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Cuv. Sft. Paraschiva, diarul nu va aj»ăr6 până 
Luni sera.

Proprietarii unguri în Ardeal.
Congresul agrar, ce s’a ținut 

înainte cu vr’o două săptămâni în 
Cașovia, a avut între altele darul, 
de a scote la ivâlă în colorile cele 
mai posomorite starea de tot critică, 
în care se află nu numai clasa pro
prietarilor micî și mijlocii din Tran
silvania și Ungaria, dâr peste tot 
agricultorii și pe urma lor comerciul 
și industria dinăuntru.

In acel congres s’a. vorbit, firesce, 
numai despre proprietarii de pământ 
maghiari și mulți dintre vorbitori 
s’au ocupat cu de-adinsul de proprie
tatea mică și mijlocia maghiară din 
Ardeal și de măsurile, ce ar trebui 
se se ia grabnic pentru îndreptarea 
relelor. S’a cjis, că nu într’atât pă
catele și negligențele proprii ale „ne
meșilor" ardeleni sunt causa deca
denței și ruinului lor material, cât 
mai mult politica economică a gu
vernelor ungurescl, care a trecut cu 
vederea peste miseria în care se sbat 
și i-a lăsat se mergă cu pași repec|i 
spre catastrofă. S’a cjis tot-odată: 
de vom pierde proprietatea maghiară 
mijlociă și mică în aceste „ținuturi 
espuse", vom pierde Ardealul!

Țipetul congresiștilor din Cașo
via a aflat răsunet viu în pressa ma
ghiară de tdte nuanțele. ț)’are ca 
„Bud. Hirlap", „Magyarorszâg", „P. 
Naplo" ș. a. au început să bată toba 
Cea mare de alarm și se strige, că 
moșierii maghiari ardeleni se prăpă
desc. Căutând după isvorul primej
diei în care se află „hâtszilvașii" de 
prin Ardeal, l’au găsit pănă și în 
operațiunile „băncilor valahe" cari 
— după părerea șoviniștilor — ar 
îmbia bani cu împrumut pe ipotecă 
moșierilor unguri, âr aceștia nepu
tând să achite datoriile la timp și 
băncile ne mai voind se le dea „par
don", pun mâna pe pământul Ma
ghiarilor și-l dau apoi „Valahilor". 
Povestea acâsta iscodită cu pre- 
cugetare și rea intențiune nu e nouă, 
am văclut’odemulte-ori folositădefoile 
unguresc!. Pănă acum însă nici una 
din ele n’au putut să dovedâscă ni
mic din învinuirile acele. Ba aceste 
învinuiri au fost desmințite chiar 
prin mărturisirea unui Ungur vestit 
ardelean, Gr. Ugron, care a scris mai 
deunăzi într’o fdiă din Clușiu, că nu 
este adevărat, „că „Albina" strică pe 
Secui îmbiându le bani", căci „nici 
o bancă nu-șl îmbie banii între re
ferințele rele și lipsite de astăc|I“.

Dâr să lăsăm la o parte plân
gerile diferite, întemeiate și neînte
meiate, cari resuflă din colonele foi
lor șoviniste ungurescl și se cităm 
unele date statistice, cari ne tălmă
cesc mai bine decât orl-ce articul 
de cjiar,. căușele decăderii materiale 
și a sărăcirei proprietarilor în țâră 
la noi.

După statistica din 1895 erau 
în Transilvania și Ungaria în acel 
an 1.279,000 proprietăți subbjughăre 
catastrale ; 1 .085,000 proprietăți dela 

5—100 jughăre catastrale. Proprie
tari mijlocii erau cam 20.000 și pro
prietari mari cu peste 1000 jughăre 
4000.

Un congresist dela Cașovia a. 
constatat, că întreg pământul Tran
silvaniei și Ungariei valorâză cinci 
mii de milione florini, dâr este în
greunat cu datoriile statului pănă la 
62°/0 din valdrea totală, adecă cu 
trei mii și o sută de milione. Datoria 
acâsta colosală este costrasă, firesce, 
de cătră stat, âr poporul trebue se 
plătâscă an de an c|e°î și sute de 
milione numai ca dobândă.

Datele privitdre la datoriile pri
vate sunt ddr’ și • mai îngrozitâre. 
Statistica arată, că în 1891 datoriile 
contrase de privați erau de 205.000,000 
fl.; în 1895 de 315.000,000 și în 
1898 de 333.000,000 fl. Așa-dâr în 
timp de 9 ani fu Intabulată pe pro
prietăți nemișcătdre suma colosală 
de 853 milione florini.

Urmările? Etă un esemplu:anul 
trecut (1899) s’au vândut de bună
voie de cătră proprietarii lor 327,000 
posesiuni imobile, âr 19.000 au fost 
licitate. Și acest „strălucit" resultat 
al politicei economice unguresc! pri- 
vesce pe toți locuitorii de-opotrivă, 
pe proprietarii mici și mari, pe Un
guri, Români, Germani, Slovaci etc. 
— cad în privința acâsta toți sun
tem egali,, afară dor’ de Jidovi, cari și 
aici sciu se esploateze situațiunea.

Etă dâr causa cea mai de că
petenia pentru care proprietatea 
mică și mijlocie merge cu pași re- 
pec|I spre derăpănare. Dările sunt 
așa de mari, încât ele abia mai pot 
fi acoperite din esploatarea pămân
tului.

De altă parte și cerințele tim
pului cresc mereu, așa că om să fiă 
acel proprietar de pământ mai mo
dest, care mai având și aspirațiuni 
de ași aduce familia, se pdtă face 
față tuturor greutăților și totuși se 
nu cadă în ghiarele creditorilor de 
tot feliul, în cari ajuns odată cine
va, anevoie mai pdte scăpa.

Afară de aceste neajunsuri și 
rele ale timpului trecut și present, 
mai sunt însă numărdsele păcate, că
rora li-s’au făcut robi sumeții pro
prietari unguri din Ardeal, mai ales 
cei mijlocii, așa numițil „gentry", cari 
pecate îi împing cu pași repec|i spre 
prăpastiă. Vom atinge numai unele 
din ele.

Poftele și luxul lor — cine nu 
le cunosce, care scie cum le place 
se trăescă fără muncă ca domni, cari 
n’au decât să poruncâscă și se li-se 
facă tote pe voie? Ei bine, aceste 
pofte i-au adus la sapă de lemn, așa 
că partea cea mai mare din ei alârgă 
ca nisce căpăi flămâncji după câte-o 
slușbuliță în comune și comitat, ți- 
nându-șl însă nasul mereu sus și ju
când mereu pe domnii și stăpânii 
cheltuitori, deși sunt datori vânduțl.

Și cu tdte acestea ei jdcă încă 
cu trufiă pe „representanții maghia
rismului în Ardeal.,,

Foile șoviniste, cari îi numesc 
așa, se mai plâng asupra lor, că sunt 
desbinați pănă la măduvă între ei 

— e vorba de „nemeșii" unguri din 
Ardeal — și acesta mai ales de când 
au năvălit în țâră Jidanii, cari se 
pricep de minune a împărechia și 
în^rășbi pe cei, pe care apoi voesc 
să-i esploateze. Nu este grand spa
niol, care să privâscă cu atâta dis
preț la semenul său, ca așa numitul 
„gentry" maghiar ardelean. Sunt cu 
sutele cașurile, când un „nemeș" cu 
ceva stare, se rușinâză și se foresee 
chiar de ruda sa mai săracă.

Așa-dâr nu numai crisa agrară, 
care a făcut să scadă prețul cerea
lelor în mod atât de simțit; nu nu
mai urmările rele ale grelelor sar
cini publice și trebuințele prea mari 
ale timpului sunt causa, că proprie
tarii nădrăgarl unguri din Ardeal 
au ajuns în starea dărăpănată de 
ac}î, — ci în măsură însemnată sunt 
causa și păcatele parte moștenite, 
parte însușite în cursul timpului.

Intre tdte păcatele lor însă cel 
mai mare este trufia și ura lor de 
rassă față cu Românii și Sașii con
locuitori, care nasce în ei acea în
gâmfare prdstă, ce-i face nedestoi
nici de muncă și stăruință seriâsă, 
nedestoinici de a-șl cundsce greșelile 
și a și-le îndrepta, nedestoinici de a 
înțelege glasul timpului, care trece 
și va trece încă de aci încolo cu 
cel mai mare dispreț peste secătu
rile și ticăloșiile unui șovinism, care 
a eșit ca un miasm veninos din ru
gina, și putregaiul vremurilor privi
legiate de odinidră, când numai „ne
meșul" ungur era privit ca om.

Au trecut acele vremuri, și dâcă 
îngâmfații ciolănari de adl din Ar
deal, bucurându-se de sfărmiturile, 
ce cad și pentru ei de pe masa bo
gată a păturei domnitdre jidano- 
maghiare din Budapesta, mai cred, 
că acele timpuri pot să reînvieze, — 
atunci sunt omenii cei mai de com
pătimit și-șî merită sdrtea, ce și-au 
croit’o.

Este rușinea veacului a vedâ, 
cum îșl închipuesc șoviniștii viitdrea 
„acțiune economică" a guvernului 
pentru salvarea „nemeșilor" ma
ghiari scăpătați din Ardeal. Din 
propria lor putere nu mai cred nici 
patronii lor, că se vor putâ ridica, 
ci tot pe spinarea și pe socotela Ro
mânului vor să-i ridice. Un (fiar de 
frunte guvernamental nu se sfiesce 
a veni cu propunerea de a-se face 
o descriere etnografică a stărilor 
agrare din Ardeal, cu scop de a-se 
dovedi „unde și când au fost strîm- 
torați în Ardeal Maghiarii de cătră 
Români" și cari ar fi mijldcele, de-a 
scăpa pe Maghiari și Săcui din pre
tinsa strîmtdre, în care i-au adus 
Românii. Și câte alte propuneri de 
acestea s’au făcut și la congresul 
amintit agrar și s’au făcut și se fac 
și de cătră cei dela putere.

Va să dică nu munca, nu emu- 
lațiunea sâu întrecerea cinstită, lup
tând fiă-care popor după puterile 
sale pentru înaintarea și pentru 
bunăstarea sa materială, ci apăsarea 
și scurtarea unora pe contul altora 
să fiă scăparea, „maghiarismului ar
delenesc" ?

Slabă trâbă și tocmâlă. Ea nu 
numai că nu va putâ scăpa pe unii 
de dărăpănare, dâr va duce țâra 
întrâgă în prăpastiă. Nu așa se ri
dică țările și poporele, ci, cum ne 
dovedesce istoria, numai prin drep
tate, prin egala răsplată a muncei 
cinstite și a jertfelor aduse pentru 
binele obștesc și prin iubire între 
dmeni.

Noi Românii luptăm pentru 
dreptate și adevăr, și, după legile 
firei chiar, vom ajunge pe calea mun
cei cinstite, în mânia tuturor piede- 
cilor și prigonirilor, mai iute la 
țîntă, decât aceia, cari nădăjduesc 
în grația și forța brutală a celor 
dela cârmă, ca să-i pună ârăși în 
picidre prin scurtarea și cutropirea 
poporului nostru.

Revista politică.
Săptămâna acâsta dieta ungară 

a ținut numai vr’o două ședințe. Au 
fost însă desbateri lungi în comisiu- 
nile camerei, cari s’au ocupat cu bud
getele ministeriilor pe anul 1901. 
Oposiția maghiară a desfășurat și 
cu prilegiul acesta o luptă destul de 
înfocată contra guvernului, luptă, 
care pdte fi considerată ca un pre
ludiu al discusiunilor agitate, ce vor 
urma în dietă cu ocasiunea desbate- 
rei budgetare.

*
Nimeni nu se aștepta, și pdte 

că mai puțin șeful guvernului ungu
resc, ca activitatea actualului guvern să 
fiă desaprobată din punct de vedere 
național maghiar. Acâsta însă s’a în
tâmplat chiar alaltăeri în congrega
ția comitatului Mureș-Turda, ce s’a 
ținut în orășelul Turda. La ordinea 
cjilei era desbaterea asupra rescrip- 
tului ministrului de interne, prin care 
se încuviințâză budgetul orașului Re- 
ghinul-săsesc, ce cade pe terito
riul numitului comitat. încuviințarea 
ministrului a fost considerată de 
membrii șoviniști maghiari ai con
gregației ca vătămătdre, pentru-că — 
spune un raport telegrafic al oficio
sului „Kel. Ert." — „m gimnastul să
sesc din Reghin instrucțiunea se face în 
spirit nepatrioticu. Comitetul perma
nent a propus simpla luare la cu- 
noscință a rescriptului ministerial, 
dâr unul din membrii congregației 
(Dr. Gal Sandor) a făcut contra-pro- 
punerea, ca congregația să-și esprime 
„îngrijirile sale patriotice față de activi
tatea guvernului^. Un alt membru, re
dactorul dela „Szekely Ellenzek", a 
propus să se voteze neîncredere față 
de guvern.

Propunerile acestea au dat ansă 
la discusiuni forte înfocate pănă când 
în fine s’a luat hotărîrea, ca comi
tatul să trimită ministrului de interne 
o adresă, în care să-și esprime îngri
jirile sale față de activitatea guvernului. 
Publicarea acestei hotărîrl s’a făcut 
în mijlocul unei furtuni și agitații, 
ce nu se pdte descrie.

*
In străinătate evenimentul, care 

a dat mai mult de vorbit în cercu- 
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rile diplomatice și politice și în 
pressa lumei întregi, a tost convenția 
dintre Germania și Anglia privitore la 
China, ce s’a încheiat în 161. c. Con
venția acâsta stabilesce în punctul 
prim principiul așa numit al „ușei 
deschise11, seu cu alte cuvinte, tote 
națiunile fără deosebire se fia egal 
îndreptățite în privința economică 
și comercială în China. Se stabilesce 
mai departe, ca cele doue puteri 
(Anglia și Germania) se nu folosescă 
încurcăturile de acji din China pentru 
a dobândi avantagii teritoriale în 
imperiul chines și se susțină intre- 
gitatea teritorială a acestui imperiu. 
Intr’un alt punct convenția enunță, 
că dâcă vr’o altă putere, folosin- 
du-se de încurcăturile din China, ar 
voi se facă cuceriri, Anglia și Ger
mania își reservă dreptul de a face 
pași pentru asigurarea intereselor lor 
în imperiul chines. Principiile cu
prinse în convenția anglo-germană 
au fost comunicate tuturor puterilor 
interesate, cu scop de a-se alătura 
Ia ele.

Pănă acum însă, afară de Aus 
tro-Ungaria și Italia, nici una din 
puteri nu și-au dat consimțământul. 
Privirile tuturor sunt îndreptate acum 
asupra decisiunei, ce o va lua Rusia, 
dela care atârnă, firesce, și atitudinea 
Franciei. Foile rusesc! s’au pronunțat 
contra convenției. Gazeta rusâscă „No- 
vo.je Vremja11 scrie, că diplomația 
rusâscă este convinsă, că nici Rusia., 
nici Francia, nici America și Ja
ponia nu se vor alătura la convențiă.

*

Intr’aceea în China însăși lucru
rile continuă a fi tot încurcate. De 
mult se tot vorbesce despre înce
perea negocierilor de pace, pănă 
acum însă nu s’a făcut nimic serios. 
Pare din contră, că prospectele pen
tru pace sunt acjî mai puțin promi- 
țâtâre, decât mai înainte, după-ce 
curtea imperială chinesă stă și acum 
sub influența partidei resculaților.

*
Din Africa-sudică sosesc și acum 

sciri despre lupte continue între 
Buri și trupele englese. pilele aces
tea au fost numerâse ciocniri mai 
mici, în care Englesii au avut pier
deri însemnate.

Președintele Kruger s’aimbarcat 
pe un vapor, plecând spre Europa. 
El va merge prin mai multe capi
tale europene, ca se înduplece pe 
cei mai puternici a interveni în fa- 
vorea unei păci cinstite. Irlandeșii 
au pregătit o frumosă adresă, pe 
care vor s’o presenteze lui Kruger. 

In adresa acâsta se glorifică erois
mul Burilor și se desaprobă atacul 
neuman, ce l’au îndreptat Englesii 
contra libertății și independenței lor.

Cu tâtă strîmtdrea, în care au 
ajuns, Burii sunt hotărîți a continua 
lupta. Acâsta se vede și dintr’un 
răspuns, ce l’a dat generalul Botha 
la una din proclamațiunile lordului 
Roberts. Etă ce c|ice Botha:

„In privința ordinelor d-v. de a 
incendia și de-a dinamita termele, 
de-a • asvârli din ele pe femei și pe 
copii fără apărare și fără mijlâce 
de traiu, nu pot decât să constat, 
că eu cel puțin întâi a-âră văd pro- 
ducându-se asemenea fapte între be- 
ligeranțl civilisațl. Nu-mi rămâne de
cât să protestez în contra acestor 
măsuri ca fiind absolut contrare tu
turor principiilor dreptului de răs- 
boiu între puteri civilisate. Spre a-se 
sfîrși, doresc să vă dau asigurarea 
formală, că nimic din aceea-ce ați 
pută întreprinde împotriva femeilor 
și copiilor noștri nu ne va împedeca 
se urmăm lupta pentru independența 
nostră4'.

Dela congresul național biseri
cesc din Sibiiu. Ca întregire a celor îm
părtășite în nuinSrul de Duminecă ÎDsem- 
năm, oă Sâmbăta trecută congresul a ținut 
ultima sa ședință, în oare după-oe s’a vor
bit despre modul, cum dieoesele s6 potă 
promova învățământul nostru șoolar s’a ra
portat despre starea fundațiunei Gojdu, al 
cărei capital este adl de 1.813,732 florini. 
In restimp de 30 de ani fundaținnea s’a 
urcat așa-dâr ou un milion 719,732.

S’a decis, ca să se aducă mulțumită 
membrilor representanței și să se faoă pa
rastas prin comune pentru fericitul funda
tor Gojdu, și portretul lui comunelor să 
li-se dea gratis.

Cel mai important punct din ordinea 
de di a congresului a fost alegerea consis- 
torului metropolitan.

Membrii aflători în viâță s’au reales. 
A rămas a se alege din nou doi asesori 
primari în senatul bisericesc ambi din die- 
cesa Aradului, un asesor ordinar din arohi- 
dieoesă și un asesor suplent în sanatul șco
lar tot diu arohidiecesă.

Votarea a fost seoretă. Au votat ou 
totul 79 deputațl, majoritatea absolută au 
fost 40.

Alegerea a decurs liniștit, der totuși 
s’a dat o luptă decisivă între diferitele 
grupări, și adecă, precum dinainte se soia, 
grupul goldișist din Arad își dăduse tote 
silințele să alâgă pe vioarul V. Mangra în 
senatul bisericesc, dâr n’a reușit. La scru- 
tiniu au întrunit cele mai multe voturi Au
gustin Hamsea (63) si loan Ignatie Pap (44) 
ea asesori în senatul bisericesc. V. Mangra 
a primit numai 33, âr Vasilie Beleș 13 vo
turi. O bilă a fost albă și una nevalidă.

In senatul epitropeac a fost ales Part. 
Cosma, ou 74 voturi. Trei bile au fost albe 
și trei nimicite; 6r în senatul șoolar a fost 

ales Nicolau Ivan ou majoritate de 47 vo
turi, Tr. Bădan a primit Dumai 26 voturi.

Congresul a fost închis printr’o vor
bire căldurosă a Metropolitului, căreia în
tre Bgomotose aplause ale congresului i-a 
mulțumit pentru înțelâpta conducere a lu
crărilor congresului deputatul Dr. Ios. Gali.

Trei episcopii none.
Cetitorilor noștri le este cunos

cut, că congresul național bisericesc 
gr. or. din Sibiiti, într’o ședință din 
septemâna trecută, a primit propu
nerea comisiunei organisătore cu pri
vire la înființarea încă a trei epis
copii: una la Oradea-mare, unde este 
și adl consistoriu și vicar episcopesc, 
și altele cu totul noue în Timișâra 
și Clușifi sâu Deșiu pentru ținuturile 
de nord ale Ardealului.

Era de prevecjut, că acesta de- 
cisiune congresuală va stîrni o dis- 
cusiune viie și pătimașe în foile 
oposiționale maghiare, la care vor 
lua parte ca întotdeuna în felul lor 
și foile guvernamentale.

Atacul l’au deschis nesăbuiții 
dela „Egyetertes11, care a dat alarma, 
că prin cele trei episcopii gr. or., 
ce vor fi a-se mai înființa, se vor 
întări numai „Valahii®,și au început 
se strige ârăși în contra guvernului 
Szell că sufere tâte acestea. Imediat 
au urmat, după fâia kossuthistă, cle
ricalii oposiționall dela „Alkotmany®, 
cari în fanatismul lor religionar ca
tolic ved chiar în înființarea epis
copiilor amintite o „organisare a Ro
mânilor în contra Romei41, înțelege 
adecă în contra bisericei catolice. 
Ei scriu un articul cu acest titlu, care 
prin neesactitățile, suspiționările și 
insultele, ce le conține, nu face 
onore numitei foi, „Alkotmany“ nă- 
vălesce turbat asupra bisericei gr. 
or. contrar ținutei sale seriose de 
mai înainte.

Ce pote se sufere Roma și bi
serica catolică, dâcă biserica română 
gr. or. își va completa organisarea 
sa prin înființarea de câte-va epis
copii noue? E învederat dâr, că „Al- 
kotmany11 sub masca religionară, face 
propaganda cea mai condamnabilă 
șovinistă în contra naționalității ro
mâne din Transilvania și Ungaria.

Tot în contra naționalității ro
mâne sunt îndreptate și uneltirile 
catolicilor unguri contra organisațiu- 
nei autonome a bisericei române unite. 
Va se c|ică iau pe unul, ca să dea 
într’altul, și intors, țîntind numai la 
una: adecă la slăbirea și totala aser
vire a poporului român fără deose
bire de confesiune.

Acum vin foile guvernamentale 

și chibzuesc cum s’ar putâ folosi de 
cestiunea înființării nouălor eparchii 
române gr. or., pentru-ca se revi- 
suâscă statutul organic al bisericei, 
adecă se 1 bată pe calapodul un
guresc.

Dâr vom avâ destul prilegiu a 
reveni la planurile dușmanilor nea
mului și ai bisericei ndstre.

Crimele Bulgarilor
Ordonanța definitivă.5

AstădI este cunoscută ordonanța de
finitivă, dată de judele instructor I. Florescw 
privitor lâ omorîrea lui Chirii Fitowski, 
la omorîrea profesorului Ștefan: Mihăi) eanu 
și la complotul contra vieții regilor Ro
mâniei și Serbiei. Faptele stabilite de acâstă 
ordonanță pun în uimire, nu atât prin des
coperirea aberațiunii morale la unii indi- 
vic|I, cât prin descoperirea unei stări de 
lucruri anormale în Bulgaria. In mintea 
fie-căruia vine ’întrebarea: este vorba de- 
crimele câtor-va {Bulgari, sâu este vorba de- 
crime bulgărescl?.

Dâr sâ precisăm aceste observațiunl..
In săra de 1 Februarie 1900, pe la 

ora 10, Chirii Fitowski este omorît, cu to
porul, de Boiciu Ilieff, în tovărășia cu Ni
cola Miteff, Mitu Stoiceff, câte trei veniți 
în acest scop din Bulgaria, și cu Alexan
dru Trifanoff, student în Bucuresel.. Care 
este motivul crimei ?

Căpitanul Ivan Popoff, din reg. 2 
Isicrski, cu reședința în Rusciuc, însărci- 
neză, în numele comitetului macedonean 
din Sofia, pe Chirii Fitowski, soldat tot 
în reg. 2 Isicrski, sâ cumpere arme în Ro
mânia, încredințandu-i 700 lei. Intârdiând; 
prea mult în România Fitowski, căpitanul 
Popoff se plânge soției aceluia,, că a mân
cat paralele, afirmând, că suma încredin
țată era mult mai mare de 700 lei. Fitow
ski trimite o scrisore, în care dice: „dâcă 
Popoff nu-mi trimite 2b lei și un pașaport,, 
nu va fi bine nici de el, nici de mine“. 
Avem dâr dreptul să credem, că Popoff a 
furat bani ai comitetului macedonean și 
că Fitowski soia acâsta.

Pe la 15 Ianuarie, căpitanul Popoff, 
înțeles cu locotenentul Stoianoff și căpi
tanul Protogheroff, vine în Bucuresel cu 
scopul d’ă momi pe Fitowski s6 mergă la 
Rusciuc, unde erau gata să-l omore asa
sinii Ilieff, Miteffși Stoiceff; dâr’Fitowski, 
după ce ajunge la Giurgiu, refusă să trecă 
Dunărea.

Atunci, Ilieff, Miteff' și Stoiceff sunt 
trimiși la Bucuresel de Boris. Sarafoff, pre
ședintele comitetului macedonean, se omore 
pe Fitowski.

După câte-va dile dela s&vîrșirea cri
mei, locotenentul Stoianof și alțl membri 
din comitetul macedonean amenință cu

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Intre omeni.
— Snovă. —

N’oiu c}ice, ca n’a fost a?a- Căci 
a minți nu-i trâba mea. Asta dire- 
gătone o las acelora, cari umblă cu 
poveștile și își pun înainte minciu
nile, cum omul de omeniă blidul cu 
plăcintele. Ci eu voiu spune o în
tâmplare adevărată, care am aucțit’o 
și eu odată. Și sciți dela cine?... 
Ehei! asta a o sci ar fi bine.

Dela badea din Ortelec, frate; 
om de parolă și ispăsit de pecate. 
Că dâr, Dumnea-sa e protopop, — 
și n’a sătura cu minciuni pe norod. 
Tăceți dâră și m§ ascultați, și, dâc’o 
fi minciună — iertați....

*

ț)ice, adecă, că Dumnea-sa leul, 
— cunosceți D-vostre firea lui, mai 
bătând cele stepe pustelnice mișu
nând după de-ale gurii, se întâlnesce 
odată — gâci?... se întâlnesce ve- 
Jiștem cu jupânâsa mâță.

„Bună cțiua, surată11, cțice leul.

— Mulțam dumitaie, nălțate îm
părate ; bună se țl fie dirima.*)

*) dirima: provincialism sătmărean. VedI: 
Dirimă de putrigaiii
Cum n’am cuțit să te taiti.

„D’apoi de unde? pănă unde, 
soro, prin țerile aste streine și de
parte de tine?11

— Mai sciu și eu! £)că alerg și 
eu drumurile, ca cel necăjit și alun
gat de gânduri. Umblu se-ml mai 
îndulcesc cele <jile> ca prea mi-le-au 
oțetit, pe unde am trăit.

„Rea țâră trebue se fie și pe 
la voi, soro, 4‘se leul, căci după 
pene și port — cum te arăți, — 
par’că te-ai trage din neamul meu; 
dâr atât ești de pipernicită, cât — 
se-mi fie de față frații — chiar, că 
mi-ar fi rușine de tine“.

— Așa-i Măria ta. Am trăit între 
omeni, și, — n’am ce spune.

„Intre omeni?... Și ce pâmă e 
aceea?11 se miră leul11.

— Nu pofti Măria ta se i cu
nosc!, că dracu-i drac și e de dâue 
feluri: împelițat și neîmpelițat, dâr 
omul îi întrece pe toți. Omul s’ar 
mânca și unul pe altul.

„Ascultă bre!... Audi, soro, oă 
me faci dornic, se cunosc și eu le
guma aceea. N’ai pute se-ml arăți 
vre-o mutră?...11

— Nu pofti, Măria ta. Amar 
mie, că i cunosc; bogda de cine nu-i 
cunosce.

Intre aceste, — ce-ai gândi: de 
unde, de unde nu — întrâbă-me — 
trece pe acolo un moșneag, și mai 
în urma lui un băiat.

„Uită mei!!... d’ee leul ară
tând spre moșnneag— „dâră nu o 
fi acesta om?14

— Nu, Măria ta, răspunde mâța, 
acesta numai a fost om.

„Mai cți-mi cela“, întrâbă leul — 
și arstă spie băiat.

— Acela, Măria ta, — grație 
capului meu, — numai o se fie om; 
dâr lasă-i pusderiilor, nu-țl face gân
duri cu ei. Nu-8 vrednici.

Grăesc și eu ca cel pățit. Am 
trăit între ei și, etă la ce m’am 
ales?... dușmanii me gonesc și nea
mul meu se rușineză de mine!

— Așa-i. Nu-s vrednici.,. Omul.

— ca ciuma și ca bâlele cele lipi- 
ciâse: unde-1 vedb se-1 încunjuri și 
se te feresc! de el.

Astfel povestind leul și mâța
— cucernica — âtă-mi-te, că vine un 
călăreț, purtând la stânga o sabiă 
strălucit,ore și la brâu dâue pistâle.

— „Auău— d'ce mâța — ăsta-i 
om“, și trage pe leu mai aprâpe.

Călărețul cugetând și temân- 
du-se, că leul vrea se-l atace și se-și 
facă o tocană bună din ciolănuțele 
lui, apucă pistâlele și grabnic, ca 
celui ce 1 arde casa, le descarcă asu
pra leului. Imbiâucesce apoi sabia 
și se apără ca cel din primejdiă pănă 
când Cucernica cu vicleșugul ei muie- 
resc îl silesce pe leu se-i dea bună 
pacn și se facă un „ruckwătskoncen- 
trirung u.

„Alelei, soro11, 4’ce leul cătră 
mâță, netecjindu-șl cu laba ranele 
din frunte, „ou me mir, că te-ai pi
pernicit pănă p’acolo trăind între 
omeni. Mai mult me mir, că nu te-ai 
năpustit cu totul. Că uită! numai de 
dâue-trei-ori ce-mi scuipase în ochi 
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morte pe văduva lui Fitowski, dâcă se 
va presenta în România să cără pedepsirea 
omorîtorilor și o forțezi să dea declarația 
mincinoși, că soțul ei a fost spion al Tur
cilor.

Etă der, că trei ofițeri în activitate, 
căpitanul Popoff, locotenentul Stoianoff și 
căpitanul Protogheroff, pentru a ascunde 
furtul unei sume de bani, care aparținea 
comitetului macedonean, renduesc omorîrea 
lui Fitowski și comitetul macedonean din 
Sofia ordonă săvîrșirea crimei!

In noptea de 22 Iulie 1900, profeso
rul Ștefan Mihăileanu este omorît în Bu- 
curescl de Stoian Dimitroff, cu un glonț 
de revolver. Care este motivul acestei a 
doua crime, săvîrșită în capitala României 
de Bulgari?

Stoian Dimitroff a fost poruncit să 
omore pe Mihăileanu de Boris Sarafof, 
Davidoff și Covaceff, președintele, vice-pre- 
ședintele și secretarul comitetului mace
donean din Sofia.

Causa hotărîrei? Mihăileanu redacta 
diarul bucurescean „Peninsula Balcanică!

Trebue să adăogăm, că între cei cari 
au împins la crimă pe Dimitrof, este și că
pitanul Troleff, comandantul pompierilor 
din Rusciuc.

încă două crime plănuite de comite
tul macedonean din Sofia :

I-a. Omorîrea studentului Trifanoff, 
complice la omorîrea lui Fitowski și ares
tat în penitenciarul VăcărescI, pentru-că 
era bănuit, că ar fi făcut desvălirl justiției 
române;

Ii-a. Omorîrea luiP. Stoiloff, numai 
și numai pentru-că a fost pîrît, că n’ar fi 
patriot, de băcanul Alexoff, 'care iubia pe 
nevasta lui.

Pe când se plănuiau aceste crime, Bo
ris Sarafofi, președintele activ al comitetu
lui macedonean din Sofia, a dispus să se 
spargă casa de bani a lui Alex. Stefanoff, 
cârciumar lângă hotelul Avram.

După omorîrea Bulgarului Fitowski, 
omorîrea Românului Mihăileanu; după omo
rîrea Românului Mihăileanu, aflăm, că se 
încerca omorîrea Regelui României. Boris 
Sarâfoflf a ordonat lui Marcu Bosniacoff 
să omore pe Suveranul român. Marcu Bos
niacoff și Anghel Pop-Arsoff au păzit ar
mați, în diua de 19 Decemvre 1899, să 
trăcă Regele pe podul de’peste Dâmbovița 
în josul călei Victoria: dăr Regele n’a 
trecut.

Este probabil, că comitetul macedo
nean din Sofia, trimisese asasini și la Bel
grad, ca să omdre pe regele Alexandru.’

Motivul pentru care să plănuesc 
aceste două regicide este ca, în vremea 
în care agenții de sub ordinele lui Sara- 
foflf ar fi provocat revoluțiă în Macedonia, 
România și Serbia să fie turburate prin dis
pariția suveranilor lor.

Cine compune comitetul macedonean 

din Sofia, care poruncesce hoții, crime, re
gicide? Etă câte-va nume: locotenentul 
în retragere Sarafoff, colonelul în retra
gere Jeleawski, locotenentul Busunooff, lo
cotenentul Zugrafoff, căpitanul Matroff, 
căpitanul Popoff, locotenentul Garafaloff, 
căpitanul Protogheroff. Președintele de 
onore al comitetului este generalul Nico- 
laeff, adjutantul principelui Bulgariei.

Așa-dăr în Bulgaria, ofițerii în acti
vitate, sub președința de onore a șefului 
casei militare a Suveranului, poruncesc 
hoții, omoruri, regicide!

Se pdte vedea puterea comitetului 
presidat de adjutantul Suveranului Bulga
riei, din faptul că, în cestiunea crimelor de 
cari vorbirăm, sunt declarați culpabili mai 
mulțl de 20 iu șl.

De aceea am cjis, că ordonanța jude
cătorului instructor Florescu pune în uimire 
lumea, nu atât prin desvălirea aberațiunil 
morale la unii indivizi, a lipsei de simț 
moral la alțl individl, cât prin desvălirea 
unei stări de lucruri anormale în Bul
garia.

Este vorba de crimele câtor-va Bul
gari, său este vorba de crime bulgărescl?

(,,Constit.“)

Dela Curtea de jurați din Sofia.

Amenunte din procesul lui Ciolacoff.
Curtea de jurați din Sofia a judecat 

Sâmbătă procesul numitului N. Ciolacoff, 
supus bulgar, care a încercat să asasineze 
pe supusul român Th. Cradja, comerciant 
din Sofia.

Din interogatoriul înoul patului N. Cio
laooff reese, că el e în vîrstă de 21 de ani. 
In urma relei sale purtări a fost isgonit din 
casa părintească; a avut o funcțiune,— nu 
spune ce anume— la Curtea princiară. In- 
tr’o <ji insulta garda, pentru care făcu 20 
de 4ile închisore.

întrebat de președinte, acusatul a declarat 
că într’o di oitind „Peninsula Balcanică,“ No. 
19 din 29 Maiti anul acesta, găsi un ar
ticol injurio» în privința sa și erecjend că au
torul este Th. Cradja, să duse la prăvălia 
aoestuia spre ai cere explioațiunl.

In urma unei certe ou Cradja, Bcdse 
revolverul și trase oincl foourl asupra lui, 
rănindu-1 grav. Ciolacoff fu arestat, er Cra
dja fu lăsat într’o baltă de sânge.

Victima Th. Cradja, care n’a găsit în 
tdtă Sofia nici un advocat, suferind încă, 
a declarat următdrele:

„La 4 Apr. un 6re-oare Iakim Petroff a 
vinit în prăvălia mea pentru a-ml oere bani în 
numele 'naltului comitet maoedonean. El îmi 
propuse se oumpăr obligațiuni de ale îm
prumutului macedonean. I-am răspuns, oă 
n’am bani pentru un asemenea soop“.

„Sunt Român, mă ocup de afacerile 
mele oomerciale și în politică nu mă ames- 
teo. In urma acestor ouvinte Petroff pleca. 
La 3 Iunie apăru în Les JReformes (fbia lui 
Sarafoff) un articol a lui Ciolaooff, în oare 
eram violent atacat. In săra de 10 Iunie, 
în momentul când mă pregăteam să închid 
prăvălia, Ciolacoff veni de-o-dată în fața 

mea și mă întreba pentru-ce n’am dat banii, 
pe cari i-a cerut Petroff14.

„In urma răspunsului meu, că nu da
toram nimio acestui om, Ciolacoff, întinse 
revolverul asupra mea și’l descărca de oincl 
ori. Intervențiunea gendarmilor mi a soăpat 
viața14.

Toți martorii confirmără această de- 
posițiune.

Jurații dădură un verdiot, condamnând 
la trei ani închisore pe Ciolacoff. Condam
natul însă fiind minor, pedeapsa îi fu sohim-' 
bată într’un an înohisore, putând fi pus în 
libertate pe cauțiune și cu drept de recurs 
în casațiune.

Ciolaooff a fost liberat imediat pe 
1000 de lei cauțiune.

SC1R1LE DLLEL
1

— 13 ^26) Ootomvrie.

O harnică comună roinânescă. Din 
comuna Mosnița primim o corespondență, 
în oare ni-se desooper frumâse luorurl. Etă 
ce ne spune între altele: Deși pănă acum 
lucrurile în satul nostru Mosnița n’au mers 
înainte cum ar fi fost de dorit, din causă 
că poporului i-au lipsit învățători și peste 
tot conducători buni. De un an încâceînsă 
a venit în comună ca învățător d-1 George 
Caba și deși în timp atât de sourt, s’au 
făcut între Români lucruri frumdse. învă
țătorul din propriul său zel s’a înoeput în 
tâtă săra a petrece ou săteni și tinerime 
în școlă instruîndu-i în oântărl bisericescl 
și lumesol. Prin hărnicia învățătorului s’au 
făcut statute pentru înființarea unei reu
niuni de cântări și aoestea s’au și întărit. 
Rămâne numai oa să se lucre bărbătesce 
pentru a ne strînge în jurul reuniunei. Tot 
prin stăruința învățătorului s’a arangiat o 
producțiune oare a adus un câștig de 80 
oordne destinate pentru înființarea unei bi
blioteci, pe care prin strînsa unire dintre 
frați încă vom faoe-o înourend. — Etă oe 
se pdte, dâoă are oine să conducă pe po- 
porenl și soie să câștige încrederea lor! — 
V. Iovanel.

Nenorocire. In comuna Heghig de 
lângă Brașov s’a întâmplat cjilele acestea o 
mare nenorocire. O femeiă săracă cu o 
fată a ei de 18 ani s’a dus Ia odsta unui 
deal dela oapătul satului ca să-și aducă 
de-acolo năsip galbin. Gând săpau în grdpă, 
oare era destul de adâncă, de-odată pă
mântul cu o sguduitură puternică se surpă 
asupra femeilor. Fata muri numai decât, ăr 
mamă-sa a fost scdsă, dăr greu rănită.—Câte 
nenorooirl de aoestea nu se întâmplă și 
totuși țăranii noștri nu mai învață odată 
să-și soie cruța viâța de perioule !

Falsificare de vinuri în secuiul al 
I8-lea. Falsifioarea vinurilor, ca multe alte 
rele, datâză din timpuri vechi. încă la în- 
oeputul secuiului al 18-lea s’au isoat multe 
plâugerl pentru abusurile, ce se făceau cu 

vinurile de Tooai, ba așa departe ajun
seră ou falsifioarea vinurilor, înoât guver- 
namentul veoinei Polonie a admoniat pentru 
aoăsta autoritățile superidre de guvernământ, 
ungare. Plângerile au devenit tot mai dese, 
așa oă a trebuit să aducă Ungurii artioulul 
de lege 118 din 1723 prin oare se dis
pune: „pentru-oa binele public să nu su
fere din oausa înșelătoriilor privaților, e 
dreptate, ca oei oe falsifică fiă înorl-oe mod 
vinurile mai alese, său le înlooueso ou alte 
vinuri mai rele și le vând sub numele vi
nurilor celor bune, să fiă numai decât pe
depsiți nimicindu-li-se tăte vinurile*.  — într’o 
altă lege adusă în 1729 art. 12 se obligă 
de-adreptul autoritățile oa „săîngrijdsoă ou di- 
ligință de falsificatorii de vinuri și să i pedep- 
sâsoă în mod esemplar.* 4 — Va să cjioă încă 
pe la înoeputul veacului al 18 lea se făoeau 
legi pentru pedepsirea cât mai aspră a fal
sificatorilor de vinuri, pe când în vremile stă
pânirilor unguresci din cjilele de acjl abia se 
pot căpăta vinuri de oumpărare nefalsi
ficate. E lume jidovdscă în țâra unguresoă!

Căsătoria. Primim din Buouresol 
scirea, oă acjl va avă loc căsătoria reli- 
gidsă a compatriotului nostru George N. 
Măciucă ou d-ra Ecaterina Moțățeanu. Dorim 
viâță lungă tinerei păreohl!

Cu un bandit mai puțin. Săouiul 
Bodo Pâter din comuna Lemniu, în Să- 
cuime, era renumit și tot ținutul se ou- 
tremura de el. Avea un trup grozav de 
puternio și poporațiunea nu mai avea li
niște de el, oăol era un hoț, care nu soia 
să oruțe viețele omenesol, mulțl oai a furat 
din grajdurile omenilor și multe orime a 
săvîrșit. Era aoum la temniță pe 20 de 
ani, dâr mdrtea l’a soăpat de temniță, deși 
se spune despre el, că în d’iei0 din urmă 
dorea tare viața. Poporațiunea din acel 
ținut se buoură mult, oă a scăpat de acâstă 
spaimă a lor.

Cununii. D-1 Dumitru A. Badea și 
d-ra Elena D. Rusu, amândoi din Brașov 
se vor cununa mâne în biserica Sf. Ador
miri din Brașovul-veohiîi.

— D-1 Mateiu M. Stroescu cântăreț în 
Turcheș și d-ra Aneta I. Sulu din Cernatu 
se vor oununa Dumineoă în 22 Ootomvrie 
(4 Nov.) 1900 în biserica S.-lui Nicolae din 
Cernatu.

Tifoidă. Din Arad se telegrafdză, 
oă în comuna Curtiol de câte-va cjd® gra- 
sdză tifoida, țlilnio mor oâte 4—5 inși.

In interesul economilor din comi
tatul Făgărașului suntem rugați a publica 
următerea însoiințare: La cererea reuniunei 
agrioole comitatense, d-1 ministru de agri
cultură a binevoit a-ne pune la disposițiă 
spre folosire o moră de măcinat păme și un 
teasc de fier. Cei ce doreso să foldsâsoă 
aceste aparate practioe și din pdme se pre- 
pareze un vin bun și trainic să se adreseze 
la subscrisul referent eoonomic jn Sâmbăta- 
de-jos spre a lua în folosință aparatele și 
a obțină instrucția de lipsă la manipulare 
și facerea vinului. — Sâmbăta-de-jos, 20 
Oct. 1900: N. Albani.

cu drăciile alea și.. . p’aci, p’aci, că 
nu-mi luă lumina ochilor!

Farnaș, 1900, brumărel 18.
Koevari.

Cuvent funebru
rostit de /. Dariu,

la înmormântarea fostului director și înveț. pensionat: 
G. Bellissimus

întâmplată 8(M) Ootomvrie 1900.

Stimați și Jalnici Ascultători!

„în lupta vieții se ai de făclie 
O lampă eerescă, o stea argintie*.

V. Alexandri.

Sudori grele, sudori de morte îl taie 
pe omul, când se vede în fața năcasului, 
înaintea dușmanului, care vre să-i răpună 
viața, ca să-i răpescă pânea și s’o dea la 
ai săi. Cât de greu îi cade, când nu are 
și nu vede pe nimeni să-i sară ’ntr’ajutor! 
Când vede înainte-șl mdrtea și îndărăt 
gropa. Der apoi cât de bine-i pare, când 
vede dintr’o parte un înger de ’ndurare, 
că vine cu grăbire să-i dee ajutor! Atunci 
sudorile îi trec, dușmanul e învins și alun

gat. Și omul nostru îșl vede liniștit de 
drumul seu.

în noptea întunecdsă e greu să umbli 
prin locuri necunoscute și primejdiose, căci 
nu ești sigur de nici un pas, care-1 faci și 
nu scil cu cine te ’ntelnescl. Der etă de 
după munți, că apare o lampă cerdscă! E 
blânda lună, mângâierea celor ce au înop- 
tat pe un drum necunoscut, pustiu și de
părtat. Intunerecul, cum o vede, ar vrd 
s’o stingă, dăr nu pdte: ea e sus și el e 
jos. Luna îșl aruncă radele ca săgețile în 
tote părțile. Intunerecul simte puterea lor 
și se retrage cu grăbire în vizunia lui. Toți 
cei răi la vederea ei se retrag din drum și 
s’ascund în umbră, de temă să nu fie aflațl 
și trădați de ea. Acum temerea de pri- 
mejdiă a trecut, inima bate mai lin, dru
mul pare mai scurt și mai ușor, căci pe 
călător îl însoțesce paclnic un tovaroș 
bun și blând, care îl mângâie, îl păzesce 
și-l ajută.

Ei, ddr tot ce-i bine ’n lume, măcar 
de ar ține cât de mult, tot să trece iute, 
se duce dela noi, ca și când n’ar mai fi 
fost nicl-odată. l£că un alt munte în calea 
ei! Luna-i obositâ și să duce să se culce 
dincolo de el, luându-șl rămas bun dela 
cei-ce i-au însoțit pănă aci în calea lor.

Intunerecul atât a așteptat; ese din 
nou din vizunia lui cu tote cetele celor răi 
și se întinde cu grăbire, câtu-i de mare și 
pănă unde ajunge, simțindu-se singur domn 
și stăpân preste acel loc. Primejdiile se 
așecjă și ele pânditdre de-alungul drumului. 
Acum vai de bietul călător, singurel și fără 
ajutor!

Der ore colo ’n zare ce să vede stră
lucind, eșind de sub aripa norilor și tre-- 
când mândru peste cresta munților? E o 
stea frumosă, argintie: — lucefârul dimi- 
nețil, dulcele prevestitor al dilei apropiate, 
par’că-ar fi arhanghelul d’apoi, vestitorul 
învierii morților și a vieții de veci.

Și dre ce sunt printre noi bătrânii 
venerabili, cu mintea luminată și cu inima 
încăldită de tot ce e nobil, măreț și fru
mos în lume? în lupta cea grea a vieții 
ei ni sunt îngeri păzitori, ce vin cu gră
bire să ne dee ajutor. în câmpul luptei 
sfătuițl și conduși de ei eșim tot-dduna în
vingători asupra dușmanului.

în noptea cea grea a vieții ei ni sunt 
făclii aprinse, lampe cerescl, stele argintii. 
La ivirea lor intunerecul dispare din calea 
nostră, ăr dușmanii noștri, trăitori din nopte, 
se ascund în umbră, căci le temă de bă

trâni că-i văd și ni-i arată, ca să seim, 
cum și de unde să ne păcjim de ei.

Bătrânii mai la tote poporele s’au bu
curat de mare vadă și onore pentru sfatul 
și înțelepciunea lor.

Nisce dușmani ai Atenienilor din ve
chime hu-i puteau bate pe aceștia nici de 
cum. Atunci se scolă unul mai înțelept 
dintre ei și le dice: rfDăcă voiți să învin
geți pe Atenienl, mergeți mai întâiu și omorîți 
pe bătrânii lori*

Sfatul și ajutorul cel bun al bătrâni
lor înțelepți nu e aur să-l cumpănescl. Nu
mai răul și paguba nostră este, că tocmai 
atunci, când ne-am dedat cu ei și cu bi
nele ce ni-1 fac ei dîlnic, obosiți și ei în 
lupta vieții, să duc ca și luna, dincolo de 
munte, s’astrucă în gropă, ca să se culce. 
Er noi ne prăpădim de dor în urma lor. 
Cât trăesc cu noi și printre noi, pote că 
nu seim să-i prețuim de ajuns și nu ascul
tăm cu sfințenia sfaturile cele bune ale lor, 
ba de multe-orl îi mai și supărăm. Păcat 
neiertat! Numai după-ce nu-i mai avem în
tre noi, numai atunci deschidem ochii și 
vedem, că ce-am perdut.

Stimați și Jalnici Ascultători ! De ce e 
inima nostră întristată ac}I, și pentru care 
scop ne-am adunat aici? Inima nostră e
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Sântire de biserică.

<jrd,a de jos, Octomvre 1900.
După, un veac și mai bine vechia bise

ricuță din comuna nostră, care era de pe tim
pul nemuritorului istoric Maior, s’a surpat.

Fără întârcliere s’a ridicat însă o nouă 
biserică cu un turn frumos, care s’a și 
sfințit în 14 Octomvre a. c. Sfințirea s’a 
făcut prin delegatul Escelenței Sale Metro- 
politului din Blașiâ, Reverendissimul Domn 
Alesandru Dobrescu protopopul Sebeșului,, 
care sosi în comună însoțit de d-1 paroch 
Ioan Bitea din Cut, parochul Ioan Pop din 
Daia, precum și învățătorul din Cut. Intre 
aclamațiunî de bucuriă se apropia d-1 pro
topop spre biserică, unde fu salutat de ze
losul preot local Avram Stoian.

ImbrăcațI toți în sfintele ornate încep 
sfințirea biserieei, care, prin curtea sa spațiosă 
fu încungiurată de trei-orl în procesiune, 
cetindu-se evangeliile și stropindu-se cu apă 
sfințită sfântul lăcaș.

Reîntrând în biserică se continuă ser
viciul divin, și după cetirea evangeliei Rvds. 
D-n protopop, dând prin preotul loan Bi- 
tea, cetire scrisorei Esc. Sale metropolitului, 
prin care împărtășesce binecuvântarea sa, 
ținu o frumosă predică ocasională. D-1 pro
topop espune în cuvinte părintescl chiăma- 
rea sântului locaș, și arată datorințele creș
tinilor față de biserică; dă o mulțime de 
sfaturi și îndâmnă pe toți la alipire de 
maica biserică, îșl esprimă apoi, cetindu-se 
lista binefăcătorilor, mulțumirile sale.

Intră cei, cari cu munca, cu sfatul, 
cu bani au contribuit la ridicarea biserieei, 
amintesce pe judele și epitropul prim din 
loc Art. Stoia, I. Pleșa notar în Berghin, 
Ir. Oprița, Nic. Rus ziditorul biserieei, loan 
Bota din Alba-Julia, Vasiliu Hățegan no
tar în Orda și pe alții.

La eșirea cu st. daruri au fost amin
tit! Esc. Sa Victor, Atanasie etc.

După serviciul divin, care a decurs 
cu multă pompă, credincioșii au fost stro
piți cu apă sfințită. Lumea adunată în 
curtea biserieei aclameză pe d-1 protopop, 
și pe ceilalți asistenți, cari se îndrâptă spre 
locuința preoțăscă din imediata apropiere. 
Deși în condițiunl materiale modeste, ze
losul preot Avram Stoian, pe lângă tote 
oboselile de luni de cjile și alte multe chel- 
tuell, întrunesce la ospitala sa masă în frunte 
cu preoțimea la 30 persdne. La masă sunt 
representanții biserieei, fruntașii din sat, 
preotul Luca dimpreună cu cantorul său 
din Alba-Julia. In decursul prândului s’au 
ținut toaste, cel dintâiîi îl ridica protopo
pul pentru Esc. Sa Metropolitul; preotul 
local salută pe delegatul metropolitului, 
d-1 protopop; d-1 notar Vas. Hațegan un 
zelos și brav notar, salută preoțimea; pa
rochul Ioan Bitea a adus meritatele laude 
întreprind ătorului Nic. Rus, care șl-a dat 

silința a face o biserică solidă, frumosă și 
totuși eftină și a mai dăruit tot-odată și o 
frumosă cruce pe vârful turnului.

Buua disposițiă a mesenilor a fost 
mărită și prin 2 telegrame venite dela doi 
vrednici fii ai comunei, adl despărțițl, anu
me : George Stoian șef de gară în Buzău 
și Nic. Dreghiciu funcționar în Beclchere- 
cul mare. Cel dintâi ii a dăruit biserieei 
100 franci în aur, âr al doilea 20 cor. 
Donatorii au fost salutați căldurose cu doriri 
de „să trăiâscă*.

Din ospitala casă a preotului ospeții 
au fost invitați la judele comunal Artenie 
Stoia, care primi pe toți în modul cel mai 
călduros. Aici la judele nl-a fost dat să 
vedem ce pdte face omul sîrguincios și cu 
minte. Fel de fel de unelte de economia, 
vite de rassă nobilă și alte multe. Judele 
servesce drept model sătenilor în privința 
economică și este un brav Român.

Un participant.

Concurs.
Comitetul „Asociațiunei pentru spri

jinirea învățăceilor și sodalilor români din 
Brașov11 escrie concurs cu terminul pănă 
la 15 Decemvre n. c. pentru împărțirea a 
a doue ajutore de câte 150 corone la măiestrii 
începători din orî-ce branjă, cari au des
chis în Brașov în decursul acestui an o 
meseriă de sine stătătore, său vor deschide 
pănă la espirarea terminului prevăcjut în 
acest concurs.

Cei-ce vor reflecta la vr’unul dintre 
aceste ajutore, vor ave a-șl trimite petițiu- 
nile lor instruite în sensul acestui concurs.

Din ședința comitetului „Asociațiunei 
pentru sprijinirea învățăceilor și sodalilor 
români din Brașovu ținută la 12 Oct. n. 1900.

Ioan Socaciu, I. Dariu,
președinte. secretar.

NECROLOG. Ioan Pop, asesor con
sistorial, protopop onorar, paroohol Odo- 
reului, după un morb scurt suportat ou 
paciință oreștinâsoă, împărtășit ou sf. taine 
ale muribuDdilor șl-a dat blândul și nobi
lul său suflet în mânile Creatorului în 23
1. o. la brele 6 a. m. în etate de 91 ani, 
plinind în serviciul sf. Altar al Sionului 
Românesc ca preot devotat chemărei sale 
înalte 64 ani. Ceremoniile funebrale s’au 
îndeplinit în biserica paroehiale din Odo- 
reiu în 25 1. o. 10 6re a. m.

Odoreu, 23 Octomvrie 1900.
Maria Pop văd. Huban; loan, Paul, 

Amalia, Teresia Pop, fiii; Vas. Anderco 
ginere, Cornelia Batin noră, (urmâză un 
număr mare de nepoți.

Recompensele și pedepsele în 
școla poporală.

(Studiu pedagogic de I. DARIU.)

2. Determinarea și aplicarea pedepselor.
— l?ine —

„Este un lucru nepedagogic a 
întrebuința tot aceleași pedepse la 
vătămări seu greșeli în aparență ase
menea. Numai la pedepsirea în ace
lași timp a mai multor școlari de
odată, trebue învățătorul a urma ase
menea. Dăcă au luat parte și școlari 
buni dimpreună cu cei răi la con- 
turbarea ordinei, atunci e mai bine, 
ca pedepsindu-i pe toți, cei rei se 
scape cu o pedepsă mai ușoră, de
cât se capete și cei buni o pedepsă, 
care ar merita-o numai cei rei. Lucru 
de sine înțeles, că învățătorul are 
să observe aceea, că pedăpsa se 
se întâmple în raport direct cu pur
tarea O esaminare temeinică și o 
convingere liniștită despre fapta co
misă, este de lipsă, și în deosebi față 
de pedâpsa corporală. Acesta este 
pedâpsa cea mai depărtată și de 
mulți pedagogi și nepedagogi este 
aruncată. Fără dreptul de a aplica 
și pedepsă corporală în unele cașuri, 
învățătorul nu pote fi; de-ore-ce se 
ivesc și cașuri de acelea, unde învă
țătorul nu află alt mijloc, decât pe
dăpsa corporală, d. e. gândiți la opu
neri, minciună, la chinuirea de ani
male, Ia loviri preste corpul altuia, 
la nelegiuiri în contra pomilor și a 
câmpului, la furturi ș. a.

Aceste lucruri nu le poți trata cu 
blândeță... Pedepsă corporală însă 
în cașul acesta trebue să fie mărgi
nită. O întrebuințare prea desă a 
bățului, este un semn de slăbiciune 
personală. Tocmai de aceea învăță
torul trebue să fie forte precaut. Tre
bue ca bătaia să-i causeze durere, 
căci acesta este scopul pedepsei cor
porale, numai să nu lase urme. Și 
ca să încunjuri acesta, este numai 
un mijloc: socotălă său judecată li
niștită. De aceea învățătorul să țină 
bățul mai bine închis, decât să pe- 
depsescă în clocotul mâniei.“ (Sey- 
fert.)

Pedăpsa corporală să aplică mai 
ales în următorele cașuri: Neascul
tarea în decursul prelegerii, negligența 
în lucrurile și lucrările de școlă, absen- 
tarea dela școlă fără sărea și voia pă
rinților, precum și a învățătorului, pur
tarea necuviinclosă față de conșcolarl 
și de alte persone, chinuirea de ani
male, stricarea cuiburilor de paseri, ru
perea pomilor, necurățenie, furturi, min
ciuni, rea voință, ură ș. a. La furt, 

pe lângă pedepsă corporală, școlarul 
respectiv să fie silit a înainta celui 
ce se cuvine obiectul înstreinat.

Ori cărei pedepse corporale tre
bue să-i pre.mergă celelalte pedepse, 
și numai dâcă s’au aplicat tote aces
tea, însă fără resultat, să-și i-a învă
țătorul refugiul și la pedepsă corpo
rală. Pedepsă corporală însă are mai 
multe grade: 1) una la palmă, 2) doue 
la palmă, 3) trei la palmă, 4) patru 
la palmă. Cu cât îi dăm mai multe 
la palmă (mai multe de patru: două 
la o palmă și două la alta, să nu 
se aplice în nici un cas), cu atât să 
dau mai ușor. La dos tot asemenea 
se va urma, mai departe nici o iotă. 
Aci se încheie șirul pedepselor cu 
totul. De-aci încolo granița lor să 
închide.

18. Depărtarea provisorică seu de
finitivă din școlă. Dâcă însă asupra 
unui școlar așa de îndărătnicit, de 
stricat (imoral) și de leneș, s’au apli
cat tote pedepsele indicate pănă aci 
și totuși n’au avut nici o influință 
binefăcătore de îndreptare, atunci 
nu rămâne alta de făcut, decât de
părtarea lui provisorică din școlă. 
adecă după un timp ore-care pote 
fi primit eră, dâcă își recunosce gre
șelile și cu părere de rău, împreună 
cu părinții săi, să rogă de iertare 
pre lângă promisiunea solemnă, de 
a fi. tot-deuna un școlar supus, as
cultător și silitor. Decă însă respec
tivul școlar nici după acesta nu dă 
nici un semn de îndreptare, ba încă 
continuă și mai departe în fărăde
legile lui, atunci unii pedagogi sus
țin să se eliminese definitiv sau pen
tru tot-dâuna din școlă, dâr să nu 
se pedepsescă cu pedepse corporale. 
Eliminarea unui astfel de copil, de 
sine înțeles, că se face cu soirea și 
consimțământul părinților și al cor
pului didactic întreg dela acea școlă, 
dăcă sunt mai mulți învățători, și 
cu al autorităților școlare locale și 
superidre.

Alți pedagogi de renume, și 
mulți la număr, nu admit nici decum 
eliminarea din școlă. Ei consideră 
pedepsă corporală ca ultima ratio. 
De ce nu admit eliminarea? Pentru 
aceea nu o admit: a) că un copil 
pănă la 12 ani nu este capabil a 
comite fapte rele cu premeditare; 
tot ce face, face din ușurință de 
minte, b) Prin eliminare să dă ansă 
multor copii a săvîrși fapte de ace
lea, precum a săvîrșit cel eliminat, 
numai ca să scape de școlă și încă 
fără pedepsă corporală; căci de re
gulă cei-ce comit fapte vrednice de 
eliminare, de bună sâmă că sunt

întristată, pentru-că un venerabil bătrân, ca 
și cei amintiți mai sus, adl plecă pentru 
tot-dâuna dintre noi. Si cu toții ne-am adu
nat aici, ca să facem onorurile cuvenite 
unui astfel de vrednic bătrân însoțindu-1 
cu pietate pănă la mormânt și dându-i cu 
acestea sărutarea cea din urmă.

Acest venerabil și vrednic bătrân nu 
numai al familiei sale, ci și al nostru al 
tuturor, este mult regretatul învățător și 
director pensionat George C. Bellissimus.

Densul aprope o jumătate de vec a 
fost mentor neadormit al tinerimei din șco- 
lele nostre primare din loc și aprope cinci 
decenii a fost conducătorul ei și al corpu
lui întreg învățătoresc dela aceste școle.

în acest răstimp răposatul purta scris 
pe al său stâg:

Numai prin sciințe și virtuți 
Poți in lume s& ți ajuți.

De sub acest steg n’a repășit nici
odată, ba l’a condus cu demnitate și devo
tament neslăbit spre lumină și virtute, spre 
sciință și progres, pănă la retragerea sa în 
pensiune. —

Ca să cunoscem și mai bine, că cine 
a fost acest vrednic dascăl românesc, îmi 
void permite a vă aminti numai câte-va 
date din viața dânsului. ț)ic numai câte-va, 

pentru-că a face biografia completă a aces
tui regretat dascăl ar însemna a face în 
același timp monografia școlelor nostre pri
mare din loc, ba ar însemna a face istori
cul desvoltăril școlei române dela noi, din 
Ardeal, începând dela furtunoșil ani 1848 și 
49 pănă în cfiFle nostre, căci viața dân
sului este strîns legată de acestea. Lucrul 
acesta mi-ar fi preste putință acum, dâr 
nici timpul nu mi-ar permite.

Răposatul G. Bellissimus s’a născut 
în Maid la 1828, în comuna Ghimbav.

Școlele primare le-a absolvat în șco
lele nostre dinloc, pe atunci în Prund. De aci 
a trecut la gimnasiul rom. catolic din loc, 
care avă pe atunci numai 6 clase. Clasele 
a 7-a și a 8-a le-a făcut la gimnasiul ev. 
lut. de aici.

între anii 1848—49 trebui șă-șl întrerupă 
studiile și fu silit să se refugieze în Ro
mânia, căci era timpul revoluțiunei. In 
timpul acesta a deschis încă cuuntovaroș 
al său o școlă particulară în urbea Ploescl. 
Acâstă școlă însă n’a durat mult.

Aflând despre destoinicia densului pre
fectul Prahovei de pe atunci, Cantacuzino, 
l’a angajat ca instructor privat la copiii 
săi și mai târdiu era decis a-1 trimite îm
preună cu ei la Paris. In timpul cât a stat 

la Cantacuzino avu răposatul ocasiune a 
face cunoscință cu mai multe familii boie- 
rescl din România, care îl iubeau și-l pre
țuiau mult. Bolnăvindu-se în timpul acesta, 
medicii l’au sfătuit să se înapoieze la Brașov.

în tomna an. 1851 a fost angajat ca 
învățător la școla nostră primară de aici, 
care pe atunci avea numai trei clase. în 
17 Septemvrie v. 1851 a asistat la punerea 
petri fundamentale a gimnasiului nostru, 
cu care ocasiune rosti o odă frumosă com
pusă de Iacob Mureșianu.

Din tomna anului 1853 G. Bellissimus 
fu încredințat cu conducerea provisorie a 
școlei normale din loc sub controla direc- 
țiunei gimnasiale. In 1857/8 contribui la 
reorganisarea școlei primare cu patru clase. 
Eră în anul 1871 fu ales ca director defi
nitiv la școla nostră primară, în care ca
litate a funcționat pănă la 1 Sept. 1897, 
când se retrase în pensiune.

Acum să mai facem o reprivire în
dărăt preste acest timp scoțând în relief 
alte momente de însemnătate.

Pe timpul absolutismului, și mai ales 
prin 1854 și 55 a instruit răposatul în limba 
română o mulțime de amploiațl streini 
dela diregătoriile nostre din loc.

Prin 1860 fu invitat în România 

ca să înființeze și să conducă o școlă 
primară cu 6 clase, în Câmpina, pe lângă 
nisce condițiunl forte avantagiose pentru 
dânsul. Audind de acesta eforia de pe 
atunci a școlelor năstre l’au reținut pe lângă 
multe și mari promisiuni, ba răposatul di
rector Gavriil Munteanu îl îndemna să mai 
studieze încă doi ani la vre-o universitate 
și să trâcă apoi ca profesor la gimnasiul 
nostru. Răposatul însă a abdis și de una 
și de alta și a preferit a rămână mai bine 
ca dascăl pe lângă micul și neînsemnatul 
salar de atunci.

Un alt moment însemnat din viața 
răposatului.

Pe când a venit fericitul Șaguna ca 
episcop în Ardâl, biserica și școla nostră 
se găseau în stare forte părăginită și de 
plâns. Cursul preoțesc abia era de 6 luni, 
er cel dăscălesc abia de 6 septemâă: di 
șese săptămâni. Ne putem închipui dâră că 
ce pregătire vor fi avut preoții și dascălii 
noștri de pe atunci. Șaguna, după-ce reor- 
ganisa între altele multe și cursul învăță
toresc conform spiritului timpului de pe 
atunci, se îngriji și de învățărorii cu cua- 
lificațiune mai puțină din trecut. Și astfel 
la 1863 înființa în diecesa sa așa numitele 
TConferențe învețătoresciu, împărțind diecesa 



Nr. 229—1900. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 5.'

niace copii, cari nu iubesc șcâla și 
caută tote tertipurile, numai se se 
scape de ea. In cașul că se ad
mite eliminarea, ei află pedepsa acesta 
de cea mai ușâră, și încă ce e mai 
frumos, cu încuviințarea autorităților 
școlare, c) Dâcă l’ai eliminat din 
școlă, tot n’ai stîrpit răul, căci el 
afară de școlă este tot printre șco
lari și încă acum lucră mai liber 
la stricarea și demoralisarea lor și 
încă cu premeditare, dâcă ar sta cei 
ce susțin eliminarea și pe motivul 
premeditării, d) Pedagogii, cari sunt 
contra eliminării, ar admite-o în 
unele cașuri, decă ar fi ici colea și 
așa numite asile seu institute de co- 
recțiune, unde copilul se fiă supus 
la o disciplină cu mult mai severă 
din tote punctele de vedere ca el 
se se convingă, că cu reu dă tot 
mai de reu, și apoi numai decă s’a 
îndreptat se fiă scos și admis eră 
în școlă publică. De ore-ce însă ast
fel de institute nu se află, pe de 
altă parte obligativitatea învățămân
tului primar e decretată mai în tote 
statele lumii. In același timp nici 
în legea organisării învățământului 
la noi nu se prevede eliminarea.

După ce stator!! într’un mod 
forte nederminat numărul și feliul 
pedepselor, ce pot fi aplicate în școlă, 
încerc a espune în resumat și câte-va 
principii relative la aplicarea lor și 
pe cari învățătorul trebue să le aibă 
tot-dâuna dinaintea ochilor săi, când 
e silit se aplice una său alta dintre 
pedepsele amintite:

1) Pedepsele să se aplice cu cea 
mai mare economiă începend dela cele 
mai mici și mai neînsemnate și conti
nuând în mod gradat până la cele mai 
mari și mai grele.

2) Pedepsa să se facă cu ore-care 
ceremoniă și cu gravitatea recerută.

3) Se nu se pedepsescă lucruri, 
cari nu aternă de voința copilului și 
cari prin urmare nu se pot considera 
ca vină.

4) înainte de a pedepsi, învățăto
rul să prejudece bine efectul ce-l va pro
duce aceea, abătându-l tot deodată pe copil 
dela credința aceea, de a face ce e bine nu 
de frica pedepsii, ci pentru-că e bine să 
facă așa.

5) Ori-ce pedepsă să porte pe ea 
timbrul iubirei seriose din partea celui 
ce o aplică.

6) Să se aplice cu dreptate, echi
tate și fără vre-o patimă, în comformi- 
tate cu vina comisă.

I) Tot-deuna să se iee în conside
rare individualitatea aceluia, care me
rită pedepsa.

8) Să să ia în considerare pană 
la ce grad pricepe vinovatul gravitatea 
vinei sale.

9: Pedepsa corporală să se aplice 
așa, că să nu sufere simțul de pudicițiă 
al copilului.

La aplicarea pedepsei corporale, 
decă cel-ce se pedepsesce este mai îna
intat în desvoltarea morală, să împreună 
și unele mustrări, prin cari să se po
tențeze în el și mai mult pudorea și 
căința seu părerea de rău. Copilul după 
primirea pedepsei să primesce er cinstea 
în care a fost.

10) Nici o pedepsă să nu se aplice 
cu mâniă, seu în momente de iritațiune, 
căci în cașul acesta pedepsa nu e destul 
de justificabilă și pote mai mult să strice, 
decât să diregă.

Acum să indicăm și câte-va 
mijloce preventive pedepselor. Intre 
mijlocele cele mai nimerite preven
tive să numără fără îndoială:

1) Beligiunea și respective par
tea morală a ei, cu nenumăratele 
esemple din Istoria biblică a vechiu
lui și noului Testament, împreună cu 
un număr considerabil de întâmplări, 
ce se desfășură mai în fie-care (ți 
dinaintea ochilor noștri;

2) legile școlare, care se cetesc 
tot-dâuna la începutul anului șco
lar înaintea școlarilor, pe lângă unele 
esplicări, spre a pute fi înțelese și 
de copiii mai puțin pricepuțî și cari 
se păcțesc apoi cu stricteță;

3) Metoda bună. Nicl-odată să 
nu să însărcineze elevul cu prea 
mult material, în contra principiu
lui: „Non multa, sed multum*,  și pre 
urmă, decă nu-1 pote rumega, așa cji- 
când, să fie pedepsit pe nedreptul.

Numai lenea și renitența, în lu
crurile cele mai ușore de învățat, 
seu de împlinit, precum și comiterea 
de acele fapte, ce nu pot întră nici 
odată în cercul omului moral, tre- 
buesc pedepsite;

4) Autoritatea învățătorului încă să 
numără între mijlocele preventive 
pedepselor și încă între cele dintâiu. 
Unde vei vedâ multe pedepse în școlă, 
n’ai se acuzi tât lenea, renitența, 
comiterea de fapte rele și altele din 
partea școlarilor, cât ai să observi 
lipsa de autoritate împreună cu lipsa 
de metod corespunfletor și de cu- 
noscințele cele mai esențiale peda- 
gogice-didactice. Aci nu vorbesc de 
lucruri, cari s’ar întâmpla pe departe 
de noi.

5') Legătura intimă între școlă și 
familiă. E neapărat de lipsă, ca lu
crarea învățătorului asupra desvol- 
tării și cultivării copilului să mârgă 
mână ’n mână cu a părinților co

piilor, nu spre a urma tot-deuna pe 
a acestora, ci spre a ținea sâmă de 
ea și spre a câștiga și pe părinți 
pentru lucrarea învățătorului. Pen- 
tru-că tot ce ar face în școlă fără 
concursul binevoitor al casei părin
tesc!, rămâne fără de nici un resul- 
tat îmbucurător, dâcă părinții desa- 
probă. Și acesta nu odată numai 
am putut’o esperia cu toții, acolo, 
unde poporul nostru are prea puțină 
cunoscință de educațiunea și ins
trucțiunea ce ar trebui se o dee co
piilor săi în familie, și prea puțin să 
întereseză de aceea ce trebue să o 
capete copii săi în șcâlă, ba încă de 
cele mai multe ori strică și aceea 
ce bietului învățător ’i-a succes a 
câștiga prin lungi și grele ostenele.

ULTIME SUIKL

Londra, 25 Octomvrie. Din Shan
ghai se anunță lui „Standard11, că 
în cercuri bine informate se nutresce 
temerea, că Chinesii vor face încer. 
cări seriâse de a reocupa Pekingul- 
— Din Canton vine soirea, că rescu- 
lații înaintâză spre Muiciau și după- 
ce au bătut trupele imperiale cau- 
sându-le mari pierderi, au ocupat 
Samcian, un mare centru comercial. 
In provinciile Nembung, Kvantung 
și Kvansi a isbucnit rescâla.

Pretoria, 25 Octomvrie. Genera- 
ralul Barton a avut în 21 1. c. o 
luptă seriosă cu Burii lângă Frie- 
derickstadt. Burii au pășit forte în- 
drăsneți.

Solele găinelor.

Sunt fârte rari cașurile, când 
găinele sâu puii să fie supuși vre
unei băle, dâcă cotețele se țin cu
rate, se mătură regulat, se vărue și 
gaiițele capătă apă de beut proepetă, 
curată și nu li se dă prea multă mân
care, mai cu sâmă grăunțe de cu
curuz. Der totuși e bine a cunâsce 
bolele îndatinate și modul, cum să 
le ferim și vindecăm, căci de multe- 
ori se pot depărta cu ostenelă și 
spese puține primejdiile cele mai 
maxi.

Bole cari mai des se ivesc sunt 
următbrele:

1. Farasiții (păduchii) găinei. In
sectele acestea sunt fbrte spornice, 
se află mai cu semă în cotețele necu
rățite, părăsite. Găinele și puii mai 
mărișori se pot ei pe ei ajutora, ca 

se scape de aceste insecte, dâcă au 
nisip, în care se se scalde, der puii 
cei mici, când sunt atacați de aceste 
insecte, fără îngrijire și vindecare, 
partea cea mai mare se prăpădesc 
seu și cari rămân în visță slăbesc 
de tot și întârcjie cu crescerea.

Stîrpirea păduchilor de găini e 
forte ușâră : cumpărăm din farmacie 
carbol, care-1 amestecăm cu apă cu
rată, dând din carbol 4 părți, âr din 
apă 100 părți. Din mestecătura acesta 
ungem cu o pensulă mole, seu cu o 
până găinele și puii, mai cu semă. 
grumacjii, și părțile golașe ale aripe
lor și ale șoldului, căci acolo se 
așâză păduchii mai mult. In cas 
când procedura flisă n’ar ave efec
tul dorit, atunci putem turna oleiu de 
in, bou uosâre de pesce mestecat cu 
vre-o câte-va picături de oleiu de 
terpentin, și cu mestecătura acâsta 
ungem părțile 4,se-

2. Boia secă (oftica). Pe șoldu
rile găinei, pe vârful așa numitei 
bucila se începe o bubă roșatică în 
mărimea unui grăunte de păsat, care 
trece mai târziu în puroiu. Găina doi- 
mitâză supărată, sburlesce penele și 
nu mănâncă, se uscă pe piciâre, pănă 
ce în urmă piere. Indat.ă-ce obser
văm lângecțimea găinei, o cercetăm 
de-amăruntul și, decă observăm pe 
locul numit umflătură de mărimea 
unui grăunte de mazăre, o spargem 
cu un ac sâu cuțit ascuțit, o stor- 
cem, și după aceea o ungem cu unt 
sâu cu oleiu de lemn.

3. Căpușa. Insecta acesta negră 
turtită, asemenea unui sîmbure de 
rapiță, se împlântă sub pielea galiței 
și se nutresce cu sângele ei, și pe 
când aceea cresce și se desvâltă în 
continuu, biata găină slăbesce din 
fii în fli, și decă nu îngrijim de ea, 
se și prăpădesce. Insecta acesta încă 
se înmulțesce mai cu sâmă în cotețe 
murdare, der trebue să fim cu bă
gare de sâmă, căci și dâcă cotețul 
este curat, insecta se pote transporta 
și din alt loc. Lecuirea se face ca 
la păduchi și dâcă observăm cum- 
că insectele acestea se sporesc prea 
tare, atunci avem să curățim și se 
văruim cotețul.

4. Căbea. Decă găina este fără 
voie, se încovoie și sburlesce pe
nele și se pote prinde ușor, atunci 
avem se o cercetăm, căci abună semă 
sufere de câbă. Bâla o putem cu- 
noace, dâcă observăm, că ghindura 
gâtlejului este umflată, și pe vârful 
limbei se desvâltă o întăritură ase
menea pielei. Bâla acâsta o capătă 
găinele din apă murdară și prea 
rece de beut, seu din altă recâlă.

în 10 districte școlare, pentru a căror con
ducere alese 10 învățători dintre cei mai 
distinși. Intre aceștia fu ales cu distincțiune 
și răposatul.

De aci încolo în continuu fu trimis 
să conducă conferințele învățătorescl în ar
chidiecesa năstră, când într’un district, când 
într’altul, ba chiar și după reorganisarea șco- 
lelor nostre prin disposițiunile statului orga
nic pănă pe la 1878, când au început con
ferințele învățătorescl a se schimba rend pe 
rend îii reuniuni. Der care a fost cel dintâiîi 
în Archidiecesa nostră'întregă, care a dat 
ansă apoi la schimbarea conferințelor în 
reuniuni ? A fost însuși răposatul G-. Bellissi
mus. Densul cu mai mulțl colegi ai săi de pe 
atunci a lucrat un proiect de statute pentru 
reuniunea ce avă să se înființeze sub numele 
de: „ Beuniimea învățătorilor români gr. or. din 
țera Bârsei*.  Acest proiect trimițendu-se 
Consistoriului archidiecesan din Sibiiu l’a 
și aprobat în ședința sa dela 6 Iulie 1878. 
Primul președinte al acestei reuniuni fu 
răposatul, er ca notar colegul Nicolae Oan- 
■cea, învățător la școlă nostră de fetițe 
din loc.

După modelul statutelor și organisării 
acestei reuniuni Oonsistorul archidiecesan 
,a dispus a se face statute nouă și uniforme 

pentru tote reuniunile învățătorescl din 
Archidiecesa întrăgă, care s’a împărțit în 
12 reuniuni învățătorescl. După noua îm
părțire reuniunea nostră a căpătat titula: 
„Reuniunea învățătorilor români gr. or. din 
Districtul X. Brașov*.  In acestă reuniune 
răposatul fu în mai multe periode de-a 
rândul vice-președintele ei, în care calitate 
a desvoltat o activitate destul de lăudabilă 
și de rodnică.

Răposatul Gf. Bellissimus atât ca în
vățător și director al școlelor nostre pri
mare, cât și ca conducător al conferințelor 
învățătorescl, precum și ca membru în mai 
multe rânduri în representanța comunală, 
ca membru al comitetului bisericei Sf. Ni- 
colae, și în sfîrsit în orl-Ce calitate era un 
bărbat tot-deuna credincios misiunii sale, 
și devotat intereselor ce le representa.

A fi însă credincios și devotat misiunii 
nu însâmnă a te însufleți momentan pen
tru un lucru, ca apoi în al doilea moment 
să te slăbescl, ci însemnă a ține strîns, cu 
perseveranță și constanță neslăbită la mi
siunea ta. Pentru-că adevăratul devotament 
e o flacără, care arde fără a se stinge, e 
ca roșa de Ierihon, căreia nu-i pasă de 
furtuni și de năsipul pustiului. Acest de
votament este ondrea tânărului, podoba băr

batului și juvaierul cel mai scump al bă
trânului. Pe răposatul tot-dăuna în misiu
nea lui l’a împodobit acest prețios juvaer 
— devotamentul. Etă ce dice într’o bro
șură a sa chiar densul:

„Putere neînvinsă cuprinde în sine 
și binecuvântare cerescă aduce cu sine 
devotamentul; stimă, dragoste, respect și 
încredere în tote părțile îl întimpină în 
tot locul pe omul devotat chemării sale. 
Devotat fiind nimic, nu-ți va fi cu nepu
tință*.  într’alt loc clise așa: „învățătorul 
spre a-și pută împlini chemarea sa cu 
demnitate și devotament, trebue se studieze 
neîntrerupt și, după-ce a absolvat studiile 
în școlă și să le întrerupă numai când 
ii va cânta preotul: „Veclnica pomenire*.  
Răposatul, cum a cfis așa a și făcut, fără 
nici o abatere.

Pedagogul Dr. K. Schmidt dise odată 
despre devotamentul învățătorului astfel:

„Eu pun totă importanța pe aceea, 
de a cunosce și a sci sigur orl-ce lucru 
de care ie apuci, der cea mai mare im
portanță o pun pe devotamentul învăță
torului, pe caracterul bărbatului. Carac
tere trebue să fie învățătorii, nu sufiete 
nemernice, nu pendule, cari se mișcă in
tre frică și speranță, nu arătălore de 

schimbarea vremii, de pe verful caselor, 
care să întorc după cum bate ventul, nu 
trestii, care se încovâie după fluctuațiunile 
părerilor unora și ale altora, ci bărbați 
devotați adevărului, cari stau ca stâncile 
în valurile mării, de Cari corăbiile um
blând răslețe încoce și încolo, se împie
decă și, isbindu-se prea tare, se sparg. 
Să fie bărbați ai libertății și ai iubirii, 
cari înving răul cu binele, a căror viață 
le e iubirea și a căror iubire le e viața*.

Dâcă nu l’ațl văclut pe răposatul iu
bind sgomotul lumii, nu însemna că-i era 
frică de el, ci nu-1 iubea, căci n’avea nici 
un folos așa deosebit dela el și pentru el. 
Densul nu era bondar (bărzăun), care plecă 
flămând și cu atâta sgomot după miere, de 
par’că tote florile i-ar fi datore și numai atâta 
vreme tace, pănă suge mierea din ele. Ră
posatul dimpotrivă era o albină liniștită și 
agonisitore, care adună în pace mierea din 
flori și lucră fără sgomot în stupul ei.

Răposatul Gf. Bellissimus era un băr
bat tare în virtuțile creștinescl: în credință, 
iubire și speranță.

El ținea și credea, că fie-care om e 
bun, pănă-ce n’avea convingerea despre 
contrar. Ou acestă credință tracta densul 
pe fie-care, dâr în același timp să nu credeți,
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D6că b61a e prea înaintată, ea 
forte greu se p6te vindeca. Unii rup 
pelița îngroșată de pe verful Jiinbei, 
der pentru a face ac6sta se recere 
o desteritate s6u dibăciă mare, alt
fel putem numai strica, în loc se 
îndreptăm real, de aceea și este bine, 
ca îndată, după-ce vedem, că găina 
e lâncezită, fără voiă, se o prindem 
și se o spălăm în gură mai de mul- 
te-ori cu apă mestecată cu carbol 
și se-i băgăm în gură bou bucăți 
mărunte de siănină, seu un aluat 
unsuros, căci după-ce sufere dureri 
în gâtlegiu, de sine nu va mânca 
nimic.

(Va urma.) Reghianul.

POVEȚE.

Cum se păstr&tâ strugurii 
peste iarnă? Metoda cea mai ușoră 
și mai naturală de a pute păstra 
strugurii peste iarnă, este următorea: 
1) Strugurii, cari sunt a-se păstra, 
se nu se culegă pe timp ploios, nici 
se nu fie urneai de rouă; ei trâbue 
culeși pe vreme bună și cu sore. 2) 
Când îi așecjăm, ei trebue se aterne 
în jos cum erau pe vița. 3) După 
ce sunt așezați pe prăjini de lemn, 
se se pună la un loc, unde e s6re 
și se se aeriseze bine. 4) Când sunt 
aședațl în cămară, îi afumăm cu pu
țin praf de zăhar. Astfel strugurii 
se pot păstra pănă primăvara.

împotriva muștelor de vite. 
Un mijloc practic și sigur, care se 
obiclnuesce de țerani în Bavaria, 
este următorul:

Se acață o căldărușe (formă de 
potcap călugăresc) de tablă de fier, 
care are d’asupra capac cu găurele 
de mărimea unei piese de 60 de 
bani. In căldărușe se aprind surcele 
seu alt material, care produce fum. 
Căldarea se acață în verful oiștei 
între capetele vitelor, fie boi seu 
cai atârnend ceva mai jos de cape
tele între gâturi. Mergend vitele, ră
mâne fumul îndărăt trecend peste 
întreg corpul lor, și așa’se înțelege, 
că gonesce tote muștele și ori-ce 
insecte, cari supără așa de mult vi
tele vara, și vitele prin urmare trag 
carul liniștite fără a-se mai obosi, 
dând mereu din code.

Originea femeii.
într’o poveste indiană, — tradusă de 

un învățat engles din limba hindostană — se 
dă următorea interesantă versiune despre 
originea femeii:

Când Parabrahma, creatorul univer
sului în mitologia indiană, voi să creeze 
pe femeiă, a făcut fatala observare, că la 
crearea bărbatului ’i s’a isprăvit întreg ma
terialul. Mirarea i-a fost mare și l’a pus pe 
gânduri adânci. Resgândindu-se a ajuns la 
următorul resultat: luâ grațiosa rotundime 
a lunei, liniile undulătore.și mlădioșia șar
pelui, spiralele .elegante ale plantei suitore, 
tremurul ușor al firului de ierbă, grațiosi- 
tatea și flexibilitatea sălciei, fragedimea 
florei, ușurătatea penei, privirea blândă a 
porumbiței, rada migălitore și șăgalnică a 
sorelui, lacrimele norului trecător, necons- 
tanța vântului, sfiala iepurelui, vanitatea 
păunului, rigiditatea diamantului, dulcâța 
mierei, crudimea tigrului, văpaia focului și 
răcela zăpedei, limbuția papagalului, ciri- 
pirea turturicei, lingușirea, precum falsita
tea și maliția pisicei. Tote acestea Para
brahma le amesteca și alcătui femeia, pe 
care o dete bărbatului de soțiă.

Povestea ne spune mai departe, că 
bărbatul gustând societatea femeii timp de 
o săptămână, se duse la creatorul și dise: 
„O Domne, creatura ce mi-ai dat, îmi otră- 
vesce viața. Ea-șl bate gura necontenit 
și-mi ocupă totă ființa. Se plânge mult, 
fără a avă motiv, și e mai tot-dâuna bol
navă. Te rog, scapă-mă de ea, căci nu pot 
trăi cu ea“. Și Dumnedeu îi luâ înapoi 
creatura hulită. Dăr după o săptămână se 
ivi eră omul. „O Domne, dise el, de când 
mi-s’a dus soția, mă simțesc isolat. Acum 
îmi aduc aminte, că femeia nu numai flă- 
cărea și suspina, oi îmi și cânta cu glas 
dulce și mă desmierda. Decă nu o pot re
dobândi, nici eu nu vreu să mai trăesc“. 
îndelung răbdătorul Creator avu compăti
mire de omul mâhnit și-i preda încă-odată 
femeia. Dăr abia trecură trei dile și omul 
ărășl se presentâ înaintea lui Parabrahma 
și se plânse: „0 Domne, nu sciu cum mai 
e, dăr acum sunt convins, că soția îmi face 
mai multă supărare, decât bucuriă. Te rog, 
scapă-mă de eau. — „Făptură ingrată!“ 
dise Dumnedeu forte mânios, „du-te și vedl 
cum te vei împăca cu ea. Eu nu vă mai 
despărțesc. Tu dici, că nu poți trăi cu ea, 
dăr de acum înainte nici să nu fii în stare 
a trăi fără de ea!“

Și așa a rămas pănă în clilele nostre.

MULTE ȘI DE TOTE.

Presență «le spirit.

Fielding, autorul romanului „Tom. Jo- 
nes“, care în timpul său a făcut epocă, era 
forte de spirit. La trecerea unui cortegiu, 
pe care voia să-l vadă, stătea în fața lui 
pe o bancă unul Carol de Berkins, cunos
cut în totă Englitera din pricina trufiei 
sale.

Din acestă causă, cei cari steteau în 
urma lui nu puteau să vadă nimic. Tote 

invitările de a-se da jos de pe bancă ră
maseră zădarnice. Atunci Fielding dise 
forte serios cătră un vecin:

„Cred, că acest gentleman n’ar sta 
de loc în piciăre, dăcă ar sci, că are la 
fie-care ciorap câte o mare gaură !u Acăstă 
observațiune îșl avu efectul. Fudulul se 
dete jos, cât ai clipi, de pe bancă.

După cât-va timp în intervalul căruia 
de sigur îșl căutase ciorapii criticați, se 
întdrse mânios spre poet: „Cum poți să 
afirmi ceva ce nu-i adevărat ?“

„Nu-i adevărat?“ răspunse Fielding; 
„d’apoi cum ți-ai îmbrăca ciorapii, decă 
n’ai avea în fie-care câte o gaură ?“

*
Pygmeii.

Pygmeii erau în vechime nisce omeni 
fârte mici, erau Liliputanii antiohității.

După părerea lui Homer, ei locuiau 
la marginea fluviului Ooean, într’o locali
tate, unde cocorii le făceau înoontinuu 
răsboiîi.

Mai târcjiu, Grecii le-au schimbat lo- 
ouința, făoendu-i să locuăscă la isvârele 
Nilului.

Aristotele nu le nâgă esistența în 
sorierile sale, oi din contră-i privesoe ca 
pe un popor locuind în partea de sus a 
Egyptului, obiolnuitl să călărâsoă în genere 
pe DÎsoe cai forte mici și culoându-se în 
peșteri.

După părerea lui Strabon, erau două 
feluri de pygmei, unii de cinei palme, alții 
de trei; acești din urmă erau în continuu 
în luptă cu cocorii.

Scriitorii, cari au urmat lui Strabon, 
mai vorbesc de-o specie de Pygmei, ce locuiau 
partea septentrională, numiți din acăstă 
causă Pygmeii septentrionali și loouiau in
sula cea mai estremă, insula Thule ; viața 
lor era scurtă, er ca arme aveau un fel de 
ace cu gămăliă.

In fine, poporul credea în esistența 
unor pitiol asemănători pygmeilor, ce lo
cuiau dincolo de fluviul Gangele.

Pygmeii aveau, spuneau poeții, înăl
țimea de-un oot, femeile lor născeau la 
versta de trei ani și erau bătrâne la 
opt ani.

Orașele și oasele lor erau făcute din 
coji de ouă; la țâră ei se retrăgeau în 
nisce găuri, pe cari le săpau sub pământ ; 
ei seoerau prânele cu săourile.

O armată oompusă din pygmei a ata- 
oat pe Hercule, care o adormise după în
frângerea uriașului Anteu; armata aoâsta, 
Zic poeții, luase, pentru a-1 învinge, pre- 
oauțiunile neoesare, întrebuințate să-l ase- 
dieze.

Cele două aripi ale armatei se arun 
cară asupra manei drepte a eroului, și pe 
oând corpul de bătaiă ataca stânga, piticii 
înarmați ou ace cu gămălie îi atacau pi- 
ciorele, — regele pygmeilor, urmat de ofi

țerii săi cei mai bravi, dădeau asalt la ca- 
pul vitâzului.

Hercule, trezindu-se de-odată, îi în
chise în pielea sa de leu, oe o purta cu 
densul, și-i duse la Eurystheu.

Se găsesc de-asemenea pe mai multe 
vase greoescl gravate luptele pygmeilor ou 
cocorii; în colecțiunea lui Z sga se vede 
unul din acești pitiol punând o soară pe 
șoldul eroului, pe care se urcă pentru a 
ajunge le capul său.

*

Trei-<|eei și trei de ani in ocnă.

țlilele acestea a sosit la Neapole, li
berat din ocna dela Porto-Ferrajo, Fran- 
cesoo Crea, în verstă de șâpte-cjeol și șâse 
de ani. Nenorocitul a fost oondamnat la 
vârsta de patru-cj0cl ?i trei de ani la muncă 
silnioă pe viață pentru o crimă săvârșită 
de fapt de-un altul. Victimă a erorei judi
ciare, Fraucesoo Crea a făcut trei-cjecl și 
trei de ani de ocnă, pe nedrept. Sărmanul 
pierduse orl-oe speranță să se mai întorcă 
în societate și de sigur, că ar fi murit în 
ocnă, dâcă adevăratul vinovat, sciiud, că 
crima lui e presorisă, n’ar fi venit să se 
denunțe în persână autorităților în drept.

In lunga sa viață de pușcărie, Fran
cesco Crea a fost transportat în trei lo- 
ourl, făcând două-(jeol de ani la Civitta- 
Veoohia, patru la Porto-Longone și nouă la 
Porto-Ferrajo, de unde acum în urmă a 
fost liberat.

*

40 de ani logodiți.

In orașul Marshalltotvn din Amerioa: 
s’a cununat cjilele trecute o păreohe de 
dmenl. Acești însurăței au avut ocasiune 
a-șl ounâsce unul altuia partea bună și par
tea rea, deâre-oe s’au cunoscut timp de 55 
de ani și au fost logodiți 40 de ani. Causa 
pentru care n’au putut să se cunune pără 
aoum, a fost, oă tatăl miresei dise, că e 
prea tînără pentru măritat; tatăl însă cu 
timpul a murit, dâr acum îi făoea greu
tăți mamă-sa care <j>oea) că ea fiind neîn- 
oetat bolnavă, dâcă fiica i-se mărită n’are- 
oine îngriji destul de bine de ea. Mama- 
bolnăviciosă a trăit însă pănă a ajuns Ia 
95 ani, când șl-a dat sufletul. La o jumă
tate de an după mdrtea mamei, mirâsa în 
cele din urmă s’a oununa.t ou alesul inimei 
ei de aprdpe o jumătate de veac.

Calendarul septemânei.
OCTOMVRE. are 31 dile. BRUMAREL.

țJilele Călend. Iul. v. Călend. Greg.

Dum 
Luni 
Marți 
Mere.
Joi.
Viner 
Sâm.

15 S. m. Lucian
16 S. m. Longin
17 S. prof. Osea
18 f S. ap. ev Luca
19 S.pr. JoelșiUar.
20 S. m. Artemiu
21 C. păr. Uarion

28 S. și lud. ap.
29 Narcis
30 Hartman
31 Lupan

1 Nov. Ton sfinții
2 Amint. morț.
3 Hubert

că se înșela seu că era cum-va înșelat de 
alții. Paharul esperienței amare densul nici 
odată nu l’a beut, fără numai atunci pote, 
când ’i se da cum-va cu sila. în cașul 
acesta îl bea liniștit și ierta apoi. Critici 
și bârfell nu-1 puteau abate nicl-odată din 
calea sa. Credința în ajutorul Provedinței 
divine îl îrităria tot-deuna și astfel: de 
contrari nicl-odată nu se temea și nu se 
turbura. Dânsul nu căuta religiunea în creerl 
ca mulțl descreeratl prin raționamente, ci 
în inimă, prin virtuți.

Chiar din școlă îșl făcuse o credință 
și un ideal, o adevărată religiune pe al 
cărei altar aducea neobosit și nepregetat 
prinosul rodnic al muncei sale. In credința 
în care a trăit, în aceea a și murit. Și li
niștit a murit și nici o durere n’a simțit, 
căci de astfel de morte face DumneZeu păr
taș pe cel ce crede într’ensul, căci scumpă 
este mortea cuvioșilor lui, precum îi este 
și viața lor.

Pe lângă credință era și plin de iubire. 
Iubea forte mult copilașii poporului, ca și 
un părinte bun și cu drag se străduia spre 
a le lumina mintea cu cunoscințe folositore 
în viață și a le împodobi inima cu virtuți 
alese în lumea ispitelor. Decă era cu iubire 
cătră școlarii săi, apoi tot cu aceiași iubire 

era și cătră colegii săi, cătră cunoscuțil 
săi, cătră nâmul său. Din iubirea ce o avea 
cătră Dumnedeu, isvora iubirea cătră omeni 
și cătră chemarea sa.

Școla, pe care a iubit’o atât de mult 
și în serviciul căreia șl’a sacrificat tote for
țele sale, a fost ogorul binecuvântat, în care 
acest vrednic plugar a tras brezde adânci 
și neperitore sămănând în ele sămânța știin
ței și a virtuții.

Sarcina seu chemarea de învățător de
venise pentru dânsul un apostolat, prin a 
cărui sacră împlinire el îșl simția viața 
mai frumosă și mai vrednică de a o fi trăit. 
Gu astfel de iubire a lucrat tot-dâuna. Mul
țimea de vorbiri ce le ținâ la diferite oca- 
siunl fie în publicul mare, fie în conferin
țele și reuniunile nostre învățătorescl, do
vedesc acâsta de ajuns. Unde nu putea 
ajunge cu cuvântul, trimetea în scris pu
blicând multe dintre ele prin foi și în bro
șuri separate, ba și pentru cei mici îucă a 
scris câte-va cărticele destul de bune și 
de practice.

Răposatul avea și nădejde neîndoiosă 
în triumfarea binelui asupra răului, a ade
vărului asupra minciunii; der tote pe în
cetul și la vremea lor. Credea și nădăjduia, 
că a muri însemnâză a te nasce într’o altă 

lume nouă. Dâcă nu sunt dovedi despre 
nemurire, ea stă mai pre sus decât dove
zile. Precum sigur seim, că suntem, așa de 
sigură e și nemurirea, pentru-că Dumnedeu 
n’a făcut nimic peritor, ci vecinie ca și el.

De aceea noi:
„La capu-i să nu plângem !... Senină-i a Iui față... 
El dorme ! însăși mortea ’nainte-i s’a ’nclinat! 
Apusul de coboră pe trup, o nouă viața 
Lucesce peste suflet, în vecul depărtat!“

Dăr nu mai puțin de tare era nădej
dea răposatului în lumea de aici. Densul 
era și un om idealist pe lângă realist. Cu 
alte cuvinte scia să țină cumpăna între 
aceste două puncte puse, precum se ține 
echilibrul între trup și suflet. Trupul cată 
în jos, spre pământ, âr sufletul în sus, 
spre ceriu.

Fără ideal lumea ni-se pare ca o cți 
turbure. „N’aveți grijă, elicea densul odată, 
tăte se vor schimba mai spre bine, decă 
vom crede în bine, îl vom iubi din suflet 
și vom lucra cu nădejde pentru triumfa
rea lui11.

Altă-dată Zise așa: „Părinții noștri 
avend nădejdea în Dumnecțeu și fiind de
votați chemării lor, s'au luptat cu dem
nitate și cu abnegațiune de sine în contra 

tuturor greutăților și neajunsurilor ce le 
stau în cale, ca să ne câștige și să ne 
dea în mână mijloce, spre a ne face fe
riciți. Ne-au înființat școle primare și- 
medii, ne-au înființat reuniuni filantropice,, 
literare, industriale, economice ș. a. Cu 
un cuvănt: ne-au deșteptat, ne-au luminat, 
ne-au îndulcit și ne-au pus în pictore. 
Acum e rândul la noi să continuăm ce 
au început ei!u

Așa e, vrednice bătrân, aoum e rân
dul la noi să continuăm și ce au început 
ei, și ce ai lăsat Tu. Dâr ca să putem con
tinua cu devotament și abnegațiune, Tu ne 
vei fi făclie aprinsă, stea argintie, stea ma
gică și conducătore în munca ndstră, pănă. 
la porta noului Ierusalim, unde Tu ai și 
întrat aZl, după-ce Țl-ai luat rămas bun 
dela toți ai casei Tale, dela colegii Tăi și 
dela toți, cari te-au cunoscut, Te-au stimat 
și Te-au iubit. Tu ai plecat, noi am rămas. 
Tu ești acasă, noi prin străini. Tu dormi 
în pace, noi priveghiăm și suferim. Și:

„Cât vom fi încă purtațî prin lume
De valul vieții, de-al sortei vent, 
Vom șopti jalnic dragul tSu nume 
Cu un Adio 1 l’al tău morment!“
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Cursul ia bursa din Vîesaa.
Din 25 Octomvre n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0...................
Renta de corone ung. 4°/0. . • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% ■ 
Impr. căii. fer. ung. înargint. 41/2°/0 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii...................
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 
Renta 
Renta 
Renta 
Losuri
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
Napoleondorl.............................
Mărci imperiale germane . . .
London vista................................
Paris vista..................................
Rente de corone austr. 4°/0 • •
Note italiene..............................

Târgul de rîmătorl din Stembruch.
Starea rîmătorilor a fost la 22 

Octob. n. de 36,424 capete, la 13 Oct. au 
intrat 920 capete și au eșit 717 capete, 
rămânând la 14 Octob. n. un număr de 
36,627 capete.

Se noteză marfa ungurescă: veche 
grea dela 00—00 fii. tînără grea dela 
96 — 98 fii., de mijloc dela 96—98 fii., 
ușoră dela 97—98 fii. — Serbescă: grea 
94—96 fii., de mijloc 93—95 fii., ușoră 
92—94 fii. kilogram.

De închiriat cu luna 
o cameră mobilată 

în strada Prundului nr. 37.

'A

Nr. 88—1900.

de argint austr. 
de hârtie austr. 
de aur austr. . 
din 1860. . .

113.80
90.-

119.50
97.75

115.75
90.80
92.50

163.50
138.50

. . 96.65 
. . 96.35 
. . 114.—

130.75
16.98

646.—
646.50

19.25
117.75

240.72 y,
. 95.95 
. 97.20
. 90.40

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Octomvre n. 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orî. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcesc! Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.90 Vend. 19.—
18.70 Vend. 18.90
19.10 Vend. 19.20
11.20 Vend. 11.30
—.— Vend. —.—

117.60 Vend. 177.66
21.40 Vend. —.—

100.- Vend. 101.50

din 24 Oct. 1900.
Bursa de Bucuresci

Valori D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cup.

Ou 
bani 
gata

Renta amortisabilă..................... t>7o Apt.-OCf 88.—
„ „ Impr. 1892 . . . ian.-IuV 88 V,
„ ,, din 1893 . . . n n 88?/2
„ „ 1894 int. 6 mii. 5 „ Ațr.-Oct. —.—
„ „ Impr. de 32*/ 2 mii. iaii.-lulie 74 —
„ „ Impr. de 50 mii. . n îj 74.V,
„ „ impr. de 274 m. 1890 4 » 75.—
„ „ Impr. de 45 m. 1891 n n 75.-
„ „ Im. de 120 mii. 1894 75 —
„ , Imnr de 90 mii. 1896 4 » 76.‘/2

Oblig, de Stat (Conv rurale) n Mal-Nov 7C.V,
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10
„ comunei Bucuresci 1883 5% lafl.-lnl. —
„ „ „ din 1884 5 „ Mai-Nov —.—
„ „ „ din 1888 Inn.-Dec. —.—
„ „ „ din 1890 5 „ Mal-Nov. —.—

Scrisuri fonciare rurale . . . 5 n lan.-luli. 89-3A
Scris, fonciare rurale din 1890 4„ 75.'/2

„ „ urbane Bucuresc 5 „ 79.’/2
h n » • & „ n n 73 —

Oblig. Soc. de basalt artificiali 6 a D » —
V. N.

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 '50 v. —.—
Banca Națion. uit. Kv. 86.— 500 într. v. 21 50
Banca agricolă................................ 500 150 v. 282—
Dacia-Roinânia uit. div. 35 lei 200 într. v. 215—
Națională de asig. uit. div. lei 43 200 385—
Soc, bazalt artif. uit. div. lei 30 250 390—
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 u n —,—
Soc. rom. de hârtie uit. — 100 —.—
„Patria" Soc. de asig. uit. 4 lei 100 —
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 100—

„ „ „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 n n —.—
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —.—
20 franci aur................................. .— —.—
Fabricile Unite de gazâse. . . 12 85—

S e o in p t u r i j

De mult ași fi 
Jmort, d6că nu 
ași fi întrebuin
țat renumitul 
fluid Elsa. Aces
tui fluid. am să 
mulțumesc vi- 
eța,|scrie Râcz 
Zsigm. Foldes.

0 descriere a- 
deverată. Mis
terul unul om bă
trân se trimite 
gratis, după pri
mirea de 10 fii. 

porto.

A 
o .c

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 24 Oct,. 1900

Semințe
Cuali- 
tatea 
per

Hect,

Prețul per
100 chilograme

dela pană la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.29 7.30
Grâu dela Tisa . . . . 80 7.81 7.82
Grâu de Pesta 80 7.55 7.65
Grâu de Alba regală . . 80 7.40 7.42
Grâu de Bâcska .... 80 7.65 7.75
Grâu ud gureșe de nord . 80 7.70 7.80
Grâu românesc .... 80 —.— —•—

Cuali-
Semințe veclii

Soiul. tatea Prețul per
ori nouS per 

Hect. 100 chilograme

dela pănă la
Sficara . . <0—72 7.02 7.03
Orz . . . nutreț. . 60— 62 6.60 6.60
Orz .... de rachiu 62-64 5.09 5.80
Orz ....
Ov6s . . .
Cucuruz . .

de bere . 64-66 5.Î0
5.57
5 03

5.10
5.56
5.04bănățen . 75

Cucuruz . . alt soiu . 13 —,__ —,__
Cucuruz . .
Hirișcă . .

» n
fi.- 5.30

Producte div. Soiul C u r s u 1

dela pănă
Săm. de trifoiQ Luțernă ungur.

„ transilvană fl —,— — .—
n „ bănățenă d —.—

„ roșiă li —.— —.—
Ulei de rapiță rafinat duplu 0< <
Ulei de in . . ■;l —.— —.—
Unsore de porc dela Pesta 0 58.50 59.—

n n dela țeră . 0 --- r —,—
Slănină . . . sventată . ui 51.50 —t—
Prune .... din Bosnia 0 55.— 55.50

Lictar .... Slavon și Serbia rd ia— 18'25
din Serbia în s. n —.— —,__

Nuci . . . •
Gogoși. . . •

slavon nou 
serbesc

G) 
ft

■ • —.-r
din Ungaria, H

Miere . ... ungurescl. 0 —.— —.—
serbescl . h 

h — '— --- .T--
Ceră .... brut . . —'— --- ,---
Spirt .... Drojdiuțe de s. —.— —.—

Redactor responsabil: Sr-vguiu

Banca naț. a Rom. 8°/o Paris .... 87o
Avansuri pe efecte 9 „ Petersburg . . 67o
Casa de depuneri 12„ Berlin .... 6‘7o
Londra ... 3 .. Belgia . . . 47o
Viena...................... '47, Elveția .... 4

Proprietar: Dr.

Un neguțător român, 
care se cunbscă bine comercial po
trivit pentru sate, pe cât se pote 
din familie bună, se aibă și anumi
tă praxă, pbte 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 află un boltaș jidan cu marfă 
de 150 fl., care inse în cașul din ur
mă curund ar lua catrafusele.

Pentru informațiuni a se adresa 
la Administrația „Gaz Trans.“ adău
gând pentru răspuns o marcă de 
10 bani.

Cursul losurîlor private
din 24 Oct. 1900.

cump. vinde

Basilica..................................... 12.30 13.30
Credit ..................................... 889.50 391.50
Clary 40 ii. m............................ 126.— 128.—
Navig. pe Dunăre..................... —.— _ .__
Insbruck ................................ 65.— 68.50
Krakau...................................... 71.50 72 50
Laibach...................................... 50.— 52.—
Buda........................................... 126.50 129.50
Pa’fiy........................................... 129.— 131 —
Crucea roșie austriacă . . •42 25 43 25

„ >, ung...................... 20 — 21.—
60.— 62.-

Rudolf..................................... ____ ____
Salm........................................... 170.— 173 -
Salzburg. ..... . . 64.50 66.50
St. Geuois ........................... 198. - 200 —
Stanislau................................ 150 — ____
Tnentine 4*/ 2°/n 100 m. c. , 150 — 160 —

,, 4% 50..................... 27.50 30.—
Waldstein ....... _ .__

„ de 10 franci . . . _ e__ _
Banca h. ung. 4% .... —.— Ă.—

©
§ ©
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0 casă ca ia stagiu

care constă din dâue locuințe 0 
frumbse, fie-care cu 5 odăi, 2 0 
bucătării, 2 cămări, odae de 0 
bae, pivniță mare, șopron, spă- 0 
lătorie, grădină și o curte spa- 0 
țidsă, situată în o stradă prin- 0 
cipală din Schi iu. aprâpe de 0 
oraș, este de vendare din 0 
mână liberă. Informații la Ad- 0 
ministrațiunea „Gaz. Trans." Q 

1126.2—3 0

AONCIURI 

(iuserțhni și reclame) 
sisrd a se atSrssa 

adlministra.iiunii. Sm cașsal pu- 
tDÎiiffiăriâ unui anuBCsu mai îhhiH 
die odată i® face scâdemenft, 
cas*e  cresc® cu cât publicarea 
se face mai «4® muSte-ors.

Administr. «Gazetei Trans."

Publicare de licitare.
Subscrisul senat bisericesc, es- 

crie prin acesta licitațiune publică, 
pentru edificarea brsericei, din 
parochia Rebra mare (Nagy-Rebra) 
(comit. Bistrița-Nă6©ud), pre basa 
planului și a devisului de spese, apro
bat de Pr6 Ven. Consistor Eppescu 
al Gherlei cu clausula de dtto 18 
Iulie 1899, sub Nr. 6190 pre d’ua de 
12 Novembre 1900 st. n. la 10 bre 
a. m.

Licitațiunea va fi verbală, și cu 
oferte închise, cari vor fi a se așter
ne la adresa senatului bisericesc, 
provecjute cu vadiul legal, pănă la 
datul licitărei.

Planul și devizul de spese, pre
cum și cocdițiunile de licitațiune, 
se pot vede în cancelaria oficiului 
parochia], din Rebra mare pănă la 
ziua de licitare.

Prețul de strigare se statoresce 
cu 30,570 corone și 18 filer!.
Din ședința ținută la 29 Octomvre 1900,

Președintele:
Onisim Rotariu,

paroch gr.-cat’

O istorie forte 
interesantă 

din viață Mis
terul unui om 
bătrân se trimi
te gratis, după 

primirea de 
10 fîlerl porto.

FLUIOUL 
ELSA FELLER 
care are un efect mi
raculos și probat de 
autoritateasanitarăjlo- 
losesce la cele mai 
multe morburi, între
buințat atât estern, 
cât și intern, așa;

La friguri, junghiuri, podagra, reuma, tuse, 
trona, durere de stomach, disenterie, dureri de 
pept, cap, dinți, greță, durere de ochi etc. etc.

Prețul 12 sticle împreună cu instrucția 5 co
rone, 24 sticle 8 cor. 60 fii., 48 sticle 16 cor. 
Trimite franco cu rambursă seu după primirea 
prețului singur producentul

EUGEN V. FELLER 
farmacist la „Heiligen Dreifaltigkeit“ în Stubica 

Nr. 135 (Comitatul Agram) 
| Fie-cărui sunt de reco- 

„Orf și eui voiu I mandat
spune și scrie, 

că numai
„Fluidul Elsa" 

mî-a scăpat 
viața", scrie 
ifj. H. Szabo 

Istvan în 
Pâkozd.

Pilulele-Rabarber 
ale lui 

FeSier 
marca „E L S A“. 
efect sigur și fără

lacob Pop, 
secretar.

Xoo-oo ■ -■ 0>0000!X

O Y 
0

CU
Au
dureri de mistuire, câr
cei, constipațiă, limbrici, 

SBiaBiim» anemie, gălbinare etc.

Mari efecte vin
decător© !

1 Sul (6 cutii împreună cu inscripț. franco 4 cor.
Depou principal în Budapesta la farmaciile :

Torok Jozsef, Kirâly-u. 12., Zoltăn TSela. N.-Ko- 
rona-u. 23. o

v de Tib. Bredicianu,
cântat cu ocasia balului Soc. acad. 

„România Jună" din Viena a. c.

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

ȚERAN-Oravița
—= IPrețul ® cos’. 40 fii. =—

O V 
o
O v 
0

m fie-care â vine Ba vendare

Bere |prospetă PILSNER URQUELL 1^
caa păliarsi și în sticle cu 3^ 46 ham sticla.

-—== La vendetori se dă rabat.------ —

Lists de bucate 36 9chimbă în filare flî. Prețurile forte Ieftine. 
Preparația mâncărilor de calitatea cea mai fină.

Cost în abonament se dă atât în local, cât și afară. 
Țlejunuri, Dineuri, Supeuri. la nunți, botezuri se execută 
" de renumitul bucătar Imbery Jozsef, în local și afară fte local.

Cu totă stima

Restaurația „Pilsner UrqueU“
BSrașov, strada Porții nr. Sâ.

ț|g|xXx|~clRNAȚARIE FINĂ ȘI CU GUST. (xXXfjȘ
8

o
<jQ

o

DESCHIDERE DE PRĂVĂLIE.
Am onore a face cunoscut On. public din oraș și 

jur, că am deschis sub firma

E. IL FERNENGEL

cu totă stima:

Lf

isi Strada ISirscher, podul HătoșEhjr Nr.
(lângă pivnița Esterhazi),

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

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

Rugându-m6 de o cercetare' numărosă sunt

E. 1€. EEBOfEWGEiL,
prăvălie cu carne, brânzeturi și cămătărie.

PREȚURI EFTINE.
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Femeile din Viena mulțumi
în prima linie întrebuințărei celei mai plăcute, renumitei și 

cu deplin efect

Original Pasta Pompadoair*
inventată de fericit med. Dr. A. RIX.

Cine se folosesce de acest mijloc, capotă, o colore sănătăsă 
a feței, teint frumos fără încrețituri pănă la bătrânețe, depăr- 
teză pistruie, pete de ficat, bubat, coși, roșeță și tbte necu
rățeniile pielei, despre ce se garantăză, său se dă bani îndărăt.

S’a aplicat acăsta pomadă, de persone distinse, artiști etc., deja de 40 ani, 
ce se pote dovedi cu atestate și epistole de recunoscință. Cea mai bună dovadă 
de bunătate și efectul ei est", că esistă de 40 ani și în intervalul acesta sute 
și mii de mijloce pentru frumsețe seu inventat și ărășl au dispărut. Prețul unui 
borcănel pe 6 luni 1 fl. 50 CP. Sul de probă bucata 50 cr.

1 en+nln PnmmrlniiH dă pielei o albeîă ca laptele, care remâne și după ce se 
B-apivIU ■ ullipduuUl spală fața. Un flacon original 1 41. 50 cr.

Pompadour săpun 30 cr. Pompadour pudră roșa creme albă I 41. 25 cr.
A se adresa cu confiență la WILHELMINE RIX Dr. Wwe SOHNE (Anton 
Rix & Bruder), WIEN Praterstrasse Nr. 14. — In Budapesta la IOSIF 
TOROK Konigsgasse Nr. 12, în Brașov la VICTOR ROTH Farmacia ,1a urs4 
lângă teatru, la TEUTSCH & TARTLER. — Pachetele sunt plombate. 10—0,889.
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de aur On pin grupa XVIH. 
de argint 1 dllu grupa XIII.

Vinuri de Ardeal
Aduc&m la cunosoința On. public din oraș și jur, că:

Veredarea de vinuri a marelui nostru deposit
HW"” se continuă în "WJ

Pivnița de Vinurs
9

— a nostră proprie,—
4F Strada Porții sw» ‘"Wl

— Cu prețurile ieftine de pănă, acuma. —
K e go t de Vino ei în ew ^ros.

i. FLEISCHER & C-o.

2e
0

o p 
ww

«wgg
SESONUL de TOMNA și IARNĂ

Recomandăm On. public renumitele nbatre fabri
cate, recunoscute ca forte solide, și anume: pentru 

Cost™, Parilimri, Stofe neutru piloneV U M L um u ,

forte jiiodci iie.
Stofe de uniforme pentru oficerl și amploiați. 

Postavuri și Loden, pentru sport, economi și agricul

Pleduri pentru bărbați, Plapome și Covore.
Ne rugăm de o cercetare numerosă.

Wilhelm Scherg & C-ie
fabrica «Ie postsv, ISra^ov.2

1
»

9

9» »
9

9

9

9 a
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9
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MAREA BANCRUTA!
New-York și Londra n’au lăsat necruțat nici continentul euro

pean și marea fabrică, de argintăriă s’a vâdut necesitată se dă
ruiască întregul ei deposit în schimbul unei răsplate mici pentru muncă. 

JSu sunt împuternicit se îndeplinesc acest mandat.

Iu trimit: SVX6!6 A- 6.60
1cuțite fine de masă ou 

lamă veritabilă en- 
glesă ;

furculițe de argint pa
tent american dintr’o 
bucată;

linguri de argint patent 
american;

lingurițe de argint pen
tru cafea pațent ame
rican ;

1
B

lingură de argint pen
tru supă patent ame
rican ;

lingură de argint pentru 
lapte patent american;

cescl Victoria englezescl; 
candelabre de masă; 
strecurătore pentru ceiti; 
zaharniță;

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

înainte fl. 40 și acum se pot cumpăra pe prețul bagatel 
de fl. 6.60.

Argintul patent american este un metal alb, care îș“ păs- 
treză colorea argintului 25 de ani, despre ceea-ce se garanteză.

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

Dar de nuntă si cadouri ocasionale!
casei.

A. HIRSCHBERG-s
3

si ân economia
9

Depou numai Ia
Exporthaus fur amerik. Patent-Silber-waarenfabrik

W I E X. IS., Kembramitstrasse 19/9
Se trimite în provincia numai cu rambursa poștală seu cu trimiterea sumei _ -g»<, 

înainte. Praful de curățit aceste obiecte 10 cr.
Veritabil numai cu marca: JtX. țj® zf 

Estras din scrisorile de recunoscință. 7
Ce mi-ațl trimis, sunt mulțumită. Ve recomand și altora.

Bigaun, Post Hallein, Salzburg. Johann Gruber, preot.
Garnitura am p imit, sunt fdrte mulțumit. Ttrimitețl din nou una.

Lnb ac z ov, (Galiția) B a b i c, căpitan.
Sunt fdrte mulțămit cu trimiterea garniturei, și se’ml mai trimiți încă o garnitură 

cu fl. 6.60. — Kolozsvar. Exelens Baronin Bânffy.

CONSPECTUL
tuturor celor 5®,O®9 câștiguri.

Cel mai mare câștig in ce! mai 
favorabil cas

8.000,000 corone.
Câștigurile speciale sunt Împărțite cum meză:

€ ® r »ti e
600000
400000
300000
1OOOOO
ooooo 
soow
ooooo
40000
80000
35000
30000
15000
10O0O
5000
8000
3000
1OOO
500
800
300
isro
180
1OO
80
40

ÎNTINDE NOROCULUI MANA! 

iulți au fost favorisați de noroc 
cumpărând un los tSela noâ g 

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

Sosuri
se sorteză cu câștiguri în bani, așa-d6r ju
mătate din Josuri trebue s£ câștige conform 
specificărei alăturate.

Nici o loterie din stiăinătate nu 
are câștiguri așa de mail, ca loteria 
de clasă ung.

Cel mai mare câștift hs favorabil
Un milion corone.

SI
67

3
4133
763

1338
90 

31700 
3900
ItWO

50 
3900 
3900

9

9

9

9 '

9

50,000 13.160,000

| In total vin treisprezece inilio- 
lase 1160,©09 corone la sortiră.

Intriga întreprindere e pusă sub su- 
praveghierea statului.

Prețul original al losurilor de clasa I, 
e stabilit după plan :
pentru o optime < 7s) fi. —.75 săv cor. 150 

r un pătrar (>/4) „ 1.50 „ „ 3.-
„ o jumetate (‘/2) „ 3.— r „ 6.-
„ un întreg p/2) „6.- „ „ 12.—

se trimet cu ramburs seu pe lâDgă trimi
terea înainte a sumei. Liste oficiose se es- 
pedeză după tragere. Planuri oficiose gratis.

Ne rugăm ca comandele cfe losurî ori
ginale a se trimite direct la noi pănă flit

S5 Novembre a. c.
A. TOROK & 0° 

casă bancă 
Budapesta, V, Waitznerrinff 4|a.

Pijjnln'l ^’izcuinriii^ nr. ii.' 
tllldlO. ] JElEsaJbelIiring „ &H.

IU jȘ'Multe și fbrte mari câștiguri am sol
vit noi prea stimaților noștri cliențl ăi anu
me în timp scurt peste trei milione 
de cortine.

Scrisore de comandă de tăiat.

Domnului T O O O SC 0°
Binevoiți a trimite . ............ Losurî originale clasa

reg. ung. împreuna cu planul oficial.

-> Budapest.
I. a Loteriei de clasă

•?

Suma de fi. f a se iua cu ramburs, ur- )
....1 meză cu mandat postal. J

(Ce nu convine 
s6 ștergeți).

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

V


