

După oum a fost convocarea cam în 
pripă, au luat parte alegători în număr 
destul de frumos.

Din vorbirile program ale lui Wlassics 

și Berzeviczy.

Ministrul ungar de culte și in
strucțiune publică, Dr. Juliu Wlassics 
îșl ținu Lunia trecută vorbirea sa 
program în Ciacaturn. In vorbirea 
sa ministrul Wlassics c^30 între al
tele următbrele:

Pe terenul instrucțiunei în școlele 
medii, după-ce marea reformă, idea unifi
cară școlelor medii, nu se pote realisa, mă 
ocup cu modificarea planului de îwiAțăment 
pentru acele șoole. Pe terenul instrucției 
în școlele poporale am început a lucra la 
revis'unea legii privit,ore la șeălele poporale, 
și mă ocup mai ales ou reforma școlelor co
munale precum și cu ridicarea nivelului 
preparandiilor.

Cred oă din activitatea mea de pănă 
aouin ați putut vedâ, iubiți oonoetățenl, că 
nisuința mea a fost tot-deuna a crea o 
instrucțiune publică unitară, națională. Cul
tura nostră trebue să fiâ ou totul națională 
și maghiară. Der nimeni să nu mă întelegă 
rău. Noi nu voim (?) să asigurăm superio
ritatea rassei nâstre prin propagandă volnică 
și prin mijloce artificiale. (Șiretul — R.) Fiă- 
oare pagină a esistenței nostre de 1000 ani 
dovedesoe, oă noi niol-odată (??) n’am în
chis pentru nici o naționalitate aerul curat 
al libertății. Din potrivă voim să dăm pu
tere morală și spirituală culturei altor rasse.

In ce privesce regularea venitelor preo
ților romano-catolicl și greco-caiolicl, am 
luat mai multe disposițiunî. Am început, 
în înțelegere ou episcopatele, la oonscrie- 
rile venitelor, și conscrierea acâsta va for
ma basa, pe care se va resolva nu numai 
așa numita cestiune a congruei, oi și ces- 
tiunea patronatului, venitele stolare, lecti- 
caliele și rugalerea parochiilor greco-catolice 
etc. Fiă-care preot, oare va absolva un 
institut teologic mai înalt, după trei ani 
va avă un venit de oel puțin 600 fl., ăr 
după 4eoe ani UD venit de cel puțin 
800 fi.

Se înțelege că, pe lângă respectarea 
autonomiei bisericilor, legea va trebui să 
ofere garanții în tote direcțiunile, așa ca 
acei preoți, cari ar comite delicte contra 

statului seu contra moralității, să-și pârdă 
ajutorul dela stat.

Fostul secretar de stat Albert 
Berzevicsy în vorbirea sa ținută alal- 
tăerl înaintea alegătorilor din cer
cul VIII al Budapestei d'90 cu pri- 
vire la instrucțiunea publică urmă- 
torele:

Nu pot aproba prefacerea școlelor po
porale în șcâle de stat, deâre-ce lucrul acesta 
nu numai că nu se pote duoe în deplinire, 
dăr e și perioulos pentru pacea confesio
nală, și e și illiberal, căol din drepturile 
învățământului statul nu pote face mono
pol. Tendințele dușmănose statului se pot 
stîrpi din învățământul tinerimii prin re- 
visuirea legii privitore la șoolele poporale, 
și chiar și prin alte mijlooe, fără a renunța 
cu totul la conlucrarea confesiunilor toc
mai la învățământul elementar, de care 
sunt legate atâte momente sufletescl și de 
credință.

Erâși vîsîte înalte în Sinaia.
Săptămâna trecută, păreohia regală 

română ârășl a avut îu Sinaia ospețl iluș
tri, adecă pe prinoipele Leopold și princi
pesa Ghizela de Bavaria.

Sâmbătă în 5 v. c. cu ocasiunea ve- 
nirei prinoipelui Leopold și principesei 
Ghisela a avut loc în sala de teatru a 
Castelului Peleș o mică serată teatrală. Pe 
lângă Auguștii ospețl și suitele Lor, au 
mai avut onore a fi invitați la acâstă se
rată d-nii miniștri cu domnele; Eso. Sa d. 
comite de Leyden, ministrul Germaniei, ou 
personalul Legațiunei; d. Emil Ghica, mi
nistrul țârei la Viena, cu domna ; d. G. 
Gr. Cantacuzino, cu domna și domnișorele; 
d-ua Marieta Gr. Ghica, precum și alte 
persone; peste tot 80 invitați. Serata du
rat pănă la orele ll'/j, după care Majes- 
tățile Lor, cu ospeții și invitații, au treout 
în sala de mânoare, unde era pregătit un 
bufet; acolo au făcut cerc pănă la orele 
22'/2, când S’au retras în apartamen
tele Lor.

Duminecă, în 6 v. c., vremea fiind 
frumosă, MM. LL. Regele și Regina. AA. 
LL. RR, Principele și Principesa Româ
niei, cu Auguștii âspețl și suitele, au fă
cut o preumblare pe jos, în munți, pe va
lea Peleșului pănă la stânca „Franoiso Io
sif14. Au fost invitați a lua parte la acâstă 
preumblare și Eso. Sa d. comite de Leyden 
d-nii Umbracht și oăpitan de Claer. Deju
nul s’a luat la stână, sub un umbrar de 
fr.uncjiș. In timpul ospățului a cântat o 
bandă de lăutari, âr cântecele populare și 
doinele românescl au atras cu deosebire 
atențiunea. Auguștilor âspețl.

Sera a avut loc, în sala de musică 
a Castelului, o serată musicală. Au cântat 
din gură d na Zosima Lena, d-nii N. B. 
Cantacuzino și Dall’Orso. Asemenea d-șora 
Teodori din piano și d. Dall'Orso cu viora. 
Serata a durat pănă la orele ll1/2, dnDă 

care Majestățile lor și invitații au trecut în 
sala de mâncare.

La orele 12 Majestățile Lor și Au
guștii ospețl S’au retras în apartamen
tele Lor.

Luni, în 7 v. o., la orele 10 a. m., 
Majestățile Lor, dimpreună cu A. S. R. 
și I. Principele Leopold și Archiducesa 
Ghisela, au mers la oasarma batalionului 
3 vânători, und9 batalionul aștepta în linie 
de bătae. M. S. Regele, după oe a trecut 
pe dinaintea frontului, a dat ordine a se 
esecuta mânuirea armenilor, focurile și 
câte-va mișcări taotice; apoi Majestatea 
Sa a primit defilarea. După oe au visitat 
oasarma și mănăstirea, au mers de au 
asistat la schimbarea gardei, unde micul 
Principe Carol a intrat în front.

La ora iy2, A. S. R. Principele 
Leopold de Bavaria și Augusta Sa Soție, 
A. S. I. și R. Principesa Ghisela au pără
sit Sinaia, pentru a-se întdroe la Buda
pesta și Munich. In gara Sinaia se aflau 
mai multe dâmne și un număros public, 
venit pentru a saluta pe ospețl.

Majestățile Lor ’I-au însoțit pănă la 
Predeal, împreună ou AA. LL. RR. Prin- 
oipele și Principesa României, A. S. I. 
Marele Duoe Boris Vladimirovitz, A. S. R. 
Principele Alfred de tlaxa-Coburg și Gotha, 
cu suitele Lor, și Esc. Sa d. comite de 
Leyden.

După o despărțire din. cele mai cor
diale, AA. LL. RR. Principele și Princi
pesa de Bavaria au pJeoat la orele 2'/4; 
âr Majestățile Lor și Principii S’au întors 
la Sinaia.

SOIRILE DOLES.
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La cununia principelui moștenitor 
italian. Principele Niohita al Montenegrului, 
însoțit de prinoipele Mirco și de princesele 
Elena și Ana, au sosit alaltăerl în Roma și 
au fost ÎDtimpinați la gară de părechea re
gală itaiiană și de prințul moștenitor ita
lian. Principele Niohta săruta mâua re
ginei, âr prinoipele de Neapole conduse pe 
miresa sa, princesa Elena, părinților săi, 
cari o îmbrățișară si sărutară. Intre ovațiu- 
nile entusiaste ale Doporului adunat la gară 
și pe strade Suveranii italianl și-ospeții 
princiari plecară apoi le Quirinal. Sâra s’a 
dat un prând festiv.

Superărarea Secuilor. La tămbălăul 
milenar, arangiat în Brașov Dumineca tre- 
oută ou ocasiunea inaugurărei monumentu
lui lui Arpad pe Tâmpa, au venit și vr’o 
500 de Săoui de prin ținutul Sân-Georgiu- 
lui ungureso, în frunte ou fișpanul Trei- 
seaunelor, Iosif Potsa. Sărmanii Săoui au 
fost însă forte rău primiți de compatrioții 
lor Sași și Jidani din Brașov, și se plâng 
acum în lumea largă asupra modului, de 
tratament rușinos de care s’au bucurat ei 
aci. Dealtmiutrelea etă ce scrie corespon

dentul din Brașov al cparului „Magyaror- 
szag44 între altele privitor la faptul acesta: 
„Spre rușinea dreptului și iubirei de os
pitalitate, comitetului arangiator din Bra
șov și fișpanului Maurer li-se pâte atribui 
gloria modernă dela finea secolului 19, că 
au întunecat sărbarea milenară maghiară. 
Numai de una s’au îngrigit Hiemesch, Gu- 
nesch, Lurtz, Kurtz, Jekelius, Zikelius și 
alțl oiroumspeoți din comitet, oă adecă dru
mul ce duce dela gară în oraș l’au stropit 
într’atâta, încât ospeții pedestri au intrat 
într’o mare de tină etc.44.

— o —
AVIS. Suntem rugați a da loc ur- 

mătorelor: Adunarea generală a societăței 
„Progresul14, conchiămată pe luni în 26 
Octom. n. c. din cause neprevăclute se amână 
pe Duminecă în 1 Noemvre a. c. st. n. în 
locul, la timpul și cu programul indicat. 
Făgăraș, 22 Octomvre 1896. Dr. loan Șen- 
chea, președinte; loan Berescu, secretar.

NEOROLOG. Emil Nemeș, rigorosant 
în medicină la universitatea din Clușiu, a 
răposat la 22 Oct. n. o. în etate de 23 
ani. ’L jălesce întristatul său tată Alec- 
sandru Nemeș, jude reg. în pensiune, cu 
soția sa Elena n. Filipan și alte rudenii. 
— Fiă-i țărîna ușâră!

SWiscărî eieciosraSe.V
Țâra-Oașului, Octomvre 1896.

La noi, în Țera-Oașului, corteșii un
guresc! outrieră casele omenilor, le făgă- 
dueso marea și sarea numai oa să-i ade- 
menâscă și să le oâștige voturile, ca apoi, 
după ce vor trece alegerile, să-șt potă 
bate joc de ei, cum și-au bătut și pănă 
acum.

In 4 Ootomvre a venit aiol deputatul 
de pănă acum Chorin Terencz, căruia ma- 
melucii guvernamentali i-au făcut o primire 
mare la soălcjile dela Tur. Toți Jidanii erau 
de față, âr printre aceștia, durere, și un 
număr irisămnat de preoți și dascăli români; unii 
dintre aoeștia au avut nerușinarea de-a se 
face chiar corteșii lui Chorin, care nu este, 
decât un Jidan, mamelua al iui Banffy și 
dușman de mârte al Românilor. Vorbirea 
lui, rostită în limba maghiară, a fost tăl
măcita și pe românesoe de popa dela Că- 
linești Ambrosiu Berinde. Ce vor d’ce âre 
Românii despre aoâstă mătăhală de popă, 
când vor aucji de ticăloșia lui?

Cu ocasiunea acâsta s’a dat și un 
prâncj, unde de-o parte erau aședațl Ji
danii, âr de altă preoții și dasoălii. Călu
gărul Pâsztori Arkâd, mai marele mănăs- 
tirei Bikszadului, a venit și el la tocană, 
ospătându-se alături cu Jidanii. Popa dela 
Prilog, loan Bapp Lemeni, ou burduhul lui 
cel mare, ce era plin cu âsele ce le-a ros, 
umbla printre popor și 44cea: «Strigați, 
măi, âljen Chorin Ferencz.44

Dâr buouria li-a fost înzadar, căol în 
, 11 Ootomvre din nou au fost ohiămațl ale-

rilor economice, în arangiarea caselor, cur
ților și a grădinilor, și în presentarea lor 
la ocasiunl în public.

Intrând în biserica din VlădenI, vei 
vedea pe fiă-care îmbrăcat cum să cade și 
la sfîrșitul serviciului divin într’o ordine 
exemplară după stare și etate închinându-să 
și miruindu-să, încât cu drag să-i tot pri- 
vescl. De însemnat este gustul lor desvol- 
tat pentru cetitul cărților populare, o do
vadă despre zelul lor cultural este faptul, 
că adunarea despărțământului II al Aso- 
ciațiunii transilvane, care s’a ținut în tomna 
anului 1894 în VlădenI, a fost în tote pri
vințele reușită, cercetată de mult popor. 
Vlădărenii sunt omeni religioși și cu frica 
lui Dumnedeu, să feresc de cârtă și de gâl- 
câvă. Vecinii Codlenl die despre ei:

Chiar smerit ca Vlădărenul 
Nu va fi în veci Codlenul.

Intr’adevăr asta este prima impresiă, 
ce ți-o fac. RăreorI se întâmplă, ca într’alte 
]ocurl, ca pentru o nimica totă să se bage 
în judecăți, în procese cu advocațl, corni- 
siunl etc. De regulă ei între ei să împacă. 
Sunt omeni ospitall, o însușire comună tu

turor Românilor, și darnici, dovadă multele 
donațiunl pentru biserică și școlă. In ge
nere simțul moralității le este forte des- 
voltat, sunt exemplari în privința acesta. 
Beția, hoția și alte păcate de acestea sunt 
cu totul străine de poporul nostru. Față 
de trecut este acesta un mare progres.

De altfel trăesc și să nutresc bine. 
Astfel și trupesce Vlădărenii sunt omeni 
frumoși și sănătoși. Contingentul ce-1 dau 
în armată est9 destul de mare.

Acesta e starea comunei nostre. Dum- 
necleu va lumina și în viitor pe cei oe o 
vor conduce, ea să păzescă calea cea bună, 
pe care a apucat, spre fericirea locuitorilor 
ei și spre binele nâmului nostru românesc.

FrâetineSe.
Florica ou Sabina erau prietine 

bune. Ele cercetau una și aceeași 
șcblă, erau într’o clasă și — de-6rece 
învățau p’o formă de bine — le erau 
locurile în clasă tot cam lângă olaltă. 
Opt ani de-a rendul petrecură cailele 
la olaltă, pănă terminară șcdlele. 

Atunci ar fi crezut cine-va, că și 
prietinia lor va înceta, cu atât mai 
vertos, că Florica era fata unui in
giner cu stare, er Sabina era fata 
unei văduve cu prea puțină dare 
de mână.

Dăr nu fu așa. Ele tot prietine 
bune rămaseră, de și starea uneia 
era atât de depărtată de a celeilalte. 
Florica, ca fată cu stare, mergea cu 
părinții la baluri și concerte, la ma- 
iale și teatre, și numai decât după 
petrecere scria prietinei sale Sabina 
despre tot ce ’i-a atras luarea aminte. 
Sabina, la rendul ei, îi răspundea, 
că se bucură de bucuria prietinei 
sale și-i scria și ea câte nimicuri 
tbte. Și ce era mai mult, nu era 
nici când jaluză de fericirile ce le 
gusta amica ei, de și ea era lipsită 
de ele.

Astfel trecură câțl-va ani, se 
cercetau din când în când, er de 
scris îșl scriau regulat în fiă-care 
lună o epistolă lungă. ț)ic o epistolă 
lungă, că multe au de a-șl împăr- 
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urătorii la o adunare Ia aoăldile Turului și 
1i-s’a spus, oft Chorin nil va păși în oeroul 
acesta oa candidat, ci va merge la Sâtmar. 
Jidanii s’au supărut forte, er preotul Am- 
brosiu Berinde înoepu aoum să corteșăscă 
pentru un alt candidat de deputat, tot gu
vernamental, cu numele Gyorgy Bndre. Vefll 
bine, burtuhosul popă dela Prilog, loan 
Papp Lemeni încă era aici. Ungurii îl 
arătau ou degetul și diceau: „ni a roz3a- 
pallagi fokortes itt van !“

In 18 Octomvre și-a ținut Gyorgy 
Endre vorbirea-program în comuna curat 
ungurescă Avasujviros. Der poporul oon- 
dus de dasoăll cjioea: pentru ce să votăm 
noi pentru un Ungur, pe care nu-1 cunos- 
cem și inoă guvernamental? VenițI să vo
tăm de-a stânga, pentru Szentivânyi Gyula, 
căci da când votăm de-a drăpta tot rău ne 
merge ; să mai votăm acum și de-a stânga, 
că p6te ni-a fi mai bine, er de ni-a fi rău 

„și aici, atunci vom vota erășl de-a drepta 
în anii viitori, ca să ne fiă și mai rău.“

După vorbirea lui Gyorgy Endre, a 
mai vorbit și Ambrosiu Berinde, după care 
toți s’au pus în jurul blidului de linte și 
s’au ospătat sdravăn, stând de-o parte Ji
danii ou mâncările lor cele coșere, er de 
altă Berinde cu tovarășii săi.

Vedeți, D-le Redaotor, așa preoți 
.avem noi prin Ț6ra Oașului. Pentru un 
blid de linte ei vend turma dușmanilor, 
der avem și preoți și învățători cu bun su
flet românesc. Eu cred, că aceștia vor soi 
să alunge din mijlocul lor pe aceste oi rî- 
idse, sub a căror reverendă este ascunsă 
atâta ticăloșiă. Rușine se le fiă!

In8u-șl poporul e indignat, și numai 
de ciudă se arată mai aplicat a sprijini p9 
candidatul oposițional Szentivânyi, care și 
are oele mai multe semne de isbendă.

Oașanul de rend.

Convocare.

On. preoți și învățători gr. cat. din 
ținutul Hațegului și alțl binevoitori ai șco- 
lei prin acesta se convocă la adunarea ge
nerală a Reuniunii învățătorilor gr. cat. 
din ținutul Hațegului, ce se va țină în Lu- 
penl la 1 Noemvre st. n. a. c.

Program:
A) Participare în corpore la serviciul 

divin în biserica gr. cat. din loc la 9 ore 
a. m.

B) Ședința I cu început la 10 ore 
a. m. 1) Cuvent de deschidere al presi- 
diului. 2) Constatarea membrilor presențl. 
:3) Raportul comitetului despre activitatea 
Reuniunii din anul trecut. 4) Raportul cas- 
sarului despre starea cassei. 5) Raportul 
bibliotecarului. 6) Esmiterea alor 3 comi- 
siunî pentru censurarea raportelor de mai 
sus. 7) Esmiterea unei comisiunl pentru în
scrierea de membri și incassarea de taxe. 
8) Cetirea disertațiunilor.

G) Prând comun.
D) Ședința II. cu început la 3 ore 

p. m. 9) Raportul comisiunilor esmise. 
10) Alegerea comitetului central și a func
ționarilor reuniunii pe un nou period de 
3 ani. 11) Statorirea și votarea budgetului 
pe an. viitor. 12) Statorirea terminului și 
locului pentru adunarea generală viitore. 
13) Eventuale propuneri.

Din ședința comitetului central ți
nută în Hațeg la 20 Iuliu 1896.

Paul Olteana, m p. 
vice-președinte.

N. Trimbițoniu m. p., Ștefan Țarina, 
notari.

Români arestați de Ruși.
Vinerea trecută au fost arestați la Is

mail, pe teritor rusăsc, dn-ii Dr. Saligny, 
Max. Popovid și Cordea, cari împreună cu 
alțl doi domul au fost însărcinați din partea 
ministerului român pentru domenii să facă 
studii asupra pescuitului în Dunăre. Asupra 
împrejurărilor, cari au condus la amintita 
arestare, „Voința Națională“ din Bucurescl 
publică următorele amănunte:

Dl dr. Saligny eu cei patru tovarăși, 
ai lui plecaseră în adevăr în bălțile Du
nărei pentru a-șl îndeplini misiunea, dăr, 
pe malul Prutului găsind o luntre, toți cinci 
s’au urcat în ea pentru a împușca rațe 
sălbatice. Acești domni, însă, n’aveau cu 
dânșii nici pașaporte, niol acte de legiti
mație, și ceva mai mult, de ore ce vânau 
aveau firesoe și puști.

In aceste oondițiunl, întâmplarea a 
făcut ca să fiă surprinși de autoritățile ru- 
sescl, pe teritoriul rus. Toți cinol au fost 
puși în stare de arestare și conduși sub es
cortă la Ismail. Aoâstă stare nu se dato- 
toresce de cât numai imprudenței neiertate 
a membrilor din comisiune cari au trecut, 
fără pașaporte și acte de legitimație și 
armați ou puști, peste granița rusâscă.

îndată oa ministerul român al afaoe- 
rilor străine a fost însoiințat, prin d. Sa
ligny, directorul general al căilor ferat°, 
de arestarea fratelui său și a celor 4 to
varăși ai săi, a intervenit de urgență pe 
lângă consulatul român dela Ismail și pe 
lângă legațiunea imperială a Rus’ei din 
BuourescI pentru punerea lor în libertate.

Exc. Sa d. de Fonton, ministrul ple
nipotențiar al Rusiei, a telegrafat imediat 
ispravnicului din Ismail, cerând punerea în 
libertate a arestaților, cari au și fost puși 
în libertate chiar în acea seră, adecă Luni.

Cântările rituale pe note. 
Avis!

In timp de 5 ani de când din încre
dințarea Prea Sânției Sale propun musica 
și cântarea rituală la institutul ped.-teologic 
din Arad, am urmat cuvintelor fericitului 
Metropolit Silvestru Morariu - Andrieviciu, 
care în precuvântarea archipastorală a Ti- 
piconului său edat la 1883 dice, că „încă 
pe la anul 1860 am fost chemați de a îm
părtăși învățătura din cântare și tipicon în 
seminarul clerical și în școla centrală (din 

Cernăuți), der ceea-ce cunoscurăm însă cu
rând este, că deprinderea și îndeletnicirea 
ritmică în cântările bisericesc) numai cât după 
aud, fără de note musicale, nu pote avâ suc
cesul dorit*.

Un adevăr necontestabil acesta, care 
își are temelia nu numai pe esperiență, ci 
și cu deosebire pe următorele motive:

Voind să-ți înveți elevul a cânta, tre- 
bue să-i dai în mână manualul, care cu
prinde semnele grafice ale tonurilor său ale 
cântării, întocmai cum cuprinde cartea din 
care înveți a ceti și a vorbi corect, — sem
nele grafice ale sunetelor seu ale graiului 
(literele).

Biserica ortodocsă, care din vâcurl 
practică musica vocală, simțind necesitatea 
notelor, adecă a unor anumite semne prin 
cari să se potă ficsa și transmite melodia 
unei cântări, a inventat așa numitele „psal- 
tichii*, nisce note de tot primitive și de- 
fectuose, prin cari nu s’a obținut nici un 
resultat. AstădI însă, având notele perfecte 
moderne, prin cari orl-ce melodiă și cân
tare se pote scrie și ficsa pe hărtiă precis 
și întocmai cum de pildă am scrie pe hăr
tiă un discurs rostit, — de ce să nu le in
troducem și noi în biserică pe aceste în 
locul „psaltichiilor“ defectuose și învechite 
prin cari nici odată nu vom pute ridica 
cântările rituale la nivelul perfecțiunei și 
al frumseței classice, la care rîvnim ? — 
Unii pote vor reflecta, că nu se pot pune 
pe note tote cărțile nostre bisericescl. Der 
acesta ar fi o dorință prea esagerată, a că
rei realisare însă de loc nu e absolut im
posibilă. De altmintrelea nici nu avem lipsă 
de acest lucru. E suficient să avem aran- 
giate pe note cântările rituale ce le ese- 
cutăm în dile mai însemnate, cu deosebire 
în Dumineci și sărbători. Și aceste tote-tote 
se pot pune și arangia pe note, — un lu
cru acesta, care gradat cu timpul se va și 
realisa, numai cât începutul trebue să-l fa
cem odată.

O cântare araugiată pe note, așa-deră 
scrisă pe hărtiă, se învață cu cel puțin 
50 procente mai ușor decât cea numai 
după aud, întocmai ca un discurs, care am 
dori să-l învățăm d’arostul numai din aud 
și nu din scrisore. Elevii (chiar și aceia, 
cari nu au așa numitul „dar de a căuta*, 
seu „auȚul musical*) îți învață cântările ri
tuale, și orl-ce cântare, cu multă ușurință 
și precisiune, decă ele sunt arangiate pe 
note, — din contră numai după au4, le în
vață cu greutate și fără garanția de a -fi 
esecutate precis, identic și uniform.

Cântările rituale din graiul omenilor 
sunt espuse oorupțiunei, nu se pot perfec
ționa și se pocesc, pe când cele arangiate 
pe note se perfecționăză și se esecută cu 
precisiune, cu accent și ritm corect în con
formitate cu prosodia limbei, și mai pe sus 
de tote uniform.

Astăcll ne isbesce prea dureros faptul, 
că cântările rituale ale bisericei române se 
deosebesc după provincii într’un mod atât 
de pregnant, încât de pildă nouă acestor 

din părțile ungurene și bănățene nu ne 
convin cântările rituale din România ori 
cele din Ardeal, cari se deosebesc întru 
tote de ale nostre, precum viceversa, nici 
lor nu le plac ale nostre. AstădI la noi 
în părțile ungurene și bănățene se cântă 
într’un chip, în Ardeal într’alt chip, și în 
România ori în Bucovina erășl într’alt chip. 
Dâeă însă erau cântările rituale ale biseri
cei nostre arangiate (puse) pe note înainte 
de asta cu vr’o 100 de ani, pe când adecă 
se cânta în tote provinciile române cu mai 
multă asămănare seu uniformitate, astăcjl 
am ave o edițiă sancționată de cântări bi
sericescl originale, cari ar fi normative pen
tru întrega biserică română, și în chipul 
acesta pe la tote catedrele nostre s’ar pro
pune aceleași cântări rituale în completă 
uniformitate. Decă însă nu s’a putut face 
acest lucru pănă acuma, de ce să nu-1 fa
cem pentru viitor? Deocamdată să punem 
pe note și să colectăm tote cântările rituale 
(melodiile) ce le avem prin diferite pro
vincii, ca astfel parte să le mântuim de 
pertjare, parte să le răspândim și să le 
aclimatisăm printre noi și prin tote părțile 
locuite de Români. Biserica va veni odată 
să le reguleze într’o uniformitate, alegend 
și adoptând numai melodiile bune, frumose 
și corăspundetăre caracterului său religios 
și național.

Cântările rituale arangiate pe note se 
pot conserva pe veciă, pe când cele din 
graiu se pierd. Câte cântări și melodii fru
mose din bătrâni iastădl nu se mai aud 
cântându-se prin bisericile năstre!

Aceste sunt motivele principale, cari 
m’au determinat a propune de pe note o 
parte din cântările rituale la institutul nos
tru pedagogic-teologic din Arad.

Acum avend aprope tote cântările ri
tuale de prima necesitate puse și arangiate 
pe note într’o colecțiuue bogată, și crccjfnd 
a face un bun serviciu bisericei mele, m’am 
decis a le eda într’un volum litografiat 
spre folosința bisericei și cu deosebire a 
preoților, învățătorilor și a credincioșilor 
cântăreți.

Etă aci consemnarea pieselor, cari 
vor constitui un volum de peste 20 pagine 
8° mare:

Irmosele- sărbătorilor împărătesc! și 
ale Născătorei de Dumnedeu. Pricesnele 
sărbătorilor împărătesei, al Născătorei de 
Dumnedeu și cele ocasionale ale Dumine
cilor. Himnurile Cheruvimilor. Mărimurile 
la tote sărbătorile împărătesei, la ale Năs
cătorei de Dumnedeu și la ale Sfinților cu 
Polieleu. Troparele și condacele sărbătorilor 
împărătesei, ale Născătorei de Dumnezeu 
și ale sfinților lui Dumnedeu. Sfătilnele 
sărbătorilor împărătesei și ale Născătorei 
de Dumnedeu. Cele 8 glasuri cu sțihovnele, 
troparele si condacele învierii. Podobiile 
glasurilor. Răspunsurile liturgice pe mare 
(ceremoniile) arangiate în duet și răspun
surile pe mic în cvartet arangiate pentru 
voci de copii și bărbați). Aighiosele la Li- 
turgia Sftului Vasiliu și răspunsurile la Li-

tăși două prietine bune, dâuă fete 
feciâre.

Odată, la. vre-o 3 ani după eșirea 
din șcâlă, primi Sabina o cartă de 
■corespondință, pe care sta scris nu
mai atâta: „Scumpă Sabină! Mâne 
te cercă amica ta Florica, care are 
a-țl împărtăși lucruri forte intere
sante. Se te aflu bine! Florica“.

Ceti Sabina de mai multe-ori 
aceste șire, și-i părea bine, că mâne-i 
sosesce prietina, și de abea așteptă 
să vină 4iua de mâne, și se tot gân- 
dia că bre ce are de a-i împărtăși 
așa interesant. Totă cjiulița făcu rând 
prin casă, că dâră mâne-i vine prie
tina cea bună, care e tată bogată, 
și n’ar fi voit pentru cât bine-i în 
lume, se o afle cum nu se cade. Că 
ea-șl 4icea: E drept, că bogată nu 
sunt, der nici lipită pământului nu 
,sunt, că dâră căsuța asta-i a nâstră, 
deci se fiă ca un păhărel, grădinița 
asta-i a nostră, deci să fiă ca un 
mic paradis! Și așa și erau!

Trebue se seim, că Florica șe

dea cu părinții ei într’un oraș din 
provință, cale de 3 ceasuri cu tră
sura dela cetate, er Sabina cu mu- 
mă-sa ședea într’un suburbiu al ce
tății, unde aveau o casă mică pe o 
grădină destul de mare. De n’ar fi 
șecjut mama Sabinei acolo,"nici n’ar 
fi putut purta pe Sabina la școlă 
cât o a purtat, că nu ’i-ar fi dat 
mâna; der așa, având șcâla aprâpe, 
mai ținând în vipt și cuartir pururea 
câte două-trei fete de a bocotanilor 
din provință, aduna atâta, cât putea 
trăi omenesce și-și putu purta fetița 
la școlă pănă gătă tâte clasele șcâ- 
lei de fete, și în urmă făcu și un 
curs de cusutoresă. Aci, la mama 
amicei sale șezuse și Florica cei din 
urmă 2 ani, cât a stat la cetate.

A doua (ți, cam pe la 10 ore 
numai aucți Sabina stând o trăsură 
pe dinaintea căsuții lor, și se grăbi 
afară, căci inima-i spunea, că acea 
trăsură aduce pe amica ei. Și nu se 
înșelă. Era ea cu tatăs’o și cu mu- 
mă-sa și cu un tiner blond. bine clă

dit, țepăn, der ars de sore, încât de 
n’ar fi avut pe el vestmintele cele 
frumose și de n’ar fi avut mișcările 
cele fine, ai fi cretțut că-i vr’un ță- 
ran greu muncitor, atât era de pălit 
la față și la mâni. încă din trăsură 
în loc de bună-dimineța, Florica flise 
ricțând: „Recomand pe mirele meu!“ 
Și sări sglobie din trăsură și îmbră- 
țișă pe amica ei și o sărută, și pe 
amândouă le podidiră lacrămile. Vă 
puteți închipui ce lacrăml erau ace
lea! Florica plângea căci nu-i e dată 
se vetță mai întâi ii pe amica sa mi- 
resă, er Sabina plângea de temă, 
că măritându-i-se amica, nu o să 
mai fiă, care a fost, cea bună și sin
ceră.

Intrară apoi în casă, unde Flo
rica și părinți ei fură întimpinațl și 
salutați cu drag de cătră mama 
Sabinei.

După cât-va timp prietinele se 
gătară de eșit și Florica rugă pe 
amica ei: „Amică dragă, fi bună și 
vino cu noi prin prăvălii, o să-mi 

cumpăr cele trebuinciâse între al
tele și un rând de mobile și voiQ se 
fiă după gustul tău, că tu ai un gust 
fârte bun“.

Și merse Sabina cu amica ei de 
braț înainte, ~6r mirele cu fiitorii 
socrii în urma lor la câțl-va pași, și 
intrară prin prăvălii și cumperară 
multe de tâte, ca cei ce se gata de 
nuntă. Intre altele cumperară și o gar
nitură de mobile frumâse și scumpe.

** *
La câte-va cple fu nunta, la care 

luă parte și Sabina. Der mult se 
gândi ea, că âre ce present de nuntă 
să scie face prietinei sale? Din totă 
inima i-ar fi făcut un present cât de 
prețios; der de unde? Ea n’avea 
baDl, decât ce câștiga cu cusutul, și 
cari îi trebuiau ca se. pâtă trăi cu 
mamă-sa. Der când sta așa pe gân
duri, deodată începu a rîde cu ho
hot și 4ise cătră măs’a:

„Mamă, gâci ce present de mi- 
resă voiu da eu Floricei?“ 
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turgia cea mai înainte sfințită,. Măritorea 
mare (Doxologia) pe podobia gl. 8. împă
rate ceresc. Axionul pe gl. 4 și 5. De Tine 
se bucură. Antifonele mari liturgice. Gla
sul Domnului. La rîul Vavilonului. Cântarea 
„întreit sfântă“ la înmormântarea D-lui. 
învierea Ta Christdsă,. Laudele mari la 
Pasc! (Să se scole Dumnedeu). Cântări fu- 
nebrale și alte piese biserioescl trebuincidse 
și folositâre, — de tot pănă peste 250 
bucăți.

Tote aceste cântări rituale vor apăre 
succesive în fascicule lunare pe o estensiune 
de câte 16—20 pagine, în format 8° mare.

Ca să fiu orientat la edițiune în pri
vința numărului esemplarelor, îmi iau voiă 
prin acesta a invita la prenumerațiune pe 
On. Domni preoți, învățători și credincioșii 
cântăreți, precum și corurile nostre, cari 
doresc să se îndeletnicescă în frumdsele 
nostre cântări rituale.

Avisul de prenumerațiune, care e obli- 
gător pentru întrega colecțiune, să mi-se 
facă pe o cartă poștală, cu indicațiunea 
precisă a adresei, a esemplarelor coman
date și a poștei ultime.

Prețul unui fascicul pentru prenumeranții 
la întrega colecțiune este 35 cr. pentru nepre- 
numeranțl 50 cr.

Fasciclul prim, care va cuprinde Ir- 
mosele, va apăre pe la începutul lui Noem- 
vre st. n.

Banii de prenumerațiune sunt a se 
trimite numai după aparițiunea fasciculelor 
anunțate prin diare.

Arad, la 11 (23) Octomvre.
Vaier iu Magdn,

diacon și prof, de musică și cant.

Avis. Prin aceste șire eu subscrisul 
aduc la cunoscința onoraților cetitori ai 
„Gaz. Trans.“, cumcă în curend voiu pune 
sub tipar „Cele mai drăgălașe poesii Po
porale". Acest volumaș întocmit de mine 
va costa numai 16 cr. Deci cei ce doresc 
a-1 ave (pe masă) în unul sâu mai multe 
esemplare sunt rugați să binevoescă cu po
sibilă grăbire a-mi trimite prețul esempla- 
rilor ce doresce a prenumăra pănă Ia finea 
lunei lui Noem. v. c. Celor ce prenumără un 
număr mai mare de esemplare li-se acordă 
rabatul cuvenit, adecă dela 100 esemplare 
10 gratis.

Iertof, în Octomvre 1896.
u. p. Urâny. llie Serbu.

Câte-va cnviiite despre febrele tifoide seu 
tifosul, ori în termeni poporali: lungorea.

„Nimica nu este mai plăcut 
și mai scump în lume, decât 
săne atea“. (Omul bolnav).

Febrele tifoide seu tifosul, care 
în termeni poporali se numesce și 

lungâre, este o bolă forte contagiosă 
(lipicfosă, adecă se ia dela un om 
bolnav la altul sănătos) și câte-odată 
chiar epidemică.

Precum sunt la versat (variolă) 
bubele ce es pe corp, tot asemenea 
și la tifos es bube în interiorul cor
pului.

Acâstă bălă forte rea și grea 
urmeză în tot timpul,' der mai ales 
primăvara și tomna și în cașuri de 
epidemiă. Ea se deosebesce printr’o 
ferbințelă cu buimăcelă continuă în 
timp de 3 seu 4 săptămâni, și cu 
începuturi variate din partea tuturor 
funcțiunilor organice, mai cu deo
sebire a acelora din pântece, unde 
se și simțesc umflături și dureri.

Căușele producătăre de tifos 
sunt; diversele emanațiuni putrede, 
ce se nasc din descompunerea ma- 
terielor organice, în aer, în apele 
stătătâre și în alimente (mâncări).

Tifosul se mai produce în urma 
unei răceli, mai cu sâmă îu locuin
țele, cari nu au un aer sănătos, sunt 
umede, ori sunt așefiate p® un te- 
ren umed seu mlăștmoB. Pe lângă 
tăte acestea se mai adaogă obosela 
fleică. și morală dusă pănă la esces 
și în fine contagiunea (luarea dela 
un om bolnav la altul sănătos).

Acestă bălă începe cu semne 
de friguri și se preface pănă în trei 
fiile în tătă forma bolei. Bolnavul 
are căldură, greță și constipația (în- 
cuietură la stomach), vîjîituri în 
urechi, pulsul este forte mare, pie 
lea pe corp este uscată și arfietâre; 
limba albă, galbenă seu nâgră pe 
mijloc; are respirațiă grea, cu sete 
nesațiăsă și amețelă la cap, și de 
multe-ori chiar cu diaree (eșirea prea 
mult afară), cu udul roșu închis și 
arfietor. După ecesta vine fierbințela 
cu frig, și acestă ferbințâlă durâză 
în continuu timp de 3 pănă la 4 
săptămâni, pănă la terminarea bălei.

In acest timp se arată progresiv 
alte simptome (semne), precum: tușă 
sacă dela începutul bolei, apoi diaree 
(eșirea prea mult afară), care ține 
pănă la terminarea ei. In tot tim
pul bălei, limba bolnavului este us
cată, crepată și încărcată cu coji 
negre, asemenea buzele și gingiile.

De multe-ori bolnavul are un 
delir, care merge pănă la furia de 
nebunia.

Peste 10 seu 12 fiile se ivesc 
pe corp nisce bubulițe, său nisce 
pete roșietice, fața este galbenă, pu
terile pierdute, vorbeace încet, n’aude, 
gura și limba este uscată și are eși
rea afară de un miros forte urît și 
de multe.ori chiar eșire cu sânge.

Când s’a îmbolnăvit cine-va de 
tifos, trebue se se separe de cei să

nătoși și să se așefie într’o cameră 
spațiosă și bine curățită. Bolnavul 
se va culca pe un pat curat și ’i se 
vor da li monade recorităre (limo- 
nadă cu lămâie său cu cremor tar
tar). T se vor pune comprese cu apă 
rece seu cu oțet aromatic pe cap. 
Compresele se fac astfel: se pune 
apă rece seu oțet aromatic într’un 
vas, se ia o cârpă îndoită în dăuă 
seu trei părți și se udă bine în apă 
sâu oțăt, și în urmă, stărsă potrivit 
se va pune pe cap, după care d’asupra 
se va pune o cârpă uscată.

Așternutul și cămașa de pe bol
nav trebue să se schimbe în t6te 
fiilele. Pentru mâncare bolnavul va 
ține o dietă forte mare, sciind bine, 
că acestă bâlă fiind caracterisată prin 
răni pe intestine (pe mațe), de aceea 
trebue ca alimentele se fiă tot-deuna 
lichide și ușore, precum: zamă de 
carne, lapte dulce îndoit cu apă de 
orez; (apa de orez se prepară ast
fel: se ia un vas, se pune apă în 
el, se alege orez fără se fiă spălat, 
se pune în vas, și se pune la foc se 
fiarbă, pe urmă se strecoră, și zama 
aceea se pune în sticle bine astu
pate și se întrebuințeză după nece
sitate) ; și lapte acru cât se pote de 
mult. Se va ave însă cea mai mare 
luare aminte, mai ales când bolna
vul este în convalescență, (despre 
convalescență vom vorbi ceva în- 
tr’unul din numerii viitori), și când 
prin urmare fomea este viu simțită. 
Mulți bolnavi perd vieța din causa 
mâncărei în acest timp.

Se vor aplica comprese cu apă 
rece pe cap, și se va fricționa (freca) 
pe cap cu oțet aromatic seu cu spirt 
rafinat amestecat cu sare; adecă: 
se ia cam 500 grame spirt bun ra
finat și 100 grame sare măruntă de 
bucătăriă, se pune într’o sticlă, se 
amestecă bine, se astupă bine și se 
pune la un loc călduros și luminos; 
se lasă 3—4 fiile acolo, și în urmă 
se stiăcbră fone în altă sticlă, ob
servând a nu lăsa se trecă sarea; 
cu acest spirt preparat astfel se va 
freca bolnavul de mai multe-ori pe 
fii, pănă când va asuda.

La început ’i se va da un pur
gativ, și cel mai bun este oleiul de 
recină, care se va repeta la fiă-care 
doue-fiile.

Se va spăla bolnavul peste tot 
corpul cu acid carbolic (adecă se 
vor lua dela farmaciă 4 grame acid 
carbolic și 100 grame apă într’o 
sticlă). T se va da un gram de sul
fat de chinină și un gram Phena- 
cetină, amestecate la un loc și îm
părțite în două părți egale, din care 
se va lua un praf dimineța și unul 
sera; bine înțeles însă, că acesta 

este dosa pentru un om mare, er 
pentru tineri dela 12—15 ani se va 
da 0,50 centigrame pe 4i-

Pentru copiii dela 8—12 ani se 
va da 0,40 centigrame pe di, pentru 
copiii dela 4—8 ani se va da 0,30 
centigrame pe fii, pentru copiii dela 
2—4 ani se va da 0 25 centigrame 
pe fii, pentru copiii dela 1 '/2—3 ani 
se va da 0,20 centigrame pe 4b pen
tru copiii dela 13—18 luni se va da 
0,15 centigrame pe fii.

Se vor lua 3—4 căpățânl de 
usturoiu (aiu), se vor curăți bine, se 
vor pisa, și în urmă, pus usturoiul 
într’o farfuriă, să se pue oțăt aro
matic (acetum aromaticum) și ames
tecat cu puțin unt de lemn, să se tragă 
(fricționeze) pe tot corpul bine și în 
urmă să se învălescă bine.

T se va mai da bolnavului câte-o 
lingură cu unt de lemn bun, dându-i- 
se de două-ori pe fii.

Ca medicament intern se va da 
medicamentul regulat astfel:

Să se ia rădăcină de taraxacum 
(păpădie) și rădăcină de altea (nalbă) 
din fiă-care câte 8 grame, să se pună 
să fierbă în 600 grame apă curată 
și să fierbă pănă va rămână 300 gr., 
pe urmă să se străcăre și să se re- 
cescă; apoi se vor pune peste aces
tea două pănă la trei grame de tar
tar tartarisat, în care se vor adauge 
30 grame de sirop de rubarba (re
vent), se va amesteca bine și se va 
da bolnavului la fiă-care două 6re 
câte-o ceșcă mică, ca să bea, care 
medicament îl va repeta regulat în 
fiă-care fii pănă la 4®o® dile.

Dâcâ boia încă persistă, ’i se va 
da următorul medicament, câte-o lin
gură la fiă-care 6ră: Sirop diacod 
30 grame, apă destilată de lăptuci 
100 grame, și apă destilată de ci
reșe amare 120 grame. Tbte aceste 
medicamente se vor lua dela far
maciă.

T se va mai da bolnavului ase
menea la fiă-care Oră câte-o lingură 
din următorul sirop astfel preparat 
la farmaciă: Acid fenic un gram 
cincizeci centigrame, zachar 1000 
grame, și apă destilată 500 grame;, 
care medicament este forte bun, pen- 
tru-că micșorOză microbii bolei, cari 
dela început tind a distruge vieța. 
omului.

Acestă bolă se vindecă cu greu, 
fîind-că simptomele ei sunt forte 
grele. Hipocrat, părintele medicinei 
fiice: „In cumplirea acestei bole, 
trebue să se păzescă dieta cea mai. 
rigurosă". (Afor. 8).

In fiă-care fii de doue-orl seu 
de trei-ori și chiar și mai de multe- 
ori se va stropi prin casă cu o eo- 
luțiă de acid carbolic (adecă acid

— „D’apoi sciu eu, draga mamii, 
că la asta mult m’am gândit și eu, 
der nu sciu ce să fiic".

— „Mamă, eu 4'° cloșca cea 
cu pui mici. E o găină frumosă albă 
și puișorii ai jura că-s toți de aur. 
Mâne vine trăsura lor după noi, 
găina cu puii o pun în cușca ceea 
unde-mi țineam eu mierla, pănă mai 
trăia, și o ducem cu noi. Ce sur
prindere plăcută o se fiă pentru ea! 
Parcă văd, că o s’o țină multă vre
me, er — cum merge la sate — i-a 
face bueuriă cloșca cu puii dela 
prietina ei".

— „Că sciu, că mirele ei n’o fi 
având găini și pui mai frumoși de
cât ai noștri! Dbră marii posesori 
ce n’au?"

— „Au, mamă, der se scii, că 
la Florica i-a face o nespusă plăcere 
cloșca mea, fiind-că-i dela mine, și 
ea ține mult la un lucru cât de ne
însemnat, decă scie că-i dela mine“.

Așa și făcu, merse la nuntă, și 
duse drept cadou de miresă cloșca 
cea albă cu 13 puișori ca de aur. 

Multe presents scumpe de miresă 
căpătă Florica, dela neamurile ei 
cele cu stare, der nici de unul nu 
se bucură atâta, ca de cloșca cea 
cu pui mici dela Sabina. O primi cu 
lacrimi de bueuriă și-i promise:

„Să scii Sabină dragă, că eu 
însă-mi voiă griji de cloșca asta fru- 
nfosă cu puii ei cei drăguți“.

După ce se terminară ospățul 
Florica se duse departe la câmpiă 
cu mirele ei, care era un posesor 
mare de pământ. Multe de tOte duse 
cu sine, multe mai și uită, der cușca 
dela Sabina, în care era cloșca cea 
cu pui mici, nu o uită. O dete unei 
servitOre, care ședea îu trăsură, se 
o țină tot în mână pănă vor ajunge 
acasă.

** *

Trecură vre-o 5 ani. Amicele 
cele două își scriau regulat în fiă- 
care lună odată, der nu se mai în
tâlniră în cei cinci ani, Florica avea 
deja 3 copilași, la care — firesce — 

Sabina le scia numele, scia cum sunt 
de drăguți, de și nu-i văfiuse încă.

După ce trecură acei vre-o 5 
ani se pomeni Florica cu o epistolă 
dela Sabina, din care află, că Sa
bina se mărită după fîitorul preot 
al subur^jului cetății și că este in
vitată la ospăț. Plângea de bueuriă 
Florica, când află, că în urmă și 
prietina ei își află norocul.

Numai decât îi și răspunse:
„Scumpă Sabină! Me bucur din 

inimă, că ești mirâsa unui om, care 
te iubesce și de care-mi spui că-1 
iubesc!. Pană acum am fost prietine 
bune, de acum încolo tot prietine 
bune rămânem cu adaosul, că ne 
facem neam: voiu a-ți fi nașă cu- 
nunătore, er tu să fi scumpa mea 
fină și prietină bună, cum am fost 
și pănă acum".

Sabina încă plânse când primi 
epistola amicei sale. Er la câte-va 
fiile văfiu cu bueuriă, că Florica în
soțită de bărbatul ei și de feciorașul 
cel mai mare, o visită. Venise anume 
la ea. După îmbrățoșeri și sărutări, 

după unele întrebări și răspunsuri 
fiise Florica:

— „Acum amică și finucă, se 
vii cu mine în prăvălii, după cum- 
veniși acu-s cinci ani, se facem unele- 
cumpărături, între altele și o gar
nitură de mobile după gustul tău,, 
că tu ai un gust minunat41.

— „D6r nu s’au și ponosit cele 
ce le cumpărași acu-’s 5 ani?“

— „Nu, der acum iau pentru 
tine o garnitură, după gustul tău, 
drept cadou de miresă".

— „Că una ca aceea nu se p6ter
că a fiis mirele, că ni-om luă peste 
vr’un an-doi, der acum nu se pote, 
el a avut spese cu studiile, eu.... 
scii tu bine....... “.

— „Nu vorbi așa, tu ai la mine 
326 fl. din cari nici un ban nu-ți 
dau în mână, ci-ți iau haine și vase 
și mobile de tot soiul, că doră-i fi 
preotesă la oraș și trebue să le ai 
tote ca orășenii".

— „De unde să am eu la tine- 
326 fi.?"
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•carbolic 10 grame și apă 1C0 gr.); 
în lipsă însă de acid carbolic, se va 
pune în foc o cărămidă nouă se ardă 
bine și în urmă, pusă pe o tavă de 
tinichea, să se ducă în casa unde 
zace bolnavul și să se tărne peste 
ea oțăt bun de vin amestecat cu us- 
turoiu (aiu). Camera unde este bol
navul se se aerisescă fărte bine, să 
fiă curată și răcorăsă, patul asemenea 
•se fia cât se pote de curat, așter
nutul din pat de asemenea curat, 
saltelele (străjacele) să fiă umplute 
cu fân curat, asemenea și perina și 
se se schimbe fânul din ele la fiă- 
care 5—6 cjde, saltelele și perinele 
de lână seu puf trebuesc cu totul 
înlăturate. Asemenea totă rufăria și 
așternutul patului trebue să se stro- 
pescă cu o soluție de acid carbolic, 
tot de cel cu care se stropesce prin 
casă.

Când căldura bolnavului este 
prea urcată, se se aplice băi reci 
■cu fricțiuni, bolnavul se stea în bae 
numai 2—3 minute și în urmă să 
se frece bine cu un cearșaf (lepedeu) 
ud pănă se face pielea roșia; aceste 
băi trebuesc făcute câte 2, 3 și 4 
pe 4i.

Ca nutrement li-se va da bol
navilor lapte dulce și acru, supă 
bună dulce seu acrită cu zamă de 
lămâie, de beut li se vor da lapte 
acru său apă rece; puțină carne de 
pui li-se va da numai după ce va 
trece cel puțin 5—8 4^® dela înce
perea convalescenței, și și atunci 
li-se va da fărte puțin de mâncare, 
căci mâncarea multă la acestă bălă 
•este scurtarea vieței.

De beut li-se va da mai bine 
apă de oves seu de orz, care apă se 
prepară astfel: se spală ovesul seu 
orzul, după aceea se pune să fiărbă 
cam un Jitru de ovăs seu orz în dăuă 
litre de apă, și să fiarbă pănă ră
mâne jumătate; 8e scurge apa în- 
tr’un alt vas, în care se pun două 
linguri de miere, după care în urmă 
se pune din nou să fiărbă cam 5—10 
minute. După acestea se pune la un 
loc să se recescă și se va da bol
navului să bea ori de câte-orl îi va 
fi sete.

In resumat inse, după cum am 
Tis în cursul tratărei acestei băle, 
trebue să se păzăscă o dietă fărte 
strictă și o curățenie exemplară ; nu
mai prin aceste doue elemente va 
pută înlătura gravitatea bolei, căci 
.altfel orl-cât ar fi căutarea bolna
vului de bună din partea medicului, 
tăte ar fi înzădar.

Prof. Dr. Elefterescu.

— „De unde? Fă comput! 
Prinde condeiul și acrie: Mi-ai dat 
cadou de miresă o cloșcă cu 13 pui. 
Află, că 4 au fost cocoși și 9 pui
cuțe. Din cocoșei 3 am mâncat, er 
unul și puicele și găina le-am ținut. 
In ierna d’intâiu am avut dela ele 
vre-o 400 de ouâ, care le-am dat cu 
1000 cruceri, adecă cu 10 fl. Am 
.mai pus în primăvara întâia vre o 
5 cloșce, rni-au scos pui, am mai și 
mâncat din ei; pentru grija și hrana 
■ce li-o am dat, și totuși am băgat 
pe iernă 20 găini tinere și bătrâne 
și un cocoș. In anul acesta am scos 
din 6ue 26 fl. — In anul al 3-lea 
am scos 90 fl., în anul al 4-lea am 
făcut tot din oue, dela găinele pră
site dela tine 200 fl. Astfel că a4l 
am pus la olaltă numai sumele in- 
cassate pe 6ue și mi-au dat suma ro
tundă de 326 fl. De acești bani dis
pui tu, scumpă amică, și finucă, tu, 
și numai tu, că dela cloșca cea cu 
pui, ce mi-o-ai făcut tu present de 
•miresă, să devină aceea sumă11.

— „Der grija și hrana?"

MULTE ȘI DE TOATE.
Un căltun interesant.J

In oatredala din Trier din Germania 
se păstrâză cu mare evlaviă și se arată la 
sărbători mari „manta sântă.u

Se vorbesoe, că dimpreună cu relicvia 
acesta în curând se va arăta [și „oălțunul 
sânt“, care l’ar fi purtat Isus Christos.

După însemnările și notițeie vicariului 
oatedralei, cu numele Willems, călțunul 
acesta a fost dăruit oatedralei de cătră re
gele Pipin.

Prima amintire despre călțunul sânt 
s’a făcut la anul 1762.

*
Femeile in China.

Cât sunt de desprețuite femeile în 
China se pdte vedea din următorea insorip- 
țiă, care se află ici colo pe malurile rîu- 
rilor: „Aci este oprită înecarea fetelor în 
apă!“

In China este fărte lățit omorul de 
oopii și mai alee pustieso pe fete. Pe fetele 
cari nu sunt omorite de micuțe, nu le aș
teptă o viață fericită și liniștită. Femeia 
ohineză este sclavă bărbatului său și acesta 
ca să-și facă merite înaiutea rudelor și a 
cunoscuților săi, îșl bate și batjocurește 
femeia. Nu arareori se întâmplă că bărbatul 
îșl omoră soția.

Este fărte interesant, că cuvântul 
„femeiă" în limba ohineză se scrie cu nis- 
ce semne, cari soriindu-le de dăuă ori lân
gă olaltă însâmnă certă, er scriindu-le de 
trei ori lângă olaltă însâmnă oonjurațiune.

*
Vrabia cântătore.

Cetim în „Revue Scientifique" urmă- 
tărele despre o vrabiă cântătore ;

D-l Mingaud Galien din Nimesi (Fran- 
cia) în 1893 a prins un puiu de vrabiă și 
l’a pus într’o eoliviă, în care se mai afla 
o inariță verde și două mierle.

Vrabia fu bine grigită, crescu și odată 
numai suprinse pe stăpânul ei cu aoeea că 
începu să oânte. Vrabia învăța șueratul mier
lelor și cântul inariței și așa de bine imita 
oântul acestora, încât oine n’o vedea, nu-i 
putea deosebi cântul ei de cântul mierlei 
adevărate.

Oalexxciaarcil septemânei.
OCTOMVRE. are 31 dile. BRUMAREL.
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Târgul de rimătorl din Steinhruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

20 Octomvre de 5937 oapete, la 21 Oct. au

— „Grija și hrana? Oh, de 
aceea nu fi la îndoială, mi-am scos 
eu tot ce s’a că4ut. Că tot mereu 
am avut oue și pui pentru casă, 
numai din prăsila dela tine. Găinile 
ce le aflaiu în curtea bărbatumi-o, 
încetul cu încetul tbte le-am pustiit, 
le-am pus în 61ă ori la frigare, și 
am ținut și țin găini numai din pră
sila dela tine. Și nu am vândut nu
mai ouele întrecătâre. Când aveam 
100, le vindeam numai decât cu 
2—3 fl. și banii-i puneam deosebit 
ca să ți-i adun, și se-țl fac din ei 
dar de miresă. Așa prietina mea 
cea bună, nimic nu ți dau din al 
meu, ci numai din al tău; deci fi 
bună-și primesce suma de 326 fl. și 
o pune bine, ori vino numai decât 
cu mine să cumpărăm cele trebuin- 
ciâse din ea, între care și o garni
tură de mobile după gustul teu".

Ore se mai află și a4l astfel de 
prietine bune?

Beteag, 23 August 1896.
Ion Pop Reteganul. 

întrat 476 oapete și au eșit 325 oapete ră
mânând la 22 Oot. un număr de 6278 ca
pete.

Se notâză marfa : ungurâscă veche 
grea dela —.— or. pănă la —.— or. 
marfe ungurâsoă tineră grea dela 
541/2 er., pănă la 56.— or., de mijloo dela 
—.— or. pănă la —.— or. ușdră dela 
—or. pănă la —.— cr.

Prețurile cerealelor din piața Brașov.

Din 23 Octomvre st. n. 1896.

Măsura 
sâu 

greutatea
Calitatea.

Valuta 
austr.

fi. | cr.

1H. L. I Grâul cel mai frumos 5 50
n Grâu mijlociu . . 5 20
,1 Grâu mai slab . . 5 —
p Grâu mestecat . . 3 30

Săcară frumbsă . . 3 50
H Săcară mijlooiă . . 3 20

Orz frumos . . 3 30.iTK- Orz mijlociu . . . 3 —
p Ovăs frumos . . . 2 20
n Ovăs mijlociu . . — —
îj Cucuruz .... 3 50
i j Mălaiu.................... 4 —.
j j Mazăre.................... 6 —
n Linte . . . • . 11 —

Fasole.................... 7 —
n Sămânță de in . . 8 —
H Sămânță de cânepă . 4 —
p Cartofi.................... — 75
u Măzăriohe .... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 44
J) Carne de porc . . . — 49
H Carne de berbece . . — 28

100 kil. Său de vită prospăb 21 —
Său de vită topit 32 —

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 21 Octomvre n. 1896.

Solul

3 5 m i n ț e
< 8

5 2,

Prețul pei
100 chilogr.

dela | puni

Grâu Bănățenesc 81 8.10 8.15
Grâu dela Tisa 81 8.20 8.25
Grâu de Pesta 81 8.20 .—
Grâu de Alba-regala 81 8.20 .—
Grâu de Bâcska 81 8.20 7 80
Grâu ung. de nord 81 .—

« o Prețul per
Semințe veohî soiul M 100 oMIjjr.

ori nonfî d £
o a dela pAnti

Săcară 70-72 7.90 7.—
Orz nutreț 60-62 4.— 4 30
Orz de vinars 62.64 5.10 5.90
Orz da bere 64.66 6,b0 8.—
Oves 39.41 5.45 6.—
Cucuruz bănăț. 75 .— .—
Cucuruii alti'i soiu 78 .— .—
Cucuruz — .— .—
Hirișcă 11 — —,— —.—

Produotediv.

Sem. de trif. Luțernii ungur, 
transilvană 
bănățână

o

*40 o 
•3 
e

§
CD

s.
M 

CM

»
Oleu de rap.
Oleu de in
Uns. de porc

nSlănină

duplu

dela Pesta 
dela țeră 
sventată 
afumată

„Retor m“
n

Său
Prune

Lictar

Nuci
Gogoși

n
Miere

Ceară 
Spirt

»

din Bosnia în buțl 
din Serbia în 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungurescl 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Kosenau 
brut
Drojdiuțe de spirt

saci

Cursul

dola panii

—,— —.—
— —.—

- —. —
—. - —. —
57.50 58.-
—.— —.—
52.- 53. -
56.- 57.-
—, —.—
13.75 14.25
—.— —.—
17 25 17.75
15,- 15.50

Cursul Ba bursa din Vieuaa.
Din 23 Octomvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.45
Renta de corone ung. 4% . . . 99.20
Impr. oăil. fer. ung. în aur 491^/$ . 122.— 
Itnpr. oăil. fer. ung. în argint 41/2u/0 100.90
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121. - 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.30
linprum. ung. cu premii .... 155.40
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.—
Renta de hârtie austr.........................101.20
Renta de argint austr.........................101,20
Renta de aur austr..............................121.80
Losuri din 1860. . .... 144. —
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 943.—
Acții de-ale Băncei ung. de oredit. 405. --

Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 367.25
Napoleondorl.................. 9.53
Mărci imperiale germane . . . 58.80
London vista....................119.90
Paris vista.................. 47.50
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene.............................. ■ . 44.42l/.

Cursul plete! IBrașow.
Din 24 Ootomvre 1896.

Bancnote rom. Camp. 9.48 Vend. 9.51
Argint român. Cump. 9.45 Vând. 9.48
Napoleon-d’orl, Cump. 9.50 Vând. 9.53
Galbeni Camp. 5.60 Vând. 5.65
Ruble rusescl Camp. 126.— Vând. —.—
Măr ol germane Cump. Vând
Lire turcesol Cump. —.— Vend. —.—
Scris. fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Proprietar: Dr. ^ue»elî
Redactor responsabil Gregoriu Maior.

CONCURS.
Pentru prăvălia din Sibiiu a so

cietății comerciale în înființare „Con
cordia", care se va deschide la 1 
Ianuarie 1897 eventual și mai cu
rând, se caută un

Conducetor.
Doritorii de a ocupa acest post 

au se probeze prin documente cua- 
lificațiunea și aptitudinea lor în t6te 
afacerile comerciale.

Ofertele provăd^te cu documen
tele necesare sunt a se înainta la co
mitetul executiv al fondatorilor M Con
cordiei" sub adresa Institutului „Al
bina" în Sibiiu pănă cel mult în 15 
Novembre st. n. 1896.

La provocare va ave a se pre- 
senta aspirantul și în persână.
Din ședința fondatorilor „Concordiei11 ți

nută în Sibiiu la 19 Octomvre 1896. 
loan Hannia, Dominic Batiu.

președinte. 2—3 notar.

I V I S.
Subscrisa are ondrea a face cu

noscut On. Public, că cil îaace- 
l>ere dela l-a Noeinvre pri- 
iMesce abonamente pentru 
cost (de dus acasă).

Locuesc în Brașovu vechiu strada 
lungă Nr. 21, vis-a-vis de Hotel Po- 
mu-verde.

Totodată avisez pe On. Domne, 
că dau instrucția în bucătăria.

Cu totă stima
1093,2-3. Friderike Laurîtsch.

cîasornicile de buzunar Remontoir, 
întrece tot ce s’a putut presta pănă acuma.

forte fine, mechanism de precisiune. Ga
ranție de 3 ani pentru mers regulat. Cea 
mai nouă construcție. Reparaturile sunt cu 
totul eschlse. Capacurile ciselate din veri
tabil Goldin. Remâne și după 20 ani ca aur 
veritabil. Prețul e numai 6 fl. in
clusiv cu repasage și îmbrăcat în piele. — 
Lanț potrivit de Goldin, fasonul cel mai nou 
â fl. fl.âO. — Să pot procura cu rambur- 
să dela depoul central
5-6 Alfred Fischer,

Viena, I., Âdlergasse 12
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Strămutare de local.
Aducem la cunosciința onora

tului public, câ vechiul nostru C0- 
merciu de bumbăcării și alte mărfuri, 
fundat în .1846, Fam strămutat 
din Tergul Inului, unde a fost 
pănă acum, în Tergul botelor 
2¥r. f**’« sub localul Filialei „Al
binei.

Brașov, Octomvre 1896.

I. TECLU și FIU.

Nou dentist
ina EBrașv.

Dr. med. JULIU MEGÂY, 
care a fost mai multi ani asistent 
la Universitatea din Clușiu, er mai 
târziu alegendu-șl de specialitate 
EEentîstica, pe care a studiat’o 
în Berlin cu un succes eminent, 
s’a stabilit în Brașov, Strada 
Porții Nr. 15.

Avis onoratului public!

mare
»;

ren-

sticla

punctual

1
2
1
3
1

lanț fin (le aur imitat, pnnțer, 
nasturi de mangcte imitat de aur, 
bj'oșe frumos pentru dame, 
nasturi de camașe imitat de aur, 
nastur patent pentru guler,

Neintrecutii și îi» lumea întreg-ă. au făcut 
jMas'f sesisațâe

Coli® Oțl® --ZVOLStXÎGL, 

care constă <iin fl5 bucăți bijuterii (nrgiiite- 
ril) spleiuiisie,

raismai peMtfu 3 §3. 75 cf» 

un ciasornic Remontoir de aur fason, 
pentru busunar.
(pe 36 ore), mechanism de precisiune și cu placă

ac fin pentru cravate,
etui pentru ciaso micul de aur fason, 
oglindă de busunar, în ramă,
ac de bluse aur fason,
inele, imitat de aur cu brilaute simile și rubine. 

■ }fl. 5.

"C22' • •'^-^ -£3^ ;<£B**C3u=C3:’

I.'

aa’gfiifit ves-atafeaS.

jiî

Tipografia A. Muresianu, Brașov.
awwa»

^paeaeeeeoeeeeeeeeseeeeeeGescg 

i De vândare 500—600 oi
■Aj
;T) bune de pi'ăsllă dintre cari 3(W bucăți (cu botul ne- 
(I) gru și piciorele negre). Ode se aHă pe hotarul Criz- 
(:) bawuhai, în comitatul Brașovului.

A se adresa la proprietarul D-l !oa§S Mandată 
'GKiif î*1 Satnlurg (Hosszufalu), comitatul Brașovului.
feaeeoGaasoaaoeaGasssGaassBS

O specialitate naturală neprețuibilă 
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată 

Isvorul „MATILDA“ de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: Ia COnturbăl”! 
de mistuire, inaladiele stomacului, a rinichi
lor, a beșicii udului și ale organelor respira- 
tore etc.

W* Borviz de primul
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—va îndeplini chiar și pretensiuuile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în Brașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sîbiiu, Sîglaișora și în Hba-.lJiBlia: la D-l 1. B. Rflisselbacher 
sen., în ObsJ : la Segesvâry es fărsai, în ®eva: la Balog Gyula, 
în ©trestie: la Nemeth Jănos.

1025,29 -100

0
0

gPIRT contra Reumatismului
Premiat cu diplome și cu medalia de aur la es- 

posiția din Cairo 1895 și la esposiția de medicamente din Lon
dra 1896. — Analisat de medici și aplicat în epitalurl cu 
succes ca medicament exterior.

Vindecă iute ori și ce vătămare a corpuiui așa ca solalsima, 
sta a, âscMa, astaaaa și altele.

Durerea de dinți și cap, o alină in cinci minute-
Prețul unei sticle cu instrucția folositei i coronă, 

mai mare 2 corone 40 fileri.
EBepois jsî-âftcipaE bbî EU33APEST$l la farmacia D. Tordk Joszef I 

Kirâly-utcza Nr. 12 și B. Dr. Egger A. Vâczi kflrut Nr. 17, se mai află la 
tote farmaciile din capitală, și la cele mai multe din provincie cum și la , 
Producătorul: '

Widder GyuBa,
farmacist S.-A.-Ujliely Hr, HS..

Comande!® din provincie se efectuezâ pancSua!.

Se află în Brașov la farmacia D-lor Kelemeu Ferencz, 
Ales. Jekelius, Schuster K., Roth V. ioâo,io-io.

■€3-€3-0-£3-0-0-©“0-0"€>€î>-e3-€3"€3“€3-

Q0

0
0
0

15 bucăți

Cu tbtă stima:
Administrațiunea isvorului 

„M A rf E & ® A.44
Toszr g-"zwgt, 

(comit. Hâromszek). Bodok. (Transilvania).

•isgooQoșHjTOg

Regulat
emailată. Capacurile ciselate frumos, sunt lucrate din aur numit fason, care 
nu se distinge de aur curat și nu-și perde lustrul. — Pentru mersul regu
lat al sus numitelor ciasornice, dau în scris o garanție de 3 ani.

1
1
1
1
2

Tote aceste 15 obiecte splendide de bijuterie împre
ună caa cîasoB-Eiicaafi de aoas- fason costă mu mai

Trimitere cu ram bursă. — La cas de ueconveniență se restitue banii.
1083,4—6 Firma de eiusoraaice :

ALFRED HSCHER, Vaeraa, fi Adăerșaasse Kir. B2

Iffitații 
de Diamantul 

parisiene,
E egate în aur șn

întrece t6te imitațiile de pănă acum în lucire, ace de Swoș. ccreeB 
inele, nasturii e®Hsere, podobe de per, pentru teatru, baluri, soarele. 

10912_c Zur Brillaiiten-Konigin
WBEPJ, Aeiiergasse Nr. 3.

C«.ial«ge iHustrate eu prețuri, se tB-iiiait grntis și frâne®.


