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Pentru cărturarii dela sate.
înainte cu câte-va c|ile publicarăm 

în colonele „Gazetei41 o corespon
dență dela un preot din Câmpia, 
care ne istorisise o pățania a sa, 
ce ar fi bine, credem, se o scie cât 
mai mulțî Români, âr preoții mai 
ales se o ia de esemplu și învățătură.

Se întâmplase adecă pe la în
ceputul primăverei acestui an, că ze
losul preot din comuna, în care slu- 
jesce, isbuti după mari trude se în
ființeze pentru credincioșii săi o so
cietate de cumpătare, care la înce 
put mergea minunat, așa că două 
luni și jumătate, picior de Român 
n’a mai călcat în cârciumele jidani
lor din acea comună.

Der ce să vec)i, după două luni 
și jumătate alunecă dintre cei mai 
slabi de ânger ac|i unul, mâne altul, 
poimâne al treilea și așa mai de
parte pănă ce mulțî ajunseră erășî 
în brațele aceluiași satana, în ale 
căruia lanțuri robiseră și mai înainte 
și care nu era altul, decât alcoholul, 
său spirtul cu fabricatele sale, — er 
cei ce împingeau pe nenorociți în 
ghiarele acelui satană erau Jidanii 
cu cârciumele lor din sat.

Jidanii simțiră adecă, că prin 
înființarea reuniunei de cumpătare 
a devenit aprbpe imposibilă esistența. 
lor în acea comună și de aceea au 
început cu ori-ce preț să ademenâscă 
pe omeni când cu amenințări, când 
cu cumpărarea de suflete, dându-le 
„în cinste44 vinars și încă din cel 
mai bun.

P6te și-ar fi ajuns Jidanii sco
pul, decă preotul cetind o carte n’ar 
fi dat acolo de-un paragraf de lege 
(§ 74, art. 40—1879), în care se 
spune anumit, că cârciumele trebue 
să stea închise Duminecile de dimi- 
neța pănă săra după însărat.

Preotul profită de acest para
graf și pe basa lui ceru în mod ofi
cios printr’o hârtia scrisă românesce 

dela fisolgăbireul cercului, ca acesta 
să facă a-se țină închise cârciumele 
din comuna sa. Fisolgăbirăul însă 
înapoiază preotului hârtia cerând a 
i-o trimite pe unguresce.

Acum preotul ce face ? Sciind, că 
prin §. 12, articulul de lege 44 din 
1868 li-se garantâză oficiilor paro- 
chiale dreptul de-a pută corespunde 
cu oficiile civile ale statului în limba 
oficiosă a bisericilor, ce ele repre- 
sentă și că nu oficiile parochiale 
sunt datbre la cas de trebuință 
pentru funcționarii publici de a tra
duce pe limba maghiară, ci înși-și ei 
sunt datori a-și țină tălmaci — se 
folosesee de acel paragraf și înain- 
tâză la vice-șpanul, tot în limba ro
mână, un protest cerând ca de o 
parte pe fisolgăbirău să-l facă acu- 
nosce amintitul paragraf, âr de altă 
parte se se respecte legea din 1879 
prin care se opresce la sate vânda- 
rea de beuturi spirtuose Duminecile 
și în sărbători.

După tăte acestea preotul din 
cestiune a dobândit, că în luna lui 
Septemvrie a. c. sosi la primăria 
comunală din acea comună ordinul 
dela fisolgăbirău, ca acolo cârciu
mile în Dumneci trebue să stea în
chise, er limba română a fost res
pectată nu numai din partea fisol- 
găbireului, ci chiar și din partea 
vice-șpanului.

hltă o învingere, care Românii 
ar pută și ar trebui s’o facă la tbte 
ocasiunile. Preotul pe care l’am amintit 
aici ca esemplu, cel puțin în parte 
șî-a ajuns scopul, de-a face pe po
por ca măcar în cjile de Dumineci 
și sărbători se nu mai potă sta în 
cârciume, âr de altă parte, — ceea 
ce e mai frumos, — a sciut să-și 
valoreze cu demnitate dreptul său 
de limbă.

E trist, e cât se pbte de trist, 
că preoții noștri, întocmai ca și 
mulțî dintre ceilalți Români cărtu

rari, cari trăesc în mijlocul popo
rului, ori că din lașitate nu-șl eluptă 
:și nici nu-șl manifestă drepturile mai 
ples chiar atunci când e vorba de 
dreptul de limbă, care este pentru 
noi Românii cel mai scump între 
tbte drepturile, sâu că indiferentismul 
și negligența față de interesele lor 
proprii îi face să nu mai cetâscă 
nimic, să nu aibă la casa lor un 
singur cjiai’ național român, care 
să-l mai trecjăacă din somnul în care 
petrece și se scie în ce lume este; 
nu are în casa lui măcar o biblio
tecă cât de mică cu cărți cevașl 
mai de dai Dămne, din carl să-și 
mai lumineze creerii, cari pote s’au în
tunecat și mucecjit mult de când 
a părăsit ușile școlei.

Cu asemeni ămenl cu greu se 
păte folosi unui popor ca al nostru, 
căci nici ei pe ei nu se pot ajutora, 
necum să fiă — cum s’ar cuveni 
unor adevărațl cărturari — apostoli 
harnici și luminați în mijlocul bietei 
țărăniml, a cărei inimă arde de do
rul povețelor bune și sănătose.

Pănă când acest rău nu se va 
schimba spre bine și pănă când preo- 
țimea și toți cărturarii noștri nu se 
vor interesa mai mult de luminarea 
lor seriosă și adevărată, noi nu 
vom pută ajunge la un adevărat pro
gres și emancipare.

Revista politică.
Săptămâna acâsta au fost la or

dinea cailei în cțiaristica șovinistă ma
ghiară înțelepții Săcui din comitatul 
Treiscaune. Cu bucuriă nespus de 
mare au înregistrat tăte gazetele 
jidano-maghiare scirea, că Secuii din 
Treiscaune, întruniți în congregațiă 
comitatensă la Sepsi-St.-Georgiu, au 
hotărît se trimită dietei unguresc! o 
adresă, în care să câră înlocuirea legii 
de naționalitate din 1868 prin o lege, 
în care tote autoritățile administrative 

din țeră se fiă obligate a-se folosi numai 
de limba maghiară. Săcuii din Trei
scaune au nimerit prin acâsta cuiul 
în cap și au esprimat arețătărea do
rință a șovinismului intolerant ma
ghiar, care de nenumărate ori a 
cerut desființarea legii naționalități
lor, lege, care de când s’a adus la 
1868 a fost destinată peirei de crea
torii ei. Mari laude le-au adus Să- 
cuilor pentru acâstă ispravă foile un
guresc!, i-au ridicat în slavă și i-au 
presentat lumii maghiare, ca pe cei 
mai sinceri representanțî ai politicei 
naționale maghiare. Așa o fi. Decât 
că isprava secuescă n’are nici o va- 
lăre, dat fiind, că deja cu cjecl de 
ani înainte legea de naționalitate a 
fost ca și desființată prin docile și 
sutele de ucasuri ministeriale, cari 
decretau predomnirea absolută a lim- 
bei maghiare asupra limbilor așa po
reclite „străine44. Un lucru însă to
tuși au isprăvit înțelepții din Trei
scaune: au dat adecă să cunăscem, 
că Ungurii au ajuns așa de departe 
cu șovinismul lor, încât vor să ștârgă 
din cartea legilor, ce le-au făurit tot 
ei, chiar și urma acelor disposițiuni 
legislatorice, cari fac amintire despre 
esistența națiunilor nemaghiare în 
acest stat. Pot s’o fac, der de ar 
trăi și serba încă 4ece milenii, nu 
vor pută să stingă de pe fața aces
tui pământ viața națiunilor nema
ghiare, cari vor trăi ca națiuni cu 
limba și obiceiurile lor naționale în 
ciuda tuturor svîrcolirilor neputin- 
ciose de felul celor dela Sepsi-St.- 
Georgiu.

*
In Austria continuă mișcarea elec

torală. Marii proprietari din Tirol, 
atât cei din partida catolică, cât și 
cei din partida liberală au încheiat 
între sine un compromis. In Viena 
s’a ținut cjilele aceste o conferență 
confidențială a partidei poporale ca
tolice, în care s’a vorbit despre si
tuația politică.

FOILETONUL „GAA TRANS44.

Dorobanțul.
Strecurațl prin plumb! și săbii 

dorobanții drum deschid, 
Inimoși s’asvîrl prin șanțuri 

și de-avalma sar pe zid.

Și era prin șanț perire
și văzduhul tremura, 

Er dincolo, prin redută, • 
mortea cea de veci era.

Tropot de piciore multe, 
fum și abur ca ’ntr’un iad,

Vuet cum îl fac’ prin baltă 
cei ce-alunecă și cad.

Dâr roiau mereu flăcăii 
răsărițl ca din pământ,

Valuri ce ’necau reduta, 
scufundându-se ’n mormânt.

Unul singur în roirea 
de viteji, un dorobanț,

Zăbovea trudit pe-o scară, 
răsărit și el din șanț.

Apucase strîns c’o mână 
parapetul ca ’n asalt,

Der era prea slab pe semne, 
zidul lunecos și ’nalt.

Cei sosiți cu scări, în juru-i 
își făceau în grabă rost

Și treceau, urmându-i alții,
âr el tot pe unde-a fost.

Et’un căpitan, din urmă, 
aducând în foc pe-ai lui

Dă de el. „Cu sîrg băete!
„Ce ’ntârc|il de nu te sui?44

El abia-șl întdree capul:
„N’am putere să mă urc. 

„Mă trudesc cu stânga numai!
„Bată-1 Dumnezeu de Turc!44

„Ții în sîn, se vede drâpta! 
„Pune drepta! N’o ținea—“

„Cum n’aș pune-o, și-i sub scară! 
„Uite-o jos, și calci pe ea44.

Și-ajutându-i căpitanul
el se nalță ’ncet, încet,

Dă un chiot și se ’nalță, 
răsărind pe parapet

Vede jos încăerarea
luptătorilor voinici

Un amestec orb ca ’n cuibul 
răscolitelor furnici.

El înalță 'n vânt chipiul, 
strig’un nume drag și sfânt

Șl-apoi sare de pe ziduri,
în redută, și ’n mormânt.

Ea era pământ al nostru,
smuls din sufletul turcesc

Și voia și el să mără —
pe pământul românesc!

(Alb.") G. Coșbuc.

De când trăesce cânele reu cu mâța.
(Legendă.)

Ci-că întâmplarea asta e de pe la în
ceputul lumei. Cei doi copil ai strămoșilor 
noștri, după-ce Dumnedeu sfântul le dete 

dar îmbelșugat în semințele și fructele pă
mântului și spor mare în vite și în oi, se 
sfătuiră, ca drept mulțămită sS-i aducă 
jertfe de laudă.

Avei, care era păstoi’ de oi, aduse 
jertfă pe altarul ridicat de el, cei mai grași 
miei; fratele lui însă, Cain, care sgârcit 
de scump ce era, nici el însu-șl nu mânca 
să se sature, jertfi din cele mai slabe se
mințe și fructe ale pământului, deși ca 
plugar, ce era, își avea tote pivnițile pline 
de grâu roșiu ca aurul și de pome bune 
și gustose.

Primind Dumnedeu numai jertfa lui 
Avei, Cain se mânia foc și-și puse în gând, 
ca să omore pe fratele său.

Tomna, când frundele picau din pomi, 
cu vorbe ademenitore îl înșela afară la 
câmp și aici cu o măciucă, ce avea la el, 
așa îl lovi în câfă, încât bietul Avei nici 
cârc nu dise, ci cum ai bate în palme își 
dete sufletul.

Intr’aceste Dumnezeu strigă cătră 
Cain: „Unde-i Avei, fratele tău ?u

Cain răspunse: „Nu sciu, Domne, că 
nu umblăm la-olaltă, că el e păstor, âr eu 
lucrător de pământ44.
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Mișcarea în sînul fraților noștri 
di Bucovina încă e mare. Majoritatea 
alegetorilor români s’a grupat în ju
rul conducetorilor partidului popora 
national, care a candidat pe cunos- 
cuții luptători Dr. G. Popovic! și 
Br. Eudoxiu Hormuzachi ca deputat! 
în viitorul parlament central din 
Viena. In numerose districte s’au ți
nut adunări electorale, în care par- 
ticipantii s’au declarat solidari cu 
partidul poporal national și s’au ales 
comitete districtuale, în cari își au 
representanti fiă-care comună româ- 
nescă.

*
Privitor la conflictul rotnâno-bulgar 

„Politische Corr.“ din Viena a pu
blicat o notă a guvernului din Sofia 
adresată agentului diplomatic român 
din capitala bulgară. In nota acesta 
ministrul bulgar de esterne face cu
noscut, că judecarea afacerei Ciola- 
coff-Vlaradcioff se va face în fiiua 
de 18 Octomvrie înaintea tribunalu
lui din Sofia, 6r afacerea Murdjev 
va urma îndată după acesta. Nota 
cfice, că justifia bulgară își va îm
plini și mai departe datoria și în 
celelalte afaceri, îndată-ce va primi 
din partea autorităților române do- 
vedile despre vinovăția persdnelor, 
cari trăesc în Bulgaria și sunt denun
țate de complicitate în asasinarea lui 
Mihăileanu.

*
In cercurile politice din Germa

nia a produs 6re-care sensatiă dimi- 
siunea cancelarului Hohenlohe și înlocui
rea lui cu contele de Bulow, care a 
fost numit cancelar imperial, minis- 
tru-președinte prusian și ministru al 
afacerilor esterne. piarele oficiose 
germane cjic, că demisiunea lui Ho
henlohe nu trebue se se reducă de
cât la motive de sănătate; sunt înse 
foi, cari spun, că retragerea fostu
lui cancelar a urmat din motive po
litice.

*

Situata în China nu s’a îmbu
nătățit, cu tdte silințele ce-și dau pu
terile de a determina pe Chinesi pen
tru pace. Mare consternatiă a pro
dus în diplomafiă scirea, că acel 
edict al împăratului Chinei, prin care 
ordona pedepsirea vinovaților, nu 
este decât o falsificară cu scop de 
a împiedeca înaintarea trupelor aliate 
spre centrul imperiului. Inafară de 
acâsta da mult de gândit diploma
ției faptul, că în multe din provin
ciile imperiului se observă din nou 
o mare mișcare revoluționară și Bo
xerii încep a-se organisa ărășl.

Comandantul suprem Waldersee 
a sosit în Peking, unde a fost pri
mit cu pompă militară. El a fost 

condus în palatul văduvei împără
tesc, care seim că și-a strămutat re
ședința intr’un oraș din interiorul 
Chinei, pe care îl fortifică și vrâ să-l 
proclame de noua capitală.

Congresul național-bisericesc
în Sibiiu.

Vom reoapitula ai ol pe «ourt pentru 
oetitorii numărului nostru de Dumineca 
cele ce s’au petrecut și desbătut în sesiu
nea ordinară a Congresului național-bise- 
rieesc gr. or., oare s’a deschis Dumineca 
trecută în Sibiiu.

Deschiderii oongresului i-a precedat 
un serviciu divin, la care a pontificat însuși 
I. P. S. Sa Metropobtul Mețianu. Scurt 
timp după aoesta s’a făcut deschiderea prin- 
tr’o vorbire a I. P. S. Sale, în care mai 
întâiG arătă cât de mare îi este bucuria 
văcjendu-se înounjurat de representanții, 
clerului și ai poporului cu care împreună 
vrâ să lucreze la binele vremelnio și veol- 
nio al credincioșilor și oum bucuria acâsta 
o mai măresoe și împrejurarea, că acesta 
este primul oongres național-bisericeso or
dinar pe care are ferioirea de a 1 oonduoe. 
Aocentuâză apoi arohiereul, că dragostea 
ou care l’a distins biserica ridicându 1 la 
cea mai înaltă trâptă ierarchică tot prin 
dragoste voesoe a-o răsplăti, conlucrând și 
în viitor în tote (filele vieții sale cu cre
dincioșii săi la întărirea sfintelor așeejă- 
minte. Face după acâsta o reprivire asupra 
istoriei biaericescl din prima jumătate a 
văcului trecut și pănă acjl și după-ce des
crie sărtea durerosă de atunci a bisericei, 
vine a arăta starea ei mult mai îmbuoură- 
tore de acjî, oeea-oe are să se atribue în 
primul rend puterei celei mari de viață a 
biserioei. Multe încercări a îndurat în tre
cut, dâr pe tote le-a învins și la acâstaîn
vingere a contribuit în mare parte tăria 
convingerei ferioiților părinți. Să nu uităm, 
disc I. P. S. Sa, oă timpurile și evenimen
tele ne pot lipsi de multe lucruri materiale, 
nu este însă putere, oare să ne potă lipsi 
de biserica străbună, dâoă vom țină ou tă
rii la acâstă moștenire strămoșâscă. Drept 
aoeea apelâză la toți să se grupeze în ju
rul acestui așeejăment dumnecjeesc, să-și 
arate prin fapte alipirea de biserică și 
atunci se vor realisa speranțele la un viitor 
mai bun. Deolară apoi sesiunea Oongresului 
de deschisă.

In ședința Il-a de Luni s’au verificat 
deputății congreBuali; s’au ales biuroul și 
diferitele comisiuni.

In ședința III de Marți deputatul Par- 
tenie Cosma faoe o interesantă interpelația 
relativ la renta bisericei Sf. Nioolae din 
Brașov. Interpelantul, pleoând din punotul 
de vedere, că capitalul șcblelor române din 
Brașov fiind depus la guvernul din Buda
pesta, modul aoesta de administrare jic- 
ne8oe autonomia bisericei. Făcu istoricul 

oestiunei și la fine adresâză presidiului ur- 
mătorele întrebări: Adevărat e, că statul 
român a depas la guvernul maghiar în de
pășit 960 mii lei, oapital ce datorâză soă- 
lelor din Brașov? Adevărate, oă din acâstă 
sumă s’a făent o fundația? Cine a înființat 
fundația ? Aprobată este ea de oonsistorul 
archidieoesan ? Trebue, oa biserica Sf. Ni
oolae din Brașov să dea guvernului din 
Pesta socoteli anuale regulate? Invoitu-s’a 
biserioa ou acâsta ? Oomunioat’a guvernul 
ungar testul convenției internaționale cu 
oonsistorul, și dâcă da, cum este acela?

I. P. S. Sa Metro politul oere timp 
pentru a răspunde în merit acestei inter
pelări.

In ședința IV de Miercuri se cetesce 
raportul oomisiei bisericesol. Cu ocasiunea 
acesta se aduce în disousiune plângerea 
înaintată de preoții militari și se primesce 
propunerea oomisiunei, oa oonsistorul me
tropolitan să ctărue pentru vindeoarea 
relelor.

Comisia organisăiore prin referentul ei 
Aug. Hamsea raportâză despre arondarea 
protopresbiteratelor și propune, ca proto
popiatele Avrig și Geoagiu să se desființeze 
la timpul său, âr protopopiatele Cetatea-de- 
piatră și Solnoc să se oontopescă și să se 
creeze un nou protopopiat ou sediul în 
Hunedora.

Comisia școlară prin referentul ei Dr. 
D. P. Barcian raportâză asupra grădinilor 
școlare și a progresului economic în șoole, 
apoi asupra oualificațiunei învățătorilor și 
asupra planului de învățământ.

Joi în ședința a V-a se faoe o inte
resantă disouțiuue asupra înființării a trei 
eparchii nouă ou oentrele în Clușiii, Ora- 
dea-mare și Timișora. Comisiunea, oare ra
portâză asupra aoestei oestiunl aprobă oon- 
olusul consistorului metropolitan, de a-se 
interesa de realisarea ei reclamată de inte
rese bisericesol mai înalte.

A luat cuvântul între alții și vetera
nul Vincențiu Babeș, oare espunendu-șl pă
rerile în privința aoesta, efise, oă de va fi 
unire și solidaritate, dorința acâsta se va 
realisa.

Propunerea oomisiunei a fost primită 
cu unanimitate.

Despre desbaterile ulteriâre raportorul 
nostru ne scrie următârele :

Sibiiu, 6 Octomvrie v.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Ședința VI.
Președ. Exelența Sa archiepiscopul. 
Notarul ședinței premergătâre, loan 

Rusu Șirianul, oetesoe protocolul. După 
cetirea protocolului să manifestă o gene
rală aversiune față de redactarea aoeluia. 
In contra redactării protocolului vorbeso 
deputății: Cosma, Barcian, Boiu și Mangra, 
oarl esoepționâză protooolul, atât ea. formă 
oât și ca fond.

In urma acâsta protooolul nu se au- 
tentioă, oi se transpune biroului spre nouă 
redaotare, oorăspuncjătbre adevărului. —

Comisiunea organisătore.
Referentul Aug. Hamsea raportâză în 

oestiunea ajutorării protopresbiterilor pentru 
despăgubirea lor — din motivul detragerii 
taxelor pentru lioențiile de oununiă. Epar- 

. chiile s’au îngrijit de ameliorarea ior, întru 
oât în archidieoesă li-s’a votat un ajutor 
de 500 fi; în dieoesa Aradului de aseme
nea, âr în dieoesa Caransebeșului pentru 
centre 300 fi., și pentru cei dela sate oâte 
200 fi.

Să ia la ounoecință.
In oestiunea dotațiunei dela stat să 

constată, oă pentru archidiecesă s’au lioui- 
dat din partea statului 293 mii cor., pen
tru dieoesa Aradului 160 mii, âr pentru 
Caransebeș 60 mii corone.

Iscându-să în sală un fum nesuferibil, 
ședința se suspendă, anuuțându-să oea pro
ximă pe Vineri la 10 6re a. m.

Ședința VII.
Președ.: Arohiepisoopul și metropoli- 

tul, loan Mețianu.
Imediat după deschiderea ședinței, 

președintele doresce să răspundă la inter
pelația deputatului P. Cosma în oestiunea 
rentei biserioei dela Brașov. Răspunsul e 
așteptat cu mare nerăbdare.

Răspunsul Metropolitului.
Mărit congres! Deși după vederile 

mele, oausa așa numitei rente a bisericei 
Sf. Nioolae din Brașov, în oare am fost 
interpelat din partea d-lui deputat Parte- 
nie Cosma, în stadiul ei aotual, înoă 
n’ar fi de competența oongresului, ci a si
nodului arohidieoesan : totuși din conside
rare la însemnătatea ei oea mare, oum și 
din stima oatră măritul congres, pe cât 
ajung informațiunile mele îmi iau voie a 
da următorul răspuns:

Preoum se scie, biserica Sf. Nioolae 
din Brașov încă din timpuri mai veohl 
primia dela statul român o rentă anuală de 
38.500 lei, ca despăgubire pentru unele 
proprietăți ocupate de acel stat, pe care 
rentă a întrebuințat’o la susținerea șoâlelor 
nostre din Brașov pănă la 1897, când s’a 
sistat primirea ei, atât din partea guver
nului nostru reg. ungar, cât și din partea 
guvernului român.

In urma acelei sistări, biserioa Sf. Ni
oolae a intentat proces statului român, în 
deoursul căruia inițiându-se pertractări di
plomatice între ambele guverne, oausa s’a oon- 
format ast-fel:

Ca statul român să despăgubâscă ou 
un capital de 962.500 lei plătibil într’o 
rentă perpetuă ou 4°/0, oare să se depună 

' spre păstrare la oassa statului din Buda
pesta, de unde apoi biserioa să-și primâscă 
interesele de 38.500 lei pe calea ministe
rului r. ung. de oulte și de instrucțiune pu
blică, având despre întrebuințarea lor a da 
aceluiași minister soootâlă pe calea consis
torului.

După-oe acâstă conformare a fost ac
ceptată și de biserica Sf. Nicolae, guvernul 
român a și depus la oassa centrală din Bu- 
depesta renta perpetuă de 962.500 lei, ale

Cânele lui Avei, care urmărise pe 
stăpânul său afară la câmp, ceuna și lătra 
lângă cadavru, căci nisce prădalnici de 
vulturi și corbi orbiș se aruncau la el ca 
să-l încâpă.

— „Lătratul cânelui fratelui tău și 
sângele lui sleit pe pământ strigă în lar
gul lumei, că tu l’ai omorît. Blăstămul meu 
dâră peste tine în tote (filele vieții tale !u

Privind la câne, pe care îl afla atât 
de credincios, dise unuia dintre ângerl: 
pentru credința și alipirea lui, las ca el și 
toți următorii lui să fie resplătițl de stă
pânii lor cu cea mai mare bunăvoință și 
la fie-care mâncare să capete câte-o bucată 
de carne.

Angerul, care cunoscea și el nesta
tornicia omenilor, dise atunci: Domne, ca 
voia ta să fie împlinită, dă-i în scris aceste 
cuvinte.

Dumnedeu porunci arhangelului Ga
vriil, care pe o hârtiă, ce în urmă o dete 
cânelui pentru a-o țină și îngriji, scrise cu 

litere roșii, că fiă-care stăpân, care va ținâ 
la casa lui câne să-i dea și acestuia la fiă- 
care mâncare câte-o bucată de pâne ori 
de carne.

După-ce Avei a fost înmormântat, 
cânele lui s’a dus acasă și aici, fiind-că 
avea să stea tot afară, să păzâscă sălașul 
și împrejurimile lui, vă(jend cum mâța stă 
tot în casă, la căldură, o ruga să primâscă 
scrisorea dela el și să i-o grijască bine.

Mâța o primi și-i (fise, că în mâni 
mai bune ca ale ei nici că ar fi putut’o da.

Amar s’a înșelat, căci încă în acea 
nopte nisce șorecl blăstămațl o furară dela 
ea și au ros’o mai de tot.

Dela o vreme înainte stăpânul câne
lui îșl făcea uitat de ceea cu ce datorea 
cânelui, și-l rupea cu fomea.

Cânele răbdâ cât răbda, dela o vreme 
însă îșl eși și el din sărite și se gătâ ca 
să-și părăsescă stăpânul.

Dâr mare îi fu supărarea, când afla 

dela mâță, că scrisorea cu care ar fi putut 
dobândi hrana, au ros’o șorecii?!

De atunci pănă adl nu se mai uită 
cânele cu ochi buni la mâță, și cum să se 
și uite, când în loc de carne, trebue să se 
mulțămâscă numai cu ose.

Antoniu Popp.

Cea din urmă mângăere.
Ai perit lumină clară
Ș’ai sburat în altă lume. ..
Insă dulcele tău nume
II șoptesc în nopte-afară.

Și silabisând desfacu-1 
Ga mai lung să țină firul... 
Cântă printre pomi zefirul, 
Și în lanuri dorme macul.

Cea din urmă mângăere 
Vântul rece ml-a răpit’o:

Cătră gropa ta, iubito,
Tl-a dus numele ’n tăcere!...1

Norocul meu.
Simțesc, că ml-a perit de-acum norocul... 
Așa de tulburată ’ml este firea... 
îngălbinind dispare-mi fericirea...
încet, încet se stinge ’n vatră focul...

Din vatra ’nchipuiril mele, dragă, 
Scânteile pe rând se perd în haos,
Setâsă de-al eternității sânt repaos ... 
în urma lor se stinge-o viață ’ntrâgă.

Cenușa sură ’n vatr’ apoi rămâne...
Dar ’i urît să stea aicea rece...
. . . îndură-te de ea, te rog stăpâne!...

Și âtă un năvalnic vânt că trece 
Ș’o spulberă cu ’nviforărî păgâne ... 
Norocul meu prin nuorl o petrece....

Alfius.

Cu ocasiunea esposiției mile
nare a fost premiat isvorul

între apele omogene cu medalia cea mare mile
nară și cu o prea înaltă distincțiune din partea
Maj. Sale. Ca dosă normală este de ajuns a se lua
dimineța un pahar pe stomacul gol.
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oărei interese de 4°/0 s’au și plătit bise- 
rioei pe toți anii dels 1897 înodce.

Prin asemenea regulare a aoestei afa
ceri momentdse și delioate, a încetat nu 
numai îngrijirea ndstră de sdrtea șcâlelor 
din' Brașov, dâr și marea nemulțumire pro- 
venitâre din acea îngrijire, asigurându-se 
viitorul și desvoltarea amintitelor șcdle pen
tru tdte timpurile.

Cătră acestea îmi i-au voie a mai 
adăuga, că eu încă n’am primit aotul de 
complanare dintre cele două guverne, oum 
și că după primirea aceluia nu voiu între- 
lăsa a-1 eomunioa atât ou consistorul, cât 
și ou sinodul nostru arohidieoesan, ambele 
mai de aprope interesate în oausă.

Rog deci atât pe domnul interpelant, 
oât și pe măritul congres să binevoiescă a 
lua acestea la ounosoință.

Observările interpelatorului.
La răspunsul aoesta, interpelatorul P. 

Cosma, face următdrele observări:
Mărit congres! Răspunsul I. P. S. 

Sale este sufioient; se oonstntă două lucruri, 
și anume :

1) Că averea biserioei S-tului Nioo- 
lae căpătată drept desdaunare dele Româ
nia pentru bunuri și alte emolumente vechi, va 
să fioă o avere curată parochială, care nu 
pdte cădă sub măsurile art. de lege XXX 
din 1883 § 74, se administrâză la guvern ;

2) că se consideră drept fundațiune, 
deși nu esistă aot formal fundațional apro
bat de autoritățile superiâre bisericescl.

Aceste două lucruri constatate pentru 
mine individual ar fi suficiente, ca se se 
înoâpă deja pașii celor chemați pentru sa- 
narea ranelor, ce prin aoăsta s’au oausat 
autonomiei biserioei ndstre.

Considerând însă, că afaoerea încă nu 
este deplin terminată și congresul nu ou- 
nosoe însu-șl aotul, oare formâză isvorul 
anomaliei oreate biserioei năstre, conoed, 
oă cea mai înaltă reprentanță a biserioei 
nu pdte privi sosit pentru sine momentul 
oând este neapărat neoesară intervenția ei. 
In speranță, oă la timpul său sinodul arohid. 
îșl va face datoria, iau spre scire și pro
pun ca și congresul să ia spre scire răs
punsul.

Se primesce.
Hap. — Rip.

Asasinatele și comploturile 
bulgăresc!

pilele acestea s’a publicat în 
întregul seu rechisitorul prim-procu- 
rorului Em. Miclescu în afacerile 
asasinatelor bulgăresc!. Este un act 
de mare importanță, în care se es- 
pune acțiunea de propagandă pen
tru causa macedo-bulgară și un plan 
întreg de acțiuni dușmănbse contra 
statului român. Spațiul nu ne per
mite de-a reproduce acfi acest act 
important, lăsăm înse să urmeze 
aici, după „Timpul* din Bucuresci, o 
ochire generală asupra rechisitorului.

Din întreg cuprinsul rechisito
rului se vede prea lămurit, că comi
tetul macedo-bulgar, în frunte cu Sa
rafoff, organisase săvârșirea a nume- 
râse crime pe pământul României, 
în scop de-a estermina pe toți aceia 
de cari comitetul se împiedeca în 
realisarea planurile sale clise patrio
tice, de-a cuceri Macedonia. Statele 
streine au fost puse deja în cuno
ștința dovezilor de culpabilitate a 
comitetului macedonean și este acum 
mai pe sus de orl-ce îndoială, că 
dâcă esistă la Sofia justițiă, atunci 
trebue se fiă dați în judecată toți 
culpabilii, cari au uneltit crime pe 
teritoriul statului român.

In legătură cu acâsta publicăm 
mai jos decisiunea camerei de pu
nere sub acusare a Bulgarilor im
plicați în aceste crime săvârșite și 
în comploturile țesute.

I. 
Recbisitorinl.

Illtă ce scrie „Timpul":
Când a reapărut „Peninsula Balca- 

nioă“, în Ianuarie a. o., esistă în Bucuresol 
un comitet secret bulgar sub președinția 
lui Trifanoff. La apariția acestui organ, 
comitetul se alarmâză, se întrunesce în șe
dință seoretă da 25 Ianuarie, și deoide să 
semnaleze lui Sarafoff unul din articolele 
„Peninsulei" și să oâră instruoțiunl. La 2 
Februarie, toți membrii comitetului sunt 
arestați în urma omorului Fitowski, însă 
organul lui Mih&ileanu e cetit la Sofia, 
unde causâză mult sânge rău comitetului. 
In a doua jumătate a lunei Martie vine la 
BucurascI Dimitrie Iconomoff, om de mare 
încredere al comitetului suprem, ou misiu
nea de-a continua propaganda și a pune la 
cale omorîrea lui Trifanoff — deveuit pe- 
rioulos prin mărturisirile lui, — și a lui 
Ștefan Mihăileanu. Persdna alâsă de oătră 
Iconomoff pentru uoiderea acestuia fu 
Stoian Dimitroff, tînăr croitor cu o oultnră 
inferioră, dâr inteligent și fanatio la oulme. 
Iconomoff, prin disoursurl patriotice înflă 
cărate, reușesce să oonvingă pe Stoian Di
mitroff să ucidă pe Mihăileanu; la acest 
îndemn fu ajutat și de alțl Bulgari, foto
graful Fakiroff, socialistul Burlacoff, băoa- 
nul Spiru Alexoff și studentul Achim 
Petcoff.

Ioonomoff, observat de poliție în agi
tațiile lui, este espulsat pe la începutul lui 
Iunie, împreună ou Fakiroff; aoâstă es- 
plusare ei o atribuiau influenței lui Mihăi
leanu. înainte de pleoare, Iconomoff obține 
dela Dimitroff făgăduiala, că se vor întâlni 
înourând la Sofia, ca să primâscă dela Sa
rafoff ordinul de eseoutare. Intr’adevăr, 
Dimitroff merge la Sofia, este primit de 
Sarafoff, de Kovaceff și de Davidoff, i-se 
fac tot felul de promisiuni, dâoă va ucide 
pe Mihăileanu, i-se spune să întrebuințeze 
de preferință toporul, pentru-că nu face 
sgomot, i-se dă 50 de Iei de cheltuâlă, și 
apoi îl sărută toți în gură, urându-i drum 
bun și sucoes.

La 2 Iulie, Dimitroff este înapoi în 
Bucuresci, și după multă șevăială, încura- 
giat și susținut de afiliații comitetului, co
mite crima în ndptea de 22 Iulie.

Intru cât privesce uneltirile contra 
Suveranului, rechisitoriul confirmă pe de
plin bănuelile emise de noi, chiar a doua (fi 
după săvârșirea crimei din strada Liniștei.

Comitetul seoret din Bucuresci avea 
instruncțiunl să răspândâscă ideia, că Ro
mânia ar fi singura piedecă la realisarea 
scopurilor oomitetului cu privire la Mace
donia. Intr’o consfătuire intimă între B. 
Sarafoff, Al. Trifanoff, N. Bogdanoff, M. 
Bosniacoff, și Anghel Pop Arsoff, se dis
cută cum s’ar putea orea dificultăți Româ
niei, ca să nu pdtă interveni cu forțe în 
Bulgaria, când revoluția ar isbucni în Ma
cedonia. Trifanoff propuue o agitație con
tra Ovreilor. Ceilalți primesc, însă Sarafoff 
răspunde lui Trifanoff, oă agitațiune* con
tra Ovreilor nu e suficientă, că pentru a 
ajunge la desordinea și confesiunea în Sta
tul român, Regele României trebue ucis, oă 
în același timp ar trebui să se arunce o 
bombă ou dinamită la Camera deputaților, 
și că România fiind aliată eu Serbia, aoe- 
lașl atentat trebue comis și contra Regelui 
Serbiei. Planul acesta este hotărît la otelul 
Unirea din Bucuresci, în camera, ce a oou- 
pat’o Sarafoff în (filele de 9, 10 și 11 De
cemvrie 1899. Atentatul trebuia să se să- 
vârșescă în momentul, când revoluția ar fi 
isbucnit în Macedonia.

Tdte aoestea, sprijinite ou deolarațiu- 
nile inculpaților, ou aote și corespondențe, 
pun îutr’o lumină vină țînta și mijldcele 
comitetului maoedo-andrianopolitan. Reohi- 
sitoriul este un aot sdrobitor pentru acel 
comitet și dovedesce pănă la evidență 
dreptatea oausei nostre.

Nu încape îndoială, că guvernul bul
gar va ave acum destule elemente și 
probe spre a-șl forma oonvingerea, oum-oă 
fondul diferendului nu este o afaoere „pur 
judioiară", cum o botâză pressa din Sofia, 
și că caracterul lui politic, care domină în- 
trâga afacere dela înoeput pănă la sfîrșit, 
va face pe conduoătorii Principatului vecin 
să înțelâgă grâua și, pdte, durerosa dâr 
în tot cașul absolut imperidsa datoriă de-a 
lua măsurile ouvenite pentru satisfaoțiunea 
ndstră.

II.

Decisiunea camerei de punere sub acusare
în complotul bulgăresc.

Etă dispositivul decisiunei ca
merei de punere sub acusare în com
plotul bulgăresc:

Adoptând faptele și motivele din re
chisitorul d-lui procuror general, și în unire 

cu conclusiunile d-lui procuror general M. 
Gr. Ciocîrdia, în virtutea legei, camera con
firmă ordonanța cu Nr. 86 din 1900 a d-lui 
judecător de instrucție al tribunalului Ilfov, 
cabinetul IV, și declară, că este cas de a fi 
pus sub acuzațiune:

I. Boiciu Ilieff, major, pentru-că în 
sâra de 1 Februarie 1900, cu precugetare 
și pândire, a comis omucidere cu voință 
asupra personei lui Chirii Fitovski, crimă 
prevădută și pedepsită de art. 225, 226 și 
232 din codul penal.

Nicola Miteff, Mitu Stoiceff, Hristu Ka- 
ranibuloff Alexandru Trifanoff, Gheorghe Teo
dor off și Marcu Bosneacoff, toți majori, afară 
de Trifanoff, cei dintâiiî patru arestați, er 
ceilalți dispăruți, pentru-că toți cu bună 
silință, au asistat pe acusatul Boiciu Ilieff 
la pregătirea și la oomiterea asasinării lui 
Fitovski, crimă prevădută și pedepsită de 
■art. 225, 226, 232, combinat cu 50 alin. 
II, 48 și cu 63 din codul penal, pentru cel 
minor.

Anghel Pop-Arsoff, Coti Zamfiroff și 
Traiciu Țvetcoff, majori, dispăruți, pentru- 
că, cu bună sciință au asistat pe același 
acusat numai la actele, cari au pregătit 
crima; er cel din urmă, pe lângă acestă 
asistență, a mai procurat și coda toporului 
cu care Boiciu Ilieff a comis asasinatul, 
sciind bine, că are să servâscă la acest 
scop, crimă prevădută și pedepsită de art. 
225, 226, 232, combinat cu 48, 50 alin. II, 
și alin. I numai pentru cel din urmă.

Boris Sarafoff, Gh. Petroff, Vladi
mir Kovaceff și Ivan Stoianoff, toți majori 
și dispăruți, pentru-că prin daruri, promi
siuni, abus de autoritate, amenințări și unel
tiri culpabile, au provocat pe Boiciu Ilieff 
să comită asasinatul mai sus arătat, crimă 
pedepsită de art. 225, 226, 232, combinat 
cu 47 din codul penal.

II. Stoian Dumitroff -pentru-că, în 
ndptea de 22 Iulie 1900, cu precugetare și 
pândire, a comis omucidere cu voință asu
pra personei lui Ștefan Mihăileanu, crimă 
prevădută și pedepsită de art. 225, 226, 
232 din codul penal.

Spiru Alexoff, deținut, arestat pentru- 
că a ajutat pe acusatul Stoian Dumitroff 
să comită crima, procurându-i bani, ca să 
repare revolverul, care scia bine, că are 
să servâscă la comiterea crimei.

Dumitru Troleff, major, dispărut, pen- 
tru-că a ajutat cu bună sciință pe același 
acusat se comită crima, căci i-a dat banii 
necesari și i-a scos biletul de trecerea fron
tierei pentru a veni în România să comită 
asasinatul.

Alexandru Burlacoff, major, dispărut, 
peutru-că a indicat asasinului pe Mihăi
leanu spre a-1 ucide, și, în acest mod, l’a 
ajutat cu bună sciință să comită crima, 
fapte, cari pentru acești din urmă trei 
acusațl constituesc crima prevădută și pe
depsită de art. 225, 226, 232, combinat cu 
art. 48, 50 alin. II și alin. I pentru Alexoff.

Boris Sarafoff, Dumitru Davidoff, 
Vladimir Kovaceff, Dumitru Iconomoff, majori, 
dispăruți, și Achim Peteff, major, arestat, 
pentru-că, prin daruri, promisiuni, abus de 
autoritate și uneltiri culpabile, au provocat 
pe Stoian Dumitroff să comită crima mai 
sus arătată și i-a dat instrucțiuni în acest 
scop, crimă pedepsită de art. 225, 226, 232, 
combinat cu 47 codul penal.

III. Boris Sarafoff, Anghel Pop- 
Arsoff, Marcu Bosneacoff și Nicola Bogdanoff 
fis Hagiu, toți majori și dispăruți, afară de 
cel din urmă, care este arestat, pentru-că, 
cu toții, prin sfătuire, au luat întrăga ho- 
tărîre și au făcut punere la cale ca se aten
teze în contra vieței M. S. Regelui, complot, 
care a fost urmat de un început de pre
parare al esecutărei atentatului, crimă pre
vădută și pedepsită de art. 79 codul penal.

In ceea-ce privesce pe Boris Sarafoff, 
Anghel Pop-Arsoff, Vladimir Kovaceff și 
Marcu Bosneacoff se va face și aplicațiu- 
nea art. 40 din codul penal, fiind-că sunt 
urmăriți pentru mai multe infracțiuni.

In consecință, trimite pe acusații mai 
sus citați înaintea Curței cu Jurați din Ilfov, 
ca să fie judecați conform legei.

Spre acest finit, d. procuror general 
va redigia actul de acusare contra lor. I

Curtea ordonă tuturor portăreilor său 
agenților puterei publice, să pună pe: Boi
ciu Ilieff, Nicola Miteff, Mitu Stoiceff, Hristu 
Karambuloff, Al. Trifanoff, Stoian Dumi- 
trofif, Achim Peteff, Spiru Alexoff, Nicola 
Bogdanoff dis Hagiu, și să-i conducă dela 
arestul preventiv la oasa de opreală a Cur
ței cu jurați din județul Ilfov; âr pe acu
sații : Gheorghe Teodoroff, Marcu Bosnea
coff, Anghel Pop-Arsoff, Coți Zamfiroff, 
Traiciu Țvetcoff, Al. Burlacoff, Boris Sa
rafoff, Dumitru Davidoff, Grheorghe Petroff, 
Ivan Stoianoff, Dumitru Troleff, Vladimir 
Kovaceff și Dumitru Iconomoff, cari se 
află dispăruți, să-i ia ori de unde ’i va 
găsi și să-i conducă la casa de opreală a 
disei Curți cu jurați și să fie înscriși în re
gistrul acelei case, ca acusațl de faptele 
prevădute în dispositivul decisiunei de față.

Pronunțată la Curtea de apel din Bu- 
ourescl, camera de punere sub acusare, 
astăfi două-decl și șâse Septemvrie, anul 
1900, sub presidenția d-lui V. Rîmniceanu, 
âr membrii- d-nil At. AthanasovicI și V. 
Bossy, cari au subscris împreună cu grefierul.

V. Rimniceanu, Ath. Athanaso- 
viei, V. Bossy.

Grefier, I. P. Sachelarie.

Din România.
In (jiua de 3 Ootomvrie v., fiind a 

7-a aniversare a nasoerei A. S. R. Prin
cipelui Carol, comisia hotărîtă de Sfântul 
Stnod, spre a presenta o oarte de rugă
ciuni Alteței Sale Regale, și compusă din 
I. P. S. Mitropolitul Primat, 6 EpisoopI și 
6 Archierei, a fost primită, la drele 12 jum. 
din fi, la Foișor, de cătră AA. LL. RR. 
Prinoipele și Prinoipesa României, fiind 
față și A. S. R. Principele Carol.

După-ce Inalții PrelațI au felicitat pe 
Altețele Lor Regale, I. P. S. S. Mitropo
litul a înmânat Principelui Carol o fru- 
mdsă carte de rugăoiuul, legată și ornată 
ou imagini.

La drele 12 și 45 minute, întrdga oo- 
misie a fost primită la Castelul Peleș de 
oătră M. S. Regele, unde s’a servit un 
prânfi la care au luat parte AA. LL. RR. 
Principele și Prinoipesa României, Prin
oipele și Prinoipesa Caro! și Elisabeta, ou 
suitele.

♦

La ministeriul de răsboiîî se studiâză 
reforma întregei legislațiunl militare.

Acestă reformă se impune, dedre-oe 
mai multe din aceste legi și regulamente 
nu se mai potrivesc cu progresul și orga- 
nisația de astăfil a armatei.

*

Decretul pentru oonvooarea în sesiune 
extra-ordinară a Curții cu jurați din Ilfov, 
pentru fina de 30 Ootomvrie, ou soopul 
exclusiv de-a judeoa procesul oomplotului 
bulgar, a fost semnat erl de d-nii miniștri.

*

La ministeriul de finanoe se studiază 
un proiect de lege, după care paznioii ao- 
tuall ai granițelor vor fi înloouițl ou sol
dați. Cu chipul 'aoesta se speră, oă să va 
realisa o eoonomiă de 200.000 lei.

*

D. C. Olănescu, ministrul de interne, 
seooupă actualmente cu studiul unui proieot 
de lege de o însemnătate capitală. E vorba, 
oă afară de oâte-va județe mai mari, tdte 
județele să fiă întrunite două oâte două 
sub administrația a oâte unui singur pre
fect. Ciroumsoripțiile teritoriale nu vor fi 
însă schimbate.

*
In ședințele dela 2, 3 și 4 Ootomvrie 

n. a camerei române s’a desbătut proieotul 
de lege de imposit astipra țuicei. Proieotul 
acesta a și fost votat în ședința de alaltăerl 
întrunind 79 voturi. După votare s’a pro
cedat îndată la desbaterea pe articule.

*

Familia lui Fitovsohi, care a fost uois 
în strada Ceauș-Radu de emisarii comi
tetului macedo-bulgăreso, ne mai putând 
sta în Bulgaria din causa perseouțiuuilor 
Bulgarilor, s’a refugiat la oonsulul românesc 
din Rusoiuk, oare i-a liberat pașapdrte ro- 
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mânesol și într’o barcă aoâstă nenorooită 
familiă a treout în România, stabilindu-se 
la Giurgiu.

*
Se semnalâză nouă încercări de șantaj 

din partea comitetului de asasini macedo- 
bulgarl din Sofia.

Costea Lambru, comeroiant din Slatina, 
de origine bulgar, a primit cfil0!0 treouteo 
scrisdre anonimă ou stampila poștei din 
Sofia, prin oare anonimul îi ordonă în nu
mele „înaltului Comitet14 să trimâtă la 
patru adrese, care i-se indică în scrisdre, 
câte o ohitanță său poliță în valdre de 
4000 lei. In același timp i-se face cunoscut, 
că dâcă nu va asoulta acest ordin, trei 
agențl ai comitetului vor veni în România 
pentru a-1 asasina.

Costea Lambru a dus sorisorea la 
parchetul tribunalului Olt.

Raportul consulului austraic din Bu
curosul spune, că abundența sfeclelor e așa 
de mare, încât industria zăharului în Ro
mânia se află în fața unei producțiunl su- 
peridre decât oonsumaț^a internă, așa că 
esportarea zahărului va crea în curând o 
nouă concurență pe piețele străine.

SCIR1LE DILE1.
5

— 7 20) Octomvrie.

Agenturi ale Asociațiunii. Comite
tul despărțământuluiIal Asociațiunii pen
tru literatura română și cultura poporului ro
mân din Brașov a înființat din nou două 
Agenturi: una în ȚînțarI dr cealaltă în 
Viădenl. Cu constituirea aoestor Agenturi 
au fost însărcinați membrii din comitet 
d-nii: Gr. Maior, C. Aisăr pentru comuna 
Vlădeni, dr d-nii Nic. Bogdan și Nic. Oan- 
cea pentru comuna ȚînțarI. Dumineoă în 
1 (14) 1. o. s’au presentat delegații comi
tetului în oomunele amintite și după ter
minarea servioiului divin au esplioat popo
rului adunat scopul mergerii lor acolo, sco
pul ee urmăresoe Asociațiunea și căile prin 
cari a înoeput să-și întindă tot mai mult 
aotivitatea ea in mijlocul poporului dela 
sate. Constituirea Agenturilor s’a făcut în 
modul următor: la ȚînțarI s’a ales preșe
dinte al Agenturei loan Gavrilescu parooh, 
I. Negulici notar, G. Grămadă controlor, I. 
Schiopu cassar, P. Danciu biblioteoar. Agen
tura din Vlădeni s’a constituit din urmă- 
torele persdne: Președinte Iacob Zorea 

controlor George Cârlan (notar;
cassar: loan Podariu (primar; bibliote
oar: Iaoob Bălcaș învăț.; și secretar Toma
Dragoș învățător. Constatăm tot-odată, că 
cu ocasiunea aedsta s’au înscris un frumos 
număr de membrii ordinari și ajutători ai 
Asociațiunii, dr trimișii comitetului cerouul 
au fost pretutindeni forte călduros primiți 
din partea fruntașilor.

Parastas pentru Metropolitul Miron 
Romanul. S’au împlinit deja doi ani dela 
mortea Metropolitului Miron Romanul. Mier
curi la 9 bre a. m. s’a oelebrat în biserioa gr. 
or. română din Cetatea-Sibiiului un parastas 
de I. P. S. Sa Metropolitul Mețianu ou 
asistență numărâsă. Cântările au fost ese- 
cutate de corul elevilor seminarian sub 
conducerea profesorului Cunțan. La paras
tas au asistat toți deputății congresuall în 
frunte cu episcopii și vioarii, apoi familia 
Cosma ca rudeniă, elevii seminariall și un 
pnblic număros. I

•Ț Dr. Neculae Cintea, medio oer- 
oual în ZernescI, după scurte ddr grele su
ferințe, a murit Dumineoă în 14 Oot. în 
Budapeșta, în etate de 65 ani. Răposatul 
a fost Român de inimă, bărbat cu oarac- 
terul cel mai integru, membru ordinar al 
Asooiațiunei transilvane și al mai multor 
sooietățl culturale, dr ca medic oonsoien- 
țios a adus valorose servicii în decurs de 
34 de ani poporului din oercul său. Comuna 
ZernescI, numeroșii săi prieteni și ounos- 
cuțl depun lacrimi de sinceră durere pe 
mormântul lui isolat în ndgra străinătate. 
Dumnecjeu să odihnescă cu drepții sufletul 
său cel nobil. — Mai mulțl Zerneșteni.

Rodele anului. După soirile, oe le 
primim, în țâra Oltului peste tot au fost 

rodele anului acestuia forte bogate atât în 
ce privesoe grânele, oât și cucuruzul, le
gumele, pomii etc. Frumdse și promițtădre 
sunt și sămănăturile de tdmnă. Tot așa 
scire îmbuourătdre primim și din părțile 
Târgu-Mureșului.

Avis. Se aduce la ounoscința On. 
Domni, ai comitetului Despărțământului 
„Treiscaune-Ciuc14 al Asooiațiunei, că șe
dința comitetului se va țină în gimnasiul 
rom. gr. or. (sala profesorală) din Brașov, 
Joi în 11 (25) Oct. la 11 dre a. m. — Bi
roul comitetului.

Arestarea unui anarchist pericu
los. La Nice a fost arestat de curând un 
individ numit Alexandru de Fedoroff-Ouk- 
rainoff, oare se dedea drept om de litere și 
conferențiar. Arestarea s’a făcut în momen
tul când dânsul voia să înodpă o confe
rință. O notă confidențială adresară tutu
ror agenților perfecturei de polițiă din Pa
ris. semnalâză presența lui de acolo. Ale- 
sandru de Fedoroff este presentat oa unul 
dintre cei mai periculoși anarchiștl inter
naționali.

Orașul Florența (Italia), se pregă- 
tesoe de mari serbări penuru luna viitdre. 
In 2 Noemvrie se împlinesc adeoă 400 ani 
dela nascerea marelui soulptor și aurar 
Benvenuto Cellini. Intru amintirea acesteia 
orașul Florența va arangia serbări mari, cu 
oare ooasiune se va desvăli o tablă come
morativă, artistic luorată și pusă în „capela 
pictorilorund e înmormântat Benvenuto. 
Asemenea și pe casa unde Benvenuto a 
turnat pe „Perseus44 se va pune ou aoâstă 
ooasie o tablă oomemorativă, âr pentru par- 
ticipanții la serbări se vor bate medalii co
memorative.

Desgroparea de monumente vechi. 
In Bosco-Reale (Italia), pe moșia familiei 
Presoo, făcându-se nisoe săpături, s’au găsit 
nisce antichități romane de o forte mare 
valore: O clădire mare, împodobită cu 700 
fresce admirabile. Șe cjioei, că clădirea este 
mai veche decât orașul Pompeii. împăra
tul Germaniei a oferit suma de 2 mii. și 
și jumătate mărci pentru fresce, interve
nind în același timp pe lângă regele 
Italiei să-i înlesnâscă oumpărarea lor, de 
ore-ce legile Italiei interzic înstrăinarea din 
țâră a obiectelor antice da valdre. Presco, 
proprietarul moșiei unde s’au găsit minu
natele fresce, a și pleoat la Berlin spre a 
încheia contractul de vânejare.

Din Salonic se scrie, că locuitorii 
turci, români și greci din comunele Poroiii 
de Sus, Poroiii de Jos și Matenița au îna
intat două petiții una valiului din Salonic 
și alta vizirului din Constantinopol, prin 
care cer, ca să ia măsuri contra Bulgarilor, 
cari s’au constituit în bande și săvârșesc 
tot soiul de furturi și asasinate.

O frumdsă nuntă, ni-se comunică, 
că a avut la oasa sa d-1 preot din Visuia 
de Câmpiă Ioan Pop, a căruia tinără fiică 
Silvia s’a cununat Dumineca treoută în 1 
(14) Ootomvre ou absolventul de teologiă 
Valeriu P. Maior. Numărul nuntașilor a ajuns 
la o sută persdne, mai ales preoți atât din 
archidieoesa română unită, oât și din die- 
cesa Gherlei. — Să le fiă de bine orele de 
veseliă.

Zăpadă. După oum se scrie din Fă
găraș, munții Făgărașului de câte-va (j^e 
sunt acoperițl cu zăpadă, âr în oraș cade 
o pldie rece.

Tunete în Octomvrie. Din Șalonta- 
mare se scrie, că alaltaerl s’a descăroat în 
ținutul acela o furtună mare. Era pe la 11 
ore și jumătate, când furtuna f6 anunțată 
prin fulgere dese, după oarl apoi a urmat 
o pldiă. Fulg'-rul a lovit în casa unei vă
duve, arcjând’o pănă la pământ.

0 esposițiă panlatină.
O minunată ideiă ni-o oomunică un 

amic, ideiă concepută de profesorul Giu
seppe Fomâ din orașul Onaglia-Piemont, 
din Italia — c|’ce „Epoca14. Acest ini
mos apostol al latinității a proiectat o 
splendidă esposițiă a produselor inteleotuale 
ale poporelor latine.

După cum scrie amicul nostru (pro
fesorul C. Predescu), acest glorios eveni
ment literar, oare se va considera oa cel 
mai valoros și mai minunat arc de triumf 
al seool. XX, se va ține în binecuvântata 
Roma, la 1910, și va deștepta din somnu-i 
mortal pe redutabilul Leu latin, oare va 
vedâ cât de falnio a fost odinidră și oe mai 
este el astădl.

Planul esposiției este un semioerc, al 
oărui diametru are direcțiunea dela Orient 
la Occident. Semioeroul va fi împărțit în 5 
seotdre egale, de câte 36 grade și trun- 
ohiate la vârf cu % din rază.

Primul sector, sâu aripa stângă, este 
destinat produselor următorelor elemente 
etnioe: Spanioli propriu cjișl, Catalani, Basci 
și filiațiunile lor din Amerioa și din tdtă 
lumea. Al doilea sâctor va fi ocupat de: 
Oelții-BretonI, FranoesI propriu fiișl,Franoo- 
Elvețienl, VallonI, Provansall și filiațiunile 
lor din tdtă lumea. Al treilea de: Italieni, 
Romunol și filiațiile lor. Al patrulea de: 
toți Românii dela Dunăre și CarpațI, Kuțo- 
Vlahl, și tote filiațiile lor. In cel de aloin- 
cilea vor avâ loc: Albanesii, Elenii din 
Europa și tâte filiațiile lor.

Esposițiunea aoâsta va fi de cea mai 
mare însemnătate pentru rassa latină, și în 
deosebi pentru noi Românii. Atunol se va 
putâ vedea, oă strigătul cucuvăi: finis la- 
tinorum n’a putut să fiă soos, decât din 
pieptul unui pesimist, care nu șl-a dat 
sâmă, că o gintă oum este cea latină, nu 
mdre niol-odată.

Din diecesa Lugoșului.
— Octomvrie 1900.

Festivitățile jubilare. D-le Redactor! 
Dați-ml voiă să vă comunic în oele urmă- 
târe o amănunțită descriere a festivităților 
ou cari a serbat la timpul său și diecesa 
ndstră, aniversarea de 200 ani dela unirea 
bisericei cu Roma.

înainte de tdte aminteso, că 4'ua 
unirei a fost serbată la tdte altarele din 
dieoesă prin ridioarea de imnuri de laudă. 
Dâr ca serbarea comemorativă să fiă cât 
se p6te de impunătore, la ordinul Pr. Ven. 
Ordinariat episcopesc se presentă la Lugoșiîi 
oapitala dieoesei, aprdpe îutreg clerul die- 
cesan și o mulțime mare de popor mai ou 
sâmă din părțile bănățene; âr oa să se în- 
trunâscă toți factorii oultivatorl ai popo
rului cu aoâstă ocasiune solemnă, se ținu 
și audunarea generală anuală a Reuniunilor 
învățătoresol române gr. oat. din ținutul 
Lugoșului și al Hațegului.

începutul acestor manifestări se făcu 
prin serenada imposantă de Sâmbătă săra, 
când la semnalul dat oonductul măreț în 
frunte cu oorurile esoelente din Lugoșifi, 
Oravița și Tiovanul-mare, provătjut cu 
lampione și facle numărdse se puse în 
mișcare dela șcdla gr. cat. română perour- 
gând piața și strada principală pănă la 
reședința episcopdscă, urmat de mulțime 
imensă de publio privitor.

Cântările însuflețite eseoutate cu rară 
preoisiune aduseră laude prea meritate bra
vilor conducători; âr ordinea esemplară și 
seriositatea impunătdre a manifestanților, 
dovediră și ou acâsta ooasiune iubirea de 
ordine și calmitatea poporului român, care 
în tote împrejurările vieții sociale îșl păs- 
trdză cumpătul și reverința față de su
blimul aot, ce se preamăresce. După sosire 
apăru pe balcon însoțit de patru membri 
ai von. cler Ilustritatea Sa Archierul Dr. 
Demetriu Radu, care după nesfirșite urări 
de „să trăidsoă44 și după salutarea ocasională 
potrivită cu vooe puternică și adeno emo
ționat mulțămi poporului pentru ovațiuuile, 
oe i-se aduseră și apoi dăsfășurâ momentuo- 
sitatea serbărei și soopul acestei întruniri. 
Graiul puternic’ al Archiereului răsună pă
trunzător prin adânca tăcere a nopții și la 
tâte pasagele mai maroant.e publioul is- 
bucnea îu aplatise și urări de „să trăiasoă44.

După aoâstă manifestațiă publicul nu
măros în ordine esemplară se împrăștia, 
ducând cu sine impresiunile cele mai plă
cute dela aoâstă manifestare.

In cj’ua de 7 Octomvrie după termi
narea utreniei la 9 6re dim. un cortegiu 
măreț se puse în mișcare dela catedrală 

spre curtea episoopâșcă, pentru a conduce 
pe 11. Sa episoopul la celebrarea oomemo
rativă a S tei Jiturgii, oare se ținu ou asis
tența Rds. d-nl oapitularl, a protopopilor 
și preoților dieoesanl ou o pompă și stră- 
luoire deosebită. După s. evangeliă II. Sa 
rosti un discurs cu tema „un Domn, o ore- 
dință, un botez14, din care partea unde s’a 
aocentuat păstrarea neatinsă a autonomiei 
și intregității absolute a riturilor orientale, 
făcu o impresiune de tot bună ascultăto
rii or.

După terminarea cuvântului arohie- 
reului se continuă s. liturgiă ou acompa
nierea corurilor amintite, cari și de astă- 
dată se distinseră prin acurateță și deste- 
ritate, âr după terminarea s. liturgii se 
ținu adunarea generală a numitelor reu
niuni învățătoresol tot în catedrală sub 
președința Rvds. dn oanonio loan Boroș 
inspeotor șool. dieoesan.

După amiecjl la 3 ore urmă banchetul 
în sala spațiosă dela hotelul principal „Re
gele Ungariei11, la care Juară parte la 300 
persâne; se ținură mai multe toaste, al 
oăror șir îl înoepu II. Sa Archiereul pentru 
Pontificele Leon XIII și pentru monarchul 
Franciso Iosif I. Urmară toastele Ilustrității 
Sale domnului, vicar general și prelat pon- 
tificial Petru Pop; a Rvds.d-n canouic Bo
roș, al d lui vioe oomite eto.

Sâra se dete conoert de oătră ooru
rile de cântări din Lugoșiîi, Oravița și 
Tiovanul-mare ou suoces deplin moral și 
material; a luat parte publio fârte număros 
Români și străini, cari se întreoeau în 
aplause admirând suocesul cântăreților și 
ne procură momente de oea mai însuflețită 
bucuriă. Ondre coriștilor pentru inteli
gența, zelul și desteritatea lor, dâr mai 
ales onâre meritaților conducători.

După conoert se înoinse daneul pănă 
tarejiu după mezul nopții, âr în pausă se 
jucară jocurile naționale, între oare oălu- 
șerul de cătră 10 coriști din Oravița sub 
conducerea unui Șcăpitan ou preoisiune și 
desteritate surprincjătdre.

In (|ia“ următdre 8 Octomvrie se ținu 
oonsistor plenar și primire la masa Arohie- 
reului, după care ospeții se depărtară pe 
deplin satisfăcuțl și liniștiți în suflet, oă 
am săvîrșit un act de pietate și reounos- 
cință, și întăriți de convingerea în vitali
tatea poporului nostru.

Un participant.

-ZL-2P e 1
cătră daniele române din Bucovina.

O frumosă și înălțătbre mișcare 
a început se se manifesteze între 
damele române din Bucovina în fa
vorul causei naționale. Drept una 
din cele mai bune și îmbucurătore 
dovecțî pentru acbsta dăm aici ape
lai, ce urmeză, adresat de damele 
române din Cernăuți în folosul în
ființării palatului național, urzit de 
„Societatea pentru cultura și litera
tura română în Bucovina:

Surorilor! în ajungerea scopurilor 
acum stăpânitdre s’a schimbat rolul femeii, 
a eșit din marginile înguste ale trecutului. 
AdI femeia cooperdză în viața publică ală
turi cu bărbatul, cu mâna mădstră, cu spi
ritul sprinten, cu inima caldă.

Bătut de grele vremuri bărbatul tae 
cale sorții proprii și a familiei sale. Pute
rile lui se istovesc în munca dilnică. Puțin 
timp îi prisosesce pentru binele comun.

Leagăn glorios al românismului e Bu
covina. Noi, frântură mică de popor în 
mijlocul altor popore, avem nevoiă de inimi 
generose, suflete calde, puteri oțelite. Neam 
mic — spre a trăi și înflori pe pământul 
străbunilor și al nostru, mare trebue să ne 
fiă caracterul, neînfrânt curajul, de fier să 
ne fie voința.

In lupta pentru traiii purtată de nea
mul, ale cărui fiice suntem, noi femeile 
române avem un rol însemnat.

Gând inimile devin reci și nepăsătore, 
noi să dăm căldură și însuflețire. Când pe- 
riculul se apropie cu valuri mari asupra 
neamului, femeia română fie stâncă de 
granit, în care să se frângă primejdia. La 
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porniri nobile noi să fim îndemn și ajutor. 
Er’ când în rândurile proprii se va furișa 
moleșag și șovăire, glasul nostru blând 
stăruitor să dicâ: nu e bine, nu se pote.

O creațiune mândră și mult dorită 
este „Palatul național?, urzit de „Soc. pen
tru cultura și literatura română din Buco- 
vina“. El va fi casa comună a neamului 
nostru, martor și monument al esistenței 
nostre.

Noi femeile române, a căror virtute 
de căpeteniă este grija de casă, putem sta 
nepăsătore față de casa neamului nostru 
pe pământul părinților noștri ? Inima ne 
tresaltă de bucuria, că o dorință atât de 
generală, frumosă și nobilă a devenit rea
litate.

Creațiunea pretinde jertfe mari, co
lecte bogate.

Va fi un semn impunător al nobleței 
mostre, al caracterului generos trăitor în 
poporul român, va’ fi o afirmare puternică 
a voinței neamului nostru de a trăi pe pă
mântul moștenit, când „Palatul național? 
va fi îndestrat cu tote mijlocele de cari 
are nevoiă.

Vădendu-1 în picidre, falnică ne va 
fi inima și dulce ne va fi cugetul când ne 
vom gândi, că copiii și nepoții ne vor 
binecuvânta pentru acestă moștenire, ce le 
vom lăsa ca simbol și pildă de a-șl iubi 
națiunea și a jertfi pentru neam.

Surorilor! StăruițI cu totă influența 
de care dispuneți, ca colectele se se facă 
repede și bogate.

Cernăuți, în Octomvrie 1900.
Damele române din Cernăuți.

Agitația Albanezilor.

Agitația continuă printre Albanezi și 
sunt temeri, ca o revoluția generală să nu 
isbucnâscă.

Albanezii din diferite orașe țin dilnic 
întruniri publice îndemnând la revoltă și 
ponegrind autoritățile turcesc!.

Etă cum s’a esprimat un patriot al
banez la o întrunire:

Frați Albanezi!
Ședând pe ruinele încă în flăcări a 

nenorocitei nostre patrii, care geme sub 
dominațiunea unui tiran asiatic, etă rugă
ciunea nostră, ce o vom adresa cătră Su
veranii Europei:

O voi arbitrii ai destinelor pe pă
mânt ! o voi puternici monarchi, cari în mai 
multe congrese succesive ați îndemnat să 
așețațl pe base consolidate de justiție și 
umanitate liniștea și buna ființă a popâre
lor ce au fericirea de a trăi sub legile 
vostre, de ați arunca iluștri suverani pri
viri de milă asupra nenorocitei Albanii 
și asupra nenorocitului popor albanez, care 
suferă jugul unui stat barbar în centrul 
Europei. Fie, ca bunul Dumnecjeu să vă 
inspire pentru Albani sentimente marini- 
mose, ce strălucesc atât de frumos în fa- 
vorea celorlalte națiuni ale Europei ci- 
vilisate.

Trebue ore, ca încă multă vreme să 
fim priviți ca nefăcând parte din marea 
familiă și gintă latină ?...

Trebue bre, ca în tot-deuna să fim 
sub dominațiunea, care ne doboră?...

In numele umanităței și al marelui 
Creator să aveți sentimente bune față de 
sărmanul popor albanez, care de cinci se
cole suportă în spinare un Stat bolnav și 
putred. Să fim scăpațl — dorim — de 
orl-ce influență turcâscă, care ne va neno
roci și ne va perde.

Albania, va sci să se facă demnă de 
bunătățile, ce i-le veți face.

Prin Voi, Albania va deveni un mem
bru util familiei latine.

*
Mula Zeka se ocupă mult cu reali- 

sarea unei armate de peste 10,000 Alba
nezi cu care să potă ține pept Turcilor în 
cașul unei revoluții generale.

La o întrunire Mula Zeka a spus:
„Albania însâmnă cele patru vilaeturl: 

Scutari, Scopia, Ianina și Monastir. Suntem 
datori să ne apărăm der acestă patriă“.

Albanezii musulmani și creștini s’au 
unit cu toții în potriva Turcilor.

*
Albanezii creștini din Mitrovitz, au 

format o Eforia, care să întrețină școli și 
biserici pur albaneze pentru a lupta astfel 

pe cale morală și culturală în potriva 
Turcilor.

Albanezii protesteză energic în con
tra celor susținute de AustriacI și Șerbi, 
cum-că esistă neînțelegeri între Albanezii 
musulmani și cei creștini. Ei susțin, că toți 
Albanezii sunt uniți, căci cu toții luptă în 
potriva dușmanului lor, care e Turcul.

*
Turcii au năvălit în comuna Stirovița, 

în timpul nopței, voind să prindă pe un 
șef al Albanezilor anume Curtis.

Sătenii albanezi au prins de veste și 
au eșit înaintea Turcilor cu femei și copii, 
cu toții armați cu puști, ciomege și topore.

O strașnică luptă s’a încins între Turci 
și Albanezi, care a durat pănă dimineța.

Au fost 15 morți și 11 răniți din par
tea Turcilor, 2 femei și 4 ciobani morți 
din partea Albanezilor.

Nou abonament
la

Gazeta Transilvaniei.
Cu 1 Octomvrie st. v. 1900

s’a deschis nou abonament, Ia care 
invităm pe toți amicii și sprijinitorii 
foiei nostre.

Prețul abonamentului:9

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 24 corâne; pe șâse luni 12 corone; 
pe trei luni 6 corOne; pe o lună 2 
corone.

Pentru România si străinătate.3
pe un an 40 franci, pe șâse luni 20 
franci, pe trei luni 10 franci, pe o 
lună fr. 3.50

Abonamente numai la numerul poporal
de Dumineca:

Pentru Austro-Ungaria: pe un 
an 4 corone; pe șâselunI2 corâne.

Pentru România: pe unan 8 
franci, pe șăse luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Â dministrațiunea.

Tablouri din viața poporului săsesc.
Reuniunea femeilor săsescl din loc a 

arangiat asâră în folosul ei o serată amu- 
santă, representând tablouri din viața po
porului săsesc din diferite epoce.

Acâstă representațiune, împărțită în 
trei grupe —prima grupă dateză de pe tim
pul mai vechili, înainte de reformațiune, a 
doua din timpul reformațiunei, er a treia 
din secolul al 17-lea pănă în timpul de 
față—iți înfățișâză soene vii din viața, da
tinile, petreoenle, cântările și limbagiul po
porului săseso de-atuncl și pănă în timpul 
de față.

O frumosă istorică grupare cu multă 
silință compusă și arangiată de d-1 Dr. 
Adolf Schullerus, căruia i-a reușit să alâgă 
și să înfățișeze momentele cele mai vii din 
viața poporului său, înpletind între ele 
forte nemerit, diferite cântece vechi ori
ginale.

Mulțămită zeloșilor regisorl: D na Eu
genia Gilniher, d-ra Ida Hiemesch și d-l Hans 
Bulhardt, căruia mai cu sâmă are a-se mul- 
țămi gruparea artistică a persanelor; repre- 
sentația a reușit escelent.

Corurile și rolurile esaote au fostoon- 
duse de un nou și zelos dirigent, d-l Paul 
Richter.

Desâră se va da a doua representa
țiune a aoestor frumose tablouri.

Literatură,
Prăsirea pomilor, precum și păs

trarea și prepararea pomelor pentru școlele 
poporale de repetițiă economice, pentru 
particulari și economii practici de Nicolau 
Albini, învățător dirigent. Carte premiată 
de reuniunea agricolă din comitatul Făgă
rașului. A apărut la „Tipografia14 în Sibiiu 
și costă 60 bani.

WuUâmită.
Snbscrișii și pe calea acesta adu

cem adâncile nostre mulțămite tu
turor acelora, cari au luat parte la 
îmormentarea directorului de musică 
și dirigent al musical orășenesc! din 
Brașov, Anton Brandner, cu deosebire 
mulțămim d-lui colonel Rieger pen- 
tru-că a pus la diuposițiă tnusica 
militară, d.lui vice-șpan Dr. Fr. Jekel, 
pentru vorbele frumose și mișcătore, 
ce le a rostit la mormântul deceda
tului, mai departe esprimam sincera 
mulțămire a nbBtră on. Societăți de 
cântări („Măonergesangverein11) pen
tru cântecul pătrunfietor, ce ia in
tonat la mormânt, precum și celor 
lalte societăți, amici și cunoscți și 
pentru numerosele cununi ce au fost 
puse pe cosciugul răposatului.

Intristații remași.

Dare de semă și mulțămită publică.
Gturgeu, în Octomvre 1900.

Prin acâsta ne simțim îndatorați a 
aduce mulțămită publică tuturor marini- 
moșilor binefăcători, cari au suprasolvit, 
din incidentul petrecerei inteligenței rom. 
din Giurgeu, arangiată în comuna Corbu 
la 15 (28) August a. c. cu scop filantropic: 
Ales. D. Donescu 2 cor., Nic. Rus 5 cor., 
Dum. Dregau 2 cor., Gr. Popescu 2 cor., 
Dr. Oct. Popescu 2 cor., Gavril Grama 1 
cor., fam. Sbârcea 1 cor., Teodor Cristea 
1 cor., I. Urziceanu 2 cor., Dum. Antal 2 
cor., Drd. Nic. Muscă 2 cor., Gr. Urziceanu 
4 cor., Torok Anton sen. 2 cor., Korpos 
Adam 2 cor.

Din biletele de intrare au incurs: 
Dela Claritatea Sa Dr. Iacob Radu din 
Lugoș 13 cor., Rvds. Nic. Nestor din Ha
țeg 10 corone.

Afară de acesta numai pentru scopul 
bis. au mai donat: d-l I. Urziceanu not. 
în Bicaz 4 cor. și Gavr. Filipescu sub-not. 
în Bilbor 4 corone.

întreg venitul acestei petreceri a fost 
131 cor., er spesele 100 cor. 81 bani, deci 
venitul curat 30 cor. 19 bani, din care pen
tru edificarea bisericei române din Gyergyo- 
Szt.-Miklos s’au destinat 20 cor. 12 bani, 
er pentru școla poporală din Corbu 10 cor. 
7 bani cu care se vor procura rechisite 
școl. pentru pruncii școlari săraci.

Pe lângă succesul material modest 
pentru un scop atât de nobil și salutar: 
edificarea unei biserici române în un punct 
din cele mai isolate și espuse, care nimi
cită prin foc la anul 1869, a tras după sine 
ruinarea unei parochii vechiă și pierderea 
unei întregi generațiunl; asemenea ajuto
rarea unei școli cu misiunea cea mai fru
mosă la granița orientală a patriei, cu atât 
mai instructiv și însemnat se pote consi
dera resultatul moral al acestei întruniri, 
în actualele împregiurărl critice și grele din 
tote punctele de vedere, mai cu sâmă pen
tru conducătorii poporului, conscil de chiă- 
marea lor grea în aceste părți.

Din aceste considerațiunl, e de dorit, 
ca astfel de conveniri sociali, să fie cât 
mai dese, pentru ca cei isolațl și strîmto- 
rațl să se potă cunosce, apreția și conso
lida moralicesce.

Elie Campean, loan Dobreanu, 
^v.-președinte. v.-președinte.

Gregoriu Trif,
cassar.

ULTIME SC1K1.
BucurescT, 19 Octomvrie. Astăcjl 

s’a publicat și ordonanța deviniti vă a 
judelui de instrucție Florescu în com
plotul bulgăresc. In ea se espune în- 
tr’o formă clară cele două asasinate 
comise de Bulgari pe pământul Ro
mâniei și desvălesce planul, ce se fău
rea în potriva vieții Regelui Carol. — 
Ministerul român de esterne a tri
mis ieri la. Sofia decisiunea Camerei 
de punere sub acusare în complotul 
bulgar. Ordonanța judecătorului de 
instrucțiă încă s’a trimis la Sofia în 
traducere francesă.

Necrolog.
George C. Bellissimus, direotor pen

sionat la șcâla elementară centrală supe- 
rioră gr. or. română din Brașov, a încetat 
din viâță Joi în 5 (18) Octomvrie a. c. la 
ârele 8 sâra, în etate de 72 ani.

Despre acâsta durerâsă perdere sub- 
sorișii înounosciințâză pe toți amicii și ou- 
noscuții răposatului.

Rămășițele pămentesol ale mult iubi
tului răposat se vor ridica din casa sa pro
prie, Cioorao nr. 18, Dutnineoă în 8 (21) 
Octomvrie 1900, la 3 âre p. m. și se vor 
depune spre eternă odihnă în cimiteriul bi
sericei Sf. Nicolae din Soheiti.

Brașov, 7 (20) Octomvrie 1900.
Văd. Alexandrina Miron Moldovenesou 

năso. Bellissimus, soră. Filotea P. Budiu 
născ. Moldovenesou, uepotă. Paul Budiu, 
profesor, nepot. Paul și Constantin Budiu, 
strănepoți. Filotea Budiu, strănepotă.

Fie-i țărâna ușâră și memoria în veol 
neuitată!

Recompensele și pedepsele în 
școla poporală.

(Studiu pedagogic de I. DARIU.) 
2. Determinarea și aplicarea pedepselor.

— Urmare. —

13. Oprirea seu arestarea după 
scotă.

Acestă pedepsă este cu câte-va 
grade mai grea decât celelalte și o 
merită cu deosebire acei școlari, 
cari au fost leneși, sâu au aruncat 
cu petri după câni ș. a. seu a mințit 
ori au furat seu cari au făcut alte 
asemenea blăstămățil. Pedepsa acesta 
se mai măresce încă cu câte-va grade, 
decă culpabilul se închide într’o clasă 
streină, seu în altă odaiă. Aci în
vățătorul îi dă de resolvit o temă 
ore-care și dâcă vede, că e renitent 
și nu voesce a o face, atunci se ’i 
se mai prelungescă durata pedepsei. 
Un sfert, o jumătate seu cel mult 
o oră întregă sunt marginile între 
cari se se misce pedepsa acesta. E 
consult ca chiar învățătorul se ră
mână cu cel arestat, seu un moni
tor, care la timpul prescris să-i dea 
drumul și să supravegheze, decă și-a 
resolvit seu nu tema dată. Tot- 
de-odată despre cașul acesta prin- 
tr’un copil să li-se facă cunoscut și 
părinților lui înainte de aplicarea pe
depsei.

13. Degradarea.
Acesta se pâte aplica numai în 

acele șcble, unde așecjarea copiilor 
în bănci se face după progresul ce-1 
fac la învățământ și în purtare și 
nu după mărime și unde fie-care 
bancă-șl are un monitor (censor, șe- 
dator, observator). Decă un copil 
după un timp 6re-care slăbesce din 
silință și purtare, atunci învățătorul 
îl dă mai îndărăt și avanseză pe al
tul, care vede că e mai silitor și 
mai de trebă. Tot așa se întâmplă 
și cu monitorii.

14. Petrecerea numelui in proto
colul cel negru.

Decă vrâ învățătorul să ia și 
acesta ca pedâpsă, atunci e dator 
a-șl face un protocol anume, care 
să aibă tablele și marginele foilor 
din afară de coldre negră. E dator 
mai departe să esplice copiilor trista 
lui destinațiune și la alt-ceva să nu-1 
întrebuințeze, decât numai spre a 
petrece în el numele vre-unui copil 
culpabil spre a-1 pută vede acolo și 
părinții lui seu alți omeni. Pedepsa 
acesta încă trebue aplicată cu <5re- 
care ceremoniă. Copilul culpabil se 
chiamă afară din bancă și e silit, 
ca el însu-și șă-șl spună numele, er 
învățătorul îl petrece în protocol 
scris mare și legibil; după aceea îl 
arată și copilului, ca astfel el se 
potă ceti din fața învățătorului ca 
și din carte, cât de mult l’a supărat 
prin purtarea lui și, cât de cu greu 
o face acâsta de a-1 petrece în acel 
protocol. Decă după ore-care timp 
copilul s’a îndreptat, atunci se chiamă 
er’ afară cu vorbe blânde și în pre- 
sența lui i-se șterge numele.
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15. Notarea rea.
Acâsta urmâză de sine, dâcă 

vede învățătorul, că cutare seu cu
tare nu și-a făcut lucrările cum se 
cade, său nu scie ce ’i s’a propus 
din cutare și cutare obiect de învă
țământ, i-se dă notă rea de: „neîn- 
destulitor11 (nesuficient). Dâcă a avut 
lucrarea rea, nota aceea ’i se însem- 
neză și în caiet, ca se vadă și el și 
părinții lui nota ce a căpetat’o. Decă 
învățătorul are introdus în școlă sa 
așa numitul: „Avis școlar11, la finea 
fie-cărei luni ’i se petrece conduita 
de pe luna trecută în avis și astfel 
’i-se trimite fie-cărui părinte, ca să 
ia cunoscință despre purtarea și si
lința fiului seu; er ca să se convingă 
învățătorul, că părintele a vefiut, 
acesta e dator a subsemna în avis 
pentru fie-care lună. Avisul pe urmă 
se aduce er’ la școlă și se păstreză 
de cătră învățător pănă la finea lu- 
nei următor©, când să urmeză apoi 
cu el aceeași ordine ca și pănă aci.

16. însemnarea necuviințelor unui 
școlar cu puncte într’un caiet.

învățătorul petrece în rând al
fabetic toți elevii săi din clasă în
tr’un caiet. Când e gata, îl predă 
monitorului general al clasei înso- 
țindu-1 cam cu următbrele vorbe în 
audul tuturor: „Popescule, în caietul 
acesta am scris pe toți școlarii din 
clasa nostră în rând alfabetic, ca 
să-i poți afla mai ușor. Când nu 
sunt eu aici, în clasă, tu ia caietul 
acesta și creionul în mână. îndată 
ce vefiî, că un copil seu altul strică 
prin ceva ordinea în clasă, tu să-i 
pui după numele lui d’asupra liniei, 
un punct. A făcut a doua necuviință, 
îi pui al doilea punct și așa mai de
parte. Decă te ascultă, atunci îi 
ștergi punctul pus cu o liniă verti
cală. La sfîrșitul fie-cărei luni voiu 
cerceta caietul și voiu vedâ, cum 
s’au purtat școlarii mei în lipsa mea, 
seu pănă când am întrat în clasă. 
Cei cari nu vor ave nici un punct, 
vor căpăta câte-un „forte bine“ din 
purtarea morală. Cei cu puncte pănă 
la 5 vor căpăta numai „bine“ și cu 
atâtea puncte după el, câte a avut. 
Cei cu puncte pănă la 10 vor că
păta numai „suficient11 și cu punctele 
avute. De aci încolo vor căpăta „ne
suficient^ pănă la 15 puncte cu în
semnarea lor. Peste 15 puncte voiu 
vedâ eu ce voiu face cu ei la sfîr
șitul lunei, dâr la ceva bine să nu 
se aștepte nici unul dintre ei. Cu 
modul acesta copiii capătă ambițiune 
ca se nu aibă nici un punct seu forte 
puține. Cei cari au mai multe, de 
bună sâmă, că sunt aceia, cari fac 
în clasă nerândueli și în presența 
învățătorului; pe aceștia va sci el 
cum să-i tracteze după individuali
tatea lor și după gravitatea faptei 
comise. De sine înțeles, că mijlocul 
acesta are valore numai în clasele 
mai înalte începând dela a treia în 
sus, unde copiii sciu și apreția va- 
lorea lui.

17. Pedepsa corporală.
Deși o mulțime de pedagogi și 

legiuitori — se înțelege dintre cei 
cu puține cunoscințe practice de ale 
școlei, vor se eschidă cu totul pe
dâpsa corporală din școlă, totuși 
bmenii practici ai școlei în frunte 
cu celebrități pedagogice sunt pen
tru admiterea ei. Cei dintâiă cu 
frase bombastice voiesc să intimi
deze și să persifleze lumea practică 
pedagogică, că acjl nu mai e demn 
de secuiul luminilor în care trăim 
și de genul human a mai admite 
pedepse corporale în școle, că cei-ce 
le admit și le practiseză sunt nisce 
tirani barbari, demni de secuiul întu- 
nerecului și al barbariei. Nu e așa, 
că sună forte frumos și stau admi
rabil de bine aceste frase scrise pe 
hârtiă.

E forte ușor să faci legi la masa 
verde, dâr să alege cine le aplică 
cum se cade. E adevărat, că e multă 
lumină în secuiul în care trăim față 
de cei trecuți, dâr față de lumina 
seculilor viitori, e necontestabil și 
mult întunerec și încă forte gros. 
Nuelușa în tote timpurile și la tdte 
poporele, în tote statele a avut și 
are și ea un rol destul de însemnat 
la împrăștierea întunerecului, și lu
mina actuală nu pote fi dispensată 
de acest „malum necesarium11. Decă 
omenirea acjl ar fi ajuns așa de de
parte, ca părinții să ne aducă la 
școlă tot numai îngerași, atunci cine 
ar fi nebunul acela, care ar mai po
meni de nuelușă! Der durere, că nu 
e așa! Un scriitor fiice, că fie-care 
băiat se nasce cu două corne (adecă 
în stare sălbatică) și mult trebue să 
umble pănă ce ’i se tocesc cornele, 
pană ce și le perde, ca să capete 
mintea întregă.

Cu tote acestea prea adese-ori 
aufiim vorbele: „A da copiilor pe- 
depsă corporală nu e demn nici pen
tru învățător*. învățătorul prin au
toritatea sa, prin ținuta sa, prin con
secvența și personalitatea sa să-și 
câștige atâta influință asupra copii
lor săi, ca de pedâpsa corporală să 
nu fie nici-odată de lipsă.1) Vorbele 
acestea, precum vedeți, sună forte 
frumos, dâr durere, că prea puțini 
învățători pe lângă totă bunăvoința 
tot nu pot ajunge acest frumos ideal. 
Mi-ar plăce tare mult să punem pe 
un magistru de aceștia în școlă la 
muncă între vre-o 60—80 școlari 
adunați mai din tote clasele socie
tății, cei mai mulți cu o educație 
forte greșită de acasă, cei mai mulți 
dedați încă de acasă, a face ceva 
bine numai de târna nuelușii, care 
li-se aplică forte des, și am curagiul 
să mă rămășesc pe mult, că în scurtă 
vreme îl vom vede pe magistrul 
nostru pufăind și pufnind, că nu mai 
scie ce să mai facă cu o semă în
semnată de școlari, ba că nu-1 as
cultă, ba că i-a spart la unul capul, 
ba că altul a furat altuia o carte, 
ori a spart o ferestră și câte tâte. 
El mai rabdă totuși cât-va, der în 
urmă ’i se înfundă, copiii continuă 
mereu cu blăstămățiile lor, bietul 
magistru scos din tote răbdările îl 
vom vedâ punând frumușel mâna pe 
nuelușă seu pe trestiă și flișc, flișc 
într’unul și într’altul. Școlarii blăs- 
tămațl văd că nu e glumă, se astâm
pără și nu mai aufii curând plânsori 
de felul celor dinainte. Magistrul 
nostru acum resufiă mai ușor și 
simte ore-care mângâiere în sufletul 
său, că i-a succes a-i face copil de 
trebă și ascultători. El însuși recu- 
nosce acum, că de pedâpsa corpo
rală nu putem fi cu desăvârșire dis
pensați în școlă.2)

') VedI adausul dela urmă de Fr. Wiede
mann !

2) Odată veni renumita educatore francesă, 
d-na de Genlis, la ministrul engles, Fox, unul din
tre cei mai liberali bărbați de stat, și-l întrebă 
despre principiul engles de educațiune. Ministrul 
tocmai pleca la Windsor spre a presida o ședință 
de consiliu. Fiind trăsura ministrului gata de ple
care el invită pe d-na de Genlis în trăsură și ple
cară. Oferirea amicală a ministrului dădu, ansă la 
o discusiune forte interesantă, din care se vădu 
îndată marea deosebire între educațiunea francesă 
și englesă.

Când erau aprope de finea călătoriei, dru
mul tocmai trecea printr’un mestecăniș. Aci mi
nistrul scose mâna din trăsură și arătând spre 
mestecăniș dise cătră d-na de Genlis: „FeeZi, ma
dame, aici cresce principiul engles de educațiune

Lucrul de căpeteniă este, ca pe
depsa corporală să o întrebuințăm 
numai în cașurile cele mai estreme, 
când adecă tote celelalte pedepse 
aplicate pedagogice n’au avut nici 
un resultat bun.

Să nasce acum întrebarea, care 
parte a corpului să sufere pedâpsă? 
De bună semă, că numai acelea, 
care sunt mai venjose, mai elastice 

și fără ose aprâpe, cum sunt pal
mele și șefiutul. Trasul de urechi, 
de per, pălmuitul, lovitul peste cap, 
șefiutul în genunchi sunt absolut in- 
terfiise. Ca instrument pedepsitor 
pâte fi o nuelușă de mestâcăn sâu 
de alun ori de trestiă. Pedâpsa cor
porală trebue așa aplicată, ca se nu 
lase urme, și se nu mai fim siliți a-1 
mai pedepsi astfel pe copilul odată 
pedepsit.

La aplicarea orl-cărei pedepse 
corporale trebue sS mai amintim și 
aceea, că învățătorul se fie cu multă 
precauțiune, cu multă pricepere ca 
nu cum-va prin aplicarea ei mai mult 
să strice, decât să dirâgă. Pedâpsa 
corporală e o medicină tare amară 
și periculâsă, cualitatea și cuantita- 
tea ei trebue se-o prescrie învăță
torul după natura și posiția elevului 
morbos moralminte gândindu-să tot- 
deuna la resultatul final.

(Va urma).

Educația morală a femeii.
Bărbatul și femeia au același suflet, 

același destin moral; o aceeași socotălă 
li-se va oere de întrebuințarea facnltăților 
lor și e pentru bărbat o barbariă și pen
tru femeiă un oprobriu de a degrada său 
de a lăsa, ca să se degradeze într’ensa da
rurile cu care Dumnezeu a înzestrat-o.

Femeile trebue să-și ounoscă religia 
lor, o&cl sunt datâre să o urmeze și să o 
practice ca orl-ce ființă inteligentă.

Prin urmare îndată oe instrucția reli- 
g'osă este nn numai permisă, ci și coman
dată femeilor, atunoî ce alt soiu de ins- 
truoție ar pute fi prea înaltă pentru ele?

Dâcă femei* e făoută spre a fi tova
rășa bărbatului, atunci e ceva cu totul ne
drept de a i-se interdice ounosoințe, care-i 
permit de a fi egală ou aoela al oărui des
tin trebue să-l împartă, să pricâpă cel pu
țin munoa lui, să simtă luptole și suferin
țele lui spre a-)e pută ușura.

Să lăsăm deci pe femeiă să șl cultive 
spiritul și inteligența ei prin tot soiul de 
ounosoințe frumdse și studii nobile, numai 
să-și păstreze în mod inviolabil legea su
premă a sexului ei: pudorea.

In educația femeii, morala trebue să 
ție primul loo, din oaus* chiar a misionei, 
pe osre ea e ohemată să o împlinăscă în 
familiă.

Femeia e delegata lui Dumnezeu în 
căminul oasnio și ea trebue să întrețină 
flaoăra dulce și senină a virtuților paclnice, 
oarî formăză ferioiroa.

Ea e sprijinul bărbatului și mângăe- 
rea lui în grelele încercări ale vieței.

In fine, ea e destinată a-șl oresce co
piii, a-le da prinoipiile solide, cari vor tre
bui să-i călăuzăsoă și puterea de suflet ne
cesară spre a-șl împlini datoriile, ori oât 
de grele ar pută fi ele într’o cji.

Spre a desvolta aceste frumose vir
tuți în oei, oarî sunt destinați să-i urmeze 
în viață, trebue oa mai întâiă să le posădă 
ea însa-șl și numai eduoația i-le pote da.

Educația morală e școla datoriei, a 
oaraoterului și a moravurilor. — „Apostolul11.

POVEȚE.

Cum trebue se dorini. Ca se 
dormim în tihnă trebue sâ ne ferim 
de a ne culca pe spate seu pe par
tea stângă. Culcarea pe spate are 
drept consecință horcăituri, visuri 
neplăcute și apăsătore. A se culca 
pe partea stângă nu e de asemenea 
higienic, din causă că ficații apasă 
în cașul acesta pe stomac și intes
tine, ceea-ce îngreunâză funcțiunile 
inimei. Brațele său mânile se nu le 
punem nici odată sub cap, aseme
nea se nu întrebuințăm nici perini 
înalte sub cap, căci îngreuneză cir
culația sângelui.

*
Magiun (lictar) de prune. Din 

prune bine fierte se scote sîmburil, 

în urmă le fierbem fără zahăr sâu 
vre-un alt adaos pănă se îngroșâză 
și devin de culâre închisă de tot; 
fierberea, la cas de trebuință, se 
pote întrerupe chiar și de mai multe- 
orl. La început trebue un foc mai 
mare, în urmă înse mai slab; în 
timpul fierberei trebue mestecat con
tinuu înse cu atențiune, de-orece 
prunele în timpul fierberei stropesc 
forte mult. După-ce am obținut con
sistența dorită, punem magiunul în 
borcane smălțuite, îi dăm o supra
față drâptă și după-ce s’a recit bine 
turnăm seu curat și prospet de 5 
mm. înălțime d’asupra, ca se nu se 
strice și se nu prindă cojă, apoi se 
lâgă borcanul bine.

Posta, telegraful și telefonul în 1899.
De curând a apărut statistica oficiosă 

a poștei, telegrafului și telefonului din Un
garia și Transilvania. In acele date, de 
altcum seci, se cuprind și multe lucruri 
interesante, pe cari merită să le cunoscă 
ori și cine.

Din numita statistică în primul rend 
se pote vede, că în anul 1899 numărul 
întreg al personalului dela tote oficiile de 
postă, telegraf și telefon, a fost de 20,573, 
ceea-ce arată o sporire de 792 față de 
anul 1898. Numărul oficiilor poștale, tele
grafice și telefonice de stat au fost de 4220, 
poște ambulante 434, de espedițiă 190, 
oficii de telegraf la căile ferate 1736, âr 
oficii de telegraf private 56. Mărci pustale 
s’a vândut în 3953 de locuri și cutii pen
tru epistole au fost 9579.

Numărul obiectelor trimise cu posta 
a fost de 479,278,913 (față cu 437,773,667 
din anul 1898j în greutate de 81,606,225 
Kilogr. (în anul precedent 73,296,489 Kilo
grame), cari au valorat 3,155,035.818 cor. 
(2,942.512.886 în anul precedent). S’au dat 
7,677,265 telegrame față cu 7,494,644 din 
anul precedent. Numărul vorbirilor prin 
telefon au fost de 33,370,615 față cu 
26,840,210 din 1898.

Incassările la oficiile de postă, tele
graf și telefon au fost de 22,753,440 fl., 
erogațiunile de 16,356,638 fl. resultă un 
plus de 6.396,782 fl. față cu 5.179,838 fl. 
din 1898.

In comparațiă cu teritorul și popora- 
țiunea Ungariei și Transilvaniei un oficiu 
postai cade tot la 66-6 chilometri pătr. și 
după 3'611 locuitori și tot la 101 — 8 chim, 
pătr. și 5518 locuitori un oficiu telegrafic.

Din tote espedițiile de postă pe un 
locuitor se vin 27'44 (în anul 1898 numai 
25 07), corespondență epist. se vin pe un 
locuitor 16'53 (în 1898 numai 14'71), diare 
6'59, 6r asemnațiuni poștale pe fiă-care lo
cuitor se vin 1'12 (față de 1'06 din 1898), 
espediții cu rambursă se vin pe un locuitor 
0'23, pachete 0'96, epistole cu bani 0-10. 
Telegrame 0'44 și vorbiri prin telefon 1'91. 
Diu suma incassărilor pe fiă-care locuitor 
se vine 130'3 crucerl, față cu 109'8 crucerl 
din anul 1898.

In anul 1899 s’au făcut la oficiile 
poștale 904 numiri, pe când în 1898 s’au 
numit 1024, au fost înaintați la un salar 
mai mare 1050, 6r în 1898 numărul lor a 
fost de 2117; astfel pentru amploiațl anul 
1899 a fost mai nefavorabil decât în 1898.

Lungimea drumurilor de postă este 
de 100,529 chilometri, din cari 41,471 chi
lometri drum de fer, 24,929 chilom. cale 
vicinală. 16143 chilom. cale ferată vicinală 
și 17,986 chilm. apaducte.

Sunt interesante și datele în comuni- 
cațiunea cu străinătatea. Locul prim îl 
ocupă Austria, de unde au sosit 34,572.198 
scrisori și au fost trimise 31,094.010. Lo
cul al doilea îl ocupă Germania, de unde 
au sosit prin postă 6,748.266 scrisori etc. 
și s’au trimis acolo 5,084,612. In locul al 
treilea vine România cu 1,354.314 primite 
și 1,384,374 espedate. După acesta urmeză 
Bosnia cu 1,255.098 primite și 1,169.516 
expedate. Al cincilea loc îl ocupă Statele- 
Unite americane cu 820,326 respective 
929,396 de espediții. După acâsta urmeză 
Italia, Francia, Britania-mare, Elveția, Ser
bia, Rusia, Belgia, Bulgaria, Tracia, Egiptr 
Asia, Spania, Norvegia, Șvedia, Grecia etc. 
In total numărul espedițiilor prin postă 
în străinătate este de 48,216,572 și au sosit 
45,541,294. Numărul total al diarelor trimise 
prin postă în 1899 a fost de 111,988.580, față 
cu 108,751,564 din 1898, ceea ce arată e 
sporire de 3,237.016, pe când în anul 1898 
s’a arătat un spor de 16,116.735. Dintre 
diarele espedate prin postă au fost indi
gene 92,982.804 esemplare și au fost tri
mise în străinătate 5,007.512 esemplare, ăr 
din străinătate au sosit 13,998.264 esempl. 
In țâră au apărut 1377 diare și reviste în
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97.990.924 esemplare, arată un spor de 164 
diare în 323,301 esemplare față de anul 
1898. Din Austria au sosit 1497 diare în
13.234.924 esemplare.

1ULTE ȘI DE TDfE.

O întâmplare mișeatore.

Acum câte-va dile gardianul dela „Ho
tel de L’a meideu“, la Tourtemagne (El
veția) eșise de acasă spre a tăia nesce 
lemne.

El petrecuse sus la munte iarna, singur, 
numai cu doi câni bravi, credincioșii lui to
varăși de singurătate, din care unul măre 
și altul mai mic, der forte intelingent.

Pe când stăpânul tăia într’o di lemne la 
picorele unui zid, nu departe de acoperișul 
hotelului, stratul de zăpadă adunat acolo 
cădu jos și-’l lipi de zid acoperindu-I pănă 
la umeri.

Zăpada era umedă, grea și înghe
țată și sărmanul om, pus în neputință de 
a-’șl mișca brațele și piciorele, vedea sosind 
neîmpăcata morte.

Cânii când vădură pe stăpân în acea 
stare, căutară să dea la o parte cu labele 
zăpada, der nu răușiră. Se priviră chelă- 
lăind și, de-odată repede ca o săgetă, se 
repediră la vale, pănă la o casă, lângă Erus, 
unde locuia fratele gardianului. într’o oră 
de fugă nebună ei străbătură prin zăpadă 
un drum, care cere patru ore de mers pen
tru un bun alergător.

Sosind înaintea casei, începură să la
tre și se chilălăe. Porta casei se deschise 
și fratele gardianului voi să facă să între pe 
sărmanele animale, ce erau pline de sudore; 
cânii însă nu vrură. El le întinse de mân
care, der ei nu voiră și urmau să latre și 
să reia fuga lor spre munte, așteptând să 
fie urmați.

Fratele gardianului avu idea, că acesta 
e semn, că fratele său e în pericol său bol
nav. Iute îșl trase cișmele și lua sfori și 
chemă pe pretinii săi, plecară mai mulțl, 
să vadă unde o să-’i ducă spăriatele ani
male.

Când cânii vădură, că cinci omeni 
pornesc sus pe munte, începură a alerga 
prin zăpadă. Au trebit 6 ore de avent pănă 
să ajungă la hotel, unde sosiră numai la 
9 ore săra; der cânii ajunseră înaintea lor.

Sărmanul gardian era tot prins in ză
padă și leșinat; credincioșii lui câni steteau 
la capul murindului și-’i lingeau fața cu 
limba lor caldă.

Omenii se puseră îndată pe lucru și 
scăpară pe nenorocitul, care cum redesohise 
ochii săruta plângând pe cei doi câni, 
pe cei doi credincioși prietini, cari nu se 
mai săturau de a se gudura pe lângă dîn- 
sul în semn de bucuriă.

&

Desvoltiu-ea lumii în timp ale o j ta
in etate secol.

După Max Nordau, omenirea e supusă 
de o jumătate secol la o oboselă escesivă. 
Spre a dovedi acesta compară timpul de 
față cu epoca anului 1840.

In 1840, dice, Europa avea 3000 chi- 
lometri de căi ferate, în 1890 însă avea 
218.000. Numărul voiajorilor era în Ger
mania, Francia și Anglia în anul 1870 de 
2 milione și jumătate, er în 1890 de 614 
milione.

In 1840 fie-care locuitor din Germa
nia primia 85 scrisori, er în 1888 acest 
număr se urcase la 200. Posta francesă a 
distribuit 94 milione de scrisori în 1840, 
ăr cea engleză 277 milione, pe când în 
1881 cea francesă a distribuit 595 milidne; 
er cea englesă 1299 milione. In Germania 
se publicau 305 diare în 1840, ăr în 1891' 
se publicau 6851, în Francia 776 în 1840 
și 5182 în 1891, în Anglia 551 în 1840 și 
2255 în 1891. Cărți s’au tipărit în Germania 
1100 în 1840 și 18700 în 1891.

Comerciul de import și export al lu- 
mei întregi, care în 1840 se ridica la 35 
miliarde, s’a urcat în 1889 la 92 miliarde. 
Vasele intrate în 1840 în porturile Marei 
Britanii, aveau o capacitate totală de 9 și 
jumătate milione tone, er în 1890 de 74 
milione.

Ce însemneză aceste cifre formidabile, 
se întrebă Max Nordau? Că omul civilisat 
depune acll o muncă de 5 pănă la 25 de 
ori mai multă ca altă-dată din care scote 
un câștig forte disproporționat cu ostene
lile sale. Acăstă muncă escesivă ne-a slăbit 
și stomacul, care nu mai pote digera atâta 
hrană) câtă e trebuinciosă pentru reser- 
varea organismului nostru prea muncit și, 
care astfel se epuisăză mai mult în loc să 
se conserve.

Epuisarea primei generațiunl o dove- 
desce istorismul primitiv, er pe a celei d’a 
doua cel ereditar și aparițiunea de bole 
nervdse neesistente altă-dată și necunos
cute printre care și bătrânețea prematură 
a generațiiloi’ de astădl.

*
Ninsori de fluturi.

Din Kingston se comunică, că pe An- 
tilele Mari, mai cu semă în Jamaica a avut 
loc o adevărată ninedre de fluturi. Insectele 
erau albe ca zăpada, fără vre-un desemn 
remarcabil, și înaintau eu o iuțălă mare, 
der intot-deuna egală, în stoluri aprope 
nesfîrșite spre Vest și Nord-Vest. Prin 
Kingston au trecut fluturii în stoluri imense. 
Ei treceau pe strade și șosele în direcțiu
nea dela Est spre Vest și rămâneau în 
apropierea imediată a liniei căilor ferate, 
care conduce spre golful Montego, pe care 
pare că voiau să se călăuzăscă în direcția 
sborului lor.

In unele locuri fluturii s’au grămădit 
formând adevărațî nori, și avend cu ade
vărat aparența unei ninsori troenite.

Se susține, că în anul 1888 s’a mai 
observat fenomenul acesta, însă cu deose
birea, că pe atunci fluturii erau de o cu- 
lore gălbuie.

*
<Jii erastavete impetrit.

In Niems (Boemia) s’a făcut de cătră 
primăria orășelului o fântână. Cu acestă 
ocasiune, au găsit lucrătorii la o adâncime 
de 7 metri, un crastavete împetrit. Lungi
mea e de 27 centimetri, grosimea de 18 
jum. cm., er greutatea de 1 klgr. și 18 de- 
cagrame. Acâsta fiind un cas forte rar, 
crastavetele a fost trimes în Viena în ma
rele museu.

De necredut. Mii de mulțumiri și 
scrisori de reeunoecință constată, oă flui
dul Elsa de Feller s’a dovedit ca cel mai 
bun la diferite bole, chiar și la acelea, unde 
alte medicamente nu vindecă. Cu deosebire 
vindeoă frigurile, podagrși, reuma, dureri 
de cap, piept și de dinți, junghiuri, dureri 
de stomac, de ochi eto. iute și sigur. 12 
stiole 5 corone franco. Singurul producent 
e Eugen V. Feller, farmacist în Stubioa Nr. 
135, Comitatul Agram. La nici o familiă 
să nu lipsâscă aoest mijloc esoeleut esaminat 
de autoritatea sanitară, și aflat de cel mai 
bun mijloo, pe care orl-cine, de-1 folosesce 
odată, pentru efectul său îl va folosi per
manent. „Orb am fost deja, și numai „Flui
dul Elsa“ de Feller mi-a salvat lumina 
oohilor — sorie Sziios Păter din Budapesta 
(Felsorakpart 9).

Domnii abonenți, cari încă 
nn și-au reînoit abonamentul cu 
1 Octomvrie st. v., să binevoiăscă 
a-1 reînoi neamânat, ca să nu 
li-se întrerupă regulata espedare 
a diacului.

Cu numărul de față se 
sistăzâ espedarea foiei celor ce 
nu și-au re’noit abonamentul.

Administrațiunea
„Galetei Transilvaniei^.

u neguțător român, 
care se euuoscă bine comerciul po
trivit pentru sat°, pe cât se pote 
din familie bună, ee aibă și anumi
tă praxă, pote afla loc potrivit 
într’o comună din apropiarea 
Tergu-Mureșului (distanță de 3 ore). 
Locuitori: de 160 familii române și 
70 familii maghiare. In comună se 
mai aflâ un boltaș jidan cu marfă 
de 150 fi., care inse în cașul din ur
mă curund ar lua catrafusele.

Pentru informați uni a se adresa 
la Administrația „Gaz. Trans.u adău
gând pentru răspuns o marcă de 
10 bani.

IU VUIA
reîntors din Băile Herculane și-a reluat 
practica medicală în Arad, Strada Șina I/b.

a-. 
cj 
o»

său bine 
asortat

cz?

.Piața mare, sub banca ..Albiua11 
la „SACELEANV 

R’jx MagasinnlCAX
Mărfuri de băcănie.
Singurul Deposit ieftin 

și bun de 
BUBA® de TES.UT 

albe și colorate.
Arniciuri fle tale colorile.

mp, șj țlsMasîi 
de casă etc. etc.

Rum și Liqueur! fine

0
® 0 casă cu sa
0 care constă din ddue locuințe 
0 frumdse, fie-care cu 5 odăi, 2 
0 bucătării, 2 cămări, odae de 
0 bae, pivniță mare, șopion, spă- 
0 lătorw, și o curte spațidsă, si- 
0 tuată în o stradă principală 
0 din Scheiu, aprbpe de oraș, 
0 este de veiradare din mâ- 
0 nă liberă. Informații la admi
ri nistrațiunea „Gaz. Trans.“
0 1126.1—3

V

V d 1 s' Pentru
V Țjb. Eredicianu,

cântat cu ocasia balului Soc. acad.
„România Jună“ din Viena a. c.

De căpătat la Librăriile:
CiURCU-Brașov, KRAFFT-Sibiiu, 

ȚERAN-Oravița 
—s JPrețul ® 40 Di. s—

âooooo JOOOO O 0-00 o -o o K

o

o v
0

2

□
o

oV
A

Y

CD
«2

■ tz/'1

Filiala
Vinde, în condiții favora
bile, cu grădină
de pe Tocile Strada „Podul 
Crețului41 nr.

1111.4-4.

P TUN ^ac^’ pasteleUJ W i » cu cara8i â, O er.

Faioișore cta icre, Sar- 
dâne, Șasaică etc. ă S O er.

H07 3-3. COFETERIA SEIDEL.

&

I

O 
SQ

Ca,lexid.arvLl septemanei.
OCTOMVRE. are 31 dile. BRUMAREL.

țlilvlM Căleud. Iul. v. Călend. Greg.

Dum 8 Cuv. Pelagia 21 Al. și Urs.
Luni 9 f S. apost. Iacob 22 Cordula
Marți 10 S. Euiampiu 23 Severin
Mere. 11 f S. apos. Filip 24 Arch. Raf.
Joi. 12 S. m. Prob; Ttra. 25 Cris. și Dar.
Viner 13 M. Carp, și Papii 26 Demetriu
Sâm. 14 + C. Paraschiva 27 Sabina

Proprietar: Or. Aure! fâiirațiaru.
Redactor responsabil: Oregorîu tâiu^r.

O

>

YJINUKI curate
|| naturale de Ardeal

din locuri ridicate,
de calitate escelentă din pivnițele 

Harth, lay & C- 
se capătă, la

Karl Irk, Karl Harth, Heinrich Zintz
Brașov. (1124,3-3.)

MO plătesc celui ceva mai 
ăl. căpeta vre-odată ciis- 
rwe de dânți, ori îi vamirosi gura, 

după ce va folosi

apa de dinți 
a lui BSaa’tîBhî, o sticlă 70 bani. 
— (Pentru pa< hetare 20 filler deosebit). — 

Erezii A. Bartilla (E. Winkler) 19/1., Sommefgasse fi.
Să se câră pretutindenea apiiat ajpa de 

diaîți a lui Bartilla. Denunțări de falsifi
care vor fi bine plătite. La iocurile, unde 
nu se pdte oăpăta, trimit 7 sticle cu 5 cor. 
20 fii. franco; 16 stile cu 9 cor. franco.

Se capătă în BRAȘOV la farmacia D-lui 
Victfll* fl&otlu. 18-*595.

,4»XXX CÂJRNĂȚĂRIE FINĂ ȘI CU GUST.

jur,

A îsa

DESCHIDERE DE PRĂVĂLIE.
Am onore a face cunoscut On. public din oraș și din 
că am deschis sub firma

E. > EBBM'E:>OEL.
Strada fifiirscher, yiodisil Rătaișîlor W. £

(lângă pivnița Esterhazi),

începere dela 15 Octomvre, o prăvălie cu carne,cu
brânzeturi și cărnuri afumate.

In fie-care di se capătă cărnățărie prăspetă, 
șuncă prăspătă, fiartă, brânzeturi și unt pentru ceai.

Rugându-1116 de o cercetare numărosă sunt

cu totă stima:
K. fii. FBRNENCHBty 

prăvălie cu carne, brânzeturi și cărnățărie.
4.

ti

Ig
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Vinuri de Ardeal
Aducem la cunoscința On. public din oraș și jur, că:

Vendarea de vinuri a marelui nostru deposit 
se continuă în “Wl

0
5

Schimbare de local. £

Pivnița de Vinuri
— a n.6stră proprie,—

■, Strada Pos®țsi hbk% 25- "Wl
— Cu prețurile ieftine de până acuma. —

^.sa:| Segoț de Vira tari în eu gros. |<™™—
M. FLEISCHER & C-o.

o
I 4

<

Am ondre a aduce la cunoscință, că tie Co
fetărie din Strada Hirscher, voi permuta-o în stra
da Vămei (casele parochiale) și Sâmbătă în 20 Octomvre va fi 
deschiderea.

Voi remâoe credincios principiului meu: a lucra din cel 
mai bun material brut, cu lucrători cualificațl, cele mai esce- 
lente producte.

Se vor b e r v i:

C
eufesL o~q- leu~pte? = == == ——

€?e«â rwsesc, I®ăiaiș6re,
Chccoladă-Cafe (Suchard.)

Colecția jurnalelor am mărit’o cu jurnale nouă: unguresc!, 
nemțesc! și românesc!.

Mă rog de or cercetare numerose, Cu totă stima

O-_ Se idei-

> r
F

>

>&

X¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥^

|NIT pentru Ceai
CTheebwter’J 

îxx £Le-oeire cLî 

în Lăptăria Centrală din Brașov, 
strada de mijloc nr. 33.

J. L. & A. Hesshaimer, Heinrich Zintz, Uferbach 
Sfi SÎ 1(1 ’ 6’ Conditorei Seidel, Heinrich Petersberger,

E. R. Fernengel, precum și în

LĂPTĂRIA CENTRALĂ
Strada de mijloc or. 33,

F i »8
l

' i "Ak5a

. \. y ■ ;

&

ii

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

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

JBu, sunt împuternicit se îndeplinesc acest mandat.
11 îmi': p-'i11 yrmar\orI cui> urmâts6re'e fl. 6.60 ?iadecă: «Mii si obiect© pentru mica sumă de -a-AB

1 lingură de argint pen
tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru 
lapte patent american;

cesol Victoria englezesci; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru ceifi; 
z aharniță;

42 bucăți la un loc fl. 6.60.

1

6
2
1
1 ? H

flLSUfrtoSTER GEW^IAQlOQnjQtSTEN'FRU.g.

CONSPECTUL
tuturor celor 50,000 câștiguri.

Gel mai mare câștig în cel mai 
favorabil cas

1.000,000 corone.
Câștigurile speciale sunt împărțite cum urmeză: 

Corone
600000
<00000
800000
10OOOO
60000
@0000
70000
oeeeo
40000
30000
85000
80000
15000
1OOOO
5000
3000
8000
1O0O
500
3OO
800
1?O
130
1OO
so
40

ÎNTINDE NOROCULUI BANĂ! 
Mulți au fost favorisați de noroc 
compărând un 80s dela noâ I

Loterie de classă reg. ung. privii, 
oferă cele mai bogate șanse de câș
tiguri. Se începe acuma din nou. Din 

196,000 losuri 59,000 
se sorteză cu câștiguri în bani, așa-dăr ju
mătate din losuri trebue să câștige conform 
specificărei alăturate.

Nici o loterie din străinătate nu 
are câștiguri așa de mari, ca. loteria 
de clasă ung.

Cel mai mare tâștiî in cas favorabil
Un milion corone.

c

1 Prâmla

1
1
3
1
1
1
3
1
5
1
7
3

31
67

3
433
763 

133§
90 

31700 
3900 
4£»OO

50 
3900 
3900

0 0

»

99

M

99

99

I»

99

99

99

99

99

99

9

J9

0

0

99

99

0

■

99

»
0

In total vin treisprezece imlie- 
ne fi®©,® 09 corone la sorti re.

Intriga întreprindere e pusă sub su- 
praveghieiea statului.

Prețul original al losurilor de clasa I, 
e stabilit după plan :
pentru o optime i1/^ fl. —.75 său cor. 150

„ un pătrar (VJ „ 1.50
„ o jumătate (’/2) „ 3.—
r__un ÎDtreg J/,) „ 6 -

„ 3.—
„ 6-

, ..... . „ » 12—
se irimet cu ramburs seu pe lângă trimi
terea înainte a sumei. Liste oficiose se es- 
pedeză după tragere. Planuri oficiose gratis.

Ne rugăm ca comandele de losur! or:- 
ginale a se trimite direct la noi jsănă in

28 Octomvre a. c.
A. TGROK & 0° 

casă de bancă 
Budapesta, Y. Waitznerrinff 4!a.

Ri 1 i n 1 n ■ I mring nr. fii.
1 ill dl O . | JElisaljetliring „ 54.

Multe și forte mari câștiguri am sol
vit noi prea stimaților noștri cliențl Ăi anu
me m timp scurt peste trei milione 
de corone.

Scrisore de comandă de tăiat.

y

cuțite fine de masă cu 
lamă veritabilă en- 
glesă;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o
bucată;

linguri de argint patent
american;

lingurițe de argint pen
tru cafea patent ame
rican ;
T6te cele 48 de obiecte sus amintite au costat mai 

înainte fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de fl. 6.00.

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

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

Dar de nuntă și cadouri ocasionale!
și în economia casei.

Ifiepon numai la (2V A. HIRSCHBERG-S
Exporthaus fiir amerik. Patent-Silber-waarenfabrik

W I E W, II., Elembrandlstrasse 19 9
Se trimite în provincia numai ou rambursa poștală seu ou trimiterea sumei țA£/>^^ 

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

Esti*as din scrisorile de reeunoscință.
Ce mi-ațl trimis, sunt mulțumită. Va recomand și altora.

Bigaun, Post Hallein, Salzburg. Johann Gruber, preot.
Garnitura am p'imit, sunt forte mulțumit. TtrimitețI din nou una.

Lnbaczov, (Galiția) Bahic, căpitan.
Sunt fdrte mulțămit cu trimiterea garniturei, și să’ml mai trimiți încă o garnitură

39 0

0

39

99

0 9

0

*

50,000?^ 13.160,000

Domnului !&■ T fi fi BC & O®-, Budapest.
Binevoiți a trimite .............. Losur! originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreuna cu planul oficial.
Suma de fl................... ( a ,se lua ca ramburs, ur- 1 (Ce nu convine‘- I gg Ștergeți).

cvd

ccd
EZ2
rt~)

icx5

CTZf

•$
&

f a se jua cu ramburs, ur- 1 
( meză cu mandat postal. J

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


